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1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στη παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη παθογόνων που 

μαστίζουν κατά διαστήματα τις υδατοκαλλιέργειες του Ελληνικού  και του Ευρωπαϊκού χώρου 

χρησιμοποιώντας ως ξενιστή το zebrafish (Danio rerio). Για να γίνει αυτό, αγοράστηκαν αρχικά 

zebrafish μαλαισιανής προέλευσης, τα οποία και μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τμήμα ζωοκομείου, σε δεξαμενές χωρητικότητας 250L, όπου 

διατηρήθηκαν σε σταθερή θερμοκρασία (20 °C) και ελεγχόμενη φωτοπερίοδο. 

 Στη συνέχεια,  επιλέξαμε τα είδη και στελέχη βακτηρίων με τα οποία θα προχωρούσαμε σε 

επιμολύνσεις των ατόμων αυτών, βάσει της διαθεσιμότητας  των στελεχών, καθώς και της 

μολυσματικότητας που επιδεικνύουν αυτά σε επίπεδο ιχθυοκαλλιέργειας. Τα βακτήρια αυτά, 

ταυτοποιήθηκαν και συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης, τα 

τελευταία  έτη, από το εργαστήριο Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου 

Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ. 

Σε πρώτη φάση προχωρήσαμε στην επιλογή των μεθόδων, μέσω των οποίων θα 

προχωρούσαμε στην επιμόλυνση των ατόμων αυτών. Από την βιβλιογραφία προέκυψαν μέθοδοι 

όπως η εμβάπτιση (immersion), η εμβάπτιση μετά από  αφαίρεση λεπιών (dermal abrasion prior 

to immersion), και η ενδοπεριτοναϊκή έγχυση  (intraperitoneal injection). 

Κατόπιν, προχωρήσαμε στην αξιολόγηση της μολυσματικότητας των βακτηρίων που 

επιλέχθηκαν, αυτή την φορά ως προς τo zebrafish, ως ξενιστή, μέσω των  μεθόδων της απλής 

εμβάπτισης και ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης.  

Με το τέλος των προκαταρκτικών πειραμάτων μόλυνσης με το zebrafish ως ξενιστή, 

προχωρήσαμε στην διερεύνηση της επίδρασης  παραγόντων που φαίνεται να επηρεάζουν την 

ικανότητα των βακτηρίων στο να μολύνουν τα ψάρια στις υδατοκαλλιέργειες, όπως είναι η 

θερμοκρασία,η αλατότητα και η καταπόνηση. 

 

 
  

https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
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ABSTRACT 

 

On the present thesis, a comparative study among bacteria that affect aquaculture in Greece 

and Europe has been conducted, using zebrafish (Danio rerio) as the host. In order to do so, 

zebrafish of Malaysian origin had been bought and then transferred at the UoC facilities in tanks 

of 250L total volume at constant temperature (20°C) and controlled photoperiod. 

As a result, we proceeded on choosing bacteria and their corresponsive strains based on their 

availability and virulence they show at the aquaculture level. The specific bacteria were identified 

and collected from various aquacultures in Greece and Europe in general in the past few years by 

the microbiology laboratory of HCMR.  

First step was the selection of virulence methods that would be used. Using literature, 

methods like immersion, dermal abrasion prior to immersion and intraperitoneal injection were 

selected for testing. As a result we proceeded in evaluating bacteria virulence, using zebrafish as 

the host through the methods of immersion and intraperitoneal injection. By the end of this first 

series of experiments we proceeded on studying factors that seem to be affecting virulence, such 

as temperature, salinity and stress. 
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2 EΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Το zebrafish 
 

 Το zebrafish (Danio rerio) είναι ένα τροπικό ψάρι του γλυκού νερού, με τα φυσικά του 

ενδιαιτήματα να περιλαμβάνουν ποταμούς και εκβολές αυτών στην νότια Ασία και κυρίως στην 

βόρεια Ινδία και Πακιστάν, Μπουτάν και Νεπάλ. Ανήκει στην οικογένεια των κυπρινοειδών 

(Cyprinidae), στην κατηγορία των ακτινοπτερύγιων (Actinopterygii) και στην ομάδα αυτή, στους 

τελοστέους. 

 Με το πέρασμα της τελευταίας δεκαετίας συνεχούς μελέτης με βάση το zebrafish, το 

είδος αυτό έχει καθιερωθεί στον επιστημονικό χώρο ως ένας οργανισμός – μοντέλο εξαιτίας των  

πλεονεκτημάτων που προσφέρει, μερικά εκ των οποίων είναι τα εξής: 

 

1) εύκολη διαχείριση μεγάλου αριθμού ατόμων, σε συνάρτηση με την δυνατότητα των θηλυκών 

ατόμων να παράγουν μεγάλους αριθμούς αυγών την φορά. Tα έμβρυα είναι αρκετά ανθεκτικά σε 

εργαστηριακές μεταχειρίσεις, όπως μικρο-ενέσεις και μεταμοσχεύσεις κυττάρων (Gilmour et al. 

2002). 

 

2) Ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης στα εμβρυικά στάδια (η εμβρυογένεση διαρκεί περίπου 24 μόνο 

ώρες και ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό περί την 5η μέρα),  παρέχοντας έτσι την δυνατότητα 
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στους ερευνητές την εύκολη παρατήρηση συγκεκριμένων εμβρυικών σταδίων καθώς και της 

ολοκλήρωσης πειραματικών διαδικασιών γενικά σε διαστήματα λίγων ωρών, μέχρι μερικών 

ημερών (Siccardi Iii et al. 2009). 

 

3) Eπιπλέον, η διαφάνεια του χορίου του zebrafish στα εμβρυικά  στάδια επιτρέπουν την εύκολη 

απεικόνιση εσωτερικών λειτουργιών, όπως ο σχηματισμός οργάνων μέσα στον οργανισμό. 

Επίσης επιτρέπουν την παρακολούθηση της έκφρασης γονιδίων τα οποία είναι σημασμένα με 

φθορίζουσες ουσίες για παρακολούθηση δραστηριότητας γονιδίων αναφοράς (όπως για 

παράδειγμα το GFP και τα παράγωγά της) καθώς και για χειρισμούς με λέιζερ που εφαρμόζονται 

σε πειράματα κυτταρικής απόσπασης (Pressley et al. 2005) 

 

4) Tα zebrafish παράγουν έναν μεγαλύτερο αριθμό απογόνων την φορά σε σύγκριση με άλλους 

οργανισμούς – μοντέλα. Όταν οι συνθήκες βρίσκονται στο βέλτιστο δυνατό, ένα και μόνο 

θηλυκό είναι ικανό να παράγει μέχρι και 200 αυγά ανά εβδομάδα. Όταν εκτρέφονται υπό 

εργαστηριακές συνθήκες, μπορούν να παράγουν απογόνους καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου 

(Ribas and Piferrer 2014; Hsu et al. 2007). Η συνεχής αυτή παροχή απόγονων από προ-

καθορισμένα ζεύγη, καθιστά το zebrafish ιδανικό για μεγάλου βάθους γενετικές μελέτες που 

στοχεύουν στην αναγνώριση νέων γονιδίων και στην ανακάλυψη της λειτουργίας τους στα 

σπονδυλωτά γενικά (Carpio Y. and Estrada 2002). Eπιπλέον, το μικρό μέγεθος που αυτά φέρουν 

κατά τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια παρέχουν υψηλή απόδοση σε προσεγγίσεις γενετικής 

χαρτογράφησης. 

 
    Ιστορικά αξίζει να αναφερθεί πως το zebrafish καθιερώθηκε ως ένας οργανισμός – 

μοντέλο εξαιτίας, αρχικά, του George Streisinger (Ribas and Piferrer 2014), ο οποίος ήταν ένας 

από τους λίγους επιστήμονες τότε που υποστήριζαν την μελέτη της νευροβιολογίας μέσω 

γενετικής προσέγγισης, εφαρμοσμένης σε μοντέλα-οργανισμούς. 

 Ενώ το μέγεθος του γονιδιώματος του zebrafish είναι περίπου το μισό εν συγκρίσει με 

το αντίστοιχο ανθρώπινο, μπορεί στην πραγματικότητα να κωδικοποιήσει μεγαλύτερο αριθμό 

γονιδίων λόγω συμβάντων γονιδιακής επικάλυψης (Hsu et al. 2007). Oι ρυθμιστικές αυτές 

περιοχές των γονιδίων μπορεί να παρεκκλίνουν, συχνά και εν συνεργεία μπορούν να 

εκπληρώνουν την λειτουργικότητα ενός γονιδίου θηλαστικού, επιτρέποντας έτσι μια πιο 

λεπτομερή ανατομή της γονιδιακής λειτουργίας. Οι περισσότερες οικογένειες γονιδίων στα 

θηλαστικά είναι παρούσες στα zebrafish από ένα/περισσότερα ορθόλογα. Η ταυτοποίηση 

ορθόλογων γονιδίων στα zebrafish  που σχετίζονται με ανθρώπινες ασθένειες, επιβεβαιώνει την 
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σχετικότητα του zebrafish για την μελέτη ανθρώπινων ασθενειών και υποστηρίζει την χρήση του 

ως μοντέλο για τον τομέα αυτό. 

 Η χρησιμότητα του zebrafish ως μοντέλο για την μελέτη ασθενειών που επηρεάζουν 

τον άνθρωπο, έχει πρόσφατα αποδειχθεί (Dooley, Davidson, and Zon 2005). Διάφορες ομάδες 

χρησιμοποίησαν τον zebrafish ως μοντέλο για πληθώρα θεμάτων βιο-ιατρικής μερικών εκ των 

οποίων: 

• Η μελέτη μοριακών μηχανισμών του δέρματος (Sonawane 2005) 

• Nευρολογικές ασθένειες (Guo 2004) 

• Mυικών δυστροφιών (Carpio Y. and Estrada 2002) 

• Aναγέννηση καρδιακών μυών (Ribas and Piferrer 2014) 

• Οφθαλμικές διαταραχές (Carpio Y. and Estrada 2002) 

• Oξεία νεφρική ανεπάρκεια (Hentschel et al. 2005) 

• Aιμοποιητικών και ανοσολογικών ασθενειών (Trede et al. 2004) 

• Τον καρκίνο (Trede et al. 2004) 

• Tην καταπόνηση (Pavlidis, Theodoridi, and Tsalafouta 2015) 

 

Eκτός από την αξία του ως μοντέλο για μελέτες αναπτυξιακής βιολογίας και βιο-ιατρικής σε 

αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί και η χρήση του ως μοντέλο μελέτης για παράγοντες που 

αφορούν κυρίως τα καλλιεργούμενα θαλάσσια είδη, ανά τον κόσμο. Το zebrafish είναι γενικά πιο 

εύκολα διαχειρίσιμο μοντέλο εν συγκρίσει με άλλα είδη ιχθύων που θα μπορούσαν να παίξουν 

τον συγκεκριμένο ρόλο. Έτσι, η βιομηχανία της υδατοκαλλιέργειας θα είναι πιθανό να 

επωφεληθεί σημαντικά από την υπάρχουσα γνώση γύρω από την μελέτη στο zebrafish. Πιθανές 

περιοχές μελέτης που θα μπορούσαν να φέρουν αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν μετά στις υδατοκαλλιέγειες, όπως για παράδειγμα, η αναγνώριση γονιδίων που 

εμπλέκονται στην εξέλιξη συγκεκριμένων οργάνων (όπως μυών, λίπους ή σκελετικού ιστού), στο 

μεταβολισμό θρεπτικών, στα μονοπάτια απόκρισης σε καταπονήσεις καθώς και  στην απόκριση 

σε μολύνσεις  από βακτήρια που μαστίζουν τα καλλιεργούμενα είδη ανά τον κόσμο. 

