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Περίληψη 

 

Το εκτρεφόμενο μαγιάτικο, όπως και τα υπόλοιπα είδη ψαριών της 

ιχθυοκαλλιέργειας είναι ευάλωτο σε μικροβιακά παθογόνα τα οποία περιλαμβάνουν 

βακτήρια, ιούς και παράσιτα. Τα πλέον σημαντικά παθογόνα είναι τα παράσιτα. 

Μάλιστα το μονογενές Zeuxapta seriolae προκαλεί σοβαρές θνησιμότητες και απειλεί 

τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας του μαγιάτικου. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της παρασιτικής πανίδας 

του εκτρεφόμενου μαγιάτικου ώστε να αποκτήσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες που 

θα μας δώσουν τη δυνατότητα στο μέλλον να εφαρμόσουμε αποτελεσματικότερες 

στρατηγικές διαχείρισης των παρασίτων αυτών. Έμφαση δόθηκε στο μονογενές 

Zeuxapta seriolae καθώς αποτελεί το βασικότερο παθολογικό πρόβλημα. Μελετήθηκε 

η βιολογία και η μικροοικολογία του είδους σε περιόδους έξαρσης της παρασίτωσης 

σε συνθήκες καλλιέργειας καθώς επίσης και η παθολογία που προκαλεί στον ξενιστή 

του.  

Η εργασία είναι οργανωμένη σε 3 αυτόνομα κεφάλαια στα οποία 

παρουσιάζεται η βιολογία, μορφολογία και κύκλος ζωής του παρασίτου, η 

μικροοικολογία που αφορά στις προτιμήσεις που έχει το παράσιτο στην επιλογή των 

βραγχίων και η παθολογία που προκαλεί στους ξενιστές του.  
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Abstract 
 

 The farmed greater amberjack (Seriola dumerili), like other species of farmed 

fish are vulnerable to microbial pathogens that include bacteria, viruses and parasites. 

The most important pathogens are parasites. Indeed, the monogenean Zeuxapta seriolae 

causes serious mortalities and threatens the viability of the culture of greater amberjack. 

 The object of this work was to study the parasitic fauna of farmed greater 

amberjack to obtain the necessary information that will enable us in the future to 

implement effective management strategies for these parasites. Emphasis was given to 

the monogenean Zeuxapta seriolae as it is the main pathological problem. The biology 

and microecology of this species in outbreak periods in culture as well as the pathology 

causing the to host was studied. 

 This study is organized into three independent chapters where the biology, 

morphology and cycle of the parasite life, microecology on the preferences that the 

parasite has in the selection of gills and pathology inflicted upon their hosts are 

presented.  
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Εισαγωγή 

Ο πληθυσμός της γης πολλαπλασιάζεται ταχύτατα με τις εκτιμήσεις να 

αναφέρουν αύξηση της τάξης των 2,35 εκ. μέχρι το 2050 (United Nations, 2015). Η 

συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού σε συνδυασμό με τον μεγάλο 

ανταγωνισμό για φυσικούς πόρους και την μείωση της διαθεσιμότητας αλιευμάτων έχει 

οδηγήσει στην ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτησή του από την παραγωγή των 

υδατοκαλλιεργειών ως σημαντική πηγή πρωτεϊνών (Naylor et al, 2000). Όλα τα 

παραπάνω έχουν οδηγήσει στη ραγδαία ανάπτυξη του τομέα αυτού τα τελευταία 

χρόνια, με ρυθμούς μεγαλύτερους από κάθε άλλο τομέα παραγωγής τροφίμων και όλα 

δείχνουν ότι στο μέλλον βασική πηγή τροφής θα  στηρίζεται σε προϊόντα που 

προέρχονται από τη θάλασσα (Bondad-Reantaso et al., 2005; FEAP, 2016). Τα 

προϊόντα των υδατοκαλλιεργειών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στην 

αντιμετώπιση της μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων και της συνεχώς αυξανόμενης 

ζήτησης ψαριών στη παγκόσμια αγορά (Bartley et al., 2006) και να αποτελέσουν μια 

σταθερή πηγή πρωτεϊνών για το μέλλον. 

Αξιοσημείωτο για την ανοδική πορεία του τομέα των υδατοκαλλιεργειών είναι 

ότι ενώ το 1974 παρείχε το 7% των ψαριών που καταναλώνονται παγκοσμίως (ως 

ανθρώπινη τροφή), το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 26 % μέχρι το 1994 και 39% το 2004 

(FAO, 2016a). Οι υδατοκαλλιέργειες πλέον προσφέρουν το 50% των ψαριών που 

χρησιμοποιούνται παγκοσμίως ως ανθρώπινη τροφή και αποτελούν σημαντική πηγή 

εισοδήματος για εκατομμύρια ανθρώπους (FAO, 2016a). Το 2014 για πρώτη φορά η 

προμήθεια ιχθύων της υδατοκαλλιέργειας ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της 

αλιείας όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (FAO, 

2016a). 

 

 

Εικόνα 1: Παγκόσμια παραγωγή αλιείας και υδατοκαλλιεργειών (Πηγή: FAO, 2016) 
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Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, η αλιεία παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα μετά 

το 1985 αφού τα φυσικά αποθέματα έχουν μειωθεί λόγω της υπεραλίευσης και της 

υποβάθμισης του υδάτινου περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό συνέβαλε σημαντικά στη 

μεγάλη ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών (FAO, 2016a). 

Το ψάρι είναι μια τροφή πλούσια σε περιεκτικότητα πολυακόρεστων λιπαρών 

(Ω3 λιπαρών οξέων), βασική πηγή πρωτεϊνών, αμινοξέων και βιταμινών, συστατικών 

δηλαδή που το καταστούν μια από τις βασικότερες τροφές παγκοσμίως και με 

σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία (FAO, 2016a). Ενισχύει την όραση και την 

υγεία των ματιών, προστατεύει από καρδιαγγειακές ασθένειες και ορισμένα είδη 

καρκίνου και ενισχύει την ανάπτυξη του εγκεφάλου (Subasinghe, 2005; Tacoon, 2001) 

Μεσογειακή και Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 η Υδατοκαλλιέργεια της Μεσογείου μπήκε 

πλέον σε μια «μοντέρνα βιομηχανική» εποχή αφού ξεπεράστηκαν επιτυχώς 

συγκεκριμένες τεχνικές δυσκολίες στην αναπαραγωγή, την εκτροφή προνυμφών, τη 

διατροφή και την πάχυνση, που αποτελούσαν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη 

του τομέα. Το ευνοϊκό κλίμα, και οι περιβαλλοντικές συνθήκες της Μεσογείου έδωσαν 

την ώθηση για την ταχύτατη ανάπτυξη του τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 

θαλάσσια καλλιέργεια, με την τσιπούρα και το λαβράκι να είναι τα κυρίαρχα είδη 

(Barazi-Yeroulanos, 2010; Quéméner et al., 2002) . Η Ελλάδα ειδικότερα λόγω της 

γεωγραφικής της θέσης και της πολύ μεγάλης ακτογραμμής με τους φυσικούς κόλπους 

έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 15 χρόνια και πλέον αποτελεί παραγωγό 

‘πρωταγωνιστή’ στη Μεσόγειο (Εικ. 2).  

 

Εικόνα 2: Παραγωγή θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα 1985-2008 (Πηγή: Barazi-

Yeroulanos, 2010) 
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Η Ελλάδα είναι μέσα στους κορυφαίους παραγωγούς στην Ευρώπη όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 1 και ειδικότερα όσον αφορά την τσιπούρα και το λαβράκι είναι η 

μεγαλύτερη χώρα παραγωγής μαζί με την Τουρκία (Πίν. 2 &3), με την παραγωγή της 

το 2008 να φτάνει τους 148.000 τόνους (FEAP, 2015; Barazi-Yeroulanos, 2010). 

Πίνακας 1: Εξέλιξη των Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ευρώπη (σε τόνους) 2005-2014 (Πηγή: FEAP, 2015)

 

Πίνακας 2: Παραγωγή Τσιπούρας (Sparus aurata) (σε τόνους) 2005-2014 (Πηγή: FEAP, 2015).

 

 

Οι Υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα αποτελούν έναν από τους πιο 

ανεπτυγμένους τομείς και αυτό δεν είναι τυχαίο, αν σκεφτεί κανείς την έκταση και την 

ποικιλομορφία των ακτογραμμών της χώρας (Barazi-Yeroulanos, 2010). Ενδεικτικό 

της ανάπτυξης είναι το γεγονός ότι το 2014 η Ελλάδα ήταν μια από τις 35 χώρες οι 

οποίες παρήγαγαν περισσότερα ψάρια στην ιχθυοκαλλιέργεια από αυτά που 

συλλέχθηκαν μέσω της αλιείας (FAO, 2016a).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας 

αντιστοιχούν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ψαριών που καταναλώνονται 

παγκοσμίως και όσον αφορά την Νότια Ευρώπη μπορεί να φτάσει έως και το 35%. Από 

τη στιγμή που η διαθεσιμότητα των αλιευμάτων μειώνεται διαρκώς, το παραπάνω 

ποσοστό όπως γίνεται αντιληπτό θα αυξάνεται με το χρόνο. Για να διατηρηθεί σε τέτοια 

επίπεδα και να επιβληθεί στο υπόλοιπο καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να υπάρξει 

διαφοροποίηση των ειδών και να συνδυαστεί με ορισμένα χαρακτηριστικά όπως είναι 

η άμεση διαθεσιμότητα, η ελκυστικότητα, η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων 

προϊόντων και οι φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές παραγωγής (Harache, 2002). 

Η Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια έχει εστιάσει όπως προαναφέρθηκε στην 

παραγωγή δύο κυρίως ειδών, του λαβρακιού και της τσιπούρας με αποτέλεσμα πλέον 

την μείωση στην τιμή του προϊόντος αφού με την υπερπαραγωγή του έχει επέλθει 
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κορεσμός, ενώ το κόστος παραγωγής παραμένει το ίδιο υψηλό. Αυτό έφερε αρνητικά 

αποτελέσματα στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια αφού μειώθηκαν τα κέρδη και η 

ανταγωνιστικότητα.  Λύσεις σε αυτή τη δύσκολη κρίση αναζητούνται με την ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών και ειδικότερα με την ένταξη νέων ειδών με υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης και μεγάλη εμπορική αξία (Barazi-Yeroulanos, 2010). Η διαφοροποίηση 

των ειδών δεν θα είναι ευεργετική μόνο για την αγορά και τον ανταγωνισμό αλλά θα 

δώσει ώθηση και στην ανάπτυξη του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών με τον 

εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας από την εκτροφή νέων ειδών ακόμα και με την μείωση 

του κινδύνου εξάρσεων ασθενειών όπως αυτή που συνέβη το 1995 στη Μεσόγειο όπου 

διακόπηκε απότομα η παραγωγή λαβρακίου και αντικαταστάθηκε με την τσιπούρα 

(Quèmèner,  2002; Basurco & Abellan, 2000). 

Αρχικά τα είδη που θα μπορούσαν να επιλεχθούν για εκτροφή έπρεπε να 

πληρούν λίγα και συγκεκριμένα κριτήρια όπως, η υψηλή τιμή πώλησης και η 

διαθεσιμότητα γεννητόρων για σύλληψη από τη θάλασσα. Με την ανάπτυξη της 

τεχνογνωσίας και την ανάγκη για εισαγωγή νέων ειδών στη Μεσογειακή 

ιχθυοκαλλιέργεια για την  διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος, τα κριτήρια επιλογής 

προσαρμόστηκαν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Πλέον τα νέα είδη θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να προσαρμόζονται εύκολα σε 

περιβάλλον  ιχθυοκαλλιέργειας, να υπάρχει η δυνατότητα, να έχουν η υψηλή 

διατροφική και εμπορική αξία, µειωµένο  κόστος εκτροφής  και  υψηλές  βιολογικές  

επιδόσεις  (Quèmèner,  2002). Ένα από τα είδη που πληροί τα παραπάνω κριτήρια και 

έχει επιλεχθεί και ερευνάται ως υποψήφιο νέο είδος είναι το Μαγιάτικο (Seriola  

dumerili). 

