ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ZEBRAFISH, DANIO RERIO (HAMILTON, 1822)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2013

ii

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ZEBRAFISH, DANIO RERIO (HAMILTON, 1822)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Γ.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΚΕΝΤΟΥΡΗ Μ. (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Γ. (ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ. (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2013
iii

UNIVERSITY OF CRETE
DEPARTMENT OF BIOLOGY

MSc: ENVIRONMENTAL BIOLOGY
MANAGEMENT OF TERRESTRIAL AND MARINE RESOURCES

PLASTICITY OF GROWTH AND DIFFERENTIATION
OF THE HARD STRUCTURES IN ZEBRAFISH, DANIO
RERIO (HAMILTON, 1822)

MSc THESIS
CHRISTOU MARIA
SUPERVISOR: KOUMOUNDOUROS G.

EXAMINERS:
KENTOURI M. (PROFESSOR)
KOUMOUNDOUROS G. (ASSISTANT PROFESSOR)
SOMARAKIS S. (RESEARCHER)

HERAKLION, 2013
iv

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
«Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και μοριακών εργαλείων για τον έλεγχο και την
βελτίωση της ποιότητας των εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας και λαβρακιού ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα»
και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους.

v

vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας –
Βιολογίας Ιχθύων του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια
του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Έγινε στα πλαίσια του προγράμματος
«Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και μοριακών εργαλείων για τον έλεγχο και την
βελτίωση της ποιότητας των εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας και λαβρακιού ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα

και

Επιχειρηματικότητα»

και

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους.
Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Κουμουνδούρο για την ευκαιρία
που μου έδωσε να ξαναμπώ στο εργαστήριο και να συνεχίσω τη συνεργασία μου μαζί
του σε αυτή τη μεταπτυχιακή διατριβή. Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που
έδειξε και μου δείχνει ακόμα. Χωρίς τις συμβουλές, τις παρατηρήσεις και τις
υποδείξεις σας το πειραματικό και το συγγραφικό μέρος αυτής της εργασίας δεν θα
ήταν εφικτό. Σας ευχαριστώ τέλος και για την ηθική υποστήριξη που μου προσφέρατε
όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα. Κύριε Κουμουνδούρο σας ευχαριστώ για όλα!!!
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια κ. Κεντούρη Μ. και τον
ερευνητή κ. Σωμαράκη Σ. για τη συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή αξιολόγησης
της εργασίας μου.
Θέλω να ευχαριστήσω τα άτομα που βοήθησαν ώστε ο χρόνος στο
εργαστήριο να περνάει με όρεξη και πολύ γέλιο, τα παιδιά του εργαστηρίου με τα
οποία πέρασα τον ένα χρόνο που διήρκησε το πειραματικό κομμάτι. Αναστασία και
Στέφανε ήσασταν εκεί από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα το πείραμα μου και ποτέ
δεν αρνηθήκατε να με βοηθήσετε όταν εγώ το χρειαζόμουν. Χωρίς εσάς τα πειράματα
θα τρέχανε ακόμα! Δεν με βοηθήσατε όμως μόνο σε αυτό. Ήσασταν πάντα εκεί όταν
ήθελα κάποιο να μιλήσω και μου δίνατε πάντα τις καλύτερες συμβουλές! Ακόμη
θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Κοκκινιά που ήταν η καθημερινή μου
συντροφιά όταν πρωτοήρθα στην Κρήτη και για τη βοήθεια που μου πρόσφερε στο
πείραμα μου. Δεν ξεχνάω όμως και σας παιδιά, Μάρα, Μαρία (ψηλή), Νατάσα και
Αγγελική. Αν και μακριά θέλω να ευχαριστήσω και τη διδακτορικό μου, Γιάννα γιατί
χωρίς τις δικές σου βάσεις δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω την παρούσα εργασία.
vii

Εκτός εργαστηρίου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου με τους
οποίους έχω περάσει τις ομορφότερες στιγμές της μεταπτυχιακής μου ζωής στην
Κρήτη, που χωρίς αυτούς πολλά δεν θα είχαν σημασία. Γαβριέλλα, Έλσα, Σταυρού,
Ευφροσύνη, Αναστάσω, Στέφανε σας ευχαριστώ, είστε οι καλύτεροι και σας αγαπώ
πολύ! Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ θέλω να δώσω και στην Αννούλα μου που αν και
είναι στην Κύπρο δεν με ξέχασε και έστω και από το τηλέφωνο με κάνει πάντα να
νιώθω καλύτερα. Αγαπώ σε honey μου!
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά, τον μπαμπά και την αδερφή μου
που με στηρίζουν σε κάθε μου απόφαση και αν και μακριά είναι πάντα εκεί όταν τους
χρειάζομαι. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα είχε γίνει και σε αυτούς χρωστάω τα πάντα.
Θέλω να αφιερώσω την μεταπτυχιακή μου διατριβή σε αυτούς ως ένδειξη της
ευγνωμοσύνης μου για ότι έχουνε κάνει και κάνουνε ακόμα. Μου λείπετε κάθε μέρα.
Σας αγαπώ!

viii

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1

1.1

Ποιότητα στην ιχθυοκαλλιέργεια

2

1.2

Δείκτες ποιότητας

5

1.3

Δομή και ανάπτυξη των ακτινών του ουραίου πτερυγίου

19

1.4

Zebrafish (Danio rerio). Η οικολογία και η χρήση του ως
πειραματικό μοντέλο

29

1.5

Στόχοι της παρούσας εργασίας

32

2.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

33

2.1

Πειραματικός σχεδιασμός

34

2.2

Σύσταση και διατήρηση των πειραματικών πληθυσμών

37

2.3

Δειγματοληψίες για τη μελέτη του ρυθμού αύξησης

38

2.4

Φυλοκαθορισμός και επιβίωση

40

2.5

Αύξηση και διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου
πτερυγίου

40

2.6

Στατιστική επεξεργασία

42

2.7

Ανάλυση του σχήματος του σώματος των ενηλίκων zebrafish

43

3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

45

3.1

Επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης στο ρυθμό αύξησης

46

3.2

Επίδραση της θερμοκρασίας στην επιβίωση

49

3.3

Επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης στην αύξηση και
διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου

49

3.4

Πολυπαραγοντικός διαχωρισμός των ιχθυδίων με βάση τη
θερμοκρασιακή τους ιστορία

65

3.5

Συσχέτιση του αρχικού ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών
με το ρυθμό αύξησης των επόμενων σταδίων

67

3.6

Συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με την
επιβίωση και την αναλογία φύλου

69

3.7

Σχέση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με την
ανομοιογένεια μεγέθους των πληθυσμών

70

3.8

Συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με την
αύξηση και διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου
πτερυγίου

73

ix

3.9

Πολυπαραγοντικός διαχωρισμός των ενηλίκων με βάση το ρυθμό
σωματικής αύξησης των νυμφών

85

3.10 Συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με το
σχήμα του σώματος των ενηλίκων zebrafish

88

4

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

92

4.1

Επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης και του ρυθμού
σωματικής αύξησης των νυμφών στην αύξηση και διαφοροποίηση
των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου

93

4.2

Συσχέτιση του αρχικού ρυθμού αύξησης των νυμφών με το ρυθμό
αύξησης των επόμενων σταδίων

96

4.3

Συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με την
ανομοιογένεια μεγέθους των πληθυσμών

97

4.4

Συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με την
τελική αναλογία φύλου

99

4.5

Συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με το
σχήμα του σώματος των ενηλίκων zebrafish

101

5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

104

6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ABSTRACT

106

7

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

116

x

xi

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Η ποιότητα των ψαριών ορίζεται διαφορετικά για τον καταναλωτή και τον

παραγωγό. Τα γνωρίσματα που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή είναι η καταλληλότητα
(wholesomeness), η ακεραιότητα (integrity), η φρεσκότητα (freshness), η διατροφική
αξία, η εμφάνιση (εξωτερική και εσωτερική), η υφή και η γεύση (Grigorakis 2007). Η
ποιότητα που ενδιαφέρει τον παραγωγό περιλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα που
ενδιαφέρουν τον καταναλωτή αλλά και κάποια επιπλέον γνωρίσματα. Ο παραγωγός
ενδιαφέρεται

επιπλέον

για

χαρακτηριστικά

όπως

ο

ρυθμός

αύξησης,

η

μετατρεψιμότητα της τροφής (food conversion efficiency), η ομοιογένεια των
πληθυσμών, η αντίσταση σε ασθένειες, η ανθεκτικότητα στο στρες, οι
παραμορφώσεις και η κυτταρικότητα των μυών. Η περίοδος πριν και μετά την
συγκομιδή μπορεί να επηρεάσει το σύνολο των γνωρισμάτων που ενδιαφέρουν τον
καταναλωτή. Κάποια από αυτά τα γνωρίσματα επηρεάζονται μόνο από την περίοδο
πριν τη συγκομιδή όπως π.χ. η διατροφική αξία η οποία παραμένει αναλλοίωτη κατά
την περίοδο μετά τη συγκομιδή. Η καταλληλότητα, η ακεραιότητα, η φρεσκότητα, η
εμφάνιση (επηρεάζεται περισσότερο από την περίοδο πριν τη συγκομιδή), η υφή και
η γεύση του ψαριού επηρεάζονται τόσο από την περίοδο πριν όσο και μετά τη
συγκομιδή. Η ποιότητα του τελικού προϊόντος μπορεί να επηρεαστεί επίσης από
διαδικασίες κατά την περίοδο της πάχυνσης ή την περίοδο της αύξησης στους
ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Ο παραγωγός έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τους
παράγοντες που αλλοιώνουν την ποιότητα των εκτρεφόμενων πληθυσμών κατά τις
δύο αυτές περιόδους έτσι ώστε να αυξήσει την εμπορική αξία του εμπορεύσιμου
προϊόντος (Lucas and Southgate 2003).
1.1.1

Χαρακτηριστικά ποιότητας για τον καταναλωτή
Όπως

αναφέρθηκε

παραπάνω

τρία

χαρακτηριστικά

ποιότητας

που

ενδιαφέρουν τον καταναλωτή είναι η καταλληλότητα η ακεραιότητα και η
φρεσκοτητά (Martin 1988). Η καταλληλότητα ορίζεται ως ‘η ποιότητα ενός εδώδιμου
φαγητού, καθαρού και μη μολυσμένου, το οποίο έχει συσκευαστεί και αποθηκευτεί
σε ένα υγιεινό περιβάλλον’. Η ακεραιότητα (integrity) ορίζει ότι ‘το προϊόν είναι
αυτό το οποίο ο προμηθευτής ισχυρίζεται ότι είναι’. Τέλος η φρεσκότητα (freshness)
σχετίζεται με την ποιότητα της εμφάνισης, της γεύσης και της υφής, όπως αυτή
2

επηρεάζεται από τον τρόπο και το χρόνο συντήρησης. Οι οργανοληπτικές ιδιότητες
και η διατροφική αξία, είναι ένα ζεύγος χαρακτηριστικών που μαζί με την
φρεσκότητα συνιστούν την ποιότητα του ψαριού που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής.
Τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χημική σύσταση του
ψαριού, την περιεκτικότητα του δηλαδή σε ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα και ζωικές
πρωτεΐνες, που με τη σειρά της εξαρτάται από ποιοτικούς παράγοντες όπως τα εγγενή
χαρακτηριστικά του ψαριού (όπως το είδος, η ηλικία, το φύλο κλπ), οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες (θερμοκρασία, αλατότητα κλπ) και η διατροφική ιστορία
(διατροφική σύσταση, αναλογία σίτισης κλπ) (Grigorakis 2007). Χαρακτηριστικά
όπως το χρώμα του ψαριού, το σχήμα του, τα βράγχια καθώς επίσης και η παρουσία
λίπους, σπέρματος, ωαρίων, ή περιττωμάτων στο σώμα επηρεάζουν την τελική
ποιότητα που ενδιαφέρει τον καταναλωτή.
1.1.2

Χαρακτηριστικά ποιότητας για τον παραγωγό
Εκτός της παραγωγής ενός προϊόντος ποιοτικού για τον καταναλωτή, ο

παραγωγός στοχεύει και στην αύξηση του οικονομικού οφέλους. Έτσι, ο παραγωγός
έχει ως στόχο την μεγιστοποίηση του ρυθμού αύξησης έτσι ώστε τα ψάρια να
φθάνουν στο εμπορεύσιμο μέγεθος σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο καθώς ο
μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης μειώνει το οικονομικό κόστος παραγωγής. Άλλος ένας
ποιοτικός παράγοντας που ενδιαφέρει τον παραγωγό είναι ο αυξημένος δείκτης
μετατρεψιμότητας της τροφής δηλαδή τα ψάρια να αφομοιώνουν όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ποσότητα τροφής και έτσι να μειώνεται η ποσότητα τροφής που
χορηγείται. Η ανοχή στις ασθένειες μειώνει τη θνησιμότητα των ατόμων έτσι ώστε
περισσότερα άτομα να φθάνουν στο εμπορεύσιμο μέγεθος. Κατά την περίοδο της
πάχυνσης πραγματοποιούνται, εμβολιασμοί των πληθυσμών για να αυξηθεί η
αντίσταση των ατόμων στις ασθένειες. Οι παραμορφώσεις, οι οποίες καθορίζονται
στα πρώιμα οντογενετικά στάδια αλλά εμφανίζονται κυρίως κατά την περίοδο της
πάχυνσης, είναι ένα χαρακτηριστικό ποιότητας που ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό τον
παραγωγό γιατί μειώνει την αξία και τον αριθμό του εμπορεύσιμου προϊόντος αφού
τα περισσότερα παραμορφωμένα άτομα υπόκεινται σε θνησιμότητα. Ο μόνος τρόπος
αντιμετώπισης είναι η απομάκρυνση από τον πληθυσμό των παραμορφωμένων
ατόμων. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό ποιότητας είναι η ομοιογένεια του πληθυσμού.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαλογή μεγεθών έτσι ώστε να περιοριστούν οι απώλειες
3

ατόμων από φαινόμενα κανιβαλισμού ή αυξημένου στρες. Τέλος η κυτταρικότητα
των μυών είναι ένας παράγοντας που καθορίζεται κατά τη φάση της πάχυνσης και
μπορεί να καθορίσει μερικώς τον μετέπειτα ρυθμό αύξησης των ατόμων (Lucas and
Southgate 2003).
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1.2

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι δείκτες ποιότητας οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της

ποιότητας χωρίζονται σε δείκτες περιγραφής (descriptors) και σε δείκτες πρόβλεψης
(predictors). Οι πρώτοι χρησιμοποιούνται για την αντικειμενική εκτίμηση και την
περιγραφή της ποιότητας του τελικού προϊόντος και χαρακτηρίζονται από μεγάλη
ακρίβεια. Οι δείκτες πρόβλεψης είναι λιγότερο ακριβείς δείκτες και προβλέπουν την
ποιότητα του προϊόντος στα τελικά στάδια της παραγωγής.
1.2.1

Δείκτες ποιότητας σύστασης και μορφολογίας
Οι δείκτες ποιότητας που περιγράφουν την σύσταση και τη μορφολογία