Μία πρόσφατη επισκόπηση καλύπτει την μέχρι τώρα χρήση του zebrafish ως μοντέλο 

μελέτης ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων της φυματίωσης, θανατηφόρας στρεπτοκοκκίασης, 

και επιμολύνσεις από σαλμονέλα (van der Sar et al. 2004). Τα αποτελεσματικά συστήματα για 

την διεξαγωγή πειραμάτων πρόκλησης ασθένειας, εν συναρτήσει με το γονιδιωματικό 

ερευνητικό δυναμικό τόσο σε ξενιστή όσο και στα εκάστοτε παθογόνα είναι σε θέση να μας 

προσφέρουν μια καλύτερη κατανόηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο με 

απώτερο στόχο την δημιουργία και εφεύρεση νέων στρατηγικών μέσω των οποίων θα 
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επωφεληθούν οι υδατοκαλλιέργειες, μέσω της μείωσης των θνησιμοτήτων στα σημερινά 

καλλιεργούμενα είδη. 

 
 

ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 
 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη εντατικής 

κλίμακας ιχθυοκαλλιέργεια, είναι οι μολύνσεις των ψαριών από παθογόνα. Ολόκληρες 

επιχειρήσεις  επεκτάθηκαν ή διαλύθηκαν, βάσει της επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα, στην 

μείωση  των θνησιμοτήτων εξαιτίας ασθενειών σε αποδεχτά επίπεδα. Αν και  οι  μέθοδοι για 

διάγνωση και τον έλεγχο τον ασθενειών έχουν βελτιωθεί για την υδατοκαλλιέργεια τα τελευταία 

χρόνια, πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Τα κρούσματα ασθενειών εξαιτίας βακτηρίων 

αναγνωρίζονται  ολοένα και περισσότερο ως ένας από τους πλέον σημαντικούς περιορισμούς 

στην παραγωγή και αντίστοιχα στο εμπόριο της υδατοκαλλιέργειας επηρεάζοντας, έτσι,  

αρνητικά την ανάπτυξη του τομέα σε πολλές χώρες. Για παράδειγμα, οι ασθένειες θεωρούνται 

ότι είναι ο πλέον περιοριστικός παράγοντας στην καλλιέργεια γαρίδας  (Michael and Phillips 

1995). 

Πολλά είδη βακτηρίων προκαλούν θνησιμότητες και συνεπώς ζημιά στις 

υδατοκαλλιέργειες μετά από εξάρσεις ασθενειών. Στην πλειονότητα τους, πρόκειται για 

ευκαιριακά βακτήρια που υπάρχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον (κάποια εξ αυτών υπάρχουν και 

στο πεπτικό των καλλιεργούμενων ειδών εκ φύσεως), τα οποία γίνονται ‘επιθετικά’ , όταν οι 

συνθήκες είναι ευνοϊκές για την αύξησή τους. Παρακάτω, αναφέρονται οι κύριες οικογένειες 

αυτών καθώς και τα κύρια είδη που μαστίζουν τις υδατοκαλλιέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Vibrionacae 
Διάφορα είδη Vibrio έχουν περιγραφεί σαν παθογόνα για τα μεσογειακά είδη 

καλλιεργούμενων ψαριών και κυρίως για την τσιπούρα και το λαβράκι, είτε στα νυμφικά στάδια 

της καλλιέργειας είτε  στα στάδια της προπάχυνσης και της πάχυνσης (Ramesh et al. 2014). Τα  

Vibrionaceae είναι μικρά Gram αρνητικά, ευθέα ή κεκαμμένα ραβδία, που φέρουν ένα μοναδικό 

πολικό μαστίγιο. Σήμερα οκτώ είδη Vibrio έχουν περιγραφεί ως παθογόνα για τα ψάρια 

(V.anguillarum, V.ordalii, V.alginolyticus, V.harveyi, V.cholerae, L.damsela, V.parahaemolyticus 

και V.vulnificus (Fouz, Larsen, and Toranzo 1991).  

Οι Colwell and Grimes (1984) έχουν δώσει λεπτομερή πληροφόρηση για τους 

παθογόνους παράγοντες της Δονακίωσης στα θαλασσινά ψάρια. Από τα Vibrionaceae, τα είδη 

που προκαλούν τις οικονομικά σημαντικότερες ασθένειες στη θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια 

θεωρούνται ότι είναι τα V.anguillarum, V.ordalii, V. salmonicida και V.vulnificus (Toranzo, 

Magariños, and Romalde 2005). 

 

 

Vibrio (Listonella) anguillarum 

 

Το Vibrio anguillarum θεωρείται ως το πιο παθογόνο από τα αναφερόμενα είδη. Το είδος 

μετονομάστηκε σε Listonella anguillarum (Thompson et al. 2011). Η μετονομασία πάντως δεν 

έγινε ευρέως αποδεκτή και ο μικροοργανισμός συνεχίζει να αποκαλείται από πολλούς Vibrio 

anguillarum. Το βακτήριο αυτό είναι υπεύθυνο για την «ερυθρά πανώλη των χελιών» 

(αναφέρεται επίσης και ως pestis rubra anguillarum και erysipelosis anguillarum)  από όπου και 

προέκυψε η ονομασία του, επειδή προκαλούσε καταστροφικές απώλειες σε χέλια που 

διατηρούνταν σε δεξαμενές με θαλασσινό νερό στην Ιταλία, κατά τον δέκατο όγδοο και δέκατο 

ένατο αιώνα. Ο Bonaveri το 1761 έκανε την πρώτη αναφορά για την ασθένεια. Η δονακίωση έχει 

αναφερθεί επίσης και ως salt-water furunculosis (Rucker 1963), boil-disease (Kubota and 

Takakuwa 1963) και ulcer-disease (Bagge and Bagge 1956). 

Το Vibrio anguillarum, ο αιτιολογικός παράγοντας της κλασικής Δονακίωσης, παρουσιάζει μια 

ευρεία παγκόσμια διασπορά προκαλώντας μια τυπική αιμορραγική σηψαιμία σε μια μεγάλη 

ποικιλία καλλιεργούμενων ψαριών μεγάλης οικονομικής σημασίας, είτε των ψυχρών είτε των 

θερμών υδάτων, ανάμεσα στα οποία είναι ο σολωμός του Ειρηνικού και του Ατλαντικού 

(Oncorhynchus spp. και Salmo salar), η ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss), το 

καλκάνι, (S. maximus), το λαυράκι, (D. labrax), η τσιπούρα, (S. aurata), ο βακαλάος (Gadus 

morhua), το γιαπωνέζικο και το ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla japonica και Anguilla anguilla), το 
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striped bass (Morone saxatilis) και το ayu (P. altivelis) (Toranzo and Barja 1990). Στην Ελλάδα η 

νόσος είναι γνωστή από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ενώ πλέον έχει εξελιχθεί σήμερα στο 

μεγαλύτερο παθολογικό πρόβλημα για την καλλιέργεια του λαβρακιού (Μεσολογγιου 1996).  

 
Vibrio alginolyticus 

 

Πρόκειται για αλόφιλο, gram -  βακτήριο που μπορεί να εντοπιστεί σε εύκρατα θαλάσσια 

περιβάλλοντα και εκβολές ποταμών. Το συγκεκριμένο είδος αναγνωρίζεται και ως ανθρώπινο 

παθογόνο, με την συχνότητα των μολύνσεών του να αυξάνει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

προκαλώντας επιφανειακές μολύνσεις τόσο σε αυτιά όσο και σε πληγές (otitis media και otitis 

externa) 

To V. alginolyticus παρατηρείται ως παθογόνο, κυρίως για τους ανθρώπους (Bauer & Young 

2000) και για κάποια υδρόβια ζώα, όπως το λαβράκι (Zorilla & Morinigo 2003), η πέστροφα 

(Austin & Stark 1993), cobia (Rajan, Lopez, Lin & Yang 2001), ο ροφός (Lee 1995),  η cobia 

(Rajan, Lopez, Lin & Yang 2001. Σχετικά πρόσφατα αναφέρθηκε περιστατικό μόλυνσης σε 

λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στην περιοχή της μεσογειακής Τυνησίας (Snoussi et al. 2009). 

 
Vibrio harveyi 

 Aναγνωρίζεται ευρέως ως πρωτογενής παθογόνος παράγοντας για εμπορικά 

καλλιεργημένα ασπόνδυλα είδη ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα σε ένα είδος γαρίδας, το 

Penaeus monodon, η θνησιμότητα στο στάδιο της λάρβας στις υδατοκαλλιέργειες φτάνει σε 

ποσοστά της τάξης του 100%  (Lavilla-Pitogo et al. 1990). 

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται και ως σημαντικό παθογόνο και για τα ψάρια, οι 

μηχανισμοί παθογένεσης του V.harveyi δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως. Εξωκυτταρικά 

προϊόντα (ECP’s), συμπεριλαμβανομένων πρωτεασών αιμολυσινών και κυτοκινών  θεωρούνται 

πως παίζουν σημαντικό ρόλο στην λοιμογόνο δράση του (Hashem and El-Barbary 2013). Άλλοι 

λοιμογόνοι παράγοντες που συσχετίζονται με την λοιμογόνο δράση του συγκεκριμένου 

βακτηρίου είναι η υδροφοβικότητα της κυτταρικής επιφάνειας του καθώς και η παραγωγή 

σιδηροφόρων αντίστοιχα (Gomez-Gil et al. 2004). 
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Photobacterium damselae subsp. piscicida 

Πρόκειται για ένα αρκετά παθογενές βακτήριο το οποίο δεν φαίνεται να  εμφανίζει  

ειδικότητα για συγκεκριμένο ξενιστή. Έτσι, η παστεριδίαση (η ασθένεια που προκαλείται στον 

ξενιστή στην συγκεκριμένη περίπτωση)  μπορεί να χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη ακόμα και για 

ψάρια και θαλάσσια είδη στα οποία η συγκεκριμένη ασθένεια δεν έχει ακόμα περιγραφεί. 