Μαγιάτικο Seriola dumerili (Risso, 1810)  

Βασίλειο: Animalia  

Φύλο: Chordata  

Κλάση: Actinopterygii 

Τάξη: Perciformes  

Οικογένεια: Carangidae  

Γένος: Seriola 

Είδος: S. dumerili 
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Εικόνα 3: Seriola dumerili (Risso, 1810) (Πηγή: www.daf.qld.gov.au)) 

Ένα από τα είδη που μελετάται ως υποψήφιο για να ενταχθεί στη Μεσογειακή 

ιχθυοκαλλιέργεια είναι το Μαγιάτικο. Η επιλογή του βασίζεται σε ορισμένα σημαντικά 

χαρακτηριστικά που του δίνουν το πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακά 

εκτρεφόμενων ειδών, όπως είναι ο πολύ υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, η μεγάλη 

διατροφική και οικονομική του αξία, το μεγάλο μέγεθός του, η εξαιρετική ποιότητα 

κρέατος και η κατοχυρωμένη θέση του στη παγκόσμια αγορά (Mazzola et al., 2002; 

Papandroulakis et al., 2005; Nakada, 2000; Crespo et al., 1994).  

Το μαγιάτικο S. dumerili (Risso 1810) είναι το μεγαλύτερο μέλος της 

οικογένειας των Καραγκίδων (Hoese and Moore, 1977). Είναι σαρκοφάγο επιπελαγικό 

και επιβενθικό ψάρι το οποίο σε μικρά μεγέθη ζει μέχρι τα 10 μέτρα βάθος και σε 

μεγαλύτερο έως τα 70, ενώ έχει βρεθεί και στα 360 μέτρα. Έχει παγκόσμια γεωγραφική 

εξάπλωση σε θερμά τροπικά και υποτροπικά νερά (Manooch & Potts, 1997; FAO, 

2016b). Συναντάται συχνά σε υφάλους ή βαθιές παράκτιες τρύπες συνήθως μοναχικό 

ή σε μικρές ομάδες (Fisher et al., 1981; Andaloro & Pipitone, 1997). 

Το μήκος του S. dumerili πλησιάζει τα 2 μέτρα και το βάρος μπορεί να φτάσει 

πάνω από 50 κιλά γεγονός που το καθιστά ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά είδη 

ψαριών στη Μεσόγειο. Το μαγιάτικο σε πρότυπες συνθήκες καλλιέργειας παρουσιάζει 

ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα σε ιχθυοκλωβούς (FAO, 2016b) φτάνοντας τα 6 κιλά 

σε διάστημα 2,5 χρόνων (Mazzola et al., 2002; Jover et al., 1999; FAO, 2016b) ειδικά 

όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 17°C (FAO, 2016b) γεγονός που ευνοεί τη 

καλλιέργειά του στην Ελλάδα λόγω του κλίματος. Οι υψηλοί αυτοί ρυθμοί ανάπτυξης 

είναι ενδεικτικοί της επικράτησης του μαγιάτικου έναντι των δύο κυρίαρχων ειδών της 

Μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας, της τσιπούρας και του λαβρακιού, οι οποίοι 

κυμαίνονται στα 330 g σε 18 μήνες και στα 400 g στα 2 χρόνια αντίστοιχα (Quèmèner,  

2002). Από τη δεκαετία του 1990 η συνολική ποσότητα αλιείας του μαγιάτικου έχει 

δεκαπλασιαστεί αγγίζοντας τους 2.8 τόνους to 2009 τη στιγμή που η ετήσια παραγωγή 

στις υδατοκαλλιέργειες είναι 2 τόνοι (Segvic-Bubic, 2016). 

Ασθένειες 

 Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών 

είναι η διαχείριση και αντιμετώπιση των ασθενειών. Η εντατικοποίηση της 

ιχθυοκαλλιέργειας μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση 

της παραγωγής, περιέχει όμως σημαντικούς κινδύνους και αρκετό ρίσκο (Ernst, 2002). 
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Σε ένα περιβάλλον όπου διαβιούν μεγάλοι αριθμοί ψαριών σε πολύ περιορισμένο χώρο 

όπως είναι αυτός των κλουβιών, είναι αναμενόμενο να αυξάνονται σημαντικά οι 

πιθανότητες ασθενειών και επιδημιών εξαιτίας παθογόνων οργανισμών. Τέτοιοι 

μολυσματικοί παράγοντες μπορεί να είναι τα παράσιτα, τα βακτήρια και οι ιοί 

(Subasinghe, 2005; Bondad-Reantaso et al., 2005; Rigos & Troisi, 2005; Ernst, 2002). 

Η παθολογία των εκτρεφόμενων ψαριών μελετάται πλέον σε βάθος αφενός 

γιατί πλέον τα περιστατικά ασθενειών γίνονται άμεσα αντιληπτά (σε αντίθεση με τα 

περιστατικά σε άγριους πληθυσμούς) και αφετέρου υπάρχουν σημαντικές επιδράσεις 

στο παραγόμενο τελικό προϊόν, όπως επίσης στη βιωσιμότητα και την οικονομική 

αποδοτικότητά του. Επηρεάζεται η ανάπτυξη των ψαριών, προκαλείται μείωση της 

παραγωγής σε ενδεχόμενη θνησιμότητα και αύξηση του κόστους λόγω των 

απαραίτητων θεραπειών αλλά και της απώλειας ιχθυοτροφών καθώς τα άρρωστα 

ψάρια συνήθως χαρακτηρίζονται από μειωμένη όρεξη. Πολλές ασθένειες 

προκαλούνται από την επαφή των εκτρεφόμενων ειδών με άγριους πληθυσμούς και 

την μεταφορά αποθεμάτων που οδηγούν στην ανταλλαγή παθογόνων (McVicar, 1997; 

Murray & Peeler, 2005). 

Κατά την εκδήλωση μιας έξαρσης κάποιας ασθένειας σε ψάρια είναι δύσκολο 

να εξακριβωθεί η βασική αιτία αφού στην ουσία οφείλεται σε ένα συνδυασμό 

γεγονότων όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. υποβαθμισμένη ποιότητα νερού, 

υψηλή πυκνότητα ψαριών στα κλουβιά), οι καταπονημένοι ξενιστές με μειωμένο 

ανοσοποιητικό σύστημα λόγω των συνθηκών και η παρουσία του παθογόνου (Εικ. 4)  

(Snieszko, 1974; McVivar, 1997; Subasinghe, 2005;). Ενώ στο φυσικό περιβάλλον τα 

παθογόνα είναι δύσκολο να οδηγήσουν σε εκδήλωση σημαντικής ασθένειας, στην 

ιχθυοκαλλιέργεια οι πιθανότητες αυτές αυξάνονται πολύ αφού οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες αλλάζουν δραματικά. Η κακή διατροφή, η υψηλή πυκνότητα ψαριών στα 

κλουβιά και η έλλειψη τακτικής αλλαγής διχτυών είναι ορισμένοι ενδεικτικοί 

παράγοντες που προκαλούν στρες στους εκτρεφόμενους οργανισμούς και τους 

καθιστούν ευάλωτους σε ένα μεγάλο αριθμό παθογόνων (Reed et al., 2009; Roberts, 

2012).  

 

Εικόνα 4. Η σχέση ευκαιριακού παθογόνου με το περιβάλλον και τον ξενιστή. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις για να εκδηλωθεί ασθένεια απαιτείται πέραν του παθογόνου η ύπαρξη και άλλου 

στρεσογόνου παράγοντα όπως το υποβαθμισμένο περιβάλλον και η καταπόνηση του ξενιστή (Πηγή 

Snieszko, 1974) 
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 Το εκτρεφόμενο μαγιάτικο, όπως και τα υπόλοιπα είδη ψαριών της 

ιχθυοκαλλιέργειας είναι ευάλωτο σε μικροβιακά παθογόνα τα οποία περιλαμβάνουν 

βακτήρια, ιούς και παράσιτα. Τα πλέον σημαντικά παθογόνα είναι τα παράσιτα. 

Μάλιστα το μονογενές Zeuxapta seriolae προκαλεί σοβαρές θνησιμότητες και απειλεί 

τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας του μαγιάτικου. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της παρασιτικής πανίδας 

του εκτρεφόμενου μαγιάτικου ώστε να αποκτήσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες που 

θα μας δώσουν τη δυνατότητα στο μέλλον να εφαρμόσουμε αποτελεσματικότερες 

στρατηγικές διαχείρισης των παρασίτων αυτών. Έμφαση δόθηκε στο μονογενές 

Zeuxapta seriolae καθώς αποτελεί το βασικότερο παθολογικό πρόβλημα. Μελετήθηκε 

η βιολογία και η μικροοικολογία του είδους σε περιόδους έξαρσης της παρασίτωσης 

σε συνθήκες καλλιέργειας καθώς επίσης και η παθολογία που προκαλεί στον ξενιστή 

του. 

Η εργασία είναι οργανωμένη σε 3 αυτόνομα κεφάλαια στα οποία 

παρουσιάζεται η βιολογία, μορφολογία και κύκλος ζωής του παρασίτου, η 

μικροοικολογία που αφορά στις προτιμήσεις που έχει το παράσιτο στην επιλογή των 

βραγχίων και η παθολογία που προκαλεί στους ξενιστές του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ταυτοποίηση παρασίτου, Μορφολογία, 

Μοριακός χαρακτηρισμός, Στοιχεία Βιολογίας  

 

Μονογενή 

 Τα μονογενή παράσιτα είναι έλμινθες (σκουλήκια) τα οποία συνήθως 

βρίσκονται στα βράγχια, το δέρμα ή τα πτερύγια των ψαριών, ενώ σπανιότερα μπορεί 

να εισέλθουν στο κυκλοφορικό σύστημα, τον ουρητήρα προκαλώντας σημαντικά 

προβλήματα όσον αφορά την παθολογία των ψαριών. Τα προβλήματα αυτά τείνουν να 

είναι εντονότερα και συχνότερα σε εκτρεφόμενα ψάρια. Αυτό οφείλεται σε ένα 

συνδυασμό παραγόντων. Τα μονογενή παράσιτα έχουν άμεσο κύκλο ζωής με 

μοναδικούς ξενιστές, δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος ενδιάμεσος οργανισμός για την 

αναπαραγωγή τους. Όπως σημειώνουν οι Murray & Peeler το 2005 τα παράσιτα με 

άμεσο κύκλο ζωής μπορούν να αναπτυχθούν και να μονιμοποιηθούν σε ένα σύστημα 

πιο εύκολα από αυτά που χρησιμοποιούν κάποιον ενδιάμεσο ξενιστή. Επίσης το 

ανοσοποιητικό σύστημα των εκτρεφόμενων οργανισμών είναι καταπονημένο, γεγονός 

που οφείλεται στη μεγάλη πυκνότητα που χαρακτηρίζει τις δεξαμενές εκτροφής και 

τους στρεσογόνους παράγοντες που αναπόφευκτα δημιουργούνται σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον (επιθετικότητα, χαμηλή ποιότητα τροφής και νερού κ.ά.). Ο παραπάνω 

συνδυασμός δίνει τη δυνατότητα στα μονογενή παράσιτα να πολλαπλασιάζονται πάρα 

πολύ γρήγορα και να βρίσκουν τους ξενιστές πολύ εύκολα σε ένα τέτοιο κλειστό 

σύστημα (Snieszko, 1974; Thoney & Hargis, 1991; Ogawa, 1996; Ernst et al., 2002; 

Rubio-Godoy, 2007; Reed et al., 2009) σε αντίθεση με τα άγρια ψάρια όπου δεν 

υπάρχουν ενδείξεις μαζικών θανάτων είτε λόγω της δυσκολίας να παρατηρηθεί κάτι 

τέτοιο στην ανοικτή θάλασσα είτε γιατί απουσιάζουν οι περιβαλλοντικοί και οι 

στρεσογόνοι παράγοντες που ισχύουν στις εκτροφές (Roberts, 2012; Williams & 

Bunkley-Williams, 1996). Τα μονογενή παράσιτα χωρίζονται σε 2 υποκλάσεις: τα 

Monopisthocotylea και τα Polyopisthocotylea και οι διαφορές τους εστιάζονται κυρίως 

στο όργανο προσκόλλησης το οποίο στα Polyopisthocotylea αποτελείται κυρίως από 

πολυάριθμους σφιγκτήρες σε αντίθεση με τα Monopisthocotylea στα οποία το όργανο 

προσκόλλησης έχει κυρίως άγκιστρα αλλά και στη βιολογία και τις επιδράσεις που 

έχουν στους ξενιστές τους. Τα Polyopisthocotylea δεν είναι τόσο κοινά όσο τα 

Monopisthocotylea τα οποία έχουν μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος (Rubio-Godoy, 

2007; Reed et al., 2009; Roberts, 2012). 