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη λιπιδική και πρωτεϊνική σύσταση των μυών, τις
μορφο-ανατομικές ανωμαλίες και την εξωτερική εμφάνιση του σώματος των ψαριών.
Μύες, λιπιδική και πρωτεϊνική σύσταση
Η σύσταση των μυών σε λίπος και πρωτεΐνες αποτελεί ένα δείκτη ποιότητας
των ψαριών. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν μελετηθεί στα δύο πιο κοινά είδη της
Μεσογειακής καλλιέργειας την τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαβράκι
(Dicentrarchus labrax) όσον αφορά στη σύσταση των μυών και τις αισθητικές
ιδιότητες (Grigorakis 2007). Στην τσιπούρα εμπορικού μεγέθους ο σκελετικός μυς
αντιπροσωπεύει το 34 – 48% του συνολικού σωματικού βάρους (Testi et al. 2006)
ενώ στο λαβράκι ιδίου μεγέθους το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 44 – 57% (Boujard
et al. 2004).
Η σύσταση του μυός είναι ένα κύριο ποιοτικό γνώρισμα στα φρέσκα ψάρια.
Αλλαγές στη σύσταση του μυός των ψαριών μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην αγορά.
Στα είδη των ψαριών που δεν αποθηκεύουν λίπος στο μυ (όπως το καλκάνι, Psetta
maxima), ακόμα και μια αύξηση, της τάξεως του 2% μπορεί να μεταβάλει σημαντικά
την ποιότητα του προϊόντος. Αντίθετα παρόμοιες αλλαγές σε ψάρια που τείνουν να
αποθηκεύουν λίπος στο μυ, όπως στα σαλμονοειδή, δεν επηρεάζουν την αποδοχή της
αγοράς. Τα λιπίδια στο εδώδιμο κομμάτι είναι σημαντικά γιατί επηρεάζουν την
αίσθηση της γεύσης και το γενικό αίσθημα του μαγειρεμένου κρέατος στο στόμα. Για
παράδειγμα οι ρέγγες (Cluppea spp.) αφήνουν μια ζουμερή και λεία αίσθηση στο
στόμα όταν είναι καλά ταϊσμένες και πλούσιες σε λίπος, αλλά μια ξηρή και ινώδη
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αίσθηση μετά την ωοτοκία (Grigorakis 2007). Επιπλέον, τα λιπίδια είναι ένας
σημαντικός πρόδρομος της γεύσης δεδομένου ότι η αυτοοξείδωση των λιπαρών
οξέων παράγει πτητικά συστατικά που χαρακτηρίζουν τη γεύση του ψαριού (Kawai
1996). Η περιεκτικότητα του μυός σε πρωτεΐνη μπορεί να μην έχει την κυρίαρχη
σημασία του λίπους, αλλά επίσης συνεισφέρει στην οργανοληπτική ποιότητα σε
περιπτώσεις υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών (Zayas 1997), όπως επίσης και σε
περιπτώσεις μακροπρόθεσμης νηστείας, η μείωση του μυϊκού πρωτεϊνικού
συνδετικού ιστού δίνει στο μαγειρεμένο κρέας μία μη ουσιώδη υφή (Grigorakis
2007).
Η συγκέντρωση του λίπους μέσα και ανάμεσα στην περιτονιακή κοιλότητα
(περισπλαγχνικό και περιτονιακό λίπος αντίστοιχα) είναι ένα άλλο σημαντικό
γνώρισμα της ποιότητας. Το περισπλαγχνικό λίπος επηρεάζει αρνητικά τους
καταναλωτές, γιατί συνήθως από αυτό προέρχεται μια δυνατή, μη ευχάριστη μυρωδιά
σε καλά ταϊσμένα ψάρια από υδατοκαλλιέργειες. Το περιτονιακό λίπος έχει
διαφορετική σημασία για την αντίληψη του καταναλωτή. Όταν τα ψάρια
προωθούνται στην κατανάλωση το περισπλαγχνικό λίπος αφαιρείται μαζί με τα
εντόσθια, όμως το περιτονιακό λίπος παραμένει στο εδώδιμο κομμάτι αφού βρίσκεται
πίσω από το περιτόναιο. Έτσι το περιτονιακό λίπος συνεισφέρει στη γεύση και στη
γενική αίσθηση του ψαριού αν και παραμένει άγνωστο μέχρι πιο βαθμό εκτείνεται η
συνεισφορά αυτή (Grigorakis 2007).
Ένας παράγοντας που επηρεάζει τη λιπιδική σύσταση είναι η διατροφή. Στη
τσιπούρα έχει βρεθεί ότι, όταν η λιπιδική σύσταση της διατροφής αυξήθηκε από 15%
σε 28% αυτό οδήγησε σε αύξηση του λίπους στο σώμα των ψαριών όταν αυτά
ταΐζονταν με καλής ποιότητας ιχθυάλευρα αλλά όχι όταν ταΐζονταν με ιχθυάλευρα
πρότυπης ποιότητας (Vergara et al. 1999).
Εκτός από τη διατροφή και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τη σύσταση των
μυών και την απόθεση λίπους στη τσιπούρα και στο λαβράκι. Αλλαγές στη
φωτοπερίοδο αλλάζουν την μυϊκή σύσταση στη τσιπούρα, με το συνεχή φωτισμό να
οδηγεί σε μειωμένη περιεκτικότητα λίπους. Γεγονός που εξηγείται από την υπόθεση
της μεγαλύτερης μεταβολικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των μεγαλύτερων
ημερών (Gines et al. 2004).
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Μορφο-ανατομικές ανωμαλίες και εξωτερική εμφάνιση
Οι μορφο-ανατομικές ανωμαλίες εκφράζονται ευρέως σε όλα τα ανατομικά
τμήματα των εκτρεφόμενων ψαριών. Αναπτύσσονται κατά τη φάση παραγωγής του
γόνου στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Οντογενετικά, το εμβρυικό, το νυμφικό και
το στάδιο της μεταμόρφωσης στα ψάρια είναι τα πιο κρίσιμα για την εμφάνιση
ανώμαλης ανάπτυξης, και προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του τελικού
προϊόντος. Οι μορφο-ανατομικές ανωμαλίες είναι σημαντικός παράγοντας ποιότητας
γιατί επιδρά τόσο στην εξωτερική μορφολογία όσο και στο ρυθμό αύξησης, την
επιβίωση των ατόμων, την ευαισθησία σε ασθένειες και υποβαθμίζουν τόσο την
εικόνα του προϊόντος όσο και την βιολογική επίδοση των εκτρεφόμενων ψαριών, με
αρνητικές συνέπειες στην εμπορική αξία και το κόστος παραγωγής (Loy et al. 2000,
Koumoundouros et al. 2001, Koumoundouros et al. 2004, Sfakianakis et al. 2006b,
Georgakopoulou et al. 2007a). Δεδομένου ότι οι ανωμαλίες αναπτύσσονται
ανεξαρτήτως του είδους, η σημαντικότητα τους αυξάνεται για τον κλάδο της
Μεσογειακής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας (Koumoundouros 2010).
Οι μορφο-ανατομικές ανωμαλίες περιλαμβάνουν ανωμαλίες της νηκτικής
κύστης, των πτερυγίων, του χρωματισμού, των λεπιών και του σκελετού (σπονδυλική
στήλη, κρανίο). Οι πιο σοβαρές μορφο-ανατομικές ανωμαλίες είναι η απουσία
λειτουργικής νηκτικής κύστης (Chatain 1987, Chatain 1994), ο αποχρωματισμός και
ο αλμπινισμός (Gouveia et al. 2002, Cejas et al. 2003, Koumoundouros 2010), η
μερική έλλειψη ή η ανώμαλη κατανομή των λεπιών (Koumoundouros 2010). Όσον
αφορά τις σκελετικές παραμορφώσεις οι σημαντικότερες είναι η ατελής ανάπτυξη
του ραχιαίου πτερυγίου (σύνδρομο saddleback) καθώς και η πλευρική δίπλωση, η
επανάληψη και η μερική έλλειψη του ουραίου πτερυγίου (Tave et al. 1983,
Koumoundouros 2010), η λόρδωση, η κύφωση, η σύμπτυξη και οι κρανιακές
ανωμαλίες (μείωση βραγχιακού επικαλύμματος, σύνδρομο pugheadness και crossbite) (Divanach et al. 1997, Koumoundouros et al. 2004, Sfakianakis et al. 2006a,
Sfakianakis et al. 2006b, Villeneuve et al. 2006, Verhaegen et al. 2007) (Εικόνα 1).
Μέχρι σήμερα οι πιο γνωστοί γενεσιουργοί παράγοντες τον μορφο-ανατομικών
ανωμαλιών είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης, η ένταση του φωτός, η φωτοπερίοδος, η
αλατότητα, η διατροφή και οι γενετικοί παράγοντες (Battaglene et al. 1994, Tandler
et al. 1995, Cejas et al. 2003, Villeneuve et al. 2005, Villeneuve et al. 2006,
Koumoundouros 2010).
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Αυστηρά βασιζόμενοι σε ανατομικά κριτήρια, η διάκριση των φυσιολογικών
ψαριών από αυτά που έχουν ανώμαλο σκελετό είναι μια απλή διαδικασία μέσω της
συγκριτικής εξέτασης. Οι μορφο-ανατομικές παραμορφώσεις εμφανίζουν ένα
συνεχόμενο εύρος από μικρές παρεκκλίσεις της εσωτερικής ανατομίας μέχρι και
σοβαρές εσωτερικές ανωμαλίες με εμφανή τα αποτελέσματα στο εξωτερικό σχήμα
του σώματος (Loy et al. 2000, Koumoundouros et al. 2004, Sfakianakis et al. 2006a).
Στην τελευταία περίπτωση, το όριο μεταξύ των σοβαρά και μη σοβαρά εμπορικών
παραμορφώσεων καθορίζεται εμπειρικά και υποκειμενικά από τους ιχθυογεννητικούς
σταθμούς λόγω της έλλειψης μιας ακριβής κλίμακας ποιότητας που μπορεί να
επιτρέψει τη σύνδεση της σκελετικής ανάπτυξης με την εξωτερική μορφολογία του
ψαριού στις μετέπειτα φάσεις ανάπτυξης.
Στόχος των ιχθυοκαλλιεργητικών πρακτικών είναι η εφαρμογή κατάλληλων
συνθηκών για την ανάπτυξη φυσιολογικών ατόμων. Το ποσοστό των ατόμων τα
οποία παρόλα αυτά αναπτύσσουν παραμορφώσεις απομακρύνονται από τους
πληθυσμούς πολύ πριν φθάσουν στον τελικό καταναλωτή. Με μόνη εξαίρεση τα
ψάρια με απουσία λειτουργικής νηκτικής κύστης τα οποία διαχωρίζονται εύκολα με
τον έλεγχο πλευστότητας (Chapman et al. 1988), δεν υπάρχει καμία μέθοδος για την
αξιόπιστη μαζική απομάκρυνση των δειγμάτων που εμφανίζουν τις εναπομείναντες
παραμορφώσεις. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία επιλέγονται με το χέρι, με σημαντική
αύξηση του κόστους του προσωπικού και με καθυστερήσεις στον κύκλο παραγωγής.
Ως εκ τούτου είναι σημαντικό οι μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες να εστιάσουν
στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαλογής (Koumoundouros 2010).
Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας και την
παρατήρηση και εκτίμηση της σοβαρότητας των παραμορφώσεων. Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται σήμερα για τη βελτίωση και την αντικειμενική εκτίμηση των
ανωμαλιών περιλαμβάνουν τη μέθοδο της γεωμετρικής μορφομετρίας στις
ακτινογραφίες και τις χρώσεις σε νύμφες, οι οποίες σε κάποιο βαθμό μπορούν να
προβλέψουν την ανάπτυξη μετέπειτα ανωμαλιών.
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Εικόνα 1: Σκελετικές παραμορφώσεις σε ακτινογραφίες και χρώσεις (Ε, Αλιζαρίνη και Κυανό της
Αλσατίας) νυμφών και ιχθυδίων τσιπούρας και λαβρακιού. A, C αιματική λόρδωση σε τσιπούρα και
λαβράκι αντίστοιχα. Β, D, προ-αιματική λόρδωση που οφείλεται σε απουσία λειτουργικής νηκτικής
κύστης στην τσιπούρα και στο λαβράκι αντίστοιχα. Ε, αιματική κύφωση στο λαβράκι. F, G,
σπονδυλική σύμπτυξη και ουραία λόρδωση (*) στην τσιπούρα. Η, αιματική κύφωση στην τσιπούρα. Ι,
‘κρανιακή’ λόρδωση στο λαβράκι. Οι γραμμές κλίμακας αντιστοιχούν σε 5 mm. Από Koumoundouros
(2010).

Η εξωτερική εμφάνιση είναι ένας χαρακτήρας που σε κάποιο βαθμό
αντανακλά την οντογενετική ιστορία των ψαριών. Για παράδειγμα η ‘άγρια
τσιπούρα’ παρατηρήθηκε ότι έχει διαφορετική σωματομετρία σε σχέση με την
εκτρεφόμενη, η οποία χαρακτηρίζεται από μικρότερο ύψος του σώματος, πιο οξύ
ρύγχος, πιο ατρακτοειδές σχήμα και εντονότερα ραχιαία πτερύγια (Alasalvar et al.
2002, Arechavala-Lopez et al. 2012b). Επίσης τα άγρια άτομα εμφανίζουν
διαφορετικό χρωματισμό, έχοντας μια πιο ξεθωριασμένη εμφάνιση χαρακτηριστική
του είδους, επίσης εμφανίζονται να έχουν πιο λεπτό δέρμα με λέπια και πιο αιχμηρά
δόντια (Grigorakis et al. 2002, Arechavala-Lopez et al. 2012a). Κάτω από ημιεντατικές συνθήκες εκτροφής, οι τσιπούρες εμφανίζουν εξωτερική μορφολογία όμοια
με αυτή των άγριων ατόμων σε σχέση με τα άτομα της εντατικής εκτροφής (Flos et
al. 2002). Στο λαβράκι οι διαφορές ανάμεσα στα ‘άγρια’ και στα εκτρεφόμενα άτομα
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δεν είναι τόσο εμφανείς και η αναγνώριση μέσω σχήματος, χρώματος ή γενικής
εμφάνισης είναι δύσκολη (Grigorakis 2007).
Το σχήμα του σώματος και η ύπαρξη λεπιών στη τσιπούρα επηρεάζεται από
τις συνθήκες καλλιέργειας, συγκεκριμένα από την πυκνότητα εκτροφής και ως εκ
τούτου σχετίζονται με την ικανότητα κίνησης του ψαριού (Grigorakis 2007). Επίσης
το σχήμα του σώματος επηρεάζεται από γενετικούς παράγοντες και έχει βρεθεί ότι
διαφέρει σε άτομα που προέρχονται από διαφορετικές γενιές και είχαν υποβληθεί σε
προγράμματα γενετικής βελτίωσης (Loizides et al. 2011b, Loizides et al. 2011a).
Ο χρωματισμός του δέρματος στη τσιπούρα παρατηρήθηκε ότι σχετίζεται με
διαφορετικές πηγές καροτενοειδών (Gouveia et al. 2002). Σε ημι-εντατική εκτροφή
τα άτομα εμφανίζουν χρωματισμό παρόμοιο με αυτό των άγριων ψαριών, λόγω
πιθανώς της πρόσβασης των ψαριών σε φυσική τροφή (Flos et al. 2002). Η αλλαγή
του χρωματισμού, και συγκεκριμένα η λεύκανση του δέρματος έχει παρατηρηθεί στη
τσιπούρα κατά τη διάρκεια της νηστείας (Gines et al. 2004, Grigorakis and Alexis
2005). Το χρώμα των μυών αντίθετα δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τα
καροτενοειδή αλλά εξαρτάται σημαντικά από τη σύσταση του σε λίπος, όπου
αυξημένο μυϊκό λίπος οδηγεί σε λευκότερο μυϊκό χρώμα (Grigorakis et al. 2003).
Η αποδοχή του καταναλωτή στα διατροφικά προϊόντα καθορίζεται από την
αισθητική ποιότητα. Ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά χρήσιμο να υπάρχουν μέθοδοι που
να περιγράφουν τις αισθητικές ιδιότητες των τροφών μέσω της αξιολόγησης των
αρχικών αισθητικών χαρακτηριστικών και οποιονδήποτε αλλαγών έχει υποστεί το
προϊόν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης (Huidobro et al. 2000). Έτσι, με βάση την
εξωτερική εμφάνιση των ψαριών έχει αναπτυχθεί μία μέθοδος για την μέτρηση και
την αξιολόγηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, η οποία ονομάστηκε μέθοδος
δείκτη ποιότητας (Quality index method – QIM). Η QIM θεσπίζει αυστηρά κριτήρια
που αντανακλούν τα διαφορετικά επίπεδα ποιότητας του ψαριού σε ένα απλό και
εύκολα τεκμηριωμένο τρόπο. Η QIM βασίζεται σε σημαντικές αισθητικές
παραμέτρους που αφορούν ολόκληρο το ψάρι χρησιμοποιώντας πολλές σταθμισμένες
ποιοτικές παραμέτρους και ένα σύστημα βαθμολόγησης από το 0 μέχρι και το 3
(Hyldig and Green-Petersen 2004). Το QIM έχει αναπτυχτεί για πολλά είδη ψαριών,
συμπεριλαμβανομένου του λαβρακιού και της τσιπούρας, και όταν εφαρμοστεί
μπορεί να προβλέψει τον εναπομείναντα χρόνο αποθήκευσης στον πάγο (Huidobro et
al. 2000, Knowles et al. 2007) (Πίνακας 1). Στο σύστημα βαθμολόγησης QIM π.χ. για
τη τσιπούρα οι ποιοτικές παράμετροι αφορούν τη γενική εξωτερική εμφάνιση, τη
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σάρκα, τα βράγχια, τη μυρωδιά και τους οφθαλμούς (Huidobro et al. 2000) (Πίνακας
1). Η βαθμολογία για κάθε χαρακτηριστικό αθροίζεται και δίνει ένα τελικό αισθητικό
αποτέλεσμα τον ονομαζόμενο δείκτη ποιότητας (quality index – QI). Μηδενικό QI
δίνεται για τα πολύ φρέσκα ψάρια ενώ το QI αυξάνεται όσο το ψάρι αλλοιώνεται.
Η QIM δίνει μία πολύ χρήσιμη ανατροφοδότηση στους ψαράδες, η οποία
αφορά την ποιότητα του αλιεύματος τους, που μπορεί να παρακινήσει καλύτερους
χειρισμούς στο πλοίο. Επίσης τα εργοστάσια επεξεργασίας ψαριού έχουν ένα
εργαλείο για τη μέτρηση της συνολικής νωπότητας και έτσι μπορούν να επηρεάσουν
και την νωπότητα του τελικού προϊόντος. Η QIM είναι χρήσιμη και για τον έμπορο ο
οποίος μπορεί να θέτει ένα όριο QI για το ψάρι το οποίο αγοράζει. Με τη QIM
δίνεται μια λεπτομερής περιγραφή της αισθητικής ποιότητας και δίνει πληροφορίες
στην πρωτογενή παραγωγική ζήτηση (Hyldig and Green-Petersen 2004).
Πίνακας 1: Το σύστημα QIM για το εκτρεφόμενο λαβράκι (αριστερά) και τη τσιπούρα (δεξιά) που
περιλαμβάνει περιγραφή για την κάθε παράμετρο και τη δεδομένη βαθμολογία σε αυξητική σειρά από
το 0 μέχρι το 3. Από Huidobro et al. (2000) & Knowles et al. (2007).
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1.2.2

Δείκτες ποιότητας του ρυθμού αύξησης
Οι σχετικοί με το ρυθμό αύξησης δείκτες ποιότητας μπορούν να