Ορισμένοι επιστήμονες  παρατήρησαν διαφορές ως προς την ευαισθησία ειδών, όπως η τσιπούρα 

και το λαβράκι,προς αυτό το βακτήριο ανάλογα με το στάδιο που αυτά βρίσκονται. Έτσι, τα 

μικρά λαβράκια (<5g) είναι ευαίσθητα στην συγκεκριμένη νόσο, ενώ λαβράκια με βάρος 

μεγαλύτερο των 50g θεωρούνται ανθεκτικά. Αυτή η κατάσταση δικαιολογείται από τη 

λειτουργικότητα των ουδετερόφιλων και μακροφάγων στα μεγαλύτερου  μεγέθους λαβράκια, στα 

οποία η διαδικασία της φαγοκυττάρωσης είναι πολύ πιο αποτελεσματική  (López-Dóriga et al. 

2000). 

Η προσκόλληση του παθογόνου αυτού οργανισμού θεωρείται πως είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας ως προς την επιτυχή μόλυνση. Αν και το Photobacterium damselae subsp. piscicida 

έχει περιγραφεί ως ένα βακτήριο με μέτρια ικανότητα προσκόλλησης σε διάφορες σειρές 

κυττάρων, εντούτοις αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση προσκόλλησης στο πεπτικό των ψαριών, με 

104-105 βακτήρια ανά γραμμάριο ιστού, σε κάποιες περιπτώσεις (Do Vale, Ellis, and Silva 2001). 

 
 
Photobacterium damselae subsp. damselae 

To συγκεκριμένο βακτήριο (πρώην Vibrio damsella) είναι αλόφιλο που σχετίζεται με 

θαλάσσια περιβάλλοντα. Απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1981, ως ο αιτιολογικός παράγοντας 

εμφάνισης έλκους στο δέρμα ατόμων damselfish του είδους Chromis punctipinnis (Rajan et al. 

2003). Πρόκειται για έναν πρωτογενές παθογόνο παράγοντα που προκαλεί δερματικά έλκη και 

σηψαιμίες σε ποικιλία θαλάσσιων ειδών όπως ο καρχαρίας, δελφίνια, γαρίδες και σε διάφορα 

καλλιεργούμενα ψάρια (Zappulli et al. 2005). 

 Επιπλέον, το συγκεκριμένο παθογόνο βακτήριο δύναται να προκαλέσει θανατηφόρες 

λοιμώξεις στον άνθρωπο, με τις περισσότερες αναφορές να έχουν ως κοινό συντελεστή την 

κτήση πληγής κατά την μεταχείριση ψαριών και την συνεπαγόμενη έκθεση σε θαλασσινό νερό 

 (Rivas, Lemos, and Osorio 2013). Σε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις η ασθένεια που 

προκαλείται, εξελίσσεται σε μια σπάνια παραλλαγή ακραίας μορφής γαστρεντερίτιδας, αρκετά 

επιθετικής ώστε η τελευταία να προκαλεί το θάνατο (Vaseeharan et al. 2007). Το συγκεκριμένο 

βακτήριο,αν και είναι συγγενικό του Photobacterium damselae subsp. piscicida, εντούτοις το 

τελευταίο συνιστά παθογόνο μόνο για τους τελοστέους, δεν αναπτύσσεται στους 37 °C, ενώ 

παράλληλα δεν παρατηρείται αιμολυτική ικανότητα σε αιματούχο άγαρ (Rajan et al. 2003) 
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Enterobacteriaceae 
 

Το γένος Edwardsiella που ανήκει στην οικογένεια των εντεροβακτηρίων, περιγράφηκε 

για πρώτη φορά από τους Ewing et al., το 1965 μετά από απομόνωση του είδους Εdwardsiella 

tarta, από ανθρώπινα περιττώματα. 

To γένος Edwardsiella αρχικά αποτελείτο από 3 είδη (Ε. tarda, E. ictaluri και E. 

hoshinae). Ωστόσο, πρόσφατες φαινοτυπικές και γενετικές μελέτες έχουν αποκαλύψει διαφορές 

μεταξύ των στελεχών που έχουν απομονωθεί από τον άνθρωπο, από τα αντίστοιχα που 

απομονώθηκαν από ψάρια. Πολλές μελέτες ανάφεραν μεγάλη  διακύμανση στην χρήση του 

κιτρικού μεταξύ διαφορετικών απομονωμένων στελεχών (Coles et al. 1978), ενώ παράλληλα 

μοριακές αναλύσεις έδειξαν μεγάλη ετερογένεια μεταξύ στελεχών, αρχικά αναγνωρισμένων ως 

Εdwardsiella tarda και στελεχών απομονωμένων από ψάρια (Nucci et al. 2002). Αυτή η 

κατάσταση οδήγησε στην δημιουργία ενός νέου είδους, μέσα στο γένος Edwardsiella, την 

Edwardsiella piscicida (Katharios et al. 2015). 

 

Edwardsiella piscicida  

 

Έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον σημαντικά παθογόνα που έχει την ικανότητα 

να μολύνει μεγάλη ποικιλία ψαριών, ενώ παράλληλα μεγαλώνει σε θερμοκρασίες αντίστοιχες με 

τις βέλτιστες για την συντήρηση των zebrafish. Mέλος της οικογένειας τωv Entero-bacteriaceae, 

ο παθογόνος αυτός οργανισμός μεγαλώνει σε βέλτιστες γι αυτόν θερμοκρασίες 30-37°C (Farmer 

et al. 1965). Στα είδη που συνήθως επιμολύνονται από το συγκεκριμένο βακτήριο, μερικά εκ των 

οποίων  το γατόψαρο (Ictalurus punctatus), το ιαπωνικό χέλι (Anguilla japonica) και η ιαπωνική 

γλώσσα (Paralichthys olivaceus), η ασθένεια που προκαλείται μπορεί να περιγραφεί ως μια 

γενικευμένης μορφής σηψαιμία που συσχετίζεται αρκετά συχνά με την κακή ποιότητα του νερού 

και με την καταπόνηση (Plumb et al. 1999). Οι ενδείξεις της νόσου περιλαμβάνουν μικρές 

δερματικές βλάβες που μπορούν να αναπτυχθούν σε νεκρωτικά αποστήματα, διογκωμένη 

κοιλιακή χώρα εξαιτίας της συσσώρευσης ασκητικού υγρού, απώλεια χρώματος, διογκωμένος 

νεφρός και αποστήματα στο εσωτερικό των οργάνων (Plumb  et al. 1999). 
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Aeromonadaceae 
 

Οι αερομονάδες είναι gram -, ραβδόσχημα, προαιρετικά αναερόβια βακτήρια που είναι 

ευρέως κατανεμημένα σε υδάτινα περιβάλλοντα (Daskalov et al. 2006). To γένος αυτό 

αποτελείται από ψυχρόφιλα και μεσόφιλα βακτήρια τα οποία βρίσκονται τόσο σε υδάτινα όσο 

και χερσαία περιβάλλοντα και τα οποία προκαλούν ασθένειες τόσο σε  ενδόθερμα , όσο και σε 

ψυχρόαιμα ζώα. Αν και οι αερομονάδες είχαν αρχικά τοποθετηθεί στην οικογένεια των 

Vibrioanaceae, διαδοχικές πρόσφατες φυλογενετικές αναλύσεις δείχνουν πως το συγκεκριμένο 

γένος δεν είναι συγγενικό τους, με αποτέλεσμα την επανεγκατάσταση του σε μία νέα οικογένεια, 

τα  Aeromonadaceae (Colwell et al. 1986). 

 
Aeromonas veronii  

Πρόκειται για ένα είδους που μπορεί να απομονωθεί από οικοσυστήματα γλυκού νερού, 

κατά βάση. Οι κύριοι ξενιστές του συγκεκριμένου βακτηρίου είναι το κινέζικο γατόψαρο 

(Leiocassis longirostris,Gunther), το Misgurnus anguillicaudatus (Zhu et al. 2016), το Astronotus 

ocellatus (Sreedharan, Philip & Singh 2011) καθώς και η τιλάπια, Oreochromis sp. (Dong et al. 

2015). Πρόσφατα το είδος αναφέρθηκε ως κύριο παθογόνο στο λαβράκι στην ελληνική 

ιχθυοκαλλιέργεια. Το βακτήριο προκαλεί σοβαρές βλάβες στο συκώτι και στο σπλήνα και 

συνδέεται με εκτεταμένη αιμολυτική αναιμία (Smyrli et al. 2017).   

 

Αντιμετώπιση βακτηριακών ασθενειών 

 

Mέχρι τώρα στις υδατοκαλλιέργειες χρησιμοποιούν συμβατικές προσεγγίσεις, όπως η 

χρήση απολυμαντικών και αντιμικροβιακών φαρμάκων με περιορισμένη επιτυχία, τόσο στην 

πρόληψη όσο και στην θεραπεία της εκάστοτε ασθένειας (Subasinghe et al. 1997). 

 Επιπρόσθετα, υπάρχει μια σαφής ανησυχία σχετικά με την χρήση αλλά κυρίως με την 

κατάχρηση αντιμικροβιακών φαρμάκων, από την στιγμή που τα τελευταία αν και παρέχουν μια 

πρώτη λύση σε τυχόν κρούσματα, εντούτοις προσδίδουν στην ανθεκτικότητα των βακτηρίων, 

εντείνοντας έτσι το πρόβλημα, μακροπρόθεσμα. 

Η μαζική χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για τον έλεγχο και περιορισμό των 

κρουσμάτων ασθενειών αυξάνουν την επιλεκτική πίεση που ασκείται στον μικροβιακό κόσμο και 

οδηγεί, έμμεσα στην βακτηριακή αντοχή (World Health Organization antimicrobial resistance 

fact sheet 1994). Παράλληλα, τα ανθεκτικά στελέχη έχουν την δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν 

μετά το τέλος της επίδρασης των αντιμικροβιακών φαρμάκων και να μεταδώσουν τα γονίδια που 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aeromonadaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeromonadaceae
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είναι υπεύθυνα για την ανθεκτικότητα που αυτά δείχνουν, σε άλλα βακτήρια που δεν έχουν 

εκτεθεί ακόμα σε αντιμικροβιακά φάρμακα . 

 

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, πρέπει  να γίνουν αρκετά βήματα ακόμα  

έτσι ώστε να μειωθεί η χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων. Η έμφαση στην καταπολέμηση 

ασθενειών πρέπει να δοθεί κυρίως στην πρόληψη, η οποία πιθανώς να είναι πιο φθηνή από την 

όποια διαθέσιμη θεραπεία, δίνοντας παράλληλα μικρότερη βάση στην αντιμετώπιση με 

αντιμικροβιακά φάρμακα, τα οποία μπορεί να θεραπεύουν τα συμπτώματα, αλλά όχι την αιτία 

του προβλήματος ( Planas et al. 1999). Η βάση αυτής της στρατηγικής θα πρέπει να κτιστεί πάνω 

στην μελέτη, αρχικά, της αλληλεπίδρασης βακτηρίου-ξενιστή, έτσι ώστε να διασαφηνιστεί η 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση και μέσω της κατανόησης της αλληλεπίδρασης αυτής να βρεθούν 

νέες λύσεις για την μείωση της θνησιμότητας χωρίς την χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων. 