Τα είδη των ελμινθοειδών παρασίτων που έχουν αναγνωριστεί ως τώρα και 

αφορούν τα ψάρια ξεπερνά σε πολύ μεγάλο βαθμό τον αντίστοιχο των ψαριών (Rubio-

Godoy, 2007). Έχουν αναγνωριστεί έως τώρα περίπου 4000-5000 είδη μονογενών 

(Reed et al., 2009) και εκτιμάται ότι ίσως φτάνουν και τα 25.000 (Whittington, 1998). 

 Τα μονογενή παράσιτα αντέχουν σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, μπορούν 

να βρεθούν είτε σε ψάρια αλμυρού είτε γλυκού νερού (Reed et al., 2009) και 

συσσωρεύονται σε μεγάλες ποσότητες στους ξενιστές τους (Thoney & Hargis, 1991)  

Προσκολλώνται στον υποψήφιο ξενιστή με ένα όργανο που εμφανίζεται στο οπίσθιο 

τμήμα του σώματός τους και ονομάζεται οπίσθιος άπτορας, haptor ή opisthaptor . Είναι 

εξοπλισμένο με άγκιστρα, σφιγκτήρες και μυζητήρες, όργανα που το βοηθούν να 
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διεισδύει στο επιθήλιο και να συγκρατείται στον ξενιστή . Ορισμένα είδη ενδέχεται να 

έχουν και στο πρόσθιο τμήμα ένα όργανο πρόσδεσης. 

Zeuxapta seriolae 

Βασίλειο: Animalia  

Φύλο: Platyhelminthes 

Υπόφυλο: Neodermata 

Κλάση : Monogenea 

Υποκλάση: Polyopisthocotylea 

Τάξη: Mazocraeidea 

Οικογένεια: Heteraxinidae 

Γένος: Zeuxapta 

Είδος: Zeuxapta seriolae 

 

 

Εικόνα 5. Ώριμο άτομο του είδους Z.seriolae 

  Όπως έχει αναφέρει και ο Rohde σε εκτενή μελέτη του σε μονογενή 

παράσιτα το 1978, το Z. seriolae έχει εντοπιστεί όχι μόνο στο μαγιάτικο αλλά σε 

διάφορα είδη του γένους Seriola και γενικότερα της οικογένειας Carangidae. 

Η μορφολογία μελετάται για να καταγραφεί η ομοιότητα (ή η διαφορετικότητα) 

μορφολογικών χαρακτηριστικών μεταξύ των  οργανισμών με σκοπό την ταυτοποίηση 

και ταξινόμησή τους. 

Όμως οι παραδοσιακές μορφολογικές μέθοδοι έχουν κάποια όρια. Όπως 

συμβαίνει μεταξύ πολλών οργανισμών να έχουν πολλά όμοια χαρακτηριστικά, έτσι και 

στην ταυτοποίηση των ελμίνθων υπάρχει το πρόβλημα ότι υπάρχουν περισσότερα από 

ένα είδη που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Η κλασσική παρασιτολογία 

χρησιμοποιούσε κυρίως μορφολογικούς χαρακτήρες αλλά τα τελευταία χρόνια 
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χρησιμοποιούνται ευρέως μοριακοί δείκτες όπως είναι η κυτοχρωμική οξειδάση 

(subunit 1) και το γονίδιο 28s. 

Όπως προτείνουν οι Schlick-Steiner et al. το 2010, η ολοκληρωμένη ταξινομική 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία ανεξάρτητα σύνολα δεδομένων: μορφολογίας, 

μοριακών αναλύσεων και δεδομένα από ένα τρίτο ξεχωριστό κλάδο που θα μπορούσε 

να είναι τα χαρακτηριστικά ζευγαρώματος, η μελέτη του οικολογικού θώκου, της 

κυτταρογενετικής κ.ά. 

Έτσι και η ταξινομική των παρασίτων του μαγιάτικου δεν έχει ξεκαθαρίσει 

ακόμα αφού βασίζεται σε εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και υπάρχουν 

ορισμένα σκουλήκια που έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και προσβάλλουν το 

μαγιάτικο. Αυτά είναι παράσιτα του γένους Heteraxine, του γένους Allencotyle και του 

γένους Zeuxpata.  

Στόχος λοιπόν αυτής της ενότητας της εργασίας είναι η ταυτοποίηση αυτού του 

παρασίτου που εντοπίζεται σε καλλιέργειες της Ελλάδας, σε επίπεδο είδους. 

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε 3 περιστατικά 

μόλυνσης εκτρεφόμενου μαγιάτικου από μονογενή παράσιτα βραγχίων σε 

διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, με στόχο τη μελέτη της μορφολογίας του 

παρασίτου αλλά και της μοριακής διάγνωσης για την ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους.  

Υλικά και μέθοδοι 

 

Μορφολογία 

Για τη μελέτη της μορφολογίας πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία μαγιάτικων 

(S. dumerili) από τους ιχθυοκλωβούς της πειραματικής μονάδας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στη 

Σούδα των Χανίων. Τα ψάρια αφού αποθηκεύτηκαν μέσα σε πάγο μεταφέρθηκαν στο 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο Ηράκλειο. Με τη βοήθεια λαβίδας και ψαλιδιού αφαιρέθηκαν τα 

βράγχια και έπειτα έγινε λήψη των παρασίτων από αυτά.  

Τοποθετήθηκαν βράγχια σε τρυβλία πετρί με αποστειρωμένο θαλασσινό νερό και έγινε 

παρατήρησή τους στο στερεοσκόπιο και στο οπτικό μικροσκόπιο. Έπειτα τα παράσιτα 

αποθηκεύτηκαν σε 2 μονιμοποιητικά ανάλογα με την ανάγκη παρατήρησης. Για την 

παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης αποθηκεύτηκαν σε 2,5 % 

glutaraldehyde σε sodium cacodylate buffer 0,1 M ενώ για την ιστολογία σε 

μονιμοποιήθηκαν σε διάλυμα 4% φορμαλδεΰδη : 1% γλουταραλδεΰδη. 

Μοριακός χαρακτηρισμός 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες μαγιάτικων (S. dumerili) από τις 3 εξής 

περιοχές:  

Α. Τους ιχθυοκλωβούς της πειραματικής μονάδας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στη Σούδα 

των Χανίων. 

Β.  Την μονάδα Ιχθυοκαλλιεργειών Αργοσαρωνικός Α.Ε. στη Σαλαμίνα 

https://www.google.gr/search?q=glutaraldehyde&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwinvI-s3IrQAhVEVhQKHa4SCjIQvwUIGCgA
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Γ. Τη μονάδα Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε. στο Γαλαξίδι. 

  Με τη βοήθεια λαβίδας και ψαλιδιού αφαιρέθηκαν τα βράγχια και έπειτα έγινε 

λήψη των παρασίτων από αυτά.  

Αφαιρέθηκαν 6 άτομα Z. seriolae (2 από κάθε περιοχή) από τα βράγχια του 

μαγιάτικου και αφού έγινε ταυτοποίησή τους με τη χρήση στερεοσκοπίου 

τοποθετήθηκαν το κάθε ένα ξεχωριστά σε 1.5 ml Eppendorf tube με 95% αιθανόλη για 

εξαγωγή DNA. 

 Για την μοριακή διάγνωση προτιμήθηκε το μιτοχονδριακό DNA και 

συγκεκριμένα ο πολλαπλασιασμός της κυτοχρωμικής οξειδάσης υπομονάδα 1(Cox1 ή 

CO1). Θεωρείται ένα αποτελεσματικό εργαλείο για το διαχωρισμό των ειδών σε 

οργανισμούς που η ταυτοποίηση μέσω μορφολογίας είναι δύσκολη (Hebert, 2003)     

Τα δείγματα αφυδατώθηκαν από την αιθανόλη σε φούρνο στους 37 ℃ για μια 

νύχτα. Στη συνέχεια έγινε εξαγωγή του γενετικού υλικού με χρήση kit (DNeasy Blood 

& Tissue Kit της QIAGEN) σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Στη 

συνέχεια το μιτοχονδριακό γονίδιο κυτοχρωμική οξειδάση 1 (COI) πολλαπλασιάστηκε 

για όλα τα δείγματα με την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) 

με πρόσθιο εκκινητή τον JB3 (5 ′ -TTTTTTGGGCATCCTGAGGTTTAT-3 ′ ) των 

Bowles et al. (1993)  και οπίσθιο τον COX1 (5 ′ AATCATGATGCAAAAGGTA-3 ′ ) 

των Kralova-Hromadova et al. (2008). Η κάθε αντίδραση πραγματοποιήθηκαν σε 

τελικό 25μl που περιείχε συγκεκριμένα: 1 μl DNA, 12.5 μl Taq PCR Master Mix 

(Qiagen), 0.5 μl από κάθε εκκινητή και 10.5 μl ddH2O. Οι συνθήκες της PCR περιείχαν 

μια αρχική αποδιάταξη στους 95 ℃ για 2 λεπτά ακολουθούμενη από 40 κύκλους με: 

πολλαπλασιασμό στους 95 ℃ για 30 δευτερόλεπτα, 48 °C για 40 δευτερόλεπτα and 72 

°C για 1 λεπτό, με ένα τελικό βήμα επιμήκυνσης στους 72 °C για 10 λεπτά. Οι 

αντιδράσεις διεξήχθησαν στο Bio-Rad MJ Mini Personal Thermal Cycler. Τα 

αποτελέσματα ελέγχθηκαν σε γέλη αγαρόζης με χρήση βρωμιούχου αιθιδίου και στη 

συνέχεια τα προϊόντα καθαρίστηκαν με τη χρήση kit (QIAquick PCR Purification Kit 

της QIAGEN) σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Ο προσδιορισμός των 

αλληλουχιών έγινε μετά από αντίδραση αλληλούχισης με τη μέθοδο Sanger, με χρήση 

του ABI Prism BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit v. 3.1 και την 

ηλεκτροφόρηση του προϊόντος που προέκυψε, σε αυτοματοποιημένη συσκευή 

αλληλούχισης ABI3730xl sequencer (Applied Biosystems). 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε η στοίχιση των αλληλουχιών με το πρόγραμμα 

CodonCode Aligner έκδοση 6.0.2 (www.codoncode.com) ώστε να είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός των ομόλογων θέσεων μεταξύ των ατόμων και οι πιθανές διαφορές τους 

οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό των εξελικτικών σχέσεων των 

αλληλουχιών. Η εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων έγινε με το πρόγραμμα 

Geneious έκδοση 10.0.3 (http://www.geneious.com, Kearse et al., 2012). 

Στη μελέτη εκτός από τα είδη που μελετώνται συμπεριλήφθηκαν και άλλα είδη 

πολυοπισθοκοτύλων. Οι αλληλουχίες της κυτοχρωμικής οξειδάσης των επιπλέον 

αυτών οργανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις ανακτήθηκαν από τη βάση 

δεδομένων GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) και παρατίθενται στον πίνακα χ. 

Οι αλληλουχίες ευθυγραμμίστηκαν με το πρόγραμμα ClustalΧ και έπειτα 

πραγματοποιήθηκε trimming. Το φυλογενετικό δέντρο καθώς και ο πίνακας των 

http://www.codoncode.com/
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γενετικών αποστάσεων κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την μέθοδο neighbor joining 

(1000 bootstraps). 

Πίνακας 3: Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν στην φυλογενετική ανάλυση για το γονίδιο της 

κυτοχρωμικής οξειδάσης (COI). Αναφέρεται το είδος ο κωδικός που αντιστοιχεί στην αλληλουχία που 

προέρχεται από τη βάση δεδομένων GenBank, οι περιοχές από τις οποίες προήλθαν τα άτομα και οι 

συγγραφείς. 