χαρακτηριστούν είτε ως δείκτες περιγραφής είτε ως δείκτες πρόβλεψης είτε και τα
δύο. Ο ρυθμός αύξησης των ατόμων μέχρι ένα σημείο θεωρείται δείκτης περιγραφής
αλλά και πρόβλεψης της ποιότητας αφού πιθανώς συσχετίζεται με τη δυνητική
αύξηση που θα έχει το άτομο στα επόμενα στάδια. Η ανομοιογένεια των πληθυσμών
είναι ένας δείκτης περιγραφής της ποιότητας γιατί περιγράφει τους διαφορετικούς
ρυθμούς σωματικής αύξησης των ατόμων οι οποίοι οδηγούν σε αλλαγές στην
κατανομή των συχνοτήτων σωματικού μήκους και στην τελική ανομοιογένεια των
πληθυσμών. Η κυτταρικότητα των μυών χαρακτηρίζεται ως δείκτης πρόβλεψης της
ποιότητας, δεδομένου ότι ο αριθμός και το μέγεθος των μυϊκών ινών των νυμφών
συσχετίζεται με το μετέπειτα ρυθμό αύξησης των ατόμων (Galloway et al. 1999,
Johnston et al. 2000, Johnston et al. 2003, Alami-Durante et al. 2007). Η εκτίμηση
της ηλικίας και του ρυθμού αύξησης των ατόμων μέσω της μελέτης των σκληρών
δομών ανήκει και στους δείκτες περιγραφής της ποιότητας αφού μέσω της μελέτης
της δομής μπορεί να εκτιμηθεί ο μέχρι εκείνη τη στιγμή ρυθμός αύξησης αλλά και να
προβλεφθεί ο ρυθμός αύξησης. Παρακάτω θα γίνει αναφορά των τριών αυτών
δεικτών ποιότητας του ρυθμού αύξησης.
Κυτταρικότητα μυών
Μια μελέτη έδειξε τη δυνητική αύξηση των νυμφών και των ιχθυδίων του
μπακαλιάρου του Ατλαντικού (Gadus morhua) χρησιμοποιώντας ως δείκτη ποιότητας
την αύξηση και ανάπτυξη των μυών σε διαφορετικούς ρυθμούς αύξησης. Οι
διαφορετικοί

ρυθμοί

αύξησης

επιτεύχθηκαν

χρησιμοποιώντας

διαφορετικές

διατροφικές συνθήκες. Η μυϊκή ανάπτυξη εκτιμήθηκε μετρώντας τον αριθμό των
μυϊκών ινών (υπερπλασία) και την αύξηση των υπαρχόντων ινών (υπερτροφία). Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι βραχυπρόθεσμες διατροφικές ελλείψεις κατά της έναρξη
της διατροφής στον μπακαλιάρο του Ατλαντικού, επηρέασαν του σωματικούς
ρυθμούς αύξησης και προτεραιότητα δόθηκε στην αύξηση του μήκους παρά στην
αύξηση της μυϊκής μάζας στις βραδέως αυξανόμενες νύμφες. Τόσο η υπερτροφία όσο
και η υπερπλασία συνέβαλαν στην ανάπτυξη της μυϊκής μάζας, και οι αυξημένοι
σωματικοί ρυθμοί συσχετίστηκαν με αυξημένη υπερπλασία των λευκών μυϊκών ινών
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(Galloway et al. 1999). Παρά τα αποτελέσματα αυτά, η συσχέτιση αυτή δεν έχει
αξιοποιηθεί σε εφαρμοσμένο επίπεδο.
Ανομοιογένεια πληθυσμών
Τα διαφορετικά είδη ψαριών παράγουν αυγά και νεοεκκολαπτόμενες νύμφες
παρόμοιου αρχικού μεγέθους με τις περισσότερες διαφορές μεγέθους, σε κάθε είδος,
να καθιερώνονται αργότερα (Kestemont et al. 2003). Σε κάποια είδη έχει
παρατηρηθεί ότι οι νύμφες που προέρχονται από μεγαλύτερα αυγά είναι μεγαλύτερες
κατά την περίοδο της εκκόλαψης (λόγω μεγαλύτερων λεκιθικών αποθεμάτων) και
εμφανίζουν ταχύτερους ρυθμούς αύξησης στη συνέχεια (Chambers and Leggett 1987,
Brooks et al. 1997). Στα θαλάσσια είδη, ταχέως αυξανόμενες νύμφες είναι
μεγαλύτερες σε μια συγκεκριμένη ηλικία, αναπτύσσονται πιο γρήγορα, περνούν
λιγότερο χρόνο σε περιόδους ή μεγέθη υψηλής ευπάθειας στη θήρευση και γενικά
εμφανίζουν μικρότερη θνησιμότητα (Bertram et al. 1993, Schludermann et al. 2009).
Σε μελέτη που έγινε στο είδος Chondrostoma nasus οι μεγαλύτερες νύμφες (όσον
αφορά το αρχικό μήκος) παρουσιάζουν μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με
τις μικρότερες νύμφες κατά το διάστημα της νυμφικής περιόδου. Αυτό δείχνει μία
εμφανή επίδραση του αρχικού μήκους στην αύξηση. Οι ρυθμοί σωματικής αύξησης
αντιστρέφονται κατά το στάδιο του ιχθυδίου. Οι αντεστραμμένοι ρυθμοί αύξησης
στην ύστερη οντογενετική φάση των 0+ ετών στο C. nasus προτείνουν την ύπαρξη
της εξισωτικής αύξησης (compensatory growth) (Ali et al. 2003, Schludermann et al.
2009). Το ίδιο παρατηρείται και στο είδος Pleuronectes americanus όπου νύμφες με
υψηλούς σωματικούς ρυθμούς αυξάνονταν πιο αργά ως ιχθύδια και το αντίστροφο
(Bertram et al. 1993).
Η ανομοιογένεια των πληθυσμών ίδιας ηλικίας οφείλεται σε αλλαγές στην
κατανομή των συχνοτήτων του σωματικού μεγέθους κατά την αύξηση των ατόμων.
Οι αλλαγές αυτές με τη σειρά τους οφείλονται στην αλληλεπίδραση τεσσάρων
κύριων παραγόντων που σχετίζονται με χαρακτηριστικά των ατόμων που αποτελούν
τον πληθυσμό: 1) τα αρχικά μεγέθη των ατόμων, 2) την κατανομή των ρυθμών
αύξησης που οφείλεται σε διαφορές ανάμεσα στα άτομα, 3) την εξάρτηση του
ρυθμού αύξησης των ατόμων από το μέγεθος και το χρόνο και 4) τη θνησιμότητα που
μπορεί να επηρεάζει διαφορετικά τις κλάσεις μεγέθους. Οι παράγοντες αυτοί
επιδρούν τόσο σε φυσικούς όσο και εκτρεφόμενους πληθυσμούς (Huston and
Deangelis 1987).
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Όλοι οι βιολογικοί μηχανισμοί που μπορεί να προκαλέσουν ετερογένεια σε
ένα μονοειδικό πληθυσμό σύμφωνα με τους Huston and Deangelis (1987) μπορούν
να κατηγοριοποιηθούν είτε ως εγγενείς (έχοντας δηλαδή δυνατή εξάρτηση από το
γενετικό στοιχείο και εκφράζονται σε κάποιο βαθμό κάτω από περιβαλλοντικές
συνθήκες) είτε ως επιβαλλόμενοι (που απαιτούν συγκεκριμένους βιοτικούς ή
αβιοτικούς παράγοντες για να εκδηλωθούν). Τόσο οι εγγενείς όσο και οι
επιβαλλόμενοι μηχανισμοί δύνανται ή δεν δύνανται να χρειάζονται αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των ατόμων για να εκφραστούν (Kestemont et al. 2003).
Οι καλές ιχθυοκαλλιεργητικές τεχνικές έχουν ως στόχο να μειώσουν τις
‘παρεκκλίσεις’ αύξησης (την αύξηση δηλαδή της ανομοιογένειας μεγέθους στην
πάροδο του χρόνου) προκειμένου να μειώσουν τη σπατάλη τροφής

και την

υποβάθμιση της ποιότητας του νερού που μπορεί να προέλθει από την εγκαθίδρυση
ιεραρχιών καθώς η ανομοιογένεια αυξάνεται (Mccarthy et al. 1992, Jobling and
Baardvik 1994). Οι επιδράσεις της διακυμάνσεως μεγέθους στο νυμφικό στάδιο είναι
γενικά πιο δραματικές σε σχέση με το στάδιο του ιχθυδίου ή το ενήλικο στάδιο,
κυρίως γιατί οι νύμφες έχουν μεγαλύτερο στόμα σε σχέση με το σωματικό μέγεθος
και έτσι μπορούν να ασκήσουν κανιβαλισμό σε λεία μεγαλύτερου μεγέθους. Σε
κάποια είδη καθώς τα άτομα αυξάνονται σε μέγεθος (στάδιο ιχθυδίου), τα
μεγαλύτερα άτομα ενός πληθυσμού μπορεί να αρχίσουν να καταναλώνουν τα
μικρότερα άτομα. Έτσι τα άτομα μικρότερου σωματικού μεγέθους αρχίζουν να
μειώνονται σε αριθμό. Ωστόσο τα άτομα μεσαίου σωματικού μεγέθους που δεν
καταναλώνουν, αλλά ούτε και καταναλώνονται από άλλα άτομα αρχίζουν να
μειώνονται σε μέγεθος σε σχέση με τα μεγαλύτερα άτομα. Άρα ο κανιβαλισμός
διευκολύνεται από την ανομοιογένεια μεγέθους, αλλά επηρεάζει και την ίδια την
ανομοιογένεια και μπορεί να εκληφθεί ως αίτιο και αποτέλεσμα της ανομοιογένειας
μεγεθών (Hecht and Appelbaum 1988). Ιδιαίτερης σημασίας σε αυτού του τύπου τη
δυναμική πληθυσμών στα περιβάλλοντα εκτροφής είναι η περίοδος του
‘απογαλακτισμού’ αφού η μετάβαση από τη ζωντανή στη βιομηχανική τροφή
εξαρτάται γενικά από το μέγεθος και ψάρια τα οποία είναι ελαφρώς μεγαλύτερα από
άλλα μπορεί να έχουν ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα έχοντας πρόσβαση σε τροφές πιο
πλούσιες σε ενέργεια (Baras et al. 2000, Kestemont et al. 2003).
Η επίδραση των μη αλληλεπιδρώντων (θερμοκρασία, διαθεσιμότητα τροφής
και σύσταση) και αλληλεπιδρώντων παραγόντων (πυκνότητα εκτροφής, αρχική
ανομοιογένεια μεγέθους, χρόνος εκκόλαψης) στην αύξηση, επιβίωση και στην
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ανομοιογένεια μεγέθους έχει μελετηθεί σε νύμφες και ιχθύδια του λαβρακιού
(Dicentrarchus labrax) και της πέρκας (Perca fluviatilis). Τα έμβρυα που
εκκολάφθηκαν πιο αργά από άλλα παρατηρήθηκε ότι εμφάνισαν λιγότερη
ανταγωνιστικότητα σε σχέση με αυτά που εκκολάφθηκαν πιο γρήγορα και στα δύο
είδη. Αντίθετα, η τελική ανομοιογένεια μεγέθους και στα δύο είδη ήταν ανεξάρτητη
από την αρχική ανομοιογένεια μεγέθους ή την επαναλαμβανόμενη διαλογή μεγεθών.
Η υψηλή πυκνότητα εκτροφής είχε θετική επίδραση στις νύμφες της πέρκας, καμία
συνέπεια στις νύμφες του λαβρακιού και αρνητική επίδραση στα ιχθύδια και των δύο
ειδών, κυρίως λόγω της πυκνό-εξαρτώμενης πρόσβασης σε τροφή. Η αυξημένη
διαθεσιμότητα τροφής οδήγησε σε αυξημένες επιδόσεις στις νύμφες της πέρκας.
Όσον αφορά την επίδραση των συνθηκών εκτροφής στην αύξηση, την επιβίωση και
την ανομοιογένεια μεγέθους, οι αλληλεπιδρούσες μεταβλητές επέδρασαν κυρίως
στην αύξηση και την επιβίωση, ενώ η ανομοιογένεια μεγέθους επηρεάστηκε κυρίως
από τις μη αλληλεπιδρούσες μεταβλητές, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω
αλληλεπιδρώντων μηχανισμών όπως ο κανιβαλισμός και η μεγεθο-εξαρτώμενη
θνησιμότητα (Kestemont et al. 2003).
Εκτίμηση της ηλικίας και του ρυθμού αύξησης μέσω της μελέτης των σκληρών
δομών
Στο φυσικό περιβάλλον η θνησιμότητα και ο ρυθμός αύξησης στα ψάρια
συνδέονται στενά στα πρώτα στάδια ζωής. Η γρήγορη αύξηση σε κάθε στάδιο
μειώνει το ρυθμό θνησιμότητας σε ένα μικρότερο χρονικό περιθώριο και αυξάνει τις
πιθανότητες επιβίωσης (Houde 1989). Οι επιζώντες συνήθως προέρχονται από
ταχέως αυξανόμενες ομάδες νυμφών γιατί περνάνε λιγότερο χρόνο σε στάδια που
είναι ευάλωτα στη θήρευση (Cushing 1990). Έχει παρατηρηθεί ότι οι ταχέως
αυξανόμενες νύμφες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιβιώσουν όταν οι
περιβαλλοντικές συνθήκες ή ο ανταγωνισμός είναι αυστηρός. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες διαφορές στο ρυθμό αύξησης μπορεί να επιτείνονται και μόνο οι
ικανότερες νύμφες να επιβιώσουν μέχρι τη μεταμόρφωση (Hinrichsen et al. 2007).
Οι πληροφορίες για την ηλικία και την αύξηση των ψαριών είναι ένα κεντρικό
στοιχείο για τη διαχείριση της αλιείας. Η εκτίμηση της ηλικίας του ψαριού προσφέρει
τη βασική μεταβλητή του χρόνου που χρειάζεται για να εκτιμηθεί η ιστορία ζωής και
οι βιολογικοί παράγοντες, όπως η θνησιμότητα και η αύξηση. Τα μοντέλα
θνησιμότητας και ρυθμού αύξησης παρέχουν ποσοτικές πληροφορίες

για την
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κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων. Ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε μοντέλα όπως στην ανάλυση απόδοσης ανά στρατολόγηση και στις αναλύσεις
κλάσεων, που μπορούν να συμβάλλουν άμεσα στην ορθολογική εκμετάλλευση των
αλιευτικών πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη κατάλληλων διαχειριστικών πλάνων
(Sun et al. 2002).
Αρκετές ασβεστοποιημένες δομές παράγουν περιοδικές ζώνες αύξησης και
είναι χρήσιμες για τον καθορισμό της ηλικίας στα ψάρια. Τα λέπια (Robillard and
Marsden 1996, Zymonas and McMahon 2009), η σπονδυλική στήλη (Brown and
Gruber 1988), οι ακτίνες των πτερυγίων (Sun et al. 2002, Zymonas and McMahon
2009), το κλείθρo (Casselman 1990) και το επικαλυμματικό οστό (Baker and
Timmons 1991) είναι δομές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της χρονικής
ηλικίας. Οι ωτόλιθοι ωστόσο είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται στο μεγαλύτερο
ηλικιακό εύρος στα περισσότερα είδη (Campana 2001, Campana and Thorrold 2001,
Machias et al. 2002).
Οι ωτόλιθοι είναι κρυσταλλικές δομές, που αποτελούνται από ανθρακικό
ασβέστιο και ζελατινώδες υλικό (πρωτεΐνες) και περιέχονται στο εσωτερικό αυτί των
τελεόστων ιχθύων. Ο Pannella (1971) παρατήρησε ότι οι ζώνες αύξησης στους
ωτόλιθους

προστίθενται

σε

καθημερινή

βάση

και

έτσι

νέες

προοπτικές

δημιουργήθηκαν για την εκτίμηση της ηλικίας των ψαριών. Η μικροδομή των
ωτόλιθων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελέτες για την εκτίμηση της ηλικίας, του
ρυθμού αύξησης και της θνησιμότητας, τη μεταναστευτική και περιβαλλοντική
ιστορία, τον ανταγωνισμό, την αφθονία και την ταξινομική.
Οι ωτόλιθοι και το μέγεθος των ψαριών συνδέονται σε πολύ μεγάλο βαθμό
για μια μεγάλη ποικιλία ειδών. Όταν η σχέση, μεταξύ της ακτίνας του ωτόλιθου και
του μεγέθους του ψαριού, είναι προβλέψιμη μπορούν να υπολογιστούν οι ρυθμοί
αύξησης με βάση το πλάτος των αυξητικών ζωνών του ωτόλιθου. Αν και το μέγεθος
του ωτόλιθου και του ψαριού όπως αναφέρθηκε συνδέονται σε μεγάλο βαθμό, το
μέγεθος του ωτόλιθου τείνει να σχετίζεται περισσότερο με την ηλικία παρά με το
μήκος του ψαριού. Έτσι, καταρχήν, το μέγεθος του ωτόλιθου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσει την ηλικία του ψαριού παρά το μήκος του (Francis
and Campana 2004).
Τα λέπια έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως γιατί η συλλογή και η προετοιμασία
τους είναι σχετικά εύκολη και η αφαίρεση τους δεν είναι θανατηφόρα, αλλά οι
δακτύλιοι μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθούν σε λέπια μεγαλύτερων σε ηλικία
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ψαριών (Beamish 1973, Nakamura et al. 1998, Braaten et al. 1999). Οι σκελετικές
δομές δυνητικά προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ότι τα λέπια, αλλά η
θανατηφόρα συλλογή των εσωτερικών οστών μπορεί να μην είναι πρακτική για τα
προστατευόμενα είδη, για τα ψάρια υψηλής αλιευτικής αξίας ή κατά τη διάρκεια
προσπαθειών μαρκαρίσματος και ανασύλληψης (Zymonas and McMahon 2009).
Οι ακτίνες των πτερυγίων θεωρούνται ως μία μη θανατηφόρα εναλλακτική σε
σχέση με τα εσωτερικά οστά (Mills and Chalanchuk 2004, Zymonas and McMahon
2006) και έχει επικυρωθεί για τον ηλικιακό καθορισμό ειδών όπως την πέστροφα
Salmo trutta (Shirvell 1981), το σολομό Oncorhynchus tshawytscha (Chilton and
Bilton 1986) και άλλα είδη. Σε έρευνα που έγινε στο είδος Salvelinus confluentus
χρησιμοποιώντας για τον καθορισμό της ηλικίας των ψαριών εγκάρσιες τομές από
ακτίνες του κοιλιακού πτερυγίου, παρατηρήθηκε ότι οι ακτίνες του παραπάνω είδους
προσφέρουν πιο ακριβείς προσδιορισμούς για την ηλικία και την αύξηση σε σχέση με
τα λέπια και προσφέρουν μια μη θανατηφόρα εναλλακτική στους ωτόλιθους
(Zymonas and McMahon 2009) (Εικόνα 2). Επίσης οι Sun et al. (2002)
χρησιμοποίησαν ακτίνες του εδρικού πτερυγίου για τον καθορισμό της ηλικίας και
της αύξησης του ξιφία Xiphias gladius. Παρατήρησαν ότι οι ακτίνες του εδρικού
πτερυγίου είναι χρήσιμες για τον καθορισμό της ηλικίας, μπορούν εύκολα να
συλλεχτούν, δεν μειώνουν την οικονομική αξία του ψαριού και οι δακτύλιοι στις
εγκάρσιες τομές μπορούν να διαβαστούν πολύ εύκολα. (Sun et al. 2002).
Οι παραπάνω τεχνικές θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν και σε
εκτρεφόμενους πληθυσμούς των οποίων η ηλικία είναι χαρακτήρας ποιότητας. Κάτι
τέτοιο για παράδειγμα ισχύει στην περίπτωση αγοραπωλησίας γόνου, όπου το
ερώτημα είναι αν ο ομοιόμορφος πληθυσμός αποτελείται από ταχέως και βραδέως
αυξανόμενα άτομα διαφορετικής ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συσχέτιση
των ρυθμών αύξησης μεταξύ των διαφορετικών σταδίων.
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Εικόνα 2: Ακτίνα του κοιλιακού πτερυγίου (αριστερά), λέπι (μέσο) και ωτόλιθος (δεξία) από το είδος
Salvelinus confluentus. Τα βέλη δείχνουν τους ετήσιους δακτυλίους. Οι άξονες μέτρησης
απεικονίζονται για την ακτίνα και το λέπι. Η διακεκομμένη γραμμή στην ακτίνα υποδεικνύει την
γραμμή αναφοράς για τη μέτρησης. Από Zymonas and McMahon (2009).
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1.3