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνουν  περαιτέρω μελέτες  σχετικά με το ρόλο των συγκεκριμένων 

βακτηρίων στο φυσικό τους περιβάλλον καθώς και πάνω στις ανταγωνιστικές διεργασίες μεταξύ 

τους, έτσι ώστε  να αποσαφηνιστεί ο οικολογικός τους ρόλος. 
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Σκοπός της εργασίας 
 

Σε αυτά τα πλαίσια κινείται και η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, στόχος της οποίας 

είναι η αξιολόγηση του zebrafish ως μοντέλο παθογένειας για τα βακτήρια που μαστίζουν τα 

καλλιεργούμενα είδη, του ελληνικού κυρίως, χώρου. Κατά την εκπόνησή της, το zebrafish 

χρησιμοποιήθηκε ως ξενιστής για τα αναφερόμενα βακτήρια, όπου και αξιολογήθηκαν οι 

διάφορες μέθοδοι επιμόλυνσης, τα βακτήρια ως προς την μολυσματικότητά τους καθώς και οι 

παράμετροι που διαφαίνονται να υποβοηθούν στην παθογένεια τους, όπως η θερμοκρασία, η 

αλατότητα και η καταπόνηση, με την τελευταία να εξετάζεται και σε γονιδιακό επίπεδο. 
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3  ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

 Για την διεκπεραίωση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, αγοράστηκαν άτομα 

zebrafish (Danio rerio) σε αναλογία φύλου 1:3 (♀ : ♂ ) Μαλαισιανής προέλευσης. Το 

πειραματικό απόθεμα τοποθετήθηκε σε δεξαμενές χωρητικότητας 250L, εξοπλισμένες με ειδικά 

βιολογικά φίλτρα (EHEIM external canister filter,105 EHEIM GmbH & Co. KG), σε ειδική 

αίθουσα στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σταθερή θερμοκρασία (23°C) και ελεγχόμενη 

φωτοπερίοδο (12L:12D), όπου και ταΐζονταν 2 φορές την ημέρα, με εμπορική τροφή (Tropical 

Fish Flakes, Prodac International S.r.l., Italy), εκτός από τις ημέρες που λάμβαναν χώρα τα 

πειράματα των επιμολύνσεων. 

 Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο πανεπιστήμιο, γίνονταν μετρήσεις 

αμμωνίας, νιτρικών και νιτρωδών μέσω της χρήσης των αντίστοιχων εμπορικών kits , καθώς και 

οξυγόνου (μέσω της χρήσης του οξυγονομέτρου του τμήματος φυσιολογίας ιχθύων του 

Πανεπιστημίου Κρήτης) , κάθε 3η μέρα, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες 

επιβίωσης για τα άτομα αυτά. Όλα τα παρακάτω πειράματα διενεργήθηκαν σε 6L δεξαμενές, οι 

οποίες παραχωρήθηκαν από το εργαστήριο φυσιολογίας ιχθύων, του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

 

Εικόνα 2: Δεξαμενές 250L, εξοπλισμένες με ειδικό φίλτρο καθαρισμού του νερού και αυτόματες 
ταΐστρες, προγραμματισμένες για τάισμα 2 φορές την ημέρα. 
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Τα βακτήρια για να γίνουν οι μολύνσεις, παραχωρήθηκαν  από το Μικροβιολογικό τμήμα του 
ΕΛΚΕΘΕ, τα οποία προέκυψαν από διάφορα περιστατικά κρουσμάτων σε υδατοκαλλιέργειες 
τόσο του ελληνικού , όσο και του ευρωπαικού χώρου. 

Πίνακας 1: Είδος και στέλεχος βακτηρίων, περιοχή απομόνωσης και ξενιστής εκ των οποίων 
απομονώθηκαν τα βακτήρια για τα πειράματα επιμόλυνσης της παρούσας μεταπτυχιακής 
διατριβής.    

 

 

 

Τα αναφερόμενα βακτήρια, κατόπιν απομόνωσης από τα αντίστοιχα περιστατικά 

κρουσμάτων, αναγνωρίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν μέσω βιοχημικών μεθόδων ταυτοποίησης, 

όπως οι δοκιμασίες καταλάσης, πηκτάσης, οξειδάσης, οπτοχίνης, ινδόλης και κινητικότητας 

βακτηρίων αλλά και μοριακών τεχνικών. Κατόπιν ταυτοποίησης, τα τελευταία διατηρήθηκαν σε 

καλλιέργειες στο εργαστήριο μικροβιολογίας του ΕΛΚΕΘΕ στα αντίστοιχα γι’ αυτά 

υποστρώματα, όπου και χρησιμοποιήθηκαν σε πληθώρα πειραμάτων, συμπεριλαμβανομένων και 

των πειραμάτων τηις παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής. 

Πείραμα 1. Αξιολόγηση μεθόδων επιμόλυνσης 
 

Σε πρώτη φάση πειραμάτων, αξιολογήθηκαν οι διάφορες μέθοδοι μόλυνσης που υπάρχουν 

στην βιβλιογραφία, χρησιμοποιώντας το βακτήριο Edwardsiella piscicida (στέλεχος 1.11.13),  ως 

τον παθογόνο παράγοντα. Αυτές ήταν: 

• Επιμόλυνση μέσω ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης βακτηρίων 

• Επιμόλυνση μέσω εμβάπτισης 

• Επιμόλυνση μέσω εμβάπτισης μετά από αφαίρεση λεπιών 

https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
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Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόστηκαν καθ’ όλη την διάρκεια των πειραμάτων, όπως ακριβώς  

περιγράφονται στο πρωτόκολλο του άρθρου «Streptococcus ineae - Zebrafish Model of Bacterial 

Pathogenesis» (Neely et al. 2002).  

 

Για την πρώτη μέθοδο, 8 άτομα zebrafish τοποθετήθηκαν σε δεξαμενές, χωρητικότητας 

6L σε θερμοκρασία δωματίου 20°C. Kατόπιν αναισθησίας, τα ψάρια τοποθετούνταν, ένα - ένα τη 

φορά, σε σφουγγάρι με την κοιλιά στραμμένη προς τα πάνω, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η 

έγχυση βακτηρίων (10 μl ανά δόση, 105 CFU ml-1 τελική δόση ανά άτομο), με την βελόνα 

τοποθετημένη διαγώνια και εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας. Μετά την έγχυση, τα άτομα 

επιστρέφονταν πίσω στις δεξαμενές για 5ήμερη παρακολούθηση, συμπεριφοράς και 

θνησιμότητας. Η αναισθητοποίηση έγινε μέσω της χρήσης MS222, ενώ η έγχυση 

πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης σύριγγας τύπου Hamilton.   

 
Αναφορικά με την δεύτερη μέθοδο, 6 άτομα zebrafish, αρχικά τοποθετημένα σε 6L 

δεξαμενές, μεταφέρονταν σε δεξαμενές χωριτικότητας  250 ml, οι οποίες ήταν  εμποτισμένες με 

δόση βακτηρίου 106  CFU ml-1, όπου και παρέμεναν εκεί για 5 ώρες προτού μεταφερθούν πίσω 

στις 6L δεξαμενές. 

Για την εμβάπτιση με αφαίρεση λεπιών ισχύει ό,τι και για την απλή εμβάπτιση, με την 

διαφορά πως πριν την μεταφορά στις δεξαμενές των 250 ml, τα άτομα προχωρούσαν σε 

αναισθητοποίηση και σε αφαίρεση μερικών λεπιών, έτσι ώστε να  διαπεραστεί  το εμπόδιο του 

δερματικού φραγμού των zebrafish. 

 

Πείραμα 2.Αξιολόγηση μολυσματικότητας βακτηρίων με το zebrafish ως ξενιστή 
 

Με το πέρας της αξιολόγησης των διαθέσιμων μεθόδων επιμόλυνσης, προχωρήσαμε στην 

αξιολόγηση της μολυσματικότητας των βακτηρίων, με το zebrafish ως ξενιστή. Ξεκινώντας από 

την ενδοπεριτοναϊκή έγχυση, 8 άτομα ανά βακτήριο, εις διπλούν, αναισθητοποιούνταν την φορά 

και μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε πιο πάνω, επιμολύνονταν με 10 μl 105  CFU ml-1 

βακτήρια και ακολούθως επιστρέφονταν στις αρχικές δεξαμενές χωρητικότητας 6L για 5ήμερη 

παρακολούθηση. Παράλληλα στο χώρο προστέθηκε μια δεξαμενή 6L με 8 άτομα στα οποία 

εφαρμόστηκαν ακριβώς τα ίδια βήματα αναισθητοποίησης και έγχυσης, με την διαφορά να 

έγκειται στην μη χρήση βακτηρίων κατά την διάρκεια της έγχυσης αλλά, φυσιολογικού ορού, ως 

control της μεταχείρισης. 

Αναφορικά με την μέθοδο της εμβάπτισης, χρησιμοποιήθηκαν 6 άτομα ανά δόση 

βακτηρίου με τις δόσεις να είναι 104, 106 και 108 CFU ml-1 αντίστοιχα, εις διπλούν, με την 

https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
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προσθήκη 6 ατόμων ως control της μεταχείρισης. Με την επιστροφή τους στις αρχικές δεξαμενές 

6L, ακολούθησε 5ήμερη παρακολούθηση συμπεριφοράς και θνησιμοτήτων. 

Κατά την αξιολόγηση της μολυσματικότητας των βακτηρίων, αναφορικά με το διάστημα 

των  5 ημερών παρακολούθησης μετά την διαδικασία της μόλυνσης, λάμβαναν χώρα μετρήσεις 

αμμωνίας, νιτρικών και νιτρωδών, καθώς και οξυγόνου, ενώ κάθε 2η μέρα ανακυκλωνόταν το 1/3 

του νερού σε κάθε δεξαμενή (2/6 λίτρα του τελικού όγκου νερού) . 