 

Είδος GenBank Περιοχή Αναφορά 

Z.seriolae KP119330.1 Χιλή Sepulveda & Gonzalez, 

2015 

Z.seriolae KP119296.1 Χιλή Sepulveda & Gonzalez, 

2015 

Z.seriolae KP119284.1 Χιλή Sepulveda & Gonzalez, 

2015 

Z.seriolae KP119274.1 Χιλή Sepulveda & Gonzalez, 

2015 

Z.seriolae KP119314.1 Χιλή Sepulveda & Gonzalez, 

2015 

Sparicotyle cryshophryii GQ240265.1 Κροατία Mladineo et al., 2009 

Sparicotyle cryshophryii AY009161.1 Γαλλία Jovelin & Justine, 2001 

Wetapolystoma almae AM913868.1 Γαλλία Du Preez et al., 2007 

Pseudokuhnia minor KU380078.1 Κίνα Yan et al., 2016 

Pseudaxine trachuri AY009168.1 Γαλλία Jovelin & Justine, 2001 

Polystomatidae sp FR822561.1 Γαλλία Verneau et al., 2011 

Polystoma dawiekoki AM913856.1 Γαλλία Du Preez et al., 2007 

Octoplectanocotyla 

obscurum 

AY009170.1 Γαλλία Jovelin & Justine, 2001 

Neopolystoma sp. FR822549.1 Γαλλία Verneau et al., 2011 

Neoheterobothrium sp. FJ480947.1 Ιαπωνία Yoshinaga et al., 2009 

Mazocraeoides gonialosae JF773482.1 Κίνα Li et al., 2011 

Kuhnia scombri KU380241.1 Κίνα Yan et al., 2016 

Haliotrema aurigae EU008816.1 Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Plaisance et al., 2008 

Gyrodactylus thymalli AY486547.1 Νορβηγία Hansen et al., 2006 

Gyrodactylus salaris AY486543.1 Νορβηγία Hansen et al., 2006 

Gotocotyla sawara KF739594.1 Κίνα Shi et al., 2014 

Gotocotyla sawara KF739592.1 Κίνα Shi et al., 2014 

Gotocotyla sawara KF739566.1 Κίνα Shi et al., 2014 

Gastrocotyle trachuri AY009167.1 Γαλλία Jovelin & Justine, 2001 

Euryhaliotremadoides 

grandis 

EU008802.1 Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Plaisance et al., 2008 

Discocotyle sagittata AY009164.1 Γαλλία Jovelin & Justine, 2001 

Diplozoon nipponicum AY009163.1 Γαλλία Jovelin & Justine, 2001 

Choricotyle chrysophrii AY009165.1 Γαλλία Jovelin & Justine, 2001 
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Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) 

Η επεξεργασία των δειγμάτων για παρατήρηση στο SEM πραγματοποιήθηκε 

στο εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, Οι 

παρατηρήσεις έγιναν με χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης JEOL JSM-

6390LV στα 15 kV. 

Κύκλος ζωής – Αυγά 

 Πραγματοποιήθηκε πείραμα για τον κύκλο ζωής του Z. seriolae. Σε πρώτη 

φάση έγινε προσπάθεια για την επιτυχή εκκόλαψη των αυγών του στο εργαστήριο. Για 

το σκοπό αυτό έγινε δειγματοληψία 2 ατόμων μαγιάτικου από τους ιχθυοκλωβούς της 

πειραματικής μονάδας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στη Σούδα Χανίων. Με τη βοήθεια λαβίδας 

και ψαλιδιού αφαιρέθηκαν ζωντανά δείγματα των σκουληκιών από τα βράγχια των 

ψαριών. Αφού τοποθετήθηκαν σε πετρί με αποστειρωμένο θαλασσινό νερό με τη 

βοήθεια στερεοσκοπίου έγινε συλλογή των αυγών που τα παράσιτα είχαν αρχίσει να 

αποθέτουν και τοποθετήθηκαν σε multiwell plates με αποστειρωμένο θαλασσινό νερό. 

Τα πιάτα τοποθετήθηκαν σε επωαστήρα και σε θερμοκρασία 18.5 °C. Καθημερινά 

γίνονταν 2 πλύσεις με αποστειρωμένο θαλασσινό νερό και παρατήρηση σε 

μικροσκόπιο και στερεοσκόπιο για να καταγραφεί ο χρόνος εκκόλαψης και τα διάφορα 

στάδια ανάπτυξης. 

Αποτελέσματα 

Μορφολογία 

  Στην παρακάτω εικόνα (Εικ. 6) φαίνεται η μεγάλη ομοιότητα των παρασίτων 

του γένους Heteraxine (Εικ. 6 Γ), του γένους Allencotyle (Εικ. 6 Δ) και του γένους 

Zeuxpata (Εικ. 6 Α, Β) 
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Εικόνα 6. Αριστερά (Α): Άτομο Z.seriolae όπως περιγράφεται από τον Rohde (1978), (Β) Το υπό μελέτη 

παράσιτο από τα δείγματά μας, (Γ) Heteraxine heterocerca (http://fishparasite.fs.a.u-tokyo.ac.jp) και (Δ) 

Allencotyla mcintoshi όπως περιγράφεται από τους Montero et al. (2003).  

Ώριμα σκουλήκια 

Τα ώριμα παράσιτα Z.seriolae έχουν μήκος περίπου από 5 έως 7 mm και  πλάτος από  

0.80 έως 1.20 mm. 

Μέσω της μορφολογίας παρατηρήσαμε αρχικά ότι το παράσιτο που μελετάμε ανήκει 

στα Polyopisthocotylea αφού έχει μεγάλη ουρά με σφιγκτήρες που είναι 

χαρακτηριστικό τους αλλά και 2 μυζητήρες στην περιοχή της κεφαλής. (Εικόνα 6 

σχήμα Β και εικόνα 7). Άλλο ένα ταξινομικό χαρακτηριστικό του Z. seriolae που 

παρατηρήθηκε είναι και ο γονοπόρος που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τους 

μυζητήρες. Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται ο γονοπόρος από φρέσκο παρασκεύασμα ενώ 

στην εικόνα 8 διακρίνεται σε ιστολογική τομή καθώς και με τη χρήση ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου στην εικόνα 9. 

 

Εικόνα 7: Περιοχή της κεφαλής όπου διακρίνονται οι 2 μυζητήρες (κόκκινο βέλος). Διακρίνεται επίσης 

ο γονοπόρος (μαύρο βέλος) το οποίο είναι ένα ακόμη ταξινομικό χαρακτηριστικό. Φωτογραφία από 

οπτικό μικροσκόπιο. 
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Εικόνα 8. Ιστολογική τομή Z. seriolae. Με κόκκινο βέλος διακρίνεται ο γονοπόρος. 

 

    
Εικόνα 9. Εικόνα από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης όπου διακρίνεται ο γονοπόρος του Z. 

seriolae (κόκκινο βέλος). 

 

Το Z. seriolae όπως περιγράφεται από τον Rohde (1978) έχει σώμα επίπεδο, 

λείο, ο φάρυγγας βρίσκεται μεταξύ δύο στοματικών μυζητήρων και το πρόσθιο τμήμα 

του οπίσθιου άπτορα είναι πιο πλατύ (Εικόνα 10) 

 



25 
 

 

Εικόνα 10. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης όπου φαίνεται το πιο πλατύ πρόσθιο 

τμήμα του opisthaptor, ενώ διακρίνεται η συστοιχία των σφιγκτήρων (κόκκινο βέλος) 

O Meserve (1938), σημειώνει στην περιγραφή του ότι το κεντρικό κομμάτι στο πλαίσιο 

του οπίσθιου σφιγκτήρα έχει σχήμα Y, σε αντίθεση με άλλα συγγενικά είδη όπου το 

σχήμα αυτό είναι σχήμα τρίαινας και οι παρατηρήσεις μας συμφωνούν με αυτό (Εικόνα 

11) 

 

Εικόνα 11: Κεντρικό κομμάτι στο πλαίσιο του οπίσθιου σφιγκτήρα  που έχει σχήμα Y χαρακτηριστικό 

του είδους του Ζ. seriolae. 
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Αυγά 

 Τα αυγά του Z.seriolae έχουν σχήμα ωοειδές και βρίσκονται πάνω σε ένα 

επίμηκες νημάτιο (Rohde, 1978). Χαρακτηριστικό είναι ότι διαθέτουν ένα νημάτιο από 

τη μια πλευρά μόνο, γεγονός που τα διαφοροποιεί από άλλα αυγά μικροκοτυλιδών 

όπου διαθέτουν νημάτιο και στις 2 πλευρές. 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται αυγά του παρασίτου όπου σχηματίζουν μεγάλες 

συστάδες που μοιάζουν με ‘τσαμπί’ σταφυλιών (Εικ12,13,14). 

 

Εικόνα 12: Εικόνα από στερεοσκόπιο όπου φαίνονται οι συστάδες των αυγών του Z.seriolae.  

 

Εικόνα 13: Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης όπου φαίνεται αυγό από Z.seriolae.  
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Εικόνα 14: Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης όπου διακρίνονται αυγά  Z.seriolae καθώς 

και το νημάτιο προσκόλλησης το οποίο βρίσκεται στη μια μόνο πλευρά των αυγών Καταγραφή στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

 

Κύκλος ζωής 

 

Μέσω του πειράματος που πραγματοποιήθηκε για να μελετηθεί ο κύκλος ζωής 

και τα διάφορα αναπτυξιακά στάδια του παρασίτου έγινε δυνατή η παρατήρηση του 

πολύ μεγάλου αριθμού των αυγών που είναι ικανό να εναποθέσει το Z. seriolae. Αυτά 

σχηματίζουν μεγάλες συστάδες που μοιάζουν με ‘τσαμπί’ σταφυλιών. Έγινε λήψη 

βίντεο στο στερεοσκόπιο με την καταγραφή των αρχικών σταδίων του παρασίτου όπου 

φαίνεται η προνύμφη να κινείται μέσα στο αυγό έχοντας μπει στη φάση εκκόλαψης 

(Εικόνα 15). 
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Εικόνα 15: Συστάδες αυγών του Z. seriolae. (α) Η προνύμφη κινείται μέσα στο αυγό έτοιμη να 

εκκολαφθεί. (β) Αυγό που έχει σπάσει και έχει γίνει η εκκόλαψη. 

Στη συνέχεια το παράσιτο εκκολάπτεται σπάζοντας το αυγό (Εικόνα 16). Τα 

νέα ογκομιρακίδια (παράσιτα στο προνυμφικό στάδιο) διαθέτουν βλεφαρίδες για 

περίπου 48 ώρες τις οποίες χρησιμοποιούν για να κινούνται στο χώρο (Εικόνα 17).  

 

Εικόνα 16: Προνύμφη Z. seriolae τη στιγμή της εκκόλαψης. 
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Εικόνα 17: Ογκομιρακίδιο Z. seriolae στο κολυμβητικό στάδιο. Διακρίνονται οι βλεφαρίδες 

περιμετρικά του σώματος.  

Ακολουθεί η φάση όπου το ογκομιρακίδιο μετά το πέρας των περίπου 48 

αυτών ωρών  έχει χάσει τις βλεφαρίδες δε μπορεί πλέον να κολυμπήσει και έχουν 

αναπτυχθεί πλέον οι δομές των αγκίστρων (Εικόνα 18). Στη παρούσα φάση και με 

την απουσία τροφής για το παράσιτο, στο συγκεκριμένο πείραμα, τα παράσιτα 

κάποια πέθαναν. 

 

Εικόνα 18: Ογκομιρακίδιο Z. seriolae το οποίο έχει χάσει τις βλεφαρίδες και έχει αναπτύξει άγκιστρα, 

τα οποία διακρίνονται κάτω δεξιά με κόκκινα βέλη. 

 

Μοριακός χαρακτηρισμός 

 

 Με τη χρήση του BLAST τα 6 υπό μελέτη παράσιτα ταυτοποιήθηκαν ως 

Zeuxapta seriolae με κάλυψη από 93-98% και ποσοστό ομοιότητας 84-85%. 
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Βλέπουμε ότι τόσο τα 6 υπό μελέτη παράσιτα όσο και τα 5 Z.seriolae από τη Χιλή 

ομαδοποιούνται με 99% στατιστική υποστήριξη μαζί. 

Παρόλα αυτά τα 6 υπό μελέτη παράσιτα σχηματίζουν με 100% στατιστική 

υποστήριξη μια ξεχωριστή φυλογενετική ομάδα. Συγκεκριμένα σχηματίζουν 

ξεκάθαρα δύο μονοφυλετικά τάξα τα οποία αποτελούνται από τα Souda 1, Galaxidi1, 

Galaxidi 2, Salamina2 και το άλλο Souda2, Salamina1 το οποίο φαίνεται και από τον 

πίνακα των γενετικών αποστάσεων. 

Με βάση τη φυλογενετική ανάλυση και τη τοπολογία του δέντρου τα υπό μελέτη 

παράσιτα ομαδοποιούνται ξεχωριστά από τα Χιλιανά. 

 

Εικόνα 19. Το φυλογενετικό δέντρο το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την μέθοδο neighbor 

joining (1000 bootstraps). Όπου * υπάρχει στατιστική υποστήριξη μεγαλύτερη ή ίση του 95%. 
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Πίνακας 4: Εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις (%) των ατόμων που μελετώνται στις 3 περιοχές 

δειγματοληψίας (Σούδα, Γαλαξίδι, Σαλαμίνα). 

 

 
Πίνακας 5: Εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις (%) των ειδών στις 3 περιοχές δειγματοληψίας (Σούδα, 

Γαλαξίδι, Σαλαμίνα) και των 5 Z.seriolae από τη Χιλή. 