ΔΟΜΗ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΩΝ

ΑΚΤΙΝΩΝ

ΤΟΥ

ΟΥΡΑΙΟΥ

ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
1.3.1

Δομή των ακτινών του ουραίου πτερυγίου
Η μεμβράνη του ουραίου πτερυγίου υποστηρίζεται από σκελετό που

αποτελείται από ‘τμηματικές’ ακτίνες (segmented rays) που είναι γνωστές ως
λεπιδοτρίχια. Τα λεπιδοτρίχια ξεκινάνε από τη βάση του πτερυγίου και εκτείνονται
απώτερα, με διχοτομημένες διακλαδώσεις προς το όριο του πτερυγίου (Becerra et al.
1983). Οι μόνες μη διακλαδισμένες ακτίνες του ουραίου πτερυγίου είναι η άπω άνω
και άπω κάτω. Μετά το απώτερο τέλος των λεπιδοτριχίων στο όριο του πτερυγίου
εκτείνονται δέσμες από μικρές και λεπτές ακίδες που ονομάζονται ακτινοτρίχια
(Akimenko et al. 2003) (Εικόνα 3).
Διαμήκεις τομές δείχνουν ότι τα λεπιδοτρίχια αποτελούνται από ένα αριθμό
τμημάτων που είναι συνδεδεμένα το ένα με το άλλο με διατμηματικές αρθρώσεις
πυκνού ινώδους συνδετικού ιστού. Η διατομή του πτερυγίου δείχνει ότι το κάθε
λεπιδοτρίχιο αποτελείται από 2 ημιτμήματα (hemisegments) που περιβάλλουν μια
ενδοτμηματική περιοχή που περιέχει νευρικές δέσμες, αιμοφόρα αγγεία και χαλαρό
συνδετικό ιστό. Τα ημιτμήματα διατηρούνται στη θέση τους με τη βοήθεια τριών
τύπων συνδέσμων: α) τους ενδολεπιδοτριχικούς συνδέσμους που αποτελούνται από
ίνες που εκτείνονται ακτινικά από την κεντρική ζώνη της ενδοτμηματικής περιοχής
και διεισδύουν στις εσωτερικές επιφάνειες και των δύο ημιτμημάτων που αποτελούν
ένα μοναδικό λεπιδοτρίχιο (Εικόνα 4)· β) συνδέσμους μεταξύ των λεπιδοτριχίων που
αποτελούνται από δέσμες κολλαγόνου που ξεκινούν στα σύνορα του ενός
λεπιδοτριχίου και εκτείνονται στο γειτονικό λεπιδοτρίχιο (Εικόνα 4) και γ)
ιστολογικούς συνδέσμους που ενώνουν την εξωτερική επιφάνεια των ημιτμημάτων
με τον περιβάλλοντα συνδετικό ιστό (Εικόνα 3, 4) (Becerra et al. 1983).
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Εικόνα 3: Ουραίο πτερύγιο του είδους Tilapia melanopleura. a) λεπιδοτρίχια που ξεκινούν από τη
βάση του πτερυγίου και διχοτομούνται προς το απώτερο άκρο του. b) τμήματα (segments) των
λεπιδοτριχίων. c) ακτινοτρίχια στο όριο του πτερυγίου. d) διαμήκης τομή του ουραίου πτερυγίου, όπου
φαίνεται η ενδοτμηματική άρθρωση. e) εγκάρσια τομή του ουραίου πτερυγίου. Φαίνονται τα κοίλα
λεπιδοτρίχια. Αγγείο αίματος (κεφαλή βέλους), νεύρα (λεπτά τόξα), ενδολεπιδοτριχικοί ινώδεις
σύνδεσμοι (παχύ τόξο), συνδετικός ιστός (αστερίσκος). Τροποποίηση από Becerra et al. (1983).
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Η πολύπλοκη δομή που περιγράφηκε παραπάνω καλύπτεται από μία
πτερυγιακή μεμβράνη, το δέρμα, που αποτελείται από στρωματοποιημένο επιθήλιο
παρόμοιο με αυτό σε άλλα μέρη του σώματος (Junqueira et al. 1970), που βρίσκεται
πάνω σε χαλαρό δερμικό συνδετικό ιστό (Becerra et al. 1983).

Εικόνα 4: Τρισδιάστατη απεικόνιση της γενικής δομής του ουραίου πτερυγίου των ψαριών.
Τροποποίηση από Becerra et al. (1983).

Σε διατομή, κάθε λεπιδοτρίχιο αποτελείται από δύο παράλληλες δομές, τα
ημιτμήματα, που εμφανίζονται ως τοξοειδείς λωρίδες μη κυτταρικού ιστού που
τοποθετούνται διμερώς κάτω από το δέρμα και μοιάζουν με ζεύγος παρενθέσεων.
Κάθε ημιτμήμα παρουσιάζει μια πλευρική κυρτή επιφάνεια και μια μεσαία κοίλη
επιφάνεια που επικοινωνούν ραχιαία και κοιλιακά, κατά μήκος δύο λεπτών συνόρων.
Κάθε λεπιδοτρίχιο περιβάλλεται από ένα φάκελο από πεπλατυσμένα κύτταρα που το
χωρίζει από τους περιβάλλοντες ιστούς (Εικόνα 4).
Τα ακτινοτρίχια ξεκινούν από την ενδοτμηματική περιοχή του απώτερου
άκρου κάθε λεπιδοτριχίου. Τα ακτινοτρίχια επεκτείνονται περιφερικά ως ευθείς, μη
διακλαδισμένες ατρακτοειδείς ακίδες (Becerra et al. 1983). Αποτελούνται από
ανοργανοποιημένα ινίδια ελαστίνης, μια ειδική μορφή κολλαγόνου (Akimenko et al.
2003).
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1.3.2

Ανάπτυξη των ακτινών του ουραίου πτερυγίου
Το μέγεθος και η μορφή επιτυγχάνονται και διατηρούνται μέσω του

κατάλληλου συγχρονισμού της ισομετρικής (σχετική αύξηση σε μια σταθερή
αναλογία ή αναλογική αύξηση) και της αλλομετρικής (σχετική αύξηση σε ποικίλες
αναλογίες ή μη αναλογική αύξηση) αύξησης. Διαφορετικά σωματικά μέρη μπορεί να
αξιοποιούν είτε ένα είτε και τους δύο τύπους αύξησης για να επιτύχουν την τελική
μορφή (Goldsmith et al. 2006).
Πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για την ανάπτυξη των πτερυγίων
χρησιμοποιώντας ως πειραματόζωο το zebrafish. Το zebrafish προσφέρει μοναδική
ευκαιρία για την διερεύνηση των μηχανισμών που ελέγχουν την αύξηση και τη
μορφή. Αρχικά, είναι ένα γενετικά γνωστό είδος που παρουσιάζει συνεχή αύξηση
(Iovine and Johnson 2000). Επίσης τα πτερύγια τους είναι ανατομικά και ιστολογικά
απλές κατασκευές, μη ουσιώδεις για τη ζωή και μπορούν εύκολα να ακρωτηριαστούν
για λεπτομερείς μελέτες χωρίς την ανάγκη θανάτωσης του ψαριού. Τέλος έχουν
απομονωθεί μεταλλάξεις που επηρεάζουν την αύξηση των πτερυγίων, χωρίς αυτές να
έχουν καμία επίδραση στη βιωσιμότητα ή τη γονιμότητα (Iovine and Johnson 2000,
Iovine and Johnson 2002, Goldsmith et al. 2003, Iovine et al. 2005).
Η αύξηση των πτερυγίων στους τελεόστεους, συμπεριλαμβανομένου και του
zebrafish, γίνεται μέσω της διαδοχικής προσθήκης νέων τμημάτων στο απώτερο άκρο
κάθε αρτιγενούς λεπιδοτριχίου. Τα τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με αρθρώσεις.
Από τη στιγμή που δημιουργείται το τμήμα δεν αυξάνεται περαιτέρω σε μήκος (Haas
1962, Santamaria and Becerra 1991).
Το ουραίο πτερύγιο του zebrafish αποτελείται από 16 – 18 μακριές σκελετικές
ακτίνες (Rolland-Lagan et al. 2012). Το σχήμα του πτερυγίου είναι αποτέλεσμα
διαφορών στο μήκος των επιμέρους ακτινών σε ένα δεδομένο πτερύγιο. Το αμφίλοβο
σχήμα του ουραίου πτερυγίου του ενήλικου zebrafish, οφείλεται στις κοντύτερες
μεσαίες ακτίνες και στις μακρύτερες άπω ακτίνες του κοιλιακού και ραχιαίου λοβού.
Καθώς το ουραίο πτερύγιο αυξάνεται αλλάζει από το σχήμα κουπιού σε σχήμα
αμφίλοβο. Τα πρώτα τμήματα δημιουργούνται ταυτόχρονα σε όλες τις ακτίνες του
ραχιαίου λοβού και του κοιλιακού λοβού. Παρακολουθώντας την προσθήκη
τμημάτων στις ακτίνες των λοβών και της σχισμής καθ’όλη τη διάρκεια της
ανάπτυξης του πτερυγίου αποκαλύπτεται μια ασύγχρονη ανάπτυξη, όπου οι ακτίνες
στους λοβούς και στη σχισμή προσθέτουν τμήματα ασύγχρονα μέχρι οι ακτίνες στον
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ραχιαίο και κοιλιακό λοβό να έχουν περίπου 12 – 14 τμήματα ενώ οι ακτίνες στη
σχισμή να έχουν περίπου 8 – 10 τμήματα. Αυτή η διαφορά των περίπου 4 τμημάτων
διατηρείται μέσω της σύγχρονης προσθήκης τμημάτων, επιτρέποντας στο αμφίλοβο
σχήμα του ώριμου πτερυγίου να διατηρείται καθώς το ενήλικο ψάρι συνεχίζει να
αυξάνεται (Goldsmith et al. 2006) (Εικόνα 5).
Η ασύγχρονη αύξηση οφείλεται σε διαφορές του αριθμού των κυττάρων
πολλαπλασιασμού στο απώτερο μεσέγχυμα κάθε ακτίνας, όπου οι άπω ακτίνες του
ραχιαίου και κοιλιακού λοβού εμφανίζουν περισσότερα κύτταρα πολλαπλασιασμού
σε σχέση με τις ακτίνες στη σχισμή. Αυτή η διαφορά στα μεσεγχυματικά κύτταρα
πολλαπλασιασμού χάνεται στα ενήλικα πτερύγια του zebrafish όπου εμφανίζεται η
σύγχρονη αύξηση. Το αμφίλοβο πτερύγιο δημιουργείται από τη συνεχόμενη,
ασύγχρονη αλλομετρική αύξηση (ιχθύδια). Αυτή η περίοδος ξεκινά

περίπου 2

εβδομάδες μετά τη γονιμοποίηση. Η αναπτυξιακή μετάβαση από αλλομετρική σε
ισομετρική αύξηση, λαμβάνει χώρα στις 6 – 7 εβδομάδες της ανάπτυξης ή μόλις πριν
την έναρξη της σεξουαλικής ωριμότητας. Από το στάδιο αυτό και μετά, η αύξηση του
πτερυγίου είναι επεισοδιακή, σύγχρονη και ισομετρική (ενήλικα) (Goldsmith et al.
2006).
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Εικόνα 5: Ανάπτυξη του σχήματος του ουραίου πτερυγίου με ασύγχρονη προσθήκη τμημάτων στις
ακτίνες. (A – F) Ανάπτυξη του ουραίου πτερυγίου του zebrafish από το πρώτο ακτινικό τμήμα (Α)
μέχρι τα 14 (F) τμήματα. Ένα ουραίο πτερύγιο έχει 18 κύριες ακτίνες (9 ραχιαίες και 9 κοιλιακές). Οι
μακρύτερες (D3/V3) και οι κοντύτερες (D9/V9) ακτίνες και τα τμήματα τους (1, 2 κλπ)
επισημαίνονται στα πλαίσια A – D. (A) Κάθε ακτίνα έχει σχηματίσει το πρώτο της τμήμα. (Β) Κάθε
ακτίνα έχει σχηματίσει της πρώτη άρθρωση που επισημαίνεται στο D3 (βέλος) και στο D9 (κεφαλή
βέλους). Υπό κατασκευή είναι το δεύτερο τμήμα κάθε ακτίνας. (C) Είναι εμφανής η ανάπτυξή της
ασυμμετρίας. Η μακρύτερη ακτίνα (D3) έχει 4 αρθρώσεις (βέλη) και 5 τμήματα ενώ η κοντύτερη
ακτίνα (D9) έχει 3 αρθρώσεις (κεφαλές βέλους) και 4 τμήματα. (D) Η ασυμμετρία του πτερυγίου
αυξάνεται. Σε μεγαλύτερη μεγέθυνση φαίνεται εδώ ο ραχιαίος λοβός, η D3 έχει 6 αρθρώσεις (βέλη)
και 7 τμήματα ενώ η D9 έχει 4 αρθρώσεις (κεφαλές βέλους) και 5 τμήματα. (E – F) Η ασυμμετρία του
πτερυγίου αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου με τις διαφορές στον αριθμό των τμημάτων ανάμεσα
στην μακρύτερη (D3) και την κοντύτερη (D9) ακτίνα να αυξάνονται από 3 (Ε) σε 4 (F) τμήματα. Δεν
υπάρχει αύξηση της ασυμμετρίας από το σημείο αυτό και μετά. D, Dorsal. V, Ventral. Από Goldsmith
et al. (2006).
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Οι μεταλλάξεις μπορεί να αποκαλύψουν πως επιτυγχάνεται το μήκος των
πτερυγίων. Οι υπολειπόμενες μεταλλάξεις για το short fin (sofb123 Johnson and
Bennett 1998), για παράδειγμα δίνουν πιο κοντά πτερύγια σε σχέση με τον άγριο
τύπο. Σε αντίθεση οι επικρατείς μεταλλάξεις για το long fin (lofDt2 Johnson and
Weston 1995), another long fin (alf van Eeden et al. 1996), και η hiD862 μετάλλαξη
(Amsterdam et al. 1999), προκαλούν υπερανάπτυξη των πτερυγίων. Αυτές οι
μεταλλάξεις μπορεί να οδηγήσουν σε πτερύγια που είναι είτε πολύ κοντά είτε πολύ
μακριά, διατηρώντας όμως την ισομετρική αύξηση. Εναλλακτικά, αυτές οι
μεταλλάξεις μπορεί να καταργήσουν την ισομετρική αύξηση, με αποτέλεσμα τα
πτερύγια να αυξάνονται είτε με θετική αλλομετρία (οδηγώντας σε όλο και
μεγαλύτερα πτερύγια σε σχέση με το σώμα) είτε με αρνητική αλλομετρία (οδηγώντας
σε όλο και μικρότερα πτερύγια σε σχέση με το σώμα) (Iovine and Johnson 2000).
Σύμφωνα με τους Iovine and Johnson (2000) η ισομετρική ανάπτυξη των
λεπιδοτριχίων επιτυγχάνεται μέσα από μηχανισμούς που ελέγχουν τον αριθμό και το
μήκος

των

τμημάτων.