 

Πείραμα 3. Μελέτη παραμέτρων επιμόλυνσης 
 

3α) Επίδραση θερμοκρασίας 

 

Για την μελέτη της παραμέτρου της θερμοκρασίας, επιλέχθηκε το Vibrio anguillarum 

(στέλεχος Vak). Αρχικά έγινε προσαρμογή των ατόμων zebrafish (6 άτομα ανά δεξαμενή, εις 

διπλούν για κάθε επιλεγμένη τιμή θερμοκρασίας), από 20°C (θερμοκρασία δεξαμενής 

χωρητικότητας 120L όπου ήταν αρχικά τοποθετημένα όλα τα άτομα zebrafish που ήταν 

διαθέσιμα για τα πειράματα επιμόλυνσης ) σε  26°C και 32°C, αντίστοιχα. H θερμοκρασία, από 

22°C που ήταν αρχικά ανέβαινε ή κατέβαινε κατά 1°C την ημέρα έως ότου να φτάσει στις 

επιθυμητές τιμές θερμοκρασίας, μέσω της χρήσης ειδικών θερμο-αντιστατών. Όταν οι 

συγκεκριμένες ομάδες ατόμων έφτασαν στις επιθυμητές θερμοκρασίες, προχωρήσαμε σε 

μόλυνση μέσω εμβάπτισης, με δόση βακτηρίων ανά  δεξαμενή, 106 CFU ml-1.  Όλα τα νεκρά 

άτομα υποβλήθηκαν σε μικροβιολογικό έλεγχο για την επανα- απομόνωση του παθογόνου, το 

οποίο εν τέλει αναγνωρίστηκε μέσω της χρήσης ενός agglutination kit (BIONOR). 
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3β) Επίδραση αλατότητας 
 

Για την μελέτη της παραμέτρου της αλατότητας, επιλέχθηκε ξανά το V. anguillarum 

(στέλεχος Vak) ως ο μολυσματικός παράγοντας. 6 άτομα zebrafish ανα δεξαμενή 6L, εις 

διπλούν, κατόπιν προσαρμογής σε αλατότητα 0, 2.5 και 5 τις χιλίοις (‰), εκτέθηκαν σε μόλυνση 

μέσω εμβάπτισης σε δόσεις βακτηρίων 105 και 107 CFU ml-1, αντίστοιχα. Όλα τα νεκρά άτομα 

υποβλήθηκαν σε μικροβιολογικό έλεγχο για την  επαν-απομόνωση του παθογόνου το οποίο και 

αναγνωρίστηκε μέσω της χρήσης ενός agglutination kit (BIONOR). Οι αλατότητες αυτές 

προέκυψαν μέσω της προσθήκης ποσότητας άλατος στις δεξαμενές (0, 15g. και 30g, αντίστοιχα) 

και η επαλήθευση της, έγινε μέσω της χρήσης αλατομέτρου . Η διαδικασία της μόλυνσης έλαβε 

χώρα 2 μέρες μετά την προσαρμογή των ατόμων στις αντίστοιχες αλατότητες, παρουσία μιας 

δεξαμενής ανά αλατότητα που είχε τον ρόλο του control ως προς την προσαρμογή στην 

αλατότητα. 

 
 
3γ) Επίδραση καταπόνησης 

Πρωτόκολλο 1 
 

Για την πραγματοποίηση των επόμενων 2 πειραμάτων για μελέτη του παράγοντα 

καταπόνησης, χρησιμοποιήθηκε το βακτήριο Εdwardsiella piscicida (στέλεχος: 1.11.13). Σε 

πρώτη φάση, χρησιμοποιήθηκαν 40 άτομα zebrafish (10 ανά δεξαμενή, χωρητικότητας 6L) . Στις 

πρώτες 2 δεξαμενές τοποθετήθηκαν άτομα τα οποία θα εκτίθονταν σε χρόνια καταπόνηση , 

ακολουθώντας  το πρωτόκολλο χρόνιας καταπόνησης όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 

«Long-term stress protocol 2, Neuroendocrine regulation of the stress response in adult zebrafish,  

Danio rerio»( Pavlidis et al. 2015), ενώ στις εναπομείνασες 2 δεξαμενές, τα 20 άτομα zebrafish 

δεν είχαν εκτεθεί σε καταπόνηση αλλά συμμετείχαν στην διαδικασία επιμόλυνσης με τα 

αντίστοιχα καταπονημένα, ως control. 

Αναφορικά με τα άτομα που εκτέθηκαν σε καταπόνηση, βάσει πρωτοκόλλου αυτά 

εκτίθονταν σε καταπόνηση 2 φορές την ημέρα (μία το πρωί και μια το απόγευμα) με 

διαφορετικούς τρόπους την φορά, όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Οι διάφοροι τρόποι 

καταπόνησης που έλαβαν χώρα  σε ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων, τοποθετήθηκαν σε 

ημερήσιο πρόγραμμα, με τυχαίο τρόπο και ήταν οι εξής : 
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1: Άνοιγμα φώτων 3 φορές κατά την διάρκεια της νύχτας. 

2: Κλείσιμο των φώτων 3 φορές, κατά την διάρκεια της ημέρας 

3: Συνωστισμός προκαλούμενος μέσω της μείωσης του νερού στο 25% στις δεξαμενές 6L, για 15 

λεπτά. 

4: Εισαγωγή ξένου αντικειμένου στη δεξαμενή (Για τον συγκεκριμένο τρόπο καταπόνησης, 

χρησιμοποιήθηκαν κόκκινα καπάκια)  

5: Απομόνωση των ατόμων σε δοχεία χωρητικότητας 80 ml, για 5 λεπτά  

6: Κυνήγι με την απόχη στις δεξαμενές για 5 λεπτά  

7: Παγίδευση των ατόμων σε δίχτυ, για 5 λεπτά  

8: Έκθεση στον αέρα για 1.5 λεπτά. 

 
 
Πίνακας 2: Πρόγραμμα καταπόνησης ( τυχαιοποιημένο) 
 
 

 
 
 
 
 

Με το πέρασμα της 14ης μέρας, τα άτομα αυτά μαζί με τα άλλα 20 (control), μολύνθηκαν 

μέσω της μεθόδου της απλής εμβάπτισης με  Edwadsiella piscicida (στέλεχος  1.11.13),  με δόση 

106 CFU ml-1 , στις δεξαμενές των 250 ml. Ακολούθως επιστράφηκαν στις αρχικές δεξαμενές για 

5ήμερη παρακολούθηση συμπεριφοράς και θνησιμοτήτων. 
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Πρωτόκολλο 2 
 

Αξιολόγηση του αντίκτυπου της σειριακής έκθεσης σε stressors που εφαρμόζονται μια 

φορά την ημέρα, 2 ώρες μετά το πρώτο γεύμα (ώρα εφαρμογής καταπόνησης: 12:00 π.μ.), στη 

ανθεκτικότητα σε ασθένειες σε ενήλικα zebrafish, τα οποία εκτέθησαν σε βακτήριο με το πέρας 

της περιόδου εφαρμογής καταπόνησης. 

60 ψάρια (30 ανά δεξαμενή) διαμοιράστηκαν αρχικά σε  σε 2 x 20 L δεξαμενές και έπειτα 

εκτέθηκαν σε καταπόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πίνακας 3) , καθ’ αυτή την διάταξη.  

 

Πίνακας 2: Διάταξη ατόμων στις  δεξαμενές.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3: Σχεδιασμός πρωτοκόλλου προβλεπόμενης-χρόνιας καταπόνησης (η εφαρμογή των 
διάφορων μορφών καταπονήσεων λάμβανε χώρα μια φορά την ημέρα , στις 12:00) 
 

Μέρες 1, 4, 7 & 10 2, 5, 8 & 11 3, 6, 9 & 12 
Καταπόνηση Απομόνωση σε 80 

ml beakers για 30 
λεπτά 

 

Κυνήγι με το 
δίχτυ για 5 

λεπτά 

Συνωστισμός στο 25% 
του αρχικού όγκου της 

δεξαμενής για 15 
λεπτά 

 
 
 
 
 
 
 

Με το πέρας της εφαρμογής του πρωτοκόλλου καταπόνησης 2 , 6 ψάρια από κάθε δεξαμενή 

αναισθητοποιήθηκαν για να προσδιοριστούν  οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRESSED 

(n=30) 

Όγκος δεξαμενής: 20L 

NOT-STRESSED 

(n=30) 

Όγκος δεξαμενής : 20L 
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Προσδιορισμός Κορτιζόλης 

Στα πλαίσια των πειραμάτων για την εκχύλιση κορτιζόλης ακουλουθήθηκαν οι τεχνικές που 

περιγράφονται από τους de Jesus et al. (1991) και Pavlidis et al. (2011).  Αρχικά τα δείγματα από 

τους -20 °C τοποθετήθηκαν σε πάγο για να αποφευχθεί η μετάβαση στη θερμοκρασία δωματίου 

και σε κάθε δείγμα προστέθηκε ανάλογη με το βάρος του (5x w/v) ποσότητα αλατούχου 

φωσφορικού ρυθμιστικού διαλύματος (PBS).  Με τη χρήση ενός μηχανικού ομογενοποιητή έγινε 

η ομογενοποίηση των δειγμάτων και με την προσθήκη 3 ml διαιθυλεθέρα έγινε η εξαγωγή από 2 

x 250 μL του ομογενοποιημένου δείγματος.  Οι γυάλινοι σωλήνες με τα δείγματα τοποθετήθηκαν 

στους -80ο C για 10 λεπτά με αποτέλεσμα να παγώσει η υγρή υδάτινη φάση του εκχυλίσματος.  

Οι υπερκείμενες φάσεις του διαιθυλεθέρα από το κάθε δείγμα συνδυάστηκαν σε νέους γυάλινους 

σωλήνες και τοποθετήθηκαν σε μηχάνημα όπου αναπτυσσόταν υψηλή θερμοκρασία (45o C) και 

εξασφάλιζε συνεχή παροχέτευση αζώτου για 30 λεπτά.  Η ανασύσταση των δειγμάτων έγινε με 

προσθήκη 250 μl ρυθμιστικού διαλύματος ανοσοανάλυσης (ΕΙΑ).  Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, τα δείγματα τοποθετήθηκαν στους -20ο C μέχρι την ημέρα της περαιτέρω ανάλυσής 

τους (σε κάθε περίπτωση σε λιγότερο από ένα μήνα).  

Η κορτιζόλη κάθε δείγματος ποσοτικοποιήθηκε με τη χρήση ενός εμπορικού κιτ ELISA 

(Cayman Chemical) και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  Η ανταγωνιστική σχέση της 

κορτιζόλης με το σύμπλοκο κορτιζόλης-ακετυλοχολινεστεράσης (AChE) για ένα περιορισμένο 

αριθμό θέσεων πρόσδεσης ενός μονοκλωνικού αντισώματος ειδικευμένο για την κορτιζόλη 

αποτελεί τη βάση της μεθόδου.  Το σύμπλοκο κορτιζόλης-ακετυλοχολινεστεράσης δρα ως 

ιχνηθέτης της στεροειδούς ορμόνης.  Σε κάθε πηγάδι της αντίδρασης, η συγκέντρωση του 

ιχνηθέτη που χρησιμοποιείται είναι σταθερή με την συγκέντρωση κορτιζόλης των δειγμάτων να 

είναι άγνωστη.  Επομένως, η ποσότητα ιχνηθέτη που μπορεί να προσδεθεί στο μονοκλωνικό 

αντίσωμα της κορτιζόλης είναι αντιστρόφως ανάλογη της συγκέντρωσης της ορμόνης που 

βρίσκεται σε κάθε πηγάδι, άρα και σε κάθε δείγμα.  Τα σύμπλοκα αντισώματος και κορτιζόλης, 

ελεύθερης και ιχνηθέτη, προσδένονται στο υπόστρωμα του πηγαδιού που είναι επενδεδυμένο με 

στρώμα ειδικού αντισώματος.  Μετά από ένα εικοσιτετράωρο, χρησιμοποιείται ενα διάλυμμα 

πλύσης με το οποίο απομακρύνονται τα ελεύθερα αντιδραστήρια και προστίθεται το 

αντιδραστήριο Ellman’s.  Το παράγωγο της ενζυμικής αντίδρασης έχει κίτρινη απόχρωση και 

απορροφάει το φως στα 412 nm.  Φασματοφωτομετρικά καθορίζεται η ένταση του χρώματος, η 

οποία είναι ανάλογη της ποσότητας του ιχνηθέτη της κορτιζόλης που έχει προσδεθεί στο πηγάδι.  