 

 

Συζήτηση 

Το παράσιτο βρέθηκε πάνω σε ξενιστή (S.dumerili) ο οποίος δικαιολογεί το 

συγκεκριμένο είδος αφού είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι είναι εξειδικευμένο 

στο συγκεκριμένο ξενιστή.   

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνουν ότι το είδος είναι το Z. seriolae αφού 

συμφωνεί με τις μελέτες του Rohde (1978) όπου έχει περιγράψει το παράσιτο με 

ακρίβεια.  

Τα αυγά του Z.seriolae συγκρατούνται σε ένα μακρύ νημάτιο (Rohde, 1978).  

Με το πείραμα της εκκόλαψης επιβεβαιώθηκε ο πολύ μεγάλος αριθμός των αυγών που 

είναι ικανό να εναποθέσει το Z. seriolae. Όπως αναφέρουν οι Mooney et al. το 2006 σε 

μελέτη που πραγματοποίησαν για τον ρυθμό εναπόθεσης αυγών παρατήρησαν ότι ένα 

άτομο Z.seriolae μπορεί να εναποθέσει μέχρι και πάνω από 500 αυγά την ημέρα.  

Όταν τα παράσιτα εκκολαφθούν και βρίσκονται στο προνυμφικό στάδιο 

(ογκομιρακίδια) έχουν περίπου 48 ώρες στις οποίες βρίσκονται στο κολυμβητικό 

στάδιο αφού διαθέτοντας βλεφαρίδες έχουν την δυνατότητα να κατευθυνθούν με 

μεγάλη ταχύτητα προς τον ξενιστή. Αφού έχουν βρει τον ξενιστή, χάνουν τις 

βλεφαρίδες τους και διαθέτοντας άγκιστρα γαντζώνονται μόνιμα πλέον στα βραγχιακά 

ελάσματα και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Όπως φαίνεται λοιπόν από την μελέτη του 

Galaxidi2 Galaxidi1 Salamina2 Souda1 Souda2 Salamina1

Galaxidi2 99,734 99,867 99,734 99,069 99,069

Galaxidi1 99,734 99,867 99,734 99,069 99,069

Salamina2 99,867 99,867 99,867 99,202 99,202

Souda1 99,734 99,734 99,867 99,069 99,069

Souda2 99,069 99,069 99,202 99,069 100,000

Salamina1 99,069 99,069 99,202 99,069 100,000

Souda1 Salamina2 Galaxidi1 Galaxidi2 Souda2 Salamina1 Chile:KP119296.1Chile:KP119274.1Chile:KP119330.1Chile:KP119284.1Chile:KP119314.1

Souda1 99.867 99.734 99.734 99.069 99.069 82.143 82.143 82.266 82.143 82.266

Salamina2 99.867 99.867 99.867 99.202 99.202 83.644 83.644 83.777 83.777 83.777

Galaxidi1 99.734 99.867 99.734 99.069 99.069 83.644 83.644 83.777 83.777 83.777

Galaxidi2 99.734 99.867 99.734 99.069 99.069 83.777 83.777 83.91 83.91 83.91

Souda2 99.069 99.202 99.069 99.069 100 83.378 83.378 83.511 83.511 83.511

Salamina1 99.069 99.202 99.069 99.069 100 83.378 83.378 83.511 83.511 83.511

Chile:KP119296.182.143 83.644 83.644 83.777 83.378 83.378 100 99.877 99.51 98.775

ChileKP119274.182.143 83.644 83.644 83.777 83.378 83.378 100 99.877 99.51 98.775

Chile:KP119330.182.266 83.777 83.777 83.91 83.511 83.511 99.877 99.877 99.387 98.897

Chile:KP119284.182.143 83.777 83.777 83.91 83.511 83.511 99.51 99.51 99.387 98.529

Chile:KP119314.182.266 83.777 83.777 83.91 83.511 83.511 98.775 98.775 98.897 98.529
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κύκλου ζωής του Ζ. seriolae, αυτές οι πρώτες 48 ώρες μετά την εκκόλαψή του, δηλαδή 

το κολυμβητικό στάδιο, είναι πολύ σημαντικές για την επιτυχή διαχείριση και 

αντιμετώπιση του παρασίτου, καθώς χάνοντας τις βλεφαρίδες του δεν είναι ικανό να 

προσβάλει το νέο ξενιστή. 

Υπήρξε επιβεβαίωση και σε μοριακό επίπεδο το οποίο μας έδειξε από τη φυλογένεση 

ότι αρχικά είναι Z. seriolae αλλά διαφοροποιείται από το είδος που υπάρχει στη Χιλή 

και πιθανότατα αυτή η διαφοροποίηση να οφείλεται στο γεγονός ότι το group της Χιλής 

είναι σε άλλο ξενιστή (S. lalandi) και όχι στο S. dumerili. Το γεγονός ότι οι Ελληνικές 

θάλασσες απέχουν τόσο πολύ από αυτές της Χιλής και υπάρχουν φυσικά εμπόδια που 

διαφοροποίησαν τα δύο αυτά είδη, ενισχύει την υπόθεσή μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Μικροοικολογία και χωρική κατανομή 

παρασίτου  
 

 Η επιβίωση και η αναπαραγωγική επιτυχία των «ελεύθερων» ζώων εξαρτάται 

άμεσα από τον οικολογικό τους θώκο ο οποίος ως εκ τούτου μελετάται επισταμένως. 

Η μελέτη του περιλαμβάνει όλες τις φυσικές, χημικές, βιολογικές παραμέτρους αλλά 

κυρίως τις αλληλεπιδράσεις με το ενδιαίτημά τους και με τους άλλους οργανισμούς, 

όπως ο δια- ή ενδοειδικός ανταγωνισμός (Ramasamy et al., 1985; Rohde, 2005). 

Σε αντίθεση όμως με άλλους οργανισμούς, πολύ λίγα είναι γνωστά για τη 

μικροοικολογία των ελμινθοειδών και συγκεκριμένα των μονογενών παρασίτων 

(Ramasamy, 1985). Οι μελέτες περιορίζονται ακόμα περισσότερο αν εστιάσουμε 

συγκεκριμένα στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των μικροενδιαιτημάτων 

όσον αφορά τα θαλάσσια παράσιτα (Rohde, 2005). Πρόκειται για μελέτες που αφορούν 

άγρια ψάρια και στόχος των περισσότερων είναι η διερεύνηση των δια-ειδικών 

σχέσεων, μεταξύ δηλαδή δύο ή περισσότερων ειδών παρασίτων που συνυπάρχουν σε 

ένα ξενιστή. Τα μονογενή είναι μονίμως προσκολλημένα στον ξενιστή και μάλιστα σε 

συγκεκριμένες περιοχές όπως τα βράγχια, δεν μετακινούνται με αποτέλεσμα να 

υπάρχει ήδη περιορισμός των διαθέσιμων μικροενδιαιτημάτων ανεξάρτητα από την 

παρουσία ή όχι άλλων ειδών. 

Όσον αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες δεν έχουν μελετηθεί οι σχέσεις που 

αναφέρονται παραπάνω. Αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση αφού οι συνθήκες που 

επικρατούν στους άγριους πληθυσμούς ανατρέπονται. Αρχικά οι πληθυσμοί των 

ψαριών είναι μεγάλοι, εγκλωβισμένοι σε ένα περιορισμένο χώρο και μπορούν να 

μολυνθούν άμεσα. Αυτή η παράμετρος παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο αφού σχετίζεται 

άμεσα με την αναπαραγωγική στρατηγική των παρασίτων. Τα παράσιτα είναι 

προσαρμοσμένα στο φυσικό περιβάλλον όπου είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν και 

να πολλαπλασιαστούν, για αυτό και χαρακτηρίζονται από μεγάλη γονιμότητα. Έτσι η 

μεγάλη διαθεσιμότητα των ξενιστών αυξάνει την αναπαραγωγική επιτυχία των 

παρασίτων με αποτέλεσμα να επιβιώνουν σχεδόν όλα και να πολλαπλασιάζονται με 

πολύ μεγάλους ρυθμούς. Επίσης οι συνθήκες εκτροφής οδηγούν σε ένα καταπονημένο 

ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή. Τέλος σημαντική διαφορά έχει και το περιβάλλον 

της εκτροφής αφού η ποιότητα του νερού είναι χαμηλή και συνθήκες όπως η 

θερμοκρασία και η αλατότητα είναι σταθερές σε αντίθεση με τους άγριους πληθυσμούς 

που μπορούν να μεταναστεύουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Μεταξύ των παρασίτων και των ξενιστών υπάρχει συνεξέλιξη λόγω 

ανταγωνιστικών αλληλεπιδράσεων, η οποία τελικά οδηγεί σε αμοιβαίες προσαρμογές 

(Filipiak et al, 2016). Έτσι τα παράσιτα είναι εξελιγμένα και πολλές φορές ειδο-ειδικά, 

εξειδικευμένα δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο ξενιστή αφού σκοπός του παρασίτου δεν 

είναι να σκοτώσει τον ξενιστή αλλά να ζει παρασιτικά από αυτόν. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η μελέτη της μικροοικολογίας των 

παρασίτων σε συνθήκες εκτροφής παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο από οικολογικής 

άποψης όσο και σε επίπεδο μελέτης συμπεριφοράς των παρασίτων που θα μπορούσε 

να βοηθήσει στην εύρεση κατάλληλων στρατηγικών θεραπείας και αντιμετώπισης των 

ασθενειών μέσω της πρόληψης. 
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Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν η διερεύνηση της αφθονίας, του 

επιπολασμού, της χωροταξικής προτίμησης μεταξύ των βραγχίων και των οκτώ 

βραγχιακών τόξων και οι εποχιακές διακυμάνσεις του παρασίτου σε περίοδο έξαρσης 

της παρασίτωσης. 

Υλικά και Μέθοδοι 

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στους ιχθυοκλωβούς της πειραματικής 

μονάδας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Σούδα Χανίων.   

Σε 7 δειγματοληψίες που έλαβαν μέρος το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2015 – 

Οκτώβριος 2016, ελήφθησαν 67 μαγιάτικα (S. dumerili). Τα ψάρια αφού αλιεύθηκαν 

από τους ιχθυοκλωβούς μεταφέρθηκαν σε δεξαμενές με αναισθητικό όπου και 

θανατώθηκαν.  Κατόπιν, αφού τοποθετήθηκαν σε δοχεία με πάγο μεταφέρθηκαν στις 

εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο Ηράκλειο  όπου πραγματοποιήθηκε η 

παρασιτολογική εξέταση.  

Έγινε καταγραφή του μήκους και βάρους των ψαριών. Στη συνέχεια  

αφαιρέθηκαν τα βράγχια και τοποθετήθηκαν σε πετρί με αποστειρωμένο θαλασσινό 

νερό όπου με τη βοήθεια λαβίδας πραγματοποιήθηκε παρατήρηση στο στερεοσκόπιο. 

Έγινε καταμέτρηση των παρασίτων ανά βραγχιακό τόξο και κατηγοριοποίησή τους σε 

δύο μεγέθη, μεγάλα-ώριμα και μικρά-νεαρά σκουλήκια. Υπολογίστηκε ο επιπολασμός 

(prevalence) που εκφράζει το ποσοστό των μολυσμένων ψαριών επί του συνόλου του 

πληθυσμού και η μέση αφθονία σύμφωνα με τον Bush (Bush et al., 1997) η οποία 

προτιμήθηκε έναντι της μέσης έντασης γιατί υπήρξαν δείγματα με μηδενική εμφάνιση 

παρασίτων τα οποία δεν μπορούσαν να εξαιρεθούν από την ανάλυση. Η αφθονία 

ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός των παρασίτων σε ένα ξενιστή ανεξάρτητα από το 

φορτίο που φέρει. Επίσης έγινε εκτίμηση της χωροταξικής προτίμησης μεταξύ των 

οκτώ βραγχιακών τόξων και οι εποχιακές διακυμάνσεις του παρασίτου σε περίοδο 

έξαρσης. Κατά τη διάρκεια του πειράματος μετρήθηκε επίσης και η θνησιμότητα των 

ψαριών λόγω της παρουσίας του παρασίτου. 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε στο Microsoft Excel 2016 και στο SPSS H 

στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) όταν η 

κατανομή ήταν κανονική ενώ σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν τα μη 

παραμετρικά τεστ Kruskal-Wallis και Mann-Witney. Επίπεδο σημαντικότητας ελήφθη 

το 0.05.  