Για

τη

διερεύνηση

των

παραπάνω

μηχανισμών

χρησιμοποίησαν zebrafish άγριου τύπου και μεταλλαγμένα άτομα για τα γονίδια sof ή
lof (Εικόνα 6). Στην παραπάνω μελέτη έγινε ανάλυση του μήκους του πτερυγίου
ατόμων zebrafish σε διάφορες ηλικίες. Οι αναλύσεις έγιναν στην 3η ακτίνα του
κοιλιακού λοβού του ουραίου πτερυγίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σώμα και η
ακτίνα αυξάνονται γρήγορα όταν τα άτομα είναι νεαρά και πιο αργά μετά την
ωρίμανση (10 – 12 εβδομάδες στους 25 °C). Αν και ο ρυθμός αύξησης την ακτίνας
μειώνεται η αναλογία μήκους της ακτίνας σε σχέση με το σώμα παραμένει σταθερή
γεγονός που δείχνει ότι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το μήκος της ακτίνας
αυξάνεται ισομετρικά σε σχέση με το σώμα.
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Εικόνα 6: Zebrafish άγριου τύπου και με μετάλλαξεις lof (lof/+) ή sof (sof/sof). Σε μεγαλύτερη
μεγέθυνση φαίνονται τα τμήματα στον άγριο τύπο, και στα μεταλλαγμένα άτομα lof και sof. Από
Iovine and Johnson (2000).

Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί που ελέγχουν την προσθήκη των
νέων τμημάτων και προτάθηκαν δύο μοντέλα. Το πρώτο προβλέπει ότι ο αριθμός των
τμημάτων είναι ανάλογος της ηλικίας του ψαριού. Σε ένα εναλλακτικό μοντέλο, τα
τμήματα προστίθενται ως απόκριση της σωματικής αύξησης. Το μοντέλο αυτό
προβλέπει ότι ο αριθμός των τμημάτων είναι ανάλογος του μεγέθους του ψαριού. Η
διάκριση ανάμεσα στα δύο μοντέλα έγινε συγκρίνοντας τον αριθμό των τμημάτων σε
ψάρια που μεγάλωσαν μέχρι περίπου ίδιο μέγεθος κάτω από συνθήκες που
προωθούσαν τη γρήγορη αύξηση (λίγα άτομα ανά ενυδρείο) ή την αργή αύξηση
(πολλά άτομα ανά ενυδρείο). Έτσι έγινε σύγκριση του αριθμού των τμημάτων από
ταχέως αυξανόμενα άτομα ηλικίας 8 εβδομάδων με παρομοίου μεγέθους βραδέως
αυξανομένων ατόμων 8 μηνών. Αν τα τμήματα δημιουργούνται σε καθορισμένες
χρονικές στιγμές και αντανακλούν έτσι την ηλικία των ατόμων, τα μεγαλύτερα σε
ηλικία άτομα θα έχουν περισσότερα τμήματα σε σχέση με τα νεαρότερα άτομα του
ίδιου μεγέθους. Σε αντίθεση, αν τα τμήματα προστίθενται σε απόκριση της
σωματικής αύξησης, τότε τα μεγαλύτερα σε ηλικία ψάρια θα έχουν παρόμοιο αριθμό
ακτινικών τμημάτων με τα νεαρότερα άτομα παρόμοιου μεγέθους. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι ο αριθμός των τμημάτων στα άτομα που είχαν ηλικία 8 εβδομάδες και 8
μήνες δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά σε άτομα που είχαν παρόμοιο μέγεθος.
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Άρα, ο αριθμός των τμημάτων αυξάνεται ως απόκριση του σωματικού μεγέθους και
μόνο έμμεσα ως απόκριση του χρόνου.
Το μήκος κάθε ακτίνας επηρεάζεται όχι μόνο από τον αριθμό των τμημάτων
της αλλά και από το μήκος κάθε τμήματος. Τα εγγύτερα τμήματα είναι μεγαλύτερα
σε μήκος σε σχέση με τα απώτερα τμήματα. Το μήκος των τμημάτων μειώνεται από
την αρχή προς το τέλος (όριο του πτερύγιου) κάθε ακτίνας (Haas 1962). Επίσης το
μήκος των τμημάτων είναι μεγαλύτερο στις άπω ακτίνες του κοιλιακού και του
ραχιαίου λοβού και μειώνεται όσο προχωράμε προς τις εγγείς ακτίνες. Έτσι,
διαφορετικές ακτίνες μέσα στο ίδιο πτερύγιο ρυθμίζουν την αύξηση ελέγχοντας το
μήκος και τον αριθμό των τμημάτων (Iovine and Johnson 2000).
Υπάρχουν δύο μηχανισμοί που ελέγχουν το μήκος του πτερυγίου. Ο ένας
μηχανισμός ελέγχει την δημιουργία των τμημάτων και ο άλλος μηχανισμός ελέγχει το
μήκος των τμημάτων. Η sof μετάλλαξη, αλλάζει το μήκος του πτερυγίου χωρίς να
διακόπτει την ισομετρική αύξηση, μειώνοντας τόσο τη δημιουργία τμημάτων όσο και
το μήκος των τμημάτων. Σε αντίθεση η lof μετάλλαξη οδηγεί σε θετική αλλομετρική
αύξηση παρακάμπτοντας τους μηχανισμούς που μειώνουν το ρυθμό δημιουργίας
καινούργιων τμημάτων. Έτσι δημιουργήθηκε ένα μοντέλο που ενσωματώνει τους δύο
μηχανισμούς στις φάσεις της αύξησης (growth, G) και της στάσης (rest, R). Στο
μοντέλο αυτό το μήκος των τμημάτων ελέγχεται κατά την G φάση και ο αριθμός των
τμημάτων καθορίζεται από το μήκος της R φάσης. Οι lof μεταλλάξεις έχουν
μεγαλύτερα σε μήκος πτερύγια γιατί σε αυτά μειώνεται ή καταργείται τελείως η R
φάση. Η μετάλλαξη sof επιδρά στη R φάση αυξάνοντας τη διάρκεια της,
καθυστερώντας έτσι το ρυθμό αύξησης των τμημάτων (Iovine and Johnson 2000)
(Εικόνα 7).
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Εικόνα 7: Μοντέλο για την αύξηση του πτερυγίου. Υπάρχουν δύο φάσεις που απαιτούνται για την
προσθήκη των τμημάτων, η φάση αύξησης (Growth, G) και η φάση στάσης (Rest, R). Το μήκος των
τμημάτων καθορίζεται κατά την G φάση και ο ρυθμός προσθήκης των τμημάτων ελέγχεται από τη
διάρκεια της R φάσης. Αυτές οι δύο φάσεις βοηθούν στη ρύθμιση της ισομετρικής αύξησης. Η
ισομετρική αύξηση διατηρείται στα sof άτομα, ωστόσο, τα πτερύγια έχουν το μισό μήκος σε σχέση με
τα πτερύγια των ατόμων άγριου τύπου. Ο sof φαινότυπος είναι το αποτέλεσμα της μείωσης του ρυθμού
αύξησης κατά τη διάρκεια της G φάσης και την επιμήκυνση της διάρκειας της R φάσης. Έτσι τα sof
άτομα παράγουν μικρότερα και λιγότερα ακτινικά τμήματα. Η ισομετρική αύξηση έχει χαθεί στα lof
άτομα. Ο lof φαινότυπος είναι το αποτέλεσμα της κατάργησης της R φάσης με αποτέλεσμα την πιο
συχνή έναρξη τμημάτων. Από Iovine and Johnson (2000).

Στο μοριακό επίπεδο, πολλοί παράγοντες, όπως οι ινοβλαστικοί παράγοντες
αύξησης (fibroblast growth factors, Fgfs), o sonic hedgehog a (Shha) και η σκελετική
μορφογενετική πρωτεΐνη 2b (bone morphogenetic protein 2b, Bmp2b), εμπλέκονται
στην απώτερη αύξηση του πτερυγίου (Quint et al. 2002, Lee et al. 2005).
Συγκεκριμένα, οι Fgfs παρατηρήθηκε ότι ελέγχουν τους ρυθμούς πολλαπλασιασμού
των κυττάρων κατά την οντογένεση (Wills et al. 2008). Η connexin 43 τέλος
εμπλέκεται στην ενδοκυτταρική επικοινωνία μέσω των αρθρωτών συνδέσεων και έχει
προταθεί επίσης ότι συμμετέχει στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων (Iovine et al.
2005, Hoptak-Solga et al. 2008) και στον έλεγχο της θέσης των αρθρωτών συνδέσεων
(Sims et al. 2009).
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1.4

ZEBRAFISH (DANIO RERIO). Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Το zebrafish Danio rerio (Hamilton, 1822) ανήκει στην οικογένεια των
Κυπρινοειδών. Είναι γηγενές της νότιας Ασίας, με ευρέα κατανομή σε περιοχές της
Ινδίας, του Μπαγκλαντές, του Μιανμάρ (πρώην Βιρμανία), του Νεπάλ και του
Πακιστάν (Εικόνα 8). Είναι ψάρι του γλυκού νερού το οποίο ζει σε λίμνες ή σε
ποτάμια όπου υπάρχει καθόλου ή αργή ροή του νερού. Τα zebrafish συναντώνται σε
μικρά κοπάδια (5-20 ατόμων) (Lawrence 2007). Οι διατροφικές συνήθειες του είδους
περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία από βενθικά και πλαγκτονικά οστρακόδερμα,
σκουλήκια και νύμφες εντόμων. H θερμοκρασία των νερών στα οποία διαβιεί
κυμαίνεται από 6 μέχρι 38°C και το pH είναι ελαφρώς αλκαλικό (8.0) (Spence et al.
2007).

Εικόνα 8: Η γεωγραφική κατανομή του zebrafish. Με μαύρες κηλίδες υποδεικνύονται οι περιοχές
καταγραφής του είδους. Αναπαραγωγή από Spence et al. (2007).
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Στα

zebrafish

παρουσιάζεται

φυλετικός

διμορφισμός,

στα

πρότυπα

χρωματισμού των χαρακτηριστικών ραβδώσεων του σώματος. Στα αρσενικά άτομα
διακρίνεται έντονο χρυσαφί χρώμα που εναλλάσσεται με σκουρόχρωμες ραβδώσεις,
ενώ στα θηλυκά ασημί που εναλλάσσεται με σκουρόχρωμες ραβδώσεις. Επίσης τα
αρσενικά άτομα έχουν λεπτό ‘τορπιλοειδές’ σώμα και διακρίνονται εύκολα από τα
θηλυκά, τα οποία είναι ογκώδη στην κοιλιακή περιοχή όταν φέρουν αυγά (Parichy
2006, Georga and Koumoundouros 2010)
Τα zebrafish εμφανίζουν ασύγχρονη ωρίμανση γονάδων, τα θηλυκά
απελευθερώνουν τα αυγά τους στο υπόστρωμα όπου αφήνονται χωρίς γονική
φροντίδα. Όπως και άλλα ψάρια τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο κλίμα των
μουσώνων, η αναπαραγωγή συγχρονίζεται με την άφιξη των βροχών. Η
αναπαραγωγή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διαθεσιμότητα της τροφής, τα
επίπεδα της οποίας εξαρτώνται θετικά από τις αυξανόμενες βροχοπτώσεις (Spence et
al. 2007). Τα αυγά είναι βενθικά και ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία, χημεία
νερού) εκκολάπτονται σε 4-7 μέρες σε ελεύθερες κολυμβητικές νύμφες (Lawrence
2007). Στους 28°C η εκκόλαψη πραγματοποιείται 48-72 ώρες μετά τη γονιμοποίηση.
Στην ίδια θερμοκρασία το νυμφικό στάδιο ολοκληρώνεται σε περίπου 20 ημέρες μετά
τη γονιμοποίηση (Westerfield 1995)
H αναπαραγωγή ρυθμίζεται από τη φωτοπερίοδο. Τα zebrafish γεννούν τις
πρώτες ώρες της αυγής τόσο στο εργαστήριο (Selman et al. 1994) όσο και στη φύση
(Spence et al. 2007). Σε εργαστηριακές συνθήκες το είδος μπορεί να ωοτοκεί
συνεχώς όταν υποβάλλεται σε συνθήκες φωτοπεριόδου 14:10 L:D (ώρες φωτός :
ώρες σκότους). Ο χρόνος γενεάς κυμαίνεται μεταξύ 3 – 4 μηνών και η διάρκεια ζωής
από 5 – 7 χρόνια (Westerfield 1995).
Το μικρό μέγεθος και η ευκολία συντήρησης και αναπαραγωγής του
zebrafish, καθώς και ο μικρός χρόνος γενεάς, ο συνεχής και μαζικός αναπαραγωγικός
κύκλος και το υψηλό ποσοστό γονιμοποίησης (Westerfield 1995), το καθιστούν
αποτελεσματικό πειραματικό μοντέλο στην Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία των
Σπονδυλωτών, στη Γενετική, καθώς επίσης στη Νευροβιολογία και την Τοξικολογία
(Lele and Krone 1996, Nagel 2002, Raz 2002, Maack and Segner 2003, Hill et al.
2005, Ochi and Westerfield 2007). Επίσης το γεγονός ότι η εκκόλαψη των αυγών
πραγματοποιείται σε σχετικά αδιαφοροποίητο στάδιο ανάπτυξης, και ακολουθείται
από ένα εκτενές νυμφικό στάδιο, τη φάση της μεταμόρφωσης των νυμφών σε ιχθύδια
και τη μετάβαση από το πλαγκτονικό στο βενθοπελαγικό τρόπο διαβίωσης
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(Westerfield 1995, Spence et al. 2007), σε συνδυασμό με το ανεπτυγμένο γνωστικό
υπόβαθρο σε θέματα μοριακής και αναπτυξιακής βιολογίας το καθιστούν ιδανικό
μοντέλο για τη μελέτη της περιβαλλοντικής βιολογίας των πρώιμων οντογενετικών
σταδίων.
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1.5

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας

κατά το εμβρυικό και νυμφικό στάδιο στην αύξηση και διαφοροποίηση του ουραίου
πτερυγίου των νυμφών και των ιχθυδίων zebrafish, στο ρυθμό επιβίωσης και στους
ρυθμούς σωματικής αύξησης των ατόμων (Πείραμα Α).
Επίσης να διερευνήσει το κατά πόσο ο ρυθμός αύξησης των νυμφών
‘εντυπώνεται’ στη δομή και αύξηση των λεπιδοτριχίων της ουράς των ενηλίκων
ατόμων zebrafish (Πείραμα Β). Τρίτος στόχος ήταν η εξέταση της σχέσης του ρυθμού
σωματικής αύξησης των νυμφών με το ρυθμό σωματικής αύξησης των επόμενων
σταδίων (Πείραμα Β).
Τέλος για να διερευνηθεί η σχέση του αρχικού ρυθμού σωματικής αύξησης με
ποιοτικά χαρακτηριστικά της μετέπειτα ανάπτυξης και αύξησης των ατόμων,
εξετάστηκε η επίδραση της διαλογής των μεγεθών κατά το νυμφικό στάδιο στους
μετέπειτα ρυθμούς αύξησης των ιχθυδίων και των ενηλίκων, στο ρυθμό επιβίωσης,
στην τελική αναλογία φύλου, στην ανομοιογένεια των πληθυσμών και στο τελικό
σχήμα του σώματος των ενήλικων zebrafish (Πείραμα Β).
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας –

Βιολογίας Ιχθύων του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Πείραμα A
Στόχος του πειράματος ήταν να εξετάσει την επίδραση της θερμοκρασίας
στην αύξηση και στη διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου
των νυμφών και των ιχθυδίων, καθώς και στην αύξηση και την επιβίωση των
εξεταζόμενων πληθυσμών. Αμέσως μετά την γονιμοποίηση, τα αυγά παρέμειναν για
24 ώρες στους 28 °C. Μετά από 24 ώρες τα αυγά χωρίστηκαν σε επωαστήρες
χωρητικότητας 4,5 L με πυκνότητα 89 αυγών/L σε τρεις θερμοκρασίες 24, 28 και 32
°C και φωτοπερίοδο 14hL:10hD. Στις ακραίες θερμοκρασίες (24 και 32 °C)
προηγήθηκε εγκλιματισμός των αυγών σε υδατόλουτρο πριν τοποθετηθούν στους
επωαστήρες (1 °C/hr). Τα άτομα των 28 και 32 °C μεταφέρθηκαν σε ενυδρεία
χωρητικότητας 9 L στις 15 dpf (ημέρες μετά τη γονιμοποίηση), ενώ τα άτομα των 24
°C μεταφέρθηκαν στις 22 dpf. Τα άτομα παρέμειναν στις υπό εξέταση θερμοκρασίες
μέχρι να φθάσουν τα 11-14 mm SL (SL, τυπικό μήκος, μετρημένο από το ρύγχος
μέχρι τη βάση των ακτινών του ουραίου πτερυγίου, Εικόνα 12). Στη συνέχεια
τοποθετήθηκαν στους 28 ± 0,2 °C (± τυπική απόκλιση, SD) μέχρι την ενηλικίωση
(δεν έγινε περαιτέρω επεξεργασία) (Εικόνα 9). Καθ’όλη τη διάρκεια του πειράματος
η φωτοπερίοδος παρέμεινε σταθερή. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε εις διπλούν
(Replicate C, D).
Πείραμα Β
Στόχος του πειράματος ήταν να εξετάσει τη συσχέτιση του ρυθμού σωματικής
αύξησης των νυμφών με εκείνον των ιχθυδίων, καθώς και με την αύξηση και τη
διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου. Επίσης, εξετάστηκε η
συσχέτιση του ρυθμού αύξησης των νυμφών με το σχήμα του σώματος των ενήλικων,
με το ρυθμό επιβίωσης, με την αναλογία φύλου και την ανομοιογένεια μεγέθους των
πληθυσμών.
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Εικόνα 9: Σχηματική αναπαράσταση του πειραματικού σχεδιασμού Α. Μετά την γονιμοποίηση, τα
αυγά παρέμειναν σε θερμοκρασία 28 °C για 24 ώρες. Στη συνέχεια χωρίστηκαν στις τρεις
πειραματικές θερμοκρασίες (24, 28, 32 °C). Όταν οι πληθυσμοί έφθασαν στο μέσο μήκος των 11-14
mm SL τοποθετήθηκαν σε κοινές θερμοκρασιακές συνθήκες μέχρι την ενηλικίωση (28 ± 0,2 °C).