Παράλληλα με τη μέτρηση των δειγμάτων του πειράματος χρησιμοποιούνται και δείγματα 

γνωστών συγκεντρώσεων, των οποίων οι απορροφήσεις χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

της καμπύλης της μέτρησης.  Η καμπύλη αυτή δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού των 
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άγνωστων συγκεντρώσεων κορτιζόλης στα δείγματα.  Σε όλα τα δείγματα έγινε αραίωση 1:10 με 

διάλυμμα ΕΙΑ (90 μl EIA και 10 μl δείγμα).  

 

Τα υπόλοιπα ψάρια τοποθετήθηκαν σε 8 x 10L δεξαμενές (6 ψάρια ανά δεξαμενή),  σύμφωνα με 

την εξής διάταξη και ακολούθως προχωρήσαμε σε εμβάπτιση σε βακτήριο Edwardsiella 

piscicida (στέλεχος 1.13.11) συγκέντρωσης 106 CFU ml-1. 

Πίνακας 4 : Διάταξη ατόμων μετά την εφαρμογή καταπόνησης. Τα καταπονημένα διαιρέθηκαν 
σε 4 ομάδες (καταπονημένα + χορήγηση βακτηρίου εις διπλούν , control x 2 και μη 
καταπονημένα με χορήγηση βακτηρίου εις διπλούν και 2 δεξαμενές ως control). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πείραμα 4. Μελέτη γονιδιακής έκφρασης μετά από μόλυνση  
 

Κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων αξιολόγησης της επίδρασης της καταπόνησης, ως 

προς την μόλυνση, χρησιμοποιήθηκαν άτομα από το πείραμα καταπόνησης πρωτοκόλλου 2, έτσι 

ώστε να μελετηθεί η ενδογενής απόκριση του αμυντικού μηχανισμού των zebrafish. Πάρθηκαν 

άτομα τόσο από τα καταπονημένα, όσο και από τα controls με τα οποία προχωρήσαμε σε 

εξαγωγή σπλήνας. Λόγω του μικρού μεγέθους του σπλήνα, χρησιμοποιήθηκαν 2 σπλήνες ανά 

δείγμα σε ένα σύνολο 8 δειγμάτων με τα οποία προχωρήσαμε σε εξαγωγή RNA και κατόπιν σε 

σύνθεση cDNA. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο επιλέχθηκαν τα γονίδια-στόχοι, με τα οποία θα προχωρούσαμε σε 

ποσοτικοποίηση της έκφρασής τους μετά από την διαδικασία της επιμόλυνσης, μεταξύ των 

οποίων: 

 η κυτοκίνη Il1-Β, 

 ΙL-Rec ,  

 Συμπλήρωμα C3, 

 GR ,  

 T-cell και 

 Toll υποδοχέας 

STR1+B 

(n=6) 

STR2+B 

(n=6) 

STR1(CON) 

(n=6) 

STR2(CON) 

(n=6) 

NS1+B 

 (n=6) 

NS2+B 

 (n=6) 

NS1(CON) 

 (n=6) 

NS2(CON) 

 (n=6) 
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. Ακολούθως, βρέθηκαν από την βιβλιογραφία και σχεδιάστηκαν οι primers για τα υπό 

εξέταση γονίδια και προχωρήσαμε σε quantitaive real time-PCR, μέσω της οποίας 

ποσοτικοποιήθηκε η έκφρασή τους. Εν τέλει, προχωρήσαμε σε στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, δηλαδή σε σύγκριση της έκφρασης των αναφερόμενων γονιδίων, ανάμεσα σε 

καταπονημένα και controls άτομα του πρωτοκόλλου 2 (μελέτη της επίδρασης της καταπόνησης). 

 

Πίνακας 3: Aλληλουχίες των primers που σχεδιάστηκαν μέσω της χρήσης του λογισμικού 
Primer Express (πηγή: Innate immune gene expression in individual zebrafish after Listonella 
anguillarum inoculation, Rojo et al., 2007 ). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Στατιστική Ανάλυση & Eπεξεργασία 

 
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των πιο πάνω πειραματικών διαδικασιών 

έγινε μέσω του στατιστικού εργαλείου "N-1" Chi-squared test όπως εισηγούνται οι  Campbell 

(2007) και Richardson (2011) σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ενώ η δημιουργία των 

γραφημάτων που απεικονίζονται στα αποτελέσματα έγιναν μέσω της χρήσης του λογισμικού 

Graph Pad Prism. 
 

 

 

 
 

 
 



28 
 

4  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Πείραμα 1. Eπιλογή μεθόδων επιμόλυνσης 
 

Στην απλή εμβάπτιση που έγινε σε δόση βακτηρίου 106 CFU ml-1, παρατηρήθηκε ποσοστό 
θνησιμότητας  66,7%. Το ίδιο ποσοστό παρατηρήθηκε και για την μέθοδο εμβάπτισης μετά από 
αφαίρεση λεπιών, για την ίδια δόση βακτηρίου. Αναφορικά με την ενδοπεριτοναϊκή έγχυση, σε 
δόση βακτηρίου 105  CFU ml-1, παρατηρήθηκε ποσοστό θνησιμότητας 100%. Τα controls, τόσο 
για την μέθοδο της εμβάπτισης όσο και για την μέθοδο της ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης έδειξαν 
μηδενική θνησιμότητα. 

 

 
 

 
 

Γράφημα 1: Aποτελέσματα θνησιμοτήτων πειράματος ‘Διαφορετικές μέθοδοι επιμόλυνσης’  
 

 

 

 

https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
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Πείραμα 2. Αξιολόγηση μολυσματικότητας βακτηρίων, με το zebrafish ως ξενιστή 
 

 A) Ενδοπεριτοναϊκή έγχυση 

Με το τέλος της πρώτης πειραματικής διαδικασίας, που αφορούσε την επιλογή των μεθόδων που 

θα χρησιμοποιούσαμε στην συνέχεια, προχωρήσαμε σε μόλυνση μέσω ενδοπεριτοναϊκής 

έγχυσης, σε δόση βακτηρίου 105 CFU ml-1, έτσι ώστε να εξετάσουμε την παθογένεια των 

επιλεγμένων βακτηρίων, με το zebrafish ως ξενιστή. Tα ποσοστά των θνησιμοτήτων για τα 

βακτήρια αυτά καταγράφονται στον πίνακα 2. 

 

  

Γράφημα 2: Aποτελέσματα 
ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης για όλα 
τα βακτήρια που επιλέχθηκαν προς 
μόλυνση των zebrafish 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Ποσοστά θνησιμοτήτων ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης. 

 

 

https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
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Β) Eμβάπτιση (Immersion) 
 

Mε το τέλος του πειράματος αξιολόγησης της μολυσματικότητας των βακτηρίων, 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης ως μέθοδο μόλυνσης,  σειρά είχε 

η αξιολόγησή τους, αυτή την φορά με την εμβάπτιση. Από τις εμβαπτίσεις με δόσεις 104,106 

και 108 CFU ml-1, θνησιμότητες προέκυψαν  από την Εdwardsiella piscicida και 

συγκεκριμένα το στέλεχος  1.11.13, με τα ποσοστά θνησιμότητας να ανέρχονται στο 25% για 

την 106 CFU/ml και 83.3%, για  δόση βακτηρίου 108 CFU ml-1, καθώς και από το Vibrio 

anguillarum  (στέλεχος Vak), με τα ποσοστά θνησιμότητας να ανέρχοντια στο 8.3% για 106 

CFU ml-1 και 16.67% για 108 CFU ml-1  δόση βακτηρίου. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφημα 3,4,5: Ποσοστά  θνησιμοτήτων 
εμβάπτυνσης σε δόσεις βακτηρίου 104, 106 
και 108 CFU ml-1 

 
 
 

  



31 
 

Επίδραση θερμοκρασίας στην μολυσματικότητα 
 

Με το τέλος της αξιολόγησης της μολυσματικότητας των  βακτηρίων με το zebrafish ως 

ξενιστή, προχωρήσαμε στην μελέτη παραγόντων που φαίνεται να έχουν επίδραση στην 

μολυσματικότητα που επιδεικνύουν τα βακτήρια. Ο πρώτος  παράγοντας που τέθηκε υπό μελέτη, 

ήταν αυτός της θερμοκρασίας.  Για την συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων, επιλέχθηκε το βακτήριο 

Vibrio anguillarum και συγκεκριμένα το στέλεχος Vak. Tα ποσοστό θνησιμότητας για την 

θερμοκρασία των 20°C, ανήλθε στο 8.3%, για την θερμοκρασία των 26°C, στο 33%, ενώ για την 

θερμοκρασία των 32°C, στο 58%. Στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε μεταξύ των ομάδων 

20°C και 32°C. 

 

 

Γράφημα 6: Ποσοστά θνησιμότητας εμβάπτισης σε διαφορετικές θερμοκρασίες 
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Επίδραση αλατότητας στη μολυσματικότητα 
 

Aναφορικά με την εμβάπτιση με δόση βακτηρίου 105 CFU ml-1 , το ποσοστό 

θνησιμότητας για 00/00 ήταν 0% , για 2.50/00 29% και για 50/00 , 16.67% αντίστοιχα, με τις 

αλατότητες 00/00 και 2.50/00 να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Όσον αφορά την εμβάπτιση 

με δόση βακτηρίου 107 CFU ml-1, το ποσοστό θνησιμότητας για 00/00 ήταν 75% , για 2.50/00 

83.33% και για 50/00 , 91.67%, αντίστοιχα. Για την συγκεκριμένη δόση βακτηρίου, δεν έχουν 

προκύψει στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

 

 

 

Γράφημα 7& 8:Ποσοστά θνησιμότητας εμβάπτισης σε διαφορετικές αλατότητες, για δόση 
βακτηρίου 105 CFU ml-1. 
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Επίδραση καταπόνησης στη μολυσματικότητα 
 

Με το τέλος των πειραμάτων που είχαν ως σκοπό την μελέτη της επίδρασης των 

παραγόντων θερμοκρασίας και αλατότητας, σειρά είχε η μελέτη της καταπόνησης ως 

παράγοντας επίδρασης στην μολυσματικότητας που επιδεικνύουν τα βακτήρια. Διενεργήθηκαν 2 

πειράματα κατά τα οποία συγκρίθηκαν τα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ καταπονημένων και μη 

καταπονημένων ατόμων zebrafish, κατόπιν μόλυνσης, μέσω της μεθόδου εμβάπτισης. 