Αποτελέσματα 

Ο επιπολασμός υπολογίστηκε για το σύνολο των 67 δειγμάτων και για κάθε 

δειγματοληψία ξεχωριστά όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 20. Παρατηρείται μια 

αύξηση του παρασιτισμού από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και το τέλος Απριλίου ενώ στη 

συνέχεια ο επιπολασμός μειώνεται σταδιακά τον Μάιο φτάνοντας στα χαμηλότερα 

επίπεδα τον Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο παρατηρείται και πάλι επιπολασμός στο 100% 

των υπο εξέταση δειγμάτων. 
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Εικόνα 20. Η εποχιακή διακύμανση του επιπολασμού (prevalence) του παρασιτισμού στο σύνολο των 

ατόμων που εξετάστηκαν και σε κάθε δειγματοληψία ξεχωριστά. 

Στην  εικόνα 21 παρουσιάζεται η μέση αφθονία των παρασίτων στο σύνολο των 

εξεταζόμενων ψαριών ανά δειγματοληψία. Η αφθονία μέχρι και τον Μάιο δεν 

ξεπέρασε τα 300 παράσιτα ανά ψάρι, τον Σεπτέμβριο έφτασε σε μηδενικά επίπεδα ενώ 

τον Οκτώβρη καταγράφηκε το υψηλότερο παρασιτικό φορτίο. 

 

Εικόνα 21. Μέση αφθονία των παρασίτων στο σύνολο των εξεταζόμενων ψαριών ανά δειγματοληψία. 

Ανά δειγματοληψία παρουσιάζεται η μέση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή παρασιτικού φορτίου. 

Στην εικόνα 22 παρουσιάζεται η εποχιακή διακύμανση της μέση αφθονίας του 

συνόλου των παρασίτων. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν ανάμεσα στις 

δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα στις 19/3/2015, 
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20/4/2015 και στις 12/10/2015 σημαντικά μεγαλύτερη μέση αφθονία σε σχέση με 

τους υπόλοιπους μήνες που πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες.  

 

Εικόνα 22. Εποχιακή διακύμανση της μέση αφθονίας του συνόλου των παρασίτων (μικρά-μεγάλα). Οι 

στατιστικά σημαντικές διαφορές επισημαίνονται με διαφορετικά γράμματα 

Στην εικόνα 23 παρουσιάζονται οι μέσες αφθονίες τόσο των μεγάλων όσο και των 

μικρών παρασίτων. Όσον αφορά στα μεγάλα παράσιτα τον Οκτώβρη καταγράφηκε 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη μέση αφθονία σε σχέση με τις υπόλοιπες 

δειγματοληψίες. Τα μικρά παράσιτα βρέθηκαν σε σημαντικά μεγαλύτερη αφθονία και 

πάλι τον Οκτώβρη καθώς και στις 19/3/2015, 3/4/2015 και 20/4/2015 σε σχέση και 

πάλι με τις υπόλοιπες δειγματοληψίες. 

Εικόνα 23. Εποχιακή διακύμανση της μέση αφθονίας των μεγάλων (δεξιά) και των μικρών (αριστερά) 

παρασίτων. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές επισημαίνονται με διαφορετικά γράμματα 

 

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα από το Tukey’s post hoc τεστ για την εύρεση 

στατιστικά σημαντικών διαφορών για την εποχιακή διακύμανση της αφθονίας των 

μικρών, μεγάλων, αλλά και του συνόλου των παρασίτων παρουσιάζονται στον πίνακα 

6. 
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Πίνακας 6. Αποτελέσματα ANOVA για την εποχιακή διακύμανση της αφθονίας των μικρών, μεγάλων 

αλλά και του συνόλου των παρασίτων. 

 

Στην εικόνα 24 παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων του αριθμού των παρασίτων στα 

μαγιάτικα στο σύνολο των δειγμάτων (Α) και ανά δειγματοληψία (Β-Θ). Συνολικά όπως 

φαίνεται στην εικόνα.. Α στα περισσότερα ψάρια μετρήθηκαν μέχρι και 200 παράσιτα ενώ 

υπήρχαν και περιπτώσεις με πολύ έντονη παρασίτωση που έφτανε μέχρι και τα 1000 παράσιτα 

ανά ψάρι. Όσον αφορά τις δειγματοληψίες αξίζει να σημειωθεί αυτή που πραγματοποιήθηκε 

τον Σεπτέμβριο (Εικόνα.. Η) όπου όπως φαίνεται και από το διάγραμμα βρέθηκαν 2 παράσιτα 

σε σύνολο 9 ψαριών ενώ τον Οκτώβριο (Εικόνα Θ) το παρασιτικό φορτίο αφορούσε το σύνολο 

των δειγμάτων και μάλιστα σε πολύ μεγάλους αριθμούς ανά ψάρι συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

δειγματοληψίες.  

 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

Between 

Groups
1733402,774 6 288900,462 6,522 ,000

Within 

Groups
2657907,733 60 44298,462

Total 4391310,507 66

Between 

Groups
300825,390 6 50137,565 6,531 ,000

Within 

Groups
460646,550 60 7677,443

Total 761471,940 66

Between 

Groups
636214,361 6 106035,727 4,571 ,001

Within 

Groups
1391816,683 60 23196,945

Total 2028031,045 66
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Total
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Εικόνα 24.  Κατανομή συχνοτήτων του αριθμού των παρασίτων στα μαγιάτικα στο σύνολο των 

δειγμάτων (Α) και ανά δειγματοληψία (Β-Θ). 

Όσον αφορά την εκτίμηση της χωροταξικής προτίμησης μεταξύ των οκτώ 

βραγχιακών τόξων, έγινε έλεγχος με το μη παραμετρικό τεστ Kruskal Wallis όπου 

έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του αριθμού των ενήλικων 

παρασίτων των διαφορετικών βραγχιακών τόξων τόσο στην αριστερή όσο και στη 

δεξιά πλευρά. Τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου παρουσιάζονται στον 

πίνακα 7. 

Πίνακας 7. Στατιστικός έλεγχος Kruskal-Wallis που αφορά στην κατανομή των παρασίτων (ώριμων 

ενηλίκων και νεαρών) στην αριστερή και δεξιά πλευρά 

Test Statisticsa,b  
Small_Left Big_Left Total_Left 

Chi-Square 1.664 10.229 6.030 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. .645 .017 .110 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Left_Side 

 

Test Statisticsa,b 

  Big_Right Small_Right Total_Right 

Chi-Square 11.675 2.458 6.518 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. .009 .483 .089 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Right_Side 

 

Όπως παρουσιάζεται και στην εικόνα 25 τα ενήλικα άτομα φαίνεται να 

προτιμούν το πρώτο βραγχιακό τόξο τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά και 

στη συνέχεια με φθίνουσα σειρά τα υπόλοιπα τόξα. Η τάση που παρατηρείται είναι 

γραμμική με πολύ υψηλή συσχέτιση (R2> 0.9). Αντιθέτως, το πρότυπο αυτό δεν 

ακολουθείται από τα νεαρά παράσιτα τα οποία φαίνεται να προτιμούν το δεύτερο 
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βραγχιακό τόξο, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Τα πρότυπα 

αυτά ακολουθούνται σε όλες τις δειγματοληψίες όπως φαίνεται στην εικόνα 26. 

 

 

Εικόνα 25. Η κατανομή ενήλικων (μπλε) και νεαρών (πορτοκαλί) παρασίτων στα βράγχια του 

μαγιάτικου συνολικά.  
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Εικόνα 26. Η κατανομή ενήλικων (μπλε) και νεαρών (πορτοκαλί) παρασίτων στα βράγχια του 

μαγιάτικου ανά δειγματοληψία. Το μοτίβο προτίμησης τόσο των ενηλίκων όσο και των νεαρών 

διατηρείται σε όλες σχεδόν τις δειγματοληψίες (Η δειγματοληψία της 15-9-2015 δεν παρατίθεται αφού 

είχε σχεδόν μηδενική παρουσία παρασίτων).  
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 Στην εικόνα 27 παρουσιάζεται η  συχνότητα των παρασίτων ανάλογα με το 

σωματικό βάρος και το μήκος σώματος του ξενιστή. Δεν παρατηρήθηκε κάποια 

σημαντική διαφορά αλλά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι υπάρχει μια αύξηση των 

παρασίτων σε ψάρια μεσαίου μεγέθους βάρους περίπου 200-400 γραμμάρια και 

μήκους 25-40 εκατοστά.  

 

 

Εικόνα 27. Η κατανομή συχνοτήτων του συνόλου των παρασίτων ανά σωμτικό βάρος (Α) και μήκος 

σώματος του ξενιστή (Β). 

Συζήτηση 

Συνολικά καταμετρήθηκαν 13745 παράσιτα σε σύνολο 67 εξετασθέντων 

ψαριών. Ο ελάχιστος αριθμός παρασίτων ανά ψάρι ήταν 0 ενώ ο μέγιστος 1069. Σε 

περιόδους σοβαρής έξαρσης η μέση τιμή της αφθονίας είναι περίπου 500 παράσιτα ανά 

ψάρι. 

Οι παρατηρήσεις για την μελέτη του μικρο-περιβάλλοντος του Z. seriolae στα 

βραγχιακά τόξα του ξενιστή του (S. dumerili) παρείχαν σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά με τις επιλογές των παρασίτων και έδειξαν διαφορές ανάμεσα στα ώριμα και 

τα νεαρά άτομα. Είναι φανερή η προτίμηση των ώριμων παρασίτων στο πρώτο 

βραγχιακό τόξο είτε του αριστερού είτε του δεξιού βραγχίου. Τα νεαρά παράσιτα 

αντίθετα είναι περισσότερα στο 2ο βραγχιακό τόξο και μετά στα υπόλοιπα. 

 Οι παρατηρήσεις έγιναν κατά κύριο λόγο σε περιόδους εξάρσεως. Πρακτικά 

αυτό σημαίνει ότι στην αρχή που τα παράσιτα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και να 

προσκολλώνται στον ξενιστή, βρίσκουν αρκετό ελεύθερο χώρο και βασικός τους 

στόχος είναι το πρώτο βραγχιακό τόξο και έπειτα τα επόμενα βάσει διαθεσιμότητας 

χώρου. Αυτή η πιθανή ερμηνεία επιβεβαιώνεται εκ των υστέρων από τη δεύτερη γενιά 

των παρασίτων (νεαρά άτομα) τα οποία έπονται των πρώτων και αδυνατώντας να 

βρουν αρκετό διαθέσιμο χώρο στο πρώτο βραγχιακό τόξο, ξεκινούν κατά πλειονότητα 

από το δεύτερο και μετά στα υπόλοιπα. 

 Σχετικά με τις παρατηρήσεις της συχνότητας των παρασίτων ανά σωματικό 

βάρος και μήκος φαίνεται να υπάρχει αυξημένος αριθμός παρασίτων σε ψάρια βάρους 

200-400 γραμμαρίων και μήκος 25-40 εκατοστών. Φαίνεται λοιπόν ότι ο μέγιστος 

αριθμός παρασίτων εμφανίζεται σε ψάρια που είναι ο πρώτος χρόνος τους στα κλουβιά. 

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα προκύπτει από την μελέτη της εποχιακής 

αφθονίας ιδιαίτερα μεταξύ των 2 τελευταίων δειγματοληψιών. Στις 15 Σεπτέμβρη 2016 
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η μέση αφθονία είναι σχεδόν 0 καθώς ανευρέθηκαν 2 μόνο νεαρά παράσιτα σε ένα 

ψάρι σε σύνολο 10 ψαριών που εξετάστηκαν. Η εικόνα αυτή ανατρέπεται πλήρως την 

επόμενη δειγματοληψία στις 10 Οκτωβρίου 2016 όπου ο επιπολασμός είναι 100% και 

η μέση αφθονία φτάνει τα 500 άτομα με μέγιστη τιμή 800 παράσιτα σε ένα ψάρι. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός πως στους ίδιους ξενιστές 

βρέθηκαν παράσιτα που ανήκουν σε 2 τουλάχιστο γενιές. Αν λάβουμε υπόψιν πως ο 

κύκλος ζωής του παρασίτου είναι περίπου 28 ημέρες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 

συμπεραίνουμε πως υπάρχει συνεχής πηγή μόλυνσης που τροφοδοτεί με νέα παράσιτα 

το σύστημα. Οι πιθανές πηγές μόλυνσης στη μονάδα της Σούδας είναι είτε τα άγρια 

μαγιάτικα που αφθονούν στην περιοχή είτε πιθανότερα, μολυσμένα καλλιεργούμενα 

μαγιάτικα μεγαλύτερης ηλικιακής κλάσης που βρίσκονται σε παρακείμενο 

ιχθυοκλωβό.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Παθολογία παρασιτισμού 

 Το Z. seriolae συνδέθηκε με πολύ μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας του 

μαγιάτικου (S. dumerili) που εκτρέφεται στη πειραματική μονάδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

στον κόλπο της Σούδας Χανίων. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο μετά 

από περιστατικά θνησιμότητας τα ψάρια εξετάστηκαν αρχικά μακροσκοπικά όπου 

φάνηκε η παρουσία πολύ μεγάλου αριθμού παρασίτων. Η αφθονία των παρασίτων ήταν 

σε υψηλά επίπεδα όπως επίσης και η παρουσία αυγών, γεγονός που από μόνο του 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.  