Αμέσως μετά τη γονιμοποίηση, τα αυγά χωρίστηκαν σε τέσσερις επωαστήρες
χωρητικότητας 4,5 L με πυκνότητα 89 αυγών/L, θερμοκρασία 28 ± 0,2 °C και
φωτοπερίοδο 14hL:10hD. Στη συνέχεια τα άτομα αφέθηκαν να αναπτυχθούν μέχρι
τις 15 – 17 dpf περίπου και το μέσο μήκος σώματος των 6 mm SL. Στις 15 – 17 dpf
μεταφέρθηκαν όλα τα άτομα σε ένα ενυδρείο και στη συνέχεια διαχωρίστηκαν
ανάλογα με το μέγεθος τους σε τρεις κλάσεις μεγεθών (μικρά - small, μεσαία medium, μεγάλα - large), οι οποίες και διατηρήθηκαν σε ξεχωριστά ενυδρεία
χωρητικότητας 9 L με πυκνότητα 17 άτομα/L. Την ημέρα του διαχωρισμού τυχαίο
δείγμα 100 ατόμων λήφθηκε από τον κοινό πληθυσμό. Ακολούθησε φωτογράφηση
του κάθε ατόμου για μέτρηση του μήκους. Μετά τη φωτογράφηση κάθε άτομο
τοποθετήθηκε ξεχωριστά σε αριθμημένο δοχείο των 50 ml. Στη συνέχεια μετρήθηκε
το μήκος κάθε ατόμου και κατασκευάστηκε το διάγραμμα της συχνότητας κατανομής
μήκους. Από το διάγραμμα επιλέχτηκαν στη συνέχεια τα μήκη με τα οποία τα άτομα
χωρίστηκαν στις τρεις κλάσεις μεγέθους και με βάση αυτά τα εύρη συνεχίστηκε ο
διαχωρισμός όλων των ατόμων (Εικόνα 11). Στην πρώτη πειραματική επανάληψη ο
διαχωρισμός έγινε στις 15 dpf και στη δεύτερη πειραματική επανάληψη στις 17 dpf.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος διατηρούνταν οι αρχικές συνθήκες
θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου. Το πείραμα έλαβε τέλος όταν τα άτομα έφθασαν
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περίπου τα 24-26 mm SL (Εικόνα 10). Το πείραμα έγινε σε δύο επαναλήψεις
(Replicate A, B)

Εικόνα 10: Σχηματική αναπαράσταση του σχεδιασμού του Β πειράματος. Αμέσως μετά τη
γονιμοποίηση τα αυγά χωρίστηκαν σε τέσσερις επωαστήρες. Όταν το μέσο μήκος κάθε πειραματικού
πληθυσμού ήταν περίπου 6 mm SL τα άτομα τοποθετήθηκαν σε ένα ενυδρείο και στην συνέχεια
διαχωρίστηκαν στις τρείς κλάσεις μεγεθών (Small, Medium, Large) και παρέμειναν σε αυτές τις
συνθήκες μέχρι την ενηλικίωση. Η θερμοκρασία καθ’όλη τη διάρκεια του πειράματος παρέμεινε
σταθερή στους 28 ± 0,2 °C.

Εικόνα 11: Κατανομή των συχνοτήτων μήκους των δύο πειραματικών επαναλήψεων του πειράματος
Β. Με κόκκινο πλαίσιο παρουσιάζεται το εύρος επιλογής για τις τρείς κλάσεις μεγεθών (Small,
Medium, Large).
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2.2.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Οι πειραματικοί πληθυσμοί προήλθαν από κοινό απόθεμα αυγών που πάρθηκε

από γεννήτορες άγριου τύπου που διατηρούνταν σε ενυδρεία χωρητικότητας 100 L. Η
διατήρηση και η εκτροφή των νυμφών και των ενήλικων ψαριών πραγματοποιήθηκε
βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται στο «The Zebrafish Book» (Westerfield
1995). Στα ενυδρεία αυτά η θερμοκρασία ήταν 28 ± 0,2 °C και η φωτοπερίοδος
σταθερή στις 14:10 h L:D. Το pH ήταν ίσο με 6,5-7,5, η αγωγιμότητα κυμαινόταν
στα 500 – 700 μS/cm και η συγκέντρωση των αμμωνιακών και νιτρωδών ιόντων ήταν
μικρότερη του 0,1 mg/L. Ο κορεσμός του οξυγόνου στο νερό ήταν 70 – 100%. Στα
ενυδρεία η κυκλοφορία του νερού ήταν 100% ανά ώρα, ενώ το σύνολο του κλειστού
συστήματος υποβαλλόταν σε 20% ημερήσια ανανέωση του νερού. Το νερό των
ενυδρείων προερχόταν από το νερό του αστικού δικτύου ύδρευσης αφού
επεξεργαζόταν με σύστημα ανάστροφης ώσμωσης.
Οι γεννήτορες ταΐζονταν με βιομηχανική τροφή (Cichlid Omni, Ocean
Nutrition). Πριν την τοποθέτηση των γεννήστρων, οι γεννήτορες ταΐζονταν με
σκώληκες (Cultivated bloodworms, Ocean Nutrition). Μετά την κατανάλωση της
λεκίθου οι νύμφες ταΐζονταν 5 φορές τη μέρα με πρωτόζωα και ναύπλιους Artemia
sp. (Salt Creek, Select Brine Shrimp Eggs, Nitro Pak), στο στάδιο Instar I. Μετά τις
30 dpf και ανάλογα με το μήκος των ατόμων σε κάθε πληθυσμό ξεκινούσε η
χορήγηση βιομηχανικής τροφής (Cichlid Omni, Ocean Nutrition).
Η χορήγηση της ζωντανής τροφής στις νύμφες ξεκίνησε στις 3 – 5 dpf,
ανάλογα με τη θερμοκρασία ανάπτυξης. Η χορήγηση βιομηχανικής τροφής ξεκίνησε
στις 30 dpf στους 28 και 32 °C και στις 36 dpf στους 24 °C. Το επιθυμητό μήκος το
οποίο έπρεπε να αποκτήσουν τα άτομα για να ξεκινήσει η χορήγηση της
βιομηχανικής τροφής ήταν περίπου τα 11-12 mm SL. Λόγω των διαφορετικών
ρυθμών αύξησης που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή των διαφορετικών
θερμοκρασιακών συνθηκών, η μεταφορά των ατόμων από τους επωαστήρες (4,5 L)
στα ενυδρεία (9 L) και το τέλος των πειραματικών θερμοκρασιών πραγματοποιήθηκε
όταν τα άτομα είχαν φθάσει περίπου στο ίδιο μέσο τυπικό μήκος (12-14 mm SL).
Στο δεύτερο πείραμα εφαρμόσθηκαν οι ίδιες ακριβώς συνθήκες διατροφής
που εφαρμόστηκαν και στο πρώτο. Η μόνη διαφορά αφορούσε στη χορήγηση
βιομηχανικής τροφής, η οποία ξεκίνησε στις 30 dpf στα ενυδρεία τα οποία περιείχαν
τα μεγάλου και μεσαίου μεγέθους άτομα, και στις 32 dpf στο ενυδρείο που περιείχε
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τα άτομα μικρού μεγέθους. Και στα δύο πειράματα το o κορεσμός του νερού σε
οξυγόνο στα ενυδρεία ήταν 80-95% και η ανανέωση 150%/h. Το ph ήταν ίσο με 7,5 –
8, η αγωγιμότητα κυμαινόταν από 200 – 400 μS/cm και η συγκέντρωση των
αμμωνιακών και νιτρωδών ιόντων ήταν μικρότερη από 0,1 mg/L.

2.3.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ

Πείραμα Α
Για τον υπολογισμό του ρυθμού αύξησης κάθε πληθυσμού, τυχαίο δείγμα 5
ατόμων λαμβανόταν κάθε δύο μέρες στους 28 και 32 °C και κάθε τέσσερις μέρες
στους 24 °C. Επίσης λήφθηκαν δύο μεγάλα δείγματα 30 και 50 ατόμων στις 15 και 30
dpf αντίστοιχα για τους 28 και 32 °C. Στους 24 °C λήφθηκαν τρία μεγάλα δείγματα
20, 50 και 50 ατόμων στις 20, 36 και 44 dpf αντίστοιχα. Τα άτομα
αναισθητοποιούνταν (ethylenglycolmono-phenylether, σε συγκέντρωση ~0,15 - 0,25
ml/L) και στη συνέχεια φωτογραφίζονταν ατομικά σε στερεοσκόπιο με ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή (Canon Powershot G12). Το μήκος νωτοχορδής (NL, μέχρι την
έναρξη του σχηματισμού των υπουραίων οστών) ή το τυπικό μήκος (SL, από την
ανάπτυξη των υπουραίων και μετά) (Εικόνα 12), μετρήθηκαν για κάθε άτομο με το
λογισμικό tpsDig (έκδοση 2.16). Όλα τα άτομα τα οποία λήφθηκαν για τη μέτρηση
του μήκους επιστρέφονταν στα ενυδρεία, αφού ανάνηψαν από την αναισθησία.

Εικόνα 12: Νύμφη (πάνω) και ιχθύδιο (κάτω) zebrafish. Θέση των σημείων που τοποθετήθηκαν για τη
μέτρηση του μήκους της νωτοχορδής (πάνω) και του τυπικού μήκους (κάτω).
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Πείραμα Β
Πριν τον διαχωρισμό των ατόμων στις 3 κλάσεις μεγεθών έγιναν δύο
δειγματοληψίες στις 9 και 13 dpf, οπότε και λήφθηκε τυχαίο δείγμα 20 ατόμων. Κατά
την ημέρα του διαχωρισμού μετρήθηκε το μήκος όλων των ατόμων του πληθυσμού
για κάθε πειραματική συνθήκη και επανάληψη. Μετά το διαχωρισμό, λαμβάνονταν
δείγματα σε τακτική βάση για τη μέτρηση του μέσου μεγέθους των ατόμων κάθε
πληθυσμού. Στο πίνακα 2 δίνεται η ηλικία και το μέγεθος όλων των δειγματοληψιών
του πειράματος.
Οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 66 dpf στην πρώτη
πειραματική επανάληψη, ή μετά τις 62 dpf στη δεύτερη πειραματική επανάληψη
περιελάμβαναν όλα τα άτομα των υπό εξέταση πληθυσμών. Όλα τα άτομα που
χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση του μήκους επιστρέφονταν στα ενυδρεία, αφού
ανάνηψαν από την αναισθησία.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την μέτρηση του μήκους των ατόμων
είναι η ίδια με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο πείραμα Α.

Πίνακας 2: Ηλικία και μέγεθος των δειγμάτων που λήφθηκαν από την πρώτη και δεύτερη επανάληψη
του πειράματος Β. Με σκίαση δείχνονται οι δειγματοληψίες που αφορούν στις ημέρες του
διαχωρισμού στην πρώτη και δεύτερη πειραματική επανάληψη. Οι δειγματοληψίες με έντονη
γραμματοσειρά περιλαμβάνουν όλα τα άτομα του πληθυσμού. S, μικρή κλάση μεγέθους Med, μεσαία
κλάση μεγέθους, L, μεγάλη κλάση μεγέθους

Dpf
15
22
23
24
26
32
43
66
83
125
208

A Επανάληψη
S
Med
L
n (μέγεθος δείγματος)
142
152
162
16
15
15
15
15
15
15
25
25
25
29
30
31
31
34
35
112
120
134
103
119
131
79
111
130

Dpf
17
23
25
27
30
34
37
40
44
62
83
125
161

Β Επανάληψη
S
Med
L
n (μέγεθος δείγματος)
150
155
155
20
20
34
28
28
28
29
25
36
26
28
29
31
30
30
102
115
118
100
113
114
97
110
98
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2.4.

ΦΥΛΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Οι πειραματικοί πληθυσμοί της πρώτης (208 dpf) και της δεύτερης (161 dpf)

πειραματικής επανάληψης του πειράματος Β υποβλήθηκαν σε αναισθητοποίηση
(ethylenglycolmono-phenylether, ~0,15-0,25 ml/L), ατομική φωτογράφηση και
ανατομία για τον προσδιορισμό του φύλου. Το φύλο των ατόμων προσδιορίστηκε
μακροσκοπικά, έχοντας ως βάση τους χαρακτήρες της διογκωμένης κοιλιάς των
θηλυκών ατόμων και του κίτρινου χρώματος των αρσενικών (Georga and
Koumoundouros 2010). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με μικροσκοπική
(στερεοσκόπιο) εξέταση των γονάδων.
Η επιβίωση (%) υπολογίστηκε ξεχωριστά για κάθε πληθυσμό.
Και στα δύο πειράματα η μέτρηση της επιβίωσης έγινε στο τέλος της
εφαρμογής των πειραματικών συνθηκών.

2.5.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΟΥΡΑΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
Εξετάστηκαν τρεις ακτίνες από κάθε ουραίο πτερύγιο των νυμφών, των

ιχθυδίων και των ενήλικων ατόμων των δύο πειραμάτων, αφού προηγήθηκε διπλή
χρώση των δειγμάτων με Αλιζαρίνη (Alizarin Red S) και Κυανό της Αλσατίας (Alcian
Blue) (Park and Kim 1984). Για κάθε άτομο λαμβάνονταν δύο φωτογραφίες· μία που
περιελάμβανε ολόκληρο το σώμα και μία που εστίαζε στο ουραίο πτερύγιο. Για κάθε
δείγμα έγινε μέτρηση του μήκους της νωτοχορδής (νύμφες) ή του τυπικού μήκους
(ιχθύδια, ενήλικα άτομα). Στις φωτογραφίες των ουραίων πτερυγίων των ατόμων
(Εικίνα 13) τοποθετήθηκαν τα αντίστοιχα μορφομετρικά σημεία με τη χρήση του
λογισμικού tpsDig (έκδοση 2.16) για περαιτέρω στατιστική επεξεργασία.
Υπολογίστηκε ο αριθμός των τμημάτων για το εγγύς, το άπω άνω και το άπω κάτω
λεπιδοτρίχιο (i, j, k), το μήκος κάθε τμήματος (Ui, Lj, Mk) και το μήκος κάθε
λεπιδοτριχίου (ΣUi, ΣLj, ΣΜk) (Εικόνα 14).
Στο πρώτο πείραμα, για τη μελέτη της αύξησης και της διαφοροποίησης του
ουραίου πτερυγίου τυχαίο δείγμα 5 ατόμων ανά πληθυσμό και πειραματική
επανάληψη λαμβανόταν κάθε δύο μέρες στους 28 και 32 °C, και κάθε τέσσερις μέρες
στους 24 °C. Επίσης τυχαίο δείγμα 50 ατόμων λήφθηκε από κάθε πληθυσμό στο
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τέλος της περιόδου εφαρμογής των διαφορετικών θερμοκρασιακών συνθηκών (30 dpf
για τους 28 και 32 °C, στις 44 dpf για τους 24 °C).
Στο δεύτερο πείραμα, η εξέταση της αύξησης του ουραίου πτερυγίου έγινε σε
τυχαίο δείγμα 30 ατόμων ανά φύλο και πληθυσμό (με εξαίρεση τα θηλυκά της Small
κλάσης στην οποία λήφθηκαν 20 άτομα), το οποίο λήφθηκε στις 208 dpf και
αναλύθηκε περαιτέρω όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Εικόνα 13: Ουραίο πτερύγιο ιχθυδίου (αριστερά) και ενήλικου ατόμου zebrafish (δεξιά) όπου
φαίνονται οι τρείς υπό μελέτη ακτίνες και τα σημεία που τοποθετήθηκαν για την περαιτέρω σύγκριση
και ανάλυση. Οι ακτίνες που εξετάστηκαν ήταν το εγγύς, το άπω άνω και το άπω κάτω λεπιδοτρίχιο.