Α) Καταπονεμένα vs. Control 

Μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου καταπόνησης, όπως αυτό περιγράφεται στον πίνακα 2, 

προχωρήσαμε σε επιμόλυνση μέσω εμβάπτισης με το βακτήριο Edwardsiella piscidida (στέλεχος 

1.11.13) ως τον μολυσματικό παράγοντα, σε δόση βακτηρίου 106 CFU ml-1, τόσο για τα 

καταπονημένα όσο και για τα άτομα στα οποία δεν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο καταπόνησης. 

Το ποσοστό θνησιμότητας για τα καταπονημένα ανήλθε στο 50%, ενώ για τα Control, 37%, 

διαφορά που δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 

 

 

 

Γράφημα 9: Ποσοστά θνησιμότητας εμβάπτισης σε καταπονημένα και control  για δόση 
βακτηρίου 106 CFU ml -1. 
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 Αξιολόγηση της επίδρασης  της διαδοχικής έκθεσης των zebrafish στην καταπόνηση 
 

Στην συνέχεια , με στόχο την μελέτη της επίδρασης της σειριακής έκθεσης των zebrafish 

στην καταπόνηση, χρησιμοποιήθηκαν 30 άτομα zebrafish, πάνω στα οποία εφαρμόστηκε το 

πρωτόκολλο καταπόνησης, όπως αυτό περιγράφεται στον πίνακα 3, καθώς και άλλα 30 άτομα τα 

οποία δεν έτυχαν καταπόνησης (control). Mε το τέλος της εφαρμογής καταπόνησης, 6 άτομα από 

κάθε δεξαμενή, αναισθητοποιήθηκαν έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι τιμές κορτιζόλης τους 

(Phase I), διαδικασία που επαναλήφθηκε μια εβδομάδα μετά (Phase II), έτσι ώστε να συγκριθούν 

μεταξύ τους. 

Στο τέλος της Phase I (τέλος εφαρμογής καταπόνησης), τα καταπονημένα άτομα έδειξαν 

μια μέση τιμή (± SD) 6.0 (±4.9) ngg-1,ενώ τα control έδωσαν μια μέση τιμή 2.1 (±0.9) ngg-1. Mε 

το πέρασμα μίας εβδομάδας (Phase II), οι τιμές και των 2 ομάδων επέστρεψαν σε βασικά επίπεδα 

(2.69+_0.44 ngg-1 για καταπονημένα και 2.1+_0.4ngg-1 για controls). Στατιστικά σημαντικές 

διαφορές προέκυψαν στα καταπονημένα/controls της Phase I. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Γράφημα 8: Συγκριτική απεικόνιση τιμών κορτιζόλης για Phase I και Phase II, για 
καταπονημένα και control άτομα, αντίστοιχα. 
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Τα υπόλοιπα ψάρια τοποθετήθηκαν σε 8 x 10L δεξαμενές (6 ψάρια ανά δεξαμενή) και 

ακολούθως προχωρήσαμε σε εμβάπτυνση μέσω επιμόλυνσης με το βακτήριο Edwardsiella 

piscicida (στέλεχος 1.11.13) , με δόση 106 CFU ml-1. Τα ποσοστό θνησιμότητας ανήλθε στο 35% 

για τα καταπονεμένα άτομα και στο 16.7% για τα control, αντίστοιχα. Η διαφορά στις 

θνησιμότητες δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

 

 

Γράφημα 9: Ποσοστά θνησιμότητας εμβάπτισης σε καταπονεμένα και control, για δόση 
βακτηρίου (Edwardsiella piscicida) 106  CFU ml-1 
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  Γονιδιακή έκφραση  σε καταπονημένα και control άτομα, μετά από έκθεση σε βακτήριο 

  
Στην συνέχεια, με το τέλος του πειράματος της σειριακής έκθεσης των zebrafish στην 

καταπόνηση, άτομα τόσο από τα καταπονημένα , όσο και από τα controls αναισθητοποιήθηκαν 

έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε εξαγωγή σπλήνα. Λόγω του μικρού μεγέθους του σπλήνα, για 

κάθε δείγμα χρησιμοποιήθηκαν 3-4 σπλήνες ανά pool, από τις αντίστοιχες ομάδες. Μετά από μια 

διαδικασία εξαγωγής RNA και την επακόλουθη σύνθεση cDNA για τα υπό μελέτη γονίδια, 

εφαρμόσαμε την μέθοδο της Real-time PCR , έτσι ώστε να δούμε πιθανώς διαφορές στην 

απόκρισή τους μετά από την διαδικασία της επιμόλυνσης. Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν 

στο IL1-B , όπου στα καταπονημένα παρατηρήθηκε η υπο-έκφρασή του, καθώς και στο C3 όπου 

στα καταπονημένα παρατηρήθηκε η υπο-έκφρασή του. 
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Γράφημα 10: Αποτελέσματα Real-time PCR για τα αναφερόμενα γονίδια στον σπλήνα 
καταπονεμένων και control ατόμων, μετά από επιμόλυνση μέσω εμβάπτισης με το βακτήριο 
Edwardsiella piscicida (στέλεχος 1.11.13) σε δόση βακτηρίου 106 CFU ml-1. 
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5  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

Αξιολόγηση διαφορετικών μεθόδων μόλυνσης 

Αναφορικά με την μέθοδο της απλής εμβάπτισης, προέκυψε ένα ποσοστό θνησιμότητας 

66.67%, γεγονός που δείχνει την ικανότητα του βακτηρίου Edwardsiella piscicida στο να 

μολύνει επιτυχώς το zebrafish, ακόμη και στην ενήλικη φάση. Βιβλιογραφικά, παρουσιάζεται μια 

αδυναμία ως προς την επιτυχή μόλυνση των ενήλικων zebrafish, με τις περισσότερες μελέτες να 

έχουν την βάση τους σε εμβρυϊκά στάδια ή στο στάδιο της λάρβας. Για το πρόβλημα αυτό 

προτάθηκε από τους Neely et. al (Streptococcus-Zebrafish Model of Bacterial Pathogenesis, 

(Neely, Pfeifer, and Caparon 2002)), ένα πρωτόκολλο κατά το oποίο, προτού γίνει η εμβάπτιση, 

o ερευνητής προχωρά σε αφαίρεση μέρους των λεπιών των ατόμων που πρόκειται να  μολυνθούν 

(dermal abrasion prior to immersion). H μέθοδος αυτή, που εξετάζεται και στην παρούσα 

μεταπτυχιακή διατριβή, έδειξε το ίδιο ποσοστό θνησιμότητας με την απλή εμβάπτιση (66.67%). 

Η μη στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 2 μεθόδους μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως, 

τουλάχιστον για τo βακτήριο  Edwardsiella piscicida, η αφαίρεση λεπιών φαίνεται να είναι 

προαιρετική. 

Μέσω της μεθόδου  της ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης, προέκυψε ένα ποσοστό θνησιμότητας 

της τάξης του 100% , γεγονός που καθιστά την παρούσα μέθοδο ως την πλέον αξιόπιστη για την 

επίτευξη μόλυνσης. Οι θνησιμότητα αυτή προέκυψε σε διάστημα 2-3 ημερών από την μέρα που 

έλαβε χώρα η έγχυση, παρουσιάζοντας έτσι μεγαλύτερο ρυθμό μολυσματικότητας από τις 

αντίστοιχες περιπτώσεις εμβαπτίσεων.  

Τόσο για τις μεθόδους εμβάπτισης (απλή και εμβάπτιση με αφαίρεση λεπιών), όσο και 

για την μέθοδο επιμόλυνσης μέσω της χρήσης ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης, τα controls έδειξαν 

μηδενική θνησιμότητα. Αυτό σημαίνει πως οι συγκεκριμένες μεθοδολογίες δεν είναι επιζήμιες 

για τις πειραματικές μονάδες, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκύψουν θνησιμότητες 

από αυτές. 

 

 

 

 

https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
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Αξιολόγηση μολυσματικότητας βακτηρίων, με το zebrafish ως ξενιστή 

Aπό τις προαναφερόμενες μεθόδους, επιλέχθηκαν η μέθοδος επιμόλυνσης μέσω απλής 

εμβάπτισης (immersion), καθώς και η μέθοδος της επιμόλυνσης μέσω της χρήσης 

ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης (intraperitoneal injection) για την αξιολόγηση των βακτηρίων, ως 

προς την μολυσματικότητα που αυτά δείχνουν, με το zebrafish ως ξενιστή. 

 Μόλυνση μέσω της χρήσης ενδοπεριτοναϊκής  έγχυσης 

Αναφορικά με την μέθοδο της επιμόλυνσης μέσω της χρήσης ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης 

σε δόση βακτηρίου 105 CFU ml-1, προέκυψαν υψηλά ποσοστά θνησιμοτήτων, από όλα τα 

βακτήρια και στελέχη (>60%), εκτός από την περίπτωση των βακτηρίων Photobacterium 

damselae subsp. piscicida και Photobacterium damselae subsp. damselae στα οποία  

παρατηρήθηκε μηδενική θνησιμότητα. Tα υψηλά ποσοστά θνησιμοτήτων, όπως αυτά προέκυψαν 

μέσω της παρούσας μεθοδολογίας ουσιαστικά υπογραμμίζουν την σημαντικότητα του 

δερματικού φραγμού ως μια πρώτη αμυντική γραμμή, ως προς την καταπολέμηση πιθανών 

μολύνσεων. Σε ένα απαιτητικό και συνωστισμένο περιβάλλον όπως είναι αυτό της 

υδατοκαλλιέργειας, η πιθανότητα τραυματισμού, είτε από διαμάχες είτε από μεταχειρίσεις , είναι 

αρκετά μεγάλη, αυξάνει σε μεγάλο βαθμό  την πιθανότητα μόλυνσης από τα  βακτήρια.  

 

 Επιμόλυνση μέσω απλής εμβάπτισης 

Η επιμόλυνση μέσω τις μεθόδου της απλής εμβάπτισης έγινε σε 3 διαφορετικές δόσεις 

βακτηρίου, οι οποίες ήταν οι εξής: 

 104 CFU ml-1 

 106 CFU ml-1 

 108 CFU ml-1 

 

Αναφορικά με την εμβάπτιση με δόση βακτηρίου 104 CFU ml-1, δεν προέκυψαν 

θνησιμότητες από κανένα εκ των βακτηρίων, υποδηλώνοντας έτσι πως η συγκεκριμένη δόση 

είναι χαμηλή για τα ενήλικα zebrafish. Όσον αφορά τις δόσεις 106 και  108 CFU ml-1 , 

θνησιμότητες προέκυψαν από το βακτήριο Edwardsiella piscicida (στέλεχος 1.11.13) και το 

βακτήριο Vibrio anguillarum (στέλεχος Vak). Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να 

δικαιολογηθούν μέσω της  αδυναμίας των υπόλοιπων βακτηρίων να προσπελάσουν τον 

δερματικό φραγμό και να εγκατασταθούν εντός του του οργανισμού των πειραματικών μονάδων. 

https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
https://www.stamou-surgery.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/hipec/
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Η αδυναμία αυτή όμως μπορεί να προκύπτει είτε από την αποτελεσματικότητα του δερματικού 

φραγμού ως προς την αντιμετώπιση περιστατικών μόλυνσης από τα συγκεκριμένα βακτήρια , 

είτε από αδυναμία αυτών των βακτηρίων ως προς την επιτυχή μόλυνση εξαιτίας μη ιδανικών 

συνθηκών εμβάπτισης (π.χ μη ιδανική θερμοκρασία ή αλατότητα). Παράλληλα αξίζει να 

σημειωθεί πως για το είδος Edwardsiella piscicida, θνησιμότητες παρατηρήθηκαν μόνο από το 

στέλεχος 1.11.13. Η  σημαντική αυτή διαφορά στα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ στελεχών  του 

ίδιου είδους,  δείχνει πως οι ελάχιστες διαφορές που υπάρχουν εντός του ίδιου είδους βακτηρίου, 

ανάμεσα σε διαφορετικά στελέχη, είναι αρκετές για να κρίνουν εάν η μόλυνση θα είναι επιτυχής 

ή όχι. 