Τα ψάρια που έχουν μολυνθεί με το παράσιτο αυτό αν και εξωτερικά μπορεί να 

δείχνουν υγιή, τα βράγχιά τους υπόκεινται σε αλλοιώσεις όπως η μεγάλη έκκριση 

βλέννας, οι βλάβες στο επιθήλιο των βραγχιακών ελασμάτων και το αγγειακό σύστημα 

(Montero et al., 2004).  

To Z. seriolae έχει αναφερθεί ότι προκαλεί αναιμία σε εκτρεφόμενα ψάρια του 

γένους Seriola spp. εδώ και 40 χρόνια (Rohde, 2005). Επίσης έχει αναφερθεί και σε 

άλλα περιστατικά με τα συγγενικά παράσιτα Axine (Heteraxine) heterocerca  ότι 

προκαλεί αναιμία και δείκτης αυτού μπορεί να γίνει ο αιματοκρίτης (Eto et al., 1976) 

αφού ως αιματοφάγο σκουλήκι σε περιπτώσεις έντονης παρασίτωσης επιφέρει μεγάλες 

αλλαγές στις παραμέτρους του αίματος. Δημιουργούνται έτσι ανοξικές συνθήκες, τα 

ψάρια γίνονται ληθαργικά με μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης και τελικά πεθαίνουν 

(Grau et al. 2003;Lia et al. 2007).  

Στόχος λοιπόν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων 

του παρασιτισμού στο κυκλοφορικό σύστημα του ψαριού και η ύπαρξη αναιμίας, η 

μακροσκοπική και ιστοπαθολογική εξέταση των αλλοιώσεων που επιφέρονται στα 

βράγχια και η ανάλυση της θνησιμότητας. 

Υλικά και μέθοδοι 

Τα ψάρια ελέγχθηκαν μακροσκοπικά και στη συνέχεια με τη βοήθεια λαβίδας 

και νυστεριού αφαιρέθηκαν τα βράχια. Με τη χρήση στερεοσκοπίου και οπτικού 

μικροσκοπίου έγινε δειγματοληψία παρασίτων προσκολλημένων πάνω σε βραγχιακά 

νημάτια τα οποία αποθηκεύτηκαν σε μονιμοποιητικό διάλυμα φορμαλδεΰδης 

γλουταραλδεΰδης (4:1) για την πραγματοποίηση ιστοπαθολογικών αναλύσεων. 

Ιστολογική επεξεργασία 

10 δείγματα από βράγχια με προσκολλημένα παράσιτα μονιμοποιήθηκαν σε 4% 

φορμαλδεΰδη : 1% γλουταραλδεϋδη. Στη συνέχεια αφυδατώθηκαν με αιθανόλη και 

τέλος ενσωματώθηκαν σε ρητίνη (Technovit 7100, Heraeus Kulzer). Τομές 4 μm 

πραγματοποιήθηκαν με μικροτόμο (RM 2035, Leica, Germany) και ακολούθησε 

χρώση με methylene blue/azure II/basic fuchsin σύμφωνα με τους Bennett et al. (1976).  

Αιματολογικές εξετάσεις 

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 10 μαγιάτικων από τους ιχθυοκλωβούς της 

πειραματικής μονάδας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Σούδα Χανίων. Αρχικά εξετάστηκαν τα 
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βράγχια μακροσκοπικά αρχικά και με τη χρήση στερεοσκοπίου στη συνέχεια, για να 

ελεγχθεί η παρουσία παρασίτων στο κάθε δείγμα και να μπορεί να γίνει συσχέτιση με 

πιθανή αναιμία. Κατόπιν έγινε λήψη 1ml αίματος ανά δείγμα με τη χρήση ηπαρίνης ως 

αντιπηκτικού. Τα δείγματα αποθηκεύτηκαν σε πάγο και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο 

(φυσιολογίας ιχθύων;) στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου έγιναν 

αναλύσεις αιματοκρίτη και αιμοσφαιρίνης για την εκτίμηση της αναιμίας.  

Για την μέτρηση του αιματοκρίτη τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε 

microhematocrit capillary tubes και κατόπιν υπεβλήθησαν σε φυγοκέντρηση για 2 

λεπτά στο   HaematoSpin 1400 Micro Haematocrit Centrifuge. Τέλος με τη χρήση 

microhematocrit capillary tubes reader καταγράφηκε το επίπεδο αιματοκρίτη σε 

ποσοστό (%) του αίματος. 

Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης πραγματοποιήθηκε με χρήση του kit 

HEMOGLOBIN Drabkin. Colorimetric της SPINREACT με την micro method. Η 

μέτρηση της απορρόφησης έγινε  με το σπεκτροφωτόμτερο Pharmacia Ultrospec III 

και χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης. 

Σωρευτική Θνησιμότητα 

Η σωρευτική θνησιμότητα (cumulative mortality) υπολογίστηκε σε συνολικό 

δείγμα περίπου 45000 ατόμων, σε πειράματα που έγιναν στη πειραματική μονάδα 

κλουβιών στη Σούδα Χανίων την χρονική περίοδο. Χρησιμοποιήθηκαν 2 πληθυσμοί 

μαγιάτικου που τοποθετήθηκαν σε 2 χωριστούς ιχθυοκλωβούς τον Αύγουστο. Ο γόνος 

προήλθε από τους γεννήτορες του ΕΛΚΕΘΕ στο Ηράκλειο. Τα ψάρια εντάχθηκαν στη 

συνήθη παραγωγική διαδικασία της μονάδας στη Σούδα, ταΐζονταν καθημερινά ενώ 

υπήρχε ημερήσια καταγραφή της θερμοκρασίας του νερού και των θνησιμοτήτων. 

 

Αποτελέσματα 

Τα ψάρια εξωτερικά ήταν φυσιολογικά και το βάρος τους σε κανονικά επίπεδα. 

Όμως τα εσωτερικά όργανα έδειξαν αλλοιώσεις. Συγκεκριμένα τα βράγχια είχαν χάσει 

τον φυσιολογικό έντονο χρωματισμό τους λόγω της αναιμίας και υπήρχε 

υπερπαραγωγή βλέννας στο σύνολο των δειγμάτων. 

 

Αιματολογικές εξετάσεις 

 Από τα 10 δείγματα μόνο στο 1ο βρέθηκαν πολλά παράσιτα. 

 Η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης στο μαγιάτικο κυμάνθηκε σε ένα εύρος 

0.697 – 8.310 g/dl και μέση τιμή 3.81 g/dl. 

 Ο αιματοκρίτης αντίστοιχα είχε τιμές από 8 έως 35 τις εκατό (%) και με μέση 

τιμή 22.8%.  
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Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για την εκτίμηση του αιματοκρίτη και της 

αιμοσφαιρίνης παρατίθενται στον πίνακα 8. 

Πίνακας 8. Αποτελέσματα ανάλυσης αιματοκρίτη και αιμοσφαιρίνης σε δείγμα 10 ατόμων μαγιάτικου. 

 

 Στα δείγματα 1, 3, 7 και 8 είναι ενδεικτικά τα πολύ χαμηλά επίπεδα αιματοκρίτη 

και αιμοσφαιρίνης. 

Ιστοπαθολογία  

Στην εικόνα 28 φαίνεται η μεγάλη παρουσία των παρασίτων (μαύρα βέλη) και τα 

αποχρωματισμένα βράγχια, όπως επίσης και στην εικόνα 29 όπου φαίνεται ο πολύ 

μεγάλος αριθμός παρασίτων σε ένα μόνο βραγχιακό τόξο και τα πολλά αυγά (μαύρα 

βέλη) που έχουν αποθέσει τα παράσιτα και περιπλέκονται στα βραγχιακά ελάσματα. 

.   

Εικόνα 28. Αποχρωματισμένα βράγχια, ένδειξη αναιμίας. Μεγάλος αριθμός ώριμων παρασίτων που 

έχουν αποκολληθεί από τα βράγχια πιθανότατα λόγω της μεταφοράς του δείγματος με πάγο. 
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Εικόνα 29. Αναιμικό βραγχιακό τόξο με μεγάλο αριθμό ώριμων παρασίτων. 

Ο ιστολογικός έλεγχος έδειξε παθολογικές παραμορφώσεις στα βράγχια. Η 

ανάλυση των δειγμάτων ιστολογίας έγινε σε οπτικό μικροσκόπιο, στο οποίο κατέστη 

δυνατή η παρατήρηση των αλλοιώσεων. Στην εικόνα 30 παρουσιάζεται  η φυσιολογική 

εικόνα βραγχίων μαγιάτικου, στην οποία διακρίνεται η αρχιτεκτονική των βραγχιακών 

ελασμάτων τα οποία είναι σαφώς διαχωρισμένα.  
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Εικόνα 30. Φυσιολογική εικόνα βραγχίων μαγιάτικου, στην οποία διακρίνεται η αρχιτεκτονική των 

βραγχιακών ελασμάτων τα οποία είναι σαφώς διαχωρισμένα 

Στην εικόνα 31 φαίνεται το βραγχιακό έλασμα (Δ) στο οποίο διακρίνεται το μονογενές 

παράσιτο (Α) Z. seriolae. Το παράσιτο είναι προσκολλημένο στο βραγχιακό έλασμα 

χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες του οπίσθιου άπτορα (Β). Ο παρασιτισμός έχει 

προκαλέσει υπερπλασία και έντονες φλεγμονώδεις εστίες (Γ) σε διάφορες περιοχές των 

βραγχίων οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη κυτταρικότητα. Διακρίνονται 

επίσης μικροβιακές εστίες δευτερογενούς μόλυνσης (Ε). Η γενικότερη δομή των 

βραγχιακών ελασμάτων έχει πλέον αποδιοργανωθεί και δεν θυμίζει την προηγούμενη 

εικόνα  31. 
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Εικόνα 31. Βραγχιακό έλασμα (Δ) στο οποίο διακρίνεται το μονογενές παράσιτο (Α) Z. seriolae. Το 

παράσιτο είναι προσκολλημένο στο βραγχιακό έλασμα χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες του οπίσθιου 

άπτορα (Β). Ο παρασιτισμός έχει προκαλέσει υπερπλασία και έντονες φλεγμονώδεις εστίες (Γ) σε 

διάφορες περιοχές των βραγχίων οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη κυτταρικότητα. Διακρίνονται 

επίσης μικροβιακές εστίες δευτερογενούς μόλυνσης (Ε). 

Στην εικόνα 32 παρουσιάζεται η μεγέθυνση της προηγούμενης εικόνας 31 στην 

περιοχή διεπαφής του οπίσθιου άπτορα του παρασίτου με τον βραγχιακό ιστό. 

Διακρίνονται οι σκληρητικές δομές των σφιγκτήρων (κόκκινα βέλη) αλλά και η 

φλεγμονώδης περιοχή όπου χαρακτηρίζεται από διήθηση κυρίως ουδετερόφιλων 

(μαύρο βέλος) αλλά και μακροφάγων (λευκά βέλη). 
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Εικόνα 32. Μεγέθυνση της εικόνας 31 στην περιοχή διεπαφής του οπίσθιου άπτορα του παρασίτου με 

τον βραγχιακό ιστό. Με κόκκινα βέλη παρουσιάζονται οι σκληρητικές δομές των σφιγκτήρων. Είναι 

εμφανής επίσης η φλεγμονώδης περιοχή όπου χαρακτηρίζεται από διήθηση κυρίως ουδετερόφιλων 

(μαύρο βέλος) αλλά και μακροφάγων (λευκά βέλη). 

Επίσης μια άλλη μεγέθυνση της εικόνας 31 στη περιοχή διεπαφής του οπίσθιου άπτορα 

του παρασίτου με τον βραγχιακό ιστό. Διακρίνεται η φλεγμονώδης περιοχή όπου 

χαρακτηρίζεται από διήθηση κυρίως ουδετερόφιλων, γνώρισμα οξείας φλεγμονής 

(Εικόνα 33). 
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Εικόνα 33. Μεγέθυνση της πρώτης εικόνας (31) στη περιοχή διεπαφής του οπίσθιου άπτορα του 

παρασίτου με τον βραγχιακό ιστό. Διακρίνονται η φλεγμονώδης περιοχή όπου χαρακτηρίζεται από 

διήθηση κυρίως ουδετερόφιλων. 