Εικόνα 14: Σχηματική αναπαράσταση των τριών υπό μελέτη ακτινών και της κωδικοποίησης που
χρησιμοποιήθηκε. Εξετάστηκε το συνολικό μήκος κάθε ακτίνας (Upper, Middle, Lower) το οποίο
υπολογίστηκε από το άθροισμα των επιμέρους τμημάτων (ΣUi, ΣMk, ΣLj). Επίσης μετρήθηκε ο
αριθμός των τμημάτων κάθε ακτίνας (i, k, j).
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2.6.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ο ρυθμός αύξησης εκτιμήθηκε μετά από την εφαρμογή των πειραματικών

δεδομένων στο μοντέλο αύξησης SL = a·eSGR·t όπου a το αρχικό μήκος και SGR ο
ειδικός ρυθμός αύξησης (Ricker 1979). Για τη μελέτη της επίδρασης των
διαφορετικών συνθηκών για όλη την εξεταζόμενη περίοδο χρησιμοποιήθηκε το
γραμμικό μοντέλο αύξησης μετά από λογαριθμοποίηση των τιμών SL. Ο στατιστικός
έλεγχος της επίδρασης της θερμοκρασίας στο ρυθμό αύξησης των πληθυσμών στο
πείραμα Α, καθώς και η επίδραση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών στην
περαιτέρω αύξηση των πληθυσμών στο πείραμα Β για τις εξεταζόμενες περιόδους
έγινε με ANCOVA (Stagraphics Plus v.5).
Για την μελέτη του ειδικού ρυθμού αύξησης (SGR) των ατόμων στο στάδιο
της μεταμόρφωσης και στο τέλος της εφαρμογής των διαφορετικών θερμοκρασιών
(Φάση 1, Φάση 2) στο πείραμα Α χρησιμοποιήθηκε ο τύπος:

όπου SL1 το μήκος κάθε ατόμου, SL0 το μέσο μήκος κατά την έναρξη της διατροφής
(κατανάλωση λεκιθικών αποθεμάτων), t1 η ηλικία δειγματοληψίας (days post
fertilization, dpf) και t0 η ηλικία έναρξης της διατροφής (3 – 5 dpf). Η περαιτέρω
στατιστική σύγκριση έγινε με μη παραμετρικό έλεγχο (Kruskall-Wallis test, Statistica
v.7).
Για το στατιστικό έλεγχο των διαφορών των υπό μελέτη μορφομετρικών
χαρακτήρων του ουραίου πτερυγίου προηγήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας του κάθε
χαρακτήρα από το μήκος των ατόμων με student t-test. Σε περίπτωση ανεξαρτησίας
του χαρακτήρα από το μήκος η στατιστική σύγκριση έγινε με ANOVA ή με μη
παραμετρικό έλεγχο. Σε περίπτωση μη ανεξαρτησίας του χαρακτήρα από το μήκος η
στατιστική σύγκριση έγινε με ANCOVA. Τέλος, στους υπό εξέταση μορφομετρικούς
χαρακτήρες πραγματοποιήθηκε ανάλυση κανονικών συνιστωσών (canonical analysis)
και εκτίμηση της μήτρας κατηγοριοποίησης (classification matrix) με a priori
πιθανότητα επανατοποθέτησης ανάλογη του μεγέθους κάθε δείγματος.
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Η ανομοιογένεια μεγέθους (SL) κάθε πληθυσμού στο πείραμα Β, μελετήθηκε
με εκτίμηση του συντελεστή μεταβλητότητας (CV*), διορθωμένου ως προς το
μέγεθος κάθε δείγματος,
CV = (1 +

1
S
) ⋅ (Sokal and Rohlf 1981),
4⋅n x

όπου, n το μέγεθος του δείγματος, S η τυπική απόκλιση και x ο μέσος όρος.
O έλεγχος των διαφορών της αναλογίας φύλου και της επιβίωσης μεταξύ των
διαφορετικών πληθυσμών έγινε με G-test (Sokal and Rohlf 1969).
2.7.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ZEBRAFISH
Για τη μελέτη της συσχέτισης του ρυθμού αύξησης των νυμφών με την

εξωτερική μορφολογία του σώματος των ενήλικων zebrafish, 17 – 30 περίπου τυχαία
επιλεγμένα άτομα ανά φύλο, πειραματικό πληθυσμό και συνθήκη υποβλήθηκαν σε
ανάλυση γεωμετρικής μορφομετρίας (Πίνακας 3). Στη ψηφιακή φωτογραφία κάθε
ατόμου τοποθετήθηκαν 15 ομόλογα μορφομετρικά σημεία σε αντίστοιχες διακριτές
ανατομικές θέσεις, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα tpsDig (έκδοση 2.16) (Εικόνα
15).
Πίνακας 3: Αριθμός και μέσο μήκος των ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της
γεωμετρικής μορφομετρίας.

n (♀)

SL ± SD

n(♂)

SL ± SD

Replicate A
Small

17

27,1 ± 2,2

30

25,1 ± 2,5

Medium

30

26,4 ± 2,5

30

25,1 ± 1,9

Large

30

26,4 ± 2,1

30

24,0 ± 2,1

Τα μορφομετρικά σημεία των δειγμάτων των υπό εξέταση πληθυσμών,
επεξεργάστηκαν με το λογισμικό πρόγραμμα ΙΜΡ (CoordGen6d, Rohlf and Slice,
1990), οπότε και καθορίστηκε η μέση διαμόρφωση σχήματος και το κεντροειδές
μέγεθος. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο πίνακας βαρύτητας (weight matrix), αφού
πρώτα εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος thin plate spline στο σύνολο των μορφομετρικών
σημείων κάθε δείγματος (TpsRelw, έκδοση 1.31, Rohlf, 1996). Ακολούθως
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πραγματοποιήθηκε ανάλυση κανονικών συνιστωσών (Statistica v.7) για την εκτίμηση
της σημαντικότητας των διαφορών σχήματος μεταξύ των υπό εξέταση πληθυσμών
(Kouttouki et al. 2006, Georgakopoulou et al. 2007b, Georga and Koumoundouros
2010). Για την εκτίμηση των πλεγμάτων παραμόρφωσης, με τα οποία
παρουσιάζονται οι διαφορές σώματος μεταξύ των πληθυσμών, έγινε ανάλυση
πολλαπλής παλινδρόμησης των ομοιόμορφων και μη ομοιόμορφων συνιστωσών του
σχήματος, με τις μεταβλητές ανάλυσης των κανονικών συνιστωσών (tpsRegr, έκδοση
1.26, Rohlf, 1996) (Kouttouki et al. 2006, Georgakopoulou et al. 2007b, Georga and
Koumoundouros 2010).
Η ανάλυση του σχήματος του σώματος των ενήλικων ατόμων έγινε μόνο στην
πρώτη πειραματική επανάληψη του πειράματος Β.

Εικόνα 15: Θέση των 15 μορφομετρικών σημείων που μελετήθηκαν στα ενήλικα άτομα zebrafish.
(1) Άκρο του ρύγχους. (2) Βάση της πρώτης ακτίνας του ραχιαίου πτερυγίου. (3) Βάση της
τελευταίας ακτίνας του ραχιαίου πτερυγίου. (4) Άνω άκρο της βάσης των ουραίων λεπιδοτριχίων.
(5) Μέσο της βάσης των ουραίων λεπιδοτριχίων. (6) Κάτω άκρο της βάσης των ουραίων
λεπιδοτριχίων. (7) Οπίσθιο άκρο της βάσης του εδρικού πτερυγίου. (8) Πρόσθιο άκρο βάσης
εδρικού πτερυγίου. (9) Πρόσθιο άκρο της βάσης του κοιλιακού πτερυγίου. (10) Βάση της πρώτης
ακτίνας του θωρακικού πτερυγίου. (11) Κάτω άκρο του βραγχιακού επικαλύμματος. (12) Οπίσθιο
άκρο βραγχιακού επικαλύμματος. (13) Εγγύς ως προς το ρύγχος σημείο του οφθαλμού. (14) Σημείο
τομής του οφθαλμού από την ευθεία που σχηματίζεται από τα σημεία 1 και 13. (15) Κάτω άκρο
γναθικού οστού.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πείραμα Α
3.1.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ
ΑΥΞΗΣΗΣ
Και στις τρεις θερμοκρασίες, ο ρυθμός αύξησης του σωματικού μεγέθους δεν

ήταν ενιαίος σε όλο το αναπτυξιακό διάστημα που εξετάσθηκε, αλλά μετά τα 11,5-14
mm SL παρουσίασε μια σημαντική μείωση (Εικόνα 16). Η επίδραση της
θερμοκρασίας στο ρυθμό αύξησης κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης αποδείχθηκε
στατιστικά σημαντική (p<0,05). Αναλυτικά, στην επανάληψη C ο ρυθμός αύξησης
στους 24 °C ήταν στατιστικά μικρότερος από το ρυθμό αύξησης στους 28 και 32 °C.
Στην επανάληψη D ο ρυθμός αύξησης στους 24 °C ήταν στατιστικά μικρότερος από
το ρυθμό αύξησης στους 32 °C (Πίνακας 4). Η στατιστική ανάλυση που έγινε
αποκλείοντας τις πειραματικές επαναλήψεις έδειξε ότι ο ρυθμός αύξησης στους 24 °C
είναι στατιστικά μικρότερος από το ρυθμό αύξησης στους 32 °C.
Πίνακας 4: Ρυθμοί αύξησης (SGR) στην πρώτη φάση ανάπτυξης στις διαφορετικές συνθήκες. Οι
κοινοί εκθέτες εκφράζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον ρυθμό αύξησης. lna = σημείο τομής
με τον άξονα των y, n = αριθμός δειγματοληψιών.

Experimental
group
24C

SGR

lna

r²

n

0,061a,b

0,611

0,974

7

28C

0,075a

0,837

0,981

9

32C

b

0,620

0,981

7

c

0,600

0,925

7

0,750

0,976

9

0,580

0,940

7

0,095

24D

0,063

28D

0,079

32D

0,096

c
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Εικόνα 16: Διαγράμματα του SL στις διαφορετικές θερμοκρασιακές συνθήκες (24, 28, 32 °C) και
πειραματικές επαναλήψεις (C, D). Οι δειγματοληψίες όπου ο αριθμός των ατόμων ήταν μεγαλύτερος ή
ίσος με 20 άτομα συμβολίζονται με X. Mean SL = μέσο τυπικό μήκος (± τυπική απόκλιση).

Προκειμένου να εξαιρεθεί η όποια διακύμανση λόγω του μικρού μεγέθους
δείγματος, ο ειδικός ρυθμός αύξησης υπολογίσθηκε και με βάση τον τύπο SGR =
Δ(lnSL)/Δt (§ 2.6), για δύο ξεχωριστές φάσεις ανάπτυξης. Στους 24 °C πάρθηκαν
τρία δείγματα 20, 50 και 50 ατόμων στις 20, 36 και 44 dpf. Η πρώτη φάση ανάπτυξης
περιέλαβε τα άτομα που είχαν ηλικία 20 dpf ενώ η δεύτερη φάση ανάπτυξης
περιέλαβε τα άτομα με ηλικία μεγαλύτερη ή ίση των 36 dpf. Στους 28 και 32 °C
πάρθηκαν δύο δείγματα 20 και 50 ατόμων στις 15 και 30 dpf αντίστοιχα. Η πρώτη
φάση ανάπτυξης περιέλαβε τα άτομα που είχαν ηλικία 15 dpf και η δεύτερη φάση
ανάπτυξης τα άτομα που είχαν ηλικία 30 dpf (Πίνακας 5).
Ο στατιστικός έλεγχος που ακολούθησε έδειξε ότι και στις δύο επαναλήψεις
και φάσεις ανάπτυξης, ο ρυθμός αύξησης των ατόμων στους 24 °C ήταν σημαντικά
μικρότερος από ότι στους 28 °C ή 32 °C (p<0,001) (Εικόνα 17).
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Από τη γραφική παράσταση του SGR με το SL προέκυψε ότι ο SGR στους 28
και 32 °C μειώνεται με την αύξηση του μήκους των ατόμων. Αντίθετα στους 24 °C ο
SGR παραμένει σταθερός ή και αυξάνεται όσο τα άτομα μεγαλώνουν (Εικόνα 17).
Πίνακας 5: Μέσο μήκος (SL) και μέσος ειδικός ρυθμός αύξησης (mean SGR) ανά συνθήκη και
δειγματοληψία. n = αριθμός ατόμων ανά δειγματοληψία. SE, τυπικό σφάλμα. SD, τυπική απόκλιση.

Experimental
group
24C
24C
24C
24D
24D
24D
28C
28C
28D
28D
32C
32C
32D
32D

Dpf
20
36
44
20
36
44
15
30
15
30
15
30
15
30

Mean SL ± SD
(mm)
5,94 ± 1,26
11,50 ± 2,03
14,10 ± 2,27
5,58 ± 1,35
10,85 ± 2,13
13,10 ± 2,24
7,28 ± 0,66
12,24 ± 1,94
7,34 ± 0,64
11,66 ± 1,90
7,28 ± 0,77
12,64 ± 2,01
7,80 ± 0,76
12,83 ± 2,94

Mean
SGR (d-1)
0,027
0,035
0,033
0,023
0,033
0,031
0,056
0,043
0,056
0,041
0,053
0,044
0,058
0,044

2SE

n

0,007
0,002
0,001
0,007
0,002
0,001
0,004
0,002
0,004
0,002
0,004
0,002
0,003
0,002

20
53
50
21
52
50
20
50
21
50
21
46
21
50

Εικόνα 17: Διάγραμμα του ειδικού ρυθμού αύξησης (SGR) σε σχέση με το μέσο μήκος σώματος (SL)
κάθε δείγματος. Οι γραμμές σφάλματος ισούνται με ± 2SE

.
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3.2.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Ο μέσος ρυθμός επιβίωσης ήταν υψηλός και στις τρεις συνθήκες που

εφαρμόσθηκαν. Η θερμοκρασία επέδρασε σημαντικά στο ρυθμό επιβίωσης ο οποίος
παρουσίασε μέγιστο στους 28 °C (67% ± 3) και ελάχιστο στους 32 °C (47% ± 16)
(Εικόνα 18).

Εικόνα 18: Η μέση επιβίωση των ατόμων στις τρεις πειραματικές συνθήκες στο τέλος της εφαρμογής
των πειραματικών συνθηκών. Οι αστερίσκοι δείχνουν τις στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα
στις συνθήκες. *, p<0,05.

3.3.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΙΟΥ
ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ

Οντογένεση της δομής των λεπιδοτριχίων
Όσον αφορά στον αριθμό των τμημάτων κάθε λεπιδοτριχίου (i, j, k)
παρατηρείται μια γραμμική σχέση με το μήκος· δηλαδή τα τμήματα κάθε
λεπιδοτριχίου αυξάνονται σε αριθμό όσο αυξάνεται το μήκος των ατόμων (Εικόνα
19). Η στατιστική επεξεργασία η οποία ακολούθησε δεν έδειξε καμία σημαντική
επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των τμημάτων με το
SL (p>0,05, ANCOVA). Η επίδραση της θερμοκρασίας στο σημείο τομής με τον
άξονα των y αποδείχθηκε σημαντική (p<0,05). Όσον αφορά το άπω άνω
λεπιδοτρίχιο, το σημείο τομής αποδείχθηκε σημαντικά μεγαλύτερο στους 24 °C σε
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σχέση με τις άλλες δύο θερμοκρασιακές συνθήκες. Στο εγγύς λεπιδοτρίχιο το σημείο
τομής ήταν σημαντικά μεγαλύτερο στους 32 °C σε σχέση με τους 24 °C.
Το συνολικό μήκος κάθε λεπιδοτριχίου (ΣUi, ΣLj, ΣMk) παρουσιάζει επίσης
γραμμική σχέση με το μήκος των ατόμων, δηλαδή όσο αυξάνεται το μήκος των
ατόμων, αυξάνεται και το μήκος των εκάστοτε λεπιδοτριχίων (Εικόνα 20). Η
στατιστική επεξεργασία έδειξε ότι η κλίση της σχέσης ΣUi – SL είναι σημαντικά
μικρότερη (p<0,05, ANCOVA) στους 24 °C σε σχέση με τους 28 °C. Επίσης η κλίση
αυτή είναι μικρότερη στους 32 °C σε σχέση με αυτή στους 28 °C. Σημαντική ήταν η
επίδραση της θερμοκρασίας στη κλίση της σχέσης

ΣMk – SL. Η κλίση ήταν

στατιστικά μικρότερη στους 24 °C σε σχέση με τους 28 °C (p<0,05). Δεν
παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση της θερμοκρασίας στην κλίση της σχέσης ΣLj –
SL (p>0,05). Η επίδραση της θερμοκρασίας στο σημείο τομής με τον άξονα τομής
των y αποδείχθηκε επίσης σημαντική (Πίνακας 6).

Εικόνα 19: Διαγράμματα της σχέσης του αριθμού των τμημάτων κάθε λεπιδοτριχίου (i, j, k) με το
μήκος των ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C).
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Εικόνα 20: Διαγράμματα της σχέσης του μήκους κάθε λεπιδοτριχίου (ΣUi, ΣLj, ΣMk) με το μήκος
των ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C).

Πίνακας 6: Παράμετροι της εξίσωσης παλινδρόμησης του μήκους των λεπιδοτριχίων με το SL. Οι
κοινοί εκθέτες εκφράζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. b, κλίση της ευθείας, a, σημείο τομής με
τον άξονα των y, r2, συντελεστής προσδιορισμού, n, αριθμός δειγμάτων.

ΣUi

ΣLj

ΣMk

Temperature
24 °C
28 °C
32 °C
24 °C
28 °C
32 °C
24 °C
28 °C
32 °C

b
0,299a
0,327a,b
0,306b
0,311
0,338
0,314
0,177a
0,197a
0,192

a
-1,1231
-1,4192
-1,0481,2
-1,1021
-1,4312
-1,0181,2
-0,3181
-0,6231
-0,534

r²
0,961
0,972
0,961
0,931
0,967
0,946
0,907
0,963
0,957

n
42
69
62
27
43
53
42
68
67

Τέλος εξετάστηκε η επίδραση της θερμοκρασίας στην κλίση της σχέσης του
μήκους των πρώτων τριών τμημάτων κάθε λεπιδοτριχίου (U1-U3, L1-L3, M1-M3) με
το SL. Σε όλα τα τμήματα και λεπιδοτρίχια παρατηρείται αύξηση του μήκους του
τμήματος καθώς αυξάνεται το SL μέχρι περίπου τα 9-10 mm SL. Ακολούθως
παρατηρείται σταθεροποίηση του μήκους των τμημάτων, ανεξάρτητα από την
αύξηση του σωματικού μεγέθους (Εικόνα 21). Αυτό είναι εμφανές στα δείγματα τα
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οποία λήφθηκαν από τους 28 και 32 °C. Δεν ακολούθησε στατιστική σύγκριση του
ρυθμού αύξησης των επιμέρους χαρακτήρων λόγω της έλλειψης δεδομένων (τα
επόμενα τμήματα δεν είχαν αναπτυχθεί στα περισσότερα άτομα).

Εικόνα 21: Διαγράμματα της σχέσης του μήκους κάθε τμήματος των τριών λεπιδοτριχίων (U1-U3,
L1-L3, M1-M3) με το μήκος των ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C).
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Εικόνα 21 (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα): Διαγράμματα της σχέσης του μήκους κάθε
τμήματος των τριών λεπιδοτριχίων (U1-U3, L1-L3, M1-M3) με το μήκος των ατόμων (SL) για κάθε
πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C).