 

 Επίδραση θερμοκρασίας στη  μολυσματικότητα 

 
Για την συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων εμβάπτυνσης σε 3 διαφορετικές 

θερμοκρασίες (20, 26 και 32°C) , επιλέχθηκε το βακτήριο Vibrio anguillarum (στέλεχος 

Vak, σε δόση βακτηρίου 106 CFU ml-1). Tα ποσοστά θνησιμότητας ήταν 8.3% για την 

ομάδα των 20°C, 33% για την ομάδα των 26°C και 58% για την ομάδα των 32°C. 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές στα ποσοστά θνησιμότητας παρατηρήθηκαν μεταξύ των 

ομάδων 20°C και 32°C, υπογραμμίζοντας έτσι την σημασία της θερμοκρασίας, ως 

παράγοντας μόλυνσης. 

Επίδραση αλατότητας στη μολυσματικότητα 

 
Για την συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων εμβάπτισης σε 3 διαφορετικές 

αλατότητες (00/00, 2.50/00 και 50/00), για 2 διαφορετικές δόσεις βακτηρίου 105 και 107 CFU 

ml-1, επιλέχθηκε ξανά το βακτήριο Vibrio anquillarum (στέλεχος Vak). 

Aναφορικά και με τη δόση  βακτηρίου 105 CFU ml-1 , η σημαντική  διαφορά στα 

ποσοστά θνησιμότητας ανάμεσα στις αλατότητες 00/00   και 2.50/00  , υπογραμμίζει την 

σημαντικότητα της αλατότητας ως παράγοντας μόλυνσης. Η θέση αυτή δεν μπορεί να 

υποστηριχτεί και από την δόση  107 CFU ml-1 , καθώς για την συγκεκριμένη δόση 

βακτηρίου δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές. Πρέπει όμως 

παράλληλα να τεθεί υπόψιν το γεγονός πως μια δόση 107 CFU ml-1-είναι αρκετά υψηλή 

ώστε παράγοντες όπως θερμοκρασία και αλατότητα να παίζουν δευτερεύοντα ρόλο.  
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Επίδραση καταπόνησης στη μολυσματικότητα 

• Καταπονημένα vs. Control 

Στο πρώτο πείραμα στα πλαίσια της μελέτης της  καταπόνησης, ως παράγοντας 

μόλυνσης, συγκρίθηκαν τα ποσοστά θνησιμότητας, ανάμεσα σε άτομα τα οποία είχαν περάσει 

από πρωτόκολλο χρόνιας καταπόνησης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο “ Long-term stress 

protocol 2, Neuroendocrine regulation of the stress response in adult zebrafish,  Danio rerio”                                 

(Pavlidis et al. 2015) , και σε controls. Τα ποσοστά θνησιμότητας που προέκυψαν, ανάμεσα στις 

2 ομάδες δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 

στηρίξουν την θέση πως η καταπόνηση έχει  επίδραση πάνω στην μολυσματικότητα των 

βακτηρίων, σε πρώτη φάση. 

 

 Αξιολόγηση της επίδρασης  της διαδοχικής έκθεσης των zebrafish σε 
καταπόνηση 

 

• Προσδιορισμός τιμών κορτιζόλης σε καταπονεμένα και controls 

Σε δεύτερη φάση περάσαμε στην μελέτη της επίδρασης της διαδοχικής έκθεσης των 

zebrafish στην καταπόνηση. Στο τέλος της εφαρμογής του πρωτοκόλλου καταπόνησης, (PHASE 

I) 6 άτομα από κάθε δεξαμενή, αναισθητοποιήθηκαν έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι τιμές 

κορτιζόλης τους. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε μια εβδομάδα μετά (Phase II), έτσι ώστε να 

συγκριθούν  μεταξύ τους. 

Aναφορικά με την PHASE I, τα καταπονεμένα έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη απόκριση ως 

προς την καταπόνηση, έχοντας στατιστικά σημαντική διαφορά από την τιμή των αντίστοιχων 

controls. Η κατάσταση αυτή δεν υφίσταται  στην PHASE II, όπου  οι τιμές κορτιζόλης 

επιστρέφουν σε βασικό επίπεδο και για τις 2 ομάδες. Η κορτιζόλη είναι ένας αρκετά αξιόπιστος 

δείκτης καταπόνησης που στην συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων  έδειξε ξεκάθαρα ότι οι 

πειραματικές μονάδες αποκρίθηκαν στην καταπόνηση , ενώ σε διάστημα μίας βδομάδας οι τιμές 

κορτιζόλης  είχαν επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. 
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• Εμβάπτιση μετά από έκθεση σε σειριακή καταπόνηση  

Με το τέλος της εφαρμογής διαδοχικής σειριακής καταπόνησης περάσαμε σε μόλυνση με την 

μέθοδο της απλής εμβάπτισης και το βακτήριο Edwardsiella piscicida (στέλεχος 1.11.13). Τα 

ποσοστά θνησιμότητας που προέκυψαν, τόσο σε καταπονημένα όσο και σε controls, συμφωνούν 

με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος μελέτης της επίδρασης καταπόνησης 

(Kαταπονημένα vs. Controls). Και στα 2 πειράματα, τα ποσοστά θνησιμότητας είναι  εν μέρει 

υψηλότερα από τα αντίστοιχα controls, χωρίς όμως η θέση αυτή να επιβεβαιώνεται στατιστικά. 

• Γονιδιακή έκφραση σε καταπονεμένα και controls,  μετά από έκθεση σε βακτήριο  
 

Η τελευταία σειρά πειραμάτων αφορούσε την μελέτη της γονιδιακής έκφρασης σε άτομα 

του πειράματος μελέτης της σειριακής έκθεσης σε καταπόνηση, μετά από μόλυνση με το 

βακτήριο Edwardsiella piscicida (στέλεχος 1.11.13). Από τα υπό μελέτη γονίδια, σημαντικές 

διαφορές προέκυψαν στην απόκριση της κυτοκίνης  IL-1B , όπου στα καταπονημένα 

παρατηρήθηκε σημαντική έκφρασή της σε σχέση με τα controls, καθώς και στο συμπλήρωμα  C3  

όπου στα καταπονημένα παρατηρήθηκε σημαντικά μικρότερη έκφραση σε σχέση με αυτά που 

δεν έτυχαν καταπόνησης. 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, ήταν 
η αξιολόγηση του zebrafish ως μοντέλο για την παθογένεια των βακτηρίων που μαστίζουν 
ανά περιόδους καλλιεργούμενα είδη ψαριών. 

Η ανάγκη για την ύπαρξη ενός καθολικού μοντέλου για την μελέτη παθογένειας 
βακτηρίων πιθανώς να φαντάζει ανέφικτη, τουλάχιστον σε επίπεδο παραγωγής , αλλά δεν 
παύει να είναι ελκυστική σαν ιδέα, κάτω από τον πυλώνα της μάθησης. Σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο, όπου οι οικονομικοί πόροι και το εργατικό δυναμικό που μπορεί να διατεθεί είναι 
σαφώς μικρότερου βαθμού από το αντίστοιχο της ιχθυοκαλλιέργειας, ένα τέτοιο μοντέλο θα 
μπορούσε να παρέχει πληθώρα λύσεων . 

Βασισμένοι σε αυτή τη θέση, η επιλογή του zebrafish (Danio rerio) ήταν εύκολη, για 
τους λόγους που περιγράφονται στην εισαγωγή της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής. Από 
την στιγμή που επιλέχθηκε ο ξενιστής, σειρά είχαν τα βακτήρια με τα οποία θα 
προχωρούσαμε σε μολύνσεις, τα οποία παραχωρήθηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ. Ένα σημαντικό 
πρώτο βήμα ήταν η επιλογή των μεθόδων μόλυνσης που θα χρησιμοποιούσαμε στις 
επακόλουθες σειρές πειραμάτων  και σε πρώτη φάση το zebrafish αποκρίθηκε εξαιρετικά 
στην μολυνση με ένα βακτήριο που αποδεδειγμένα είναι αποτελεσματικό, βάσει 
βιβλιογραφίας (Εdwardsiella piscicida, στέλεχος 1.11.13). 

Επόμενο βήμα ήταν η αξιολόγηση της μολυσματικότητας των βακτηρίων που 
επιλέχθηκαν, με το zebrafish ως ξενιστή. Από τα βακτήρια που επιλέχθηκαν, κάποια 
κατάφεραν να μολύνουν τα zebrafish σε αρκετά μεγάλο βαθμό, κάποια σε μικρότερο και 
κάποια καθόλου. Σε αυτό το στάδιο έπρεπε να απαντηθεί το ερώτημα εάν αυτό συμβαίνει 
εξαιτίας του ανοσοποιητικού συστήματος του zebrafish ή των παραμέτρων κάτω από τις 
οποίες λαμβάνουν χώρο τα πειράματα.  

Στην φάση αυτή προχωρήσαμε στην διευκρίνιση του δεύτερου σκέλους του ερωτήματος, 
μελετώντας παράγοντες που βιβλιογραφικά τουλάχιστον φαίνεται να επιδρούν στην επιτυχία 
ή αποτυχία της μόλυνσης. Οι παράγοντες αυτοί ήταν η θερμοκρασία, η αλατότητα και η 
καταπόνηση. Από τα αντίστοιχα πειράματα φάνηκε πως τόσο η θερμοκρασία όσο και η 
αλατότητα επιδρούν στην επιτυχία της μόλυνσης, με την θέση αυτή να μην επικυρώνεται και 
για τον παράγοντα καταπόνηση. 

Με την εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής  διατριβής μπορεί να ειπωθεί  με σχετική 
βεβαιότητα, πως το zebrafish φαίνεται να διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται, ώστε 
αυτό να καθιερωθεί ως μοντέλο παθογένειας, τουλάχιστον σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Το 
zebrafish , ανεξάρτητα από τη φύση και το επίπεδο  της μελέτης στο οποίο υπάγεται, 
συνεχίζει να αποδεικνύεται ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των ερευνητών. 
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