Μεγεθύνοντας και πάλι την εικόνα 31 σε άλλη περιοχή στο σημείο (Ε) των 

μικροβιακών εστιών. Διακρίνονται βακτηριακές αποικίες αλλά και διάχυτα βακτήρια 

στον ιστό. Η συγκεκριμένη εικόνα οφείλεται κυρίως στον παρασιτισμό αφού τα 

παράσιτα αφενός δημιουργούν με μηχανικό τρόπο πύλες εισόδου ευκαιριακών 

παθογόνων, αφετέρου αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ξενιστών τους 

(Εικόνα 34). 
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Εικόνα 34. Μεγέθυνση της πρώτης εικόνας (31) στη περιοχή (Ε) των μικροβιακών εστιών. Διακρίνονται 

βακτηριακές αποικίες αλλά και διάχυτα βακτήρια στον ιστό (κόκκινα βέλη) 

 Στην εικόνα 35 διακρίνονται εξιδρωματικές αλλοιώσεις σε βράγχια μαγιάτικου, 

χαρακτηριστικό της οξείας φλεγμονής λόγω του παρασιτισμού. Παρατηρείται έντονη 

αποδιοργάνωση της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του ιστού. Η έντονη παρουσία 

βλεννογόνων κυττάρων συνδέεται με την υπερπαραγωγή βλέννας που εντάσσεται στη 

μη ειδική απόκριση του ψαριού εναντίον του εισβολέα.  
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Εικόνα 35. Εξιδρωματικές αλλοιώσεις (κόκκινο βέλος) σε βράγχια μαγιάτικου. Παρατηρείται έντονη 

αποδιοργάνωση της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του ιστού. Η έντονη παρουσία βλεννογόνων 

κυττάρων (μαύρο βέλος) συνδέεται με την υπερπαραγωγή βλέννας  

 Ταυτόχρονα με τον παρασιτισμό, παρατηρήθηκε ήπιας έντασης επιθηλιοκύστη 

στα βράγχια του μαγιάτικου. Στην εικόνα 36 διακρίνονται δύο έγκλειστα από τα 

παθογόνα βακτήρια. Η επιθηλιοκύστη οφείλεται σε ενδοκυτταρικά βακτήρια. 



53 
 

 

Εικόνα 36. Ήπιας έντασης επιθηλιοκύστη στα βράγχια του μαγιάτικου. Με κόκκινα βέλη φαίνονται 

δύο έγκλειστα από τα παθογόνα βακτήρια.  

 Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε δυσμορφία και υπερπλασία του 

χόνδρου των πρωτογενών βραγχιακών ελασμάτων (Εικόνα 37, 38). Παρά το γεγονός 

ότι υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία που να συνδέουν αυτού του είδους τις 

αλλοιώσεις με παρασιτισμό από έλμινθες (κυρίως διγενή παράσιτα), στη συγκεκριμένη 

περίπτωση πιθανότερο είναι να οφείλεται σε έλλειψη βιταμίνης C (Blazer & Gratzek). 
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Εικόνα 37. Δυσμορφία και υπερπλασία του χόνδρου των πρωτογενών βραγχιακών ελασμάτων 

 

Εικόνα 38. Αλλοιώσεις στο χόνδρο των πρωτογενών βραγχιακών ελασμάτων. 
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Οι αλλοιώσεις που προκαλούνται στα βράγχια των ξενιστών από την παρουσία 

των παρασίτων ήταν εμφανής και με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

σάρωσης. Στην εικόνα 39 και 40 φαίνονται τα βραγχιακά ελάσματα τα οποία δεν είναι 

διαχωρισμένα όπως θα έπρεπε υπό φυσιολογικές συνθήκες ενώ είναι έντονη και η 

παρουσία βλέννας.   

 

Εικόνα 39. Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης όπου φαίνονται οι αλλοιώσεις στο 

βραγχιακό έλασμα του ψαριού. 

 

Εικόνα 40. Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης όπου φαίνονται οι αλλοιώσεις στο 

βραγχιακό έλασμα του ψαριού καθώς και η παρουσία βλέννας. 
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Στην εικόνα 41 παρουσιάζονται με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου τα 

παράσιτα που βρίσκονται  προσκολλημένα στα βράγχια του ξενιστή. 

 

 

Εικόνα 41. Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης όπου φαίνονται τα παράσιτα 

προσκολλημένα στα βράγχια του ξενιστή. 
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Θνησιμότητα 

 

Στους ιχθυοκλωβούς της Σούδας μεταφέρθηκαν 2 πληθυσμοί μαγιάτικου από τις 

χερσαίες εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στο Ηράκλειο. Οι πληθυσμοί αυτοί παρότι 

προήλθαν από τους ίδιους γεννήτορες και είναι της ίδιας ηλικίας παρουσίασαν 

διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης με αποτέλεσμα όταν τοποθετήθηκαν στους 

ιχθυοκλωβούς να έχουν διαφορετικό μέσο βάρος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

υπήρξαν ψάρια πρώτης και δεύτερης διαλογής (κλωβός Β- μεγάλα και κλωβός S-

μικρά). Παρατηρήθηκε υψηλή θνησιμότητα τις πρώτες ημέρες κατά την προσαρμογή 

ειδικά στο κλωβό με τα μικρά ψάρια, θνησιμότητα η οποία δεν σχετίστηκε με κάποιο 

παθογόνο. Ο παρασιτισμός έγινε αντιληπτός από την απότομη έξαρση των 

θνησιμοτήτων τον Οκτώβριο του 2016. Οι θνησιμότητες παρουσιάζονται στην εικόνα 

42. 

 

Εικόνα 42. Σωρευτική θνησιμότητα στους 2 πληθυσμούς. Τα βέλη υποδεικνύουν την έναρξη των 

θνησιμοτήτων. 

Οι θνησιμότητες που οφείλονται στο παράσιτο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Συνολικά όλα 

τα ψάρια του κλωβού S πέθαναν λόγω του παρασιτισμού ενώ η θνησιμότητα του 

κλωβού B έχει ήδη φτάσει στο 50%  

Συζήτηση 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής της μελέτης έδειξε ότι σε περιπτώσεις 

έξαρσης το Z. Seriolae είναι ικανό να μολύνει μαζικά τον πληθυσμό και να οδηγήσει 
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σε υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, μαζικές απώλειες αποθεμάτων και κυρίως 

οικονομική ζημιά των ιχθυοκαλλιεργειών. Έχουν αναφερθεί παρόμοια περιστατικά 

τόσο σε εκτρεφόμενα μαγιάτικα στη Μεσόγειο (Grau et al., 2003) αλλά και 

παγκοσμίως όπως στην Αυστραλία  (Tubbs et al., 2005), στην Ιαπωνία (Ogawa  & 

Fukudome,  1994). Επίσης έχουν αναφερθεί και σε άγριους πληθυσμούς στην 

Μεσόγειο (Lia et al., 2007) και στη Νέα Ζηλανδία (Sharp  et al., 2003).  

Όσον αφορά τις αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν στον χόνδρο των πρωτογενών 

βραγχιακών ελασμάτων παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία 

που να συνδέουν αυτού του είδους τις αλλοιώσεις με παρασιτισμό από έλμινθες 

(κυρίως διγενή παράσιτα) (Blazer & Gratzek, 1985), στη συγκεκριμένη περίπτωση 

πιθανότερο είναι να οφείλεται σε έλλειψη βιταμίνης C (Halver et al., 1975). 

 Η βασική αιτία θνησιμότητας είναι η αναιμία καθώς το παράσιτο είναι 

αιματοφάγο. Σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η ανάπτυξη των 

μονογενών παρασίτων, τα ψάρια-ξενιστές καταλήγουν σε υποσιτισμό, λήθαργο και 

τελικά θανατηφόρα αναιμία (Ernst et al.2002). Επιπλέον, υπάρχει σοβαρή καταπόνηση 

της αναπνοής λόγω των αλλοιώσεων που προκαλούνται στο επιθήλιο των βραγχίων. 

Τέλος, λόγω του παρασιτισμού δημιουργούνται πύλες εισόδου για δευτερογενή 

παθογόνα όπως είναι ευκαιριακά παθογόνα βακτήρια του γένους των Vibrio όσο και η 

επιθηλιοκύστη που οφείλεται σε χλαμύδια αλλά και β-πρωτεοβακτήρια.  

  

Η καταπολέμηση του παρασίτου με χημειοθεραπευτικά μέσα είναι ιδιαιτέρως 

δύσκολη. Ήπιες μολύνσεις του παρασίτου αντιμετωπίζονται, σε θερμοκρασίες 

υποδεέστερες των 25 βαθμών κελσίου, με υπεροξείδιο του υδρογόνου. Επιπλέον και 

μπάνια με υψηλής συγκέντρωσης αλατούχα διαλύματα έχουν αποδειχθεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την εξάλειψη των μονογενών παρασίτων. Στην περίπτωση έξαρσης 

μόλυνσης των ψαριών, ή προληπτικά σε περιόδους αυξημένης θερμοκρασίας, γίνεται 

χρήση του φαρμάκου praziquantel ή της φορμόλης. Όμως τα φάρμακα δεν είναι 

εγκεκριμένα για χρήση σε οργανισμούς που καταναλώνονται για τροφή. 

Η λιγότερη χρονοβόρα και ακριβή μέθοδος αντιμετώπισης του Zeuxapta seriolae 

εξακολουθεί να είναι η πρόληψη της μόλυνσης των ψαριών με τη συνεχή καθαριότητα 

των διχτών και κλουβιών (Chih-Hui Lu et al., 2012). 

 

Επίσης τα αυγά των μονογενών παρασίτων είναι πολύ ανθεκτικά στις θεραπείες 

για αυτό το λόγο τίθεται αναγκαία η επανάληψη των θεραπειών για να σκοτωθούν οι 

προνύμφες (Reed et al, 2009). Ωστόσο το κόστος θεραπείας είναι ήδη σημαντικό για 

την κάθε μονάδα και γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι αυτή η ανθεκτικότητα των 

μονογενών στα ήδη υπάρχοντα φάρμακα θέτει θέματα ζωτικά για τον τομέα. 
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Συμπεράσματα 
 

Από τη παρούσα μελέτη προέκυψαν τα παρακάτω κύρια συμπεράσματα: 

 

1. Το βασικότερο παθολογικό πρόβλημα του μαγιάτικου οφείλεται στον 

παρασιτισμό από μονογενή παράσιτα των βραγχίων 

2. Το παράσιτο ταυτοποιήθηκε ως Zeuxapta seriolae τόσο βάσει των 

μορφολογικών του χαρακτηριστικών όσο και της ανάλυσης της κυτοχρωμικής 

οξειδάσης 

3. Ο πληθυσμός του Zeuxapta seriolae στην Ελλάδα φαίνεται να είναι μάλλον 

ομογενής ενώ φαίνεται να διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο της Χιλής που 

προσβάλει το είδος Seriola lalandi. 

4. Σε περιόδους έξαρσης, φθάνει σε ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς ανά ψάρι σε 

σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τον ένα μήνα 

5. Παρουσιάζει υψηλή γονιμότητα. Τα αυγά του διαθέτουν κολλώδη νημάτια, 

σχηματίζουν συστάδες και προσκολλώνται σε στερεό υπόβαθρο όπως τα 

δίχτυα των ιχθυοκλωβών. Η διαθεσιμότητα των ξενιστών ευνοεί την επιτυχία 

του παρασιτισμού. 

6. Το παράσιτο προτιμά το πρώτο βραγχιακό τόξο και εν συνεχεία τα επόμενα 

στη σειρά. 

7. Το παράσιτο είναι αιματοφάγο και ως εκ τούτου προκαλεί αναιμία η οποία 

είναι και το κύριο παθολογικό πρόβλημα των ξενιστών. Ο παρασιτισμός 

προκαλεί ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στο επιθήλιο των βραγχίων όπως είναι 

η υπερπλασία κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την καταπόνηση της αναπνοής. 

Τόσο η προσκόλληση όσο και ο ίδιος ο παρασιτισμός προκαλεί έντονη 

φλεγμονώδη αντίδραση. 

8. Η θνησιμότητα που προκαλεί κατά την εκτροφή είναι πάρα πολύ υψηλή και 

μπορεί να φτάσει και το 100% του εκτρεφόμενου πληθυσμού. Χωρίς 

αποτελεσματική διαχείριση η βιωσιμότητα της καλλιέργειας του μαγιάτικου 

είναι μάλλον απίθανη. 
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