Δομή των λεπιδοτριχίων στο τέλος εφαρμογής των πειραματικών συνθηκών
Ο πρώτος χαρακτήρας που μελετήθηκε ήταν η κλίση της σχέσης του αριθμού
των τμημάτων του κάθε λεπιδοτριχίου (i, j, k) με το SL των ατόμων για κάθε
πειραματική συνθήκη. Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της νυμφικής περιόδου, και
στα ιχθύδια παρατηρήθηκε η γραμμική σχέση του ρυθμού αύξησης του αριθμού των
τμημάτων κάθε λεπιδοτριχίου με το μήκος των ατόμων (Εικόνα 22). Η κλίση της
σχέσης του αριθμού των τμημάτων των λεπιδοτριχίων με το SL επηρεάστηκε
σημαντικά από τη θερμοκρασία ανάπτυξης μόνο στην περίπτωση του άπω κάτω
λεπιδοτριχίου (p<0,05, ANCOVA). Η επίδραση της θερμοκρασίας στο σημείο τομής
με τον άξονα των y αποδείχθηκε επίσης σημαντική (Πίνακας 7).
Ο δεύτερος χαρακτήρας που μελετήθηκε ήταν η σχέση της κλίσης του μήκους
κάθε λεπιδοτριχίου (ΣUi, ΣLj, ΣMk) με το SL των ατόμων για κάθε πειραματική
συνθήκη. Όπως και στον προηγούμενο υπό εξέταση χαρακτήρα έτσι και εδώ το
μήκος του κάθε λεπιδοτριχίου αυξάνεται γραμμικά σε σχέση με το μήκος των ατόμων
(Εικόνα 23). Η κλίση της σχέσης του μήκους κάθε λεπιδοτριχίου με το SL
επηρεάστηκε σημαντικά από τη θερμοκρασία ανάπτυξης στην περίπτωση και των
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τριών λεπιδοτριχίων (p<0,05, ANCOVA). Η επίδραση της θερμοκρασίας στο σημείο
τομής με τον άξονα των y αποδείχθηκε σημαντική (p<0,05) (Πίνακας 8).

Εικόνα 22: Διαγράμματα της σχέσης του αριθμού των τμημάτων κάθε λεπιδοτριχίου (i, j, k) με το
μήκος των ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C).

Πίνακας 7: Παράμετροι της εξίσωσης παλινδρόμησης του αριθμού των λεπιδοτριχίων με το SL. Οι
κοινοί εκθέτες εκφράζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. b, κλίση της ευθείας, a, σημείο τομής με
τον άξονα των y, r2, συντελεστής προσδιορισμού, n, αριθμός δειγμάτων.

i

j

k

Temperature
24 °C
28 °C
32 °C
24 °C
28 °C
32 °C
24 °C
28 °C
32 °C

b
1,044
1,069
1,014
1,031
1,12a
0,979a
0,816
0,846
0,784

a
-3,4391,2
-2,9941,3
-2,7942,3
-3,5671
-4,0251,2
-3,0562
-2,6111,2
-2,6641,3
-2,6472,3

r²
0,941
0,904
0,928
0,895
0,911
0,921
0,929
0,827
0,926

n
91
90
82
90
93
86
90
87
91
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Εικόνα 23: Διαγράμματα της σχέσης του μήκους κάθε λεπιδοτριχίου (ΣUi, ΣLj, ΣMk) με το μήκος
των ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C).

Πίνακας 8: Παράμετροι της εξίσωσης παλινδρόμησης του μήκους των λεπιδοτριχίων με το SL. Οι
κοινοί εκθέτες εκφράζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. b, κλίση της ευθείας, a, σημείο τομής με
τον άξονα των y, r2, συντελεστής προσδιορισμού, n, αριθμός δειγμάτων.

ΣUi

ΣLj

ΣΜk

Temperature
24 °C
28 °C
32 °C
24 °C
28 °C
32 °C
24 °C
28 °C
32 °C

b
0,332a
0,348b
0,303a,b
0,322c
0,344d
0,290c,d
0,216e
0,232e,f
0,205f

a
-0,8111
-0,8551,2
-0,4762
-0,6591,2
-0,8751,3
-0,3682,3
-0,4511
0,6432
-0,3931,2

r²
0,951
0,939
0,964
0,933
0,935
0,955
0,951
0,946
0,974

n
91
90
82
90
94
86
95
91
91
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Από κάθε λεπιδοτρίχιο του ουραίου πτερυγίου των ιχθυδίων που λήφθηκαν
στο τέλος των πειραματικών συνθηκών εξετάστηκαν τα εννέα πρώτα τμήματα όσον
αφορά στο άπω άνω λεπιδοτρίχιο (U1-U9) και στο άπω κάτω λεπιδοτρίχιο (L1-L9).
Στο εγγύς λεπιδοτρίχιο εξετάστηκαν τα επτά τμήματα (Μ1-Μ7).
Το μήκος του πρώτου τμήματος κάθε λεπιδοτριχίου αυξάνεται γραμμικά όσο
αυξάνει το μήκος των ατόμων (Εικόνα 24). Ο στατιστικός έλεγχος των διαφορών των
παραμέτρων των αντίστοιχων εξισώσεων παλινδρόμησης μεταξύ των διαφορετικών
πληθυσμών έδειξε τη σημαντική επίδραση της θερμοκρασίας στο b και στο a
(Πίνακας 9). Παρά τη σημαντικότητα των διαφορών, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο
συγκεκριμένο πρότυπο απόκρισης των b και a στην αύξηση της θερμοκρασίας. Για
παράδειγμα η κλίση b διαφοροποιείται σημαντικά στο ένα θερμοκρασιακό όριο αλλά
όχι πάντα στο ίδιο (Πίνακας 9).

56

Εικόνα 24: Διαγράμματα της σχέσης του μήκους του πρώτου τμήματος κάθε λεπιδοτριχίου (U1, L1,

M1) με το μήκος των ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C).

Πίνακας 9: Παράμετροι της εξίσωσης παλινδρόμησης του μήκους του πρώτου τμήματος κάθε
λεπιδοτριχίου με το SL. Οι κοινοί εκθέτες εκφράζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. b, κλίση της
ευθείας, a, σημείο τομής με τον άξονα των y, r2, συντελεστής προσδιορισμού, n, αριθμός δειγμάτων.

U1

L1

M1

Temperature
24 °C
28 °C
32 °C
24 °C
28 °C
32 °C
24 °C
28 °C
32 °C

b
0,012a,b
0,018a
0,021b
0,009c
0,013d
0,003c,d
0,013e
0,014f
0,009e,f

a
0,2381,2
0,1801,3
0,1012,3
0,3491,2
0,2881
0,3982
0,2811,2
0,2611
0,3182

r²
0,298
0,567
0,658
0,192
0,372
0,053
0,444
0,424
0,453

n
89
90
76
80
93
71
89
90
85
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Το μήκος των τμημάτων 2-9 του άπω άνω και άπω κάτω όπως και το μήκος
των τμημάτων 2-7 του εγγύς λεπιδοτριχίου στην πλειονότητα των περιπτώσεων
αποδείχθηκε ανεξάρτητο από το μήκος των ατόμων σε κάθε πειραματική συνθήκη (p
> 0,05, student t-test), ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις το b ήταν ελαφρώς διαφορετικό
του μηδενός (π.χ. U2 32 °C, Εικόνα 25) (Εικόνα 25, 26, 27).
Η θερμοκρασία επέδρασε σημαντικά στο μέσο μήκος των περισσοτέρων από
τα τμήματα U2-U9 που εξετάστηκαν (p<0,05, ANOVA). Η απόκριση των μέσων
μηκών στην αύξηση της θερμοκρασίας δεν ήταν ενιαία για όλα τα τμήματα. Τα
τμήματα U2-U4 είχαν σημαντικά μεγαλύτερο μήκος στους 24 °C από ότι είχαν στους
28 και 32 °C. Σε άλλες περιπτώσεις (U5) το πρότυπο απόκρισης του μήκους στη
θερμοκρασία ήταν σχήματος U (Εικόνα 28). Όμοια ήταν τα αποτελέσματα και στην
περίπτωση του άπω κάτω λεπιδοτριχίου. Στις περιπτώσεις των τμημάτων L2 και L3
το μέσο μήκος ήταν σημαντικά μεγαλύτερο στους 24 °C. Στο τμήμα L4 παρατηρείται
όμως ότι το μέσο μήκος είναι μεγαλύτερο στους 32 °C (Εικόνα 29).
Ως προς το εγγύς λεπιδοτρίχιο, το κύριο πρότυπο απόκρισης ήταν η
σημαντική συγκριτικά αύξηση του μήκους των τμημάτων Μ3-Μ6 στη συνθήκη των
32 °C (Εικόνα 30).
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Εικόνα 25: Διαγράμματα του μήκους των τμημάτων 2-9 του άπω άνω λεπιδοτριχίου (U2-U9) με το
μήκος των ατόμων (SL) σε κάθε πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C).
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Εικόνα 26: Διαγράμματα της σχέσης του μήκους των τμημάτων 2-9 του άπω κάτω λεπιδοτριχίου (L2L9) με το μήκος των ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C).
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Εικόνα 27: Διαγράμματα της σχέσης του μήκους των τμημάτων 2-7 του εγγύς λεπιδοτριχίου (Μ2-Μ7)
με το μήκος των ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C).
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Εικόνα 28: Διαγράμματα του μέσου μήκους κάθε τμήματος του άπω άνω λεπιδοτριχίου σε κάθε
πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C) και επανάληψη (C,D). Οι αστερίσκοι δείχνουν τις στατιστικά
σημαντικές διαφορές στο μέσο μήκος κάθε τμήματος ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες. Μέσο
μήκος + 2SE (standard error). *, p<0,05.
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Εικόνα 29: Διαγράμματα του μέσου μήκους κάθε τμήματος του άπω κάτω λεπιδοτριχίου σε κάθε
πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C) και επανάληψη (C,D). Οι αστερίσκοι δείχνουν τις στατιστικά
σημαντικές διαφορές στο μέσο μήκος κάθε τμήματος ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες. Μέσο
μήκος + 2SE (standard error). *, p<0,05.
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Εικόνα 30: Διαγράμματα του μέσου μήκους κάθε τμήματος του εγγύς λεπιδοτριχίου σε κάθε
πειραματική συνθήκη (24, 28, 32 °C) και επανάληψη (C,D). Οι αστερίσκοι δείχνουν τις στατιστικά
σημαντικές διαφορές στο μέσο μήκος κάθε τμήματος ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες. Μέσο
μήκος + 2SE (standard error). *, p<0,05.
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3.4.

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα άτομα που λήφθηκαν στο τέλος

εφαρμογής

των

διαφορετικών

πειραματικών

συνθηκών.

Συγκεκριμένα

χρησιμοποιήθηκαν 70 άτομα από τη συνθήκη των 24 °C, 72 άτομα από τη συνθήκη
των 28 °C και 48 άτομα από τη συνθήκη των 32 °C. Σκοπός της παραπάνω ανάλυσης
ήταν να εξεταστεί κατά πόσον τα άτομα των τριών αυτών συνθηκών μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν με βάση τους μορφομετρικούς χαρακτήρες του ουραίου
πτερυγίου. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκε το μήκος των τμημάτων 2-6 του άπω άνω
λεπιδοτριχίου (U2-U6), 2-6 του άπω κάτω λεπιδοτριχίου (L2-L6) και 2-6 του εγγύς
λεπιδοτριχίου (M2-M6). Η επιλογή των παραπάνω χαρακτήρων βασίστηκε στο
γεγονός ότι εμφάνισαν τις περισσότερες στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα
στις διαφορετικές συνθήκες στη στατιστική σύγκριση που προηγήθηκε.
Η ανάλυση κανονικών μεταβλητών επιβεβαίωσε τη σημαντική επίδραση της
θερμοκρασίας στη δομή των λεπιδοτριχίων του ουραίου πτερυγίου. Η πρώτη
κανονική

μεταβλητή

διαχώρισε

πλήρως

τις

τρεις

διαφορετικές

συνθήκες

ερμηνεύοντας το 81,5% της συνολικής διακύμανσης. Η δεύτερη κανονική μεταβλητή
διαχώρισε τα άτομα των 28 °C από τα άτομα των 24 και 32 °C και ερμήνευσε το
18,5% της συνολικής διακύμανσης (Wilks-λ = 0,36 και p<0,001) (Εικόνα 31).
Η μήτρα κατηγοριοποίησης έδειξε πως η μορφομετρική δομή των τριών
λεπιδοτριχίων κατατάσσει το 77,4% των ατόμων στη σωστή πειραματική ομάδα. Για
τις επιμέρους ομάδες το ποσοστό ορθής επανατοποθέτησης κυμάνθηκε μεταξύ του
75% (28 και 32 °C) και του 81% (24 °C) (Πίνακας 10).
Η μήτρα κατηγοριοποίησης δεν περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία εμφάνισαν
τεχνικά προβλήματα κατά την παρατήρηση.
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Εικόνα 31: Διασπορά των διαφορετικών συνθηκών (24, 28 και 32 °C) κατά μήκος των κανονικών
μεταβλητών (CV1, CV2) με βάση τους εξεταζόμενους μορφομετρικούς χαρακτήρες του ουραίου
πτερυγίου. Εντός παρενθέσεως δίνεται το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που εκφράζει η κάθε
μεταβλητή. Οι γραμμές σφάλματος ισούνται με ± SE.

Πίνακας 10: Μήτρα κατηγοριοποίησης των ατόμων στις τρεις διαφορετικές θερμοκρασιακές
συνθήκες. Δίνεται ο αριθμός των ατόμων που κατατάσσονται σε κάθε ομάδα. Εντός παρενθέσεων
δίνεται η πιθανότητα τυχαίας κατάταξης.

Θερμοκρασία
24 °C
28 °C
32 °C

24 °C

28 °C

(p=0,384)
59
10
1

(p=0,342)
11
49
12

32 °C
(p=0,274)

3
6
39
Σύνολο

Ποσοστό (%)
80,8
75,4
75,0
77,4
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ΠΕΙΡΑΜΑ Β
3.5.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ
Στο πείραμα αυτό ελέγχθηκε η συσχέτιση της σωματικής αύξησης των

νυμφών με το ρυθμό αύξησης των επόμενων οντογενετικών σταδίων.
Σε όλες τις πειραματικές συνθήκες και πειραματικές επαναλήψεις, ο ρυθμός
αύξησης του SL παρουσίασε μια σημαντική μείωση κατά την ηλικία των 43 – 44 dpf
(Εικόνα 32).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση του αρχικού ρυθμού σωματικής
αύξησης στο μετέπειτα ρυθμό αύξησης των πληθυσμών δεν ήταν σημαντική (p>0,05)
(Πίνακας 11).

Εικόνα 32: Διαγράμματα της αύξησης του SL με την ηλικία στις διαφορετικές πειραματικές
συνθήκες (S, Med, L) και πειραματικές επαναλήψεις (A,B). Mean SL (± standard deviation), μέσο
τυπικό μήκος, S = Small, Med = Medium, L = Large
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Πίνακας 11: Ρυθμοί αύξησης (SGR) στην πρώτη και δεύτερη φάση ανάπτυξης στις διαφορετικές
συνθήκες. Τα Small, Medium και Large αντιστοιχούν στα άτομα μικρού, μεσαίου και μεγάλου
σωματικού μεγέθους κατά την πρώτη διαλογή μεγέθους. lna = σημείο τομής με τον άξονα των y. r2,
συντελεστής προσδιορισμού. n, αριθμός δειγμάτων.

Πειραματική
Επανάληψη
A

Φάση 1

Φάση 2

Συνθήκη

SGR

lna

r²

n

Small

0,031

1,339

0,875

5

A

Medium

0,028

1,465

0,927

5

A

Large

0,024

1,634

0,946

6

B

Small

0,042

1,040

0,917

5

B

Medium

0,036

1,344

0,924

5

B

Large

0,032

1,570

0,942

5

A

Small

0,004

2,491

0,896

5

A

Medium

0,003

2,543

0,896

5

A

Large

0,003

2,583

0,899

5

B

Small

0,003

2,672

0,909

5

B

Medium

0,003

2,741

0,944

5

B

Large

0,003

2,813

0,967

5
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3.6.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΤΟΥ

ΡΥΘΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΝΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΥΛΟΥ
Ο ρυθμός επιβίωσης ήταν υψηλός σε όλες τις συνθήκες και επαναλήψεις
(>50%). Στην πρώτη επανάληψη, το μέγεθος των νυμφών κατά τη διαλογή μεγεθών
είχε σημαντική επίδραση στο ρυθμό επιβίωσης (p<0,05). Συγκεκριμένα ο ρυθμός
επιβίωσης παρουσίασε μέγιστο στη Large κλάση μεγέθους (81%) και ελάχιστο στη
Small κλάση μεγέθους (53%). Αντίθετα στη δεύτερη πειραματική επανάληψη δεν
παρατηρήθηκε ανάλογη σημαντική επίδραση (Εικόνα 33).

Εικόνα 33: Η μέση επιβίωση των ατόμων στις τρεις πειραματικές συνθήκες (S, Med, L) των δύο
πειραματικών επαναλήψεων (Rep A, B) στο τέλος πειραμάτων. Οι αστερίσκοι δείχνουν τις στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις συνθήκες. *, p<0,05

Ο ρυθμός σωματικής αύξησης των νυμφών δεν είχε σημαντική συσχέτιση με
την τελική αναλογία φύλου (p>0,05). Στην πρώτη πειραματική επανάληψη τα
ποσοστά των θηλυκών κυμάνθηκαν από 28% στη Small κλάση μέχρι 35% στη Large
κλάση μεγέθους. Στη δεύτερη πειραματική επανάληψη τα ποσοστά αυτά ήταν μεταξύ
του 33 – 34% και για τις τρεις κλάσεις μεγέθους. Η αναλογία θηλυκά:αρσενικά για
όλες τις συνθήκες και επαναλήψεις ήταν περίπου 1:2 (Πίνακας 12).
Πίνακας 12: Αναλογίες φύλου στο τέλος των πειραμάτων. (? = αδιαφοροποίητα άτομα).

Replicate

Condition

♂

♀

?

n

%♂

%♀

A

Small
Medium
Large

44
67
81

21
34
47

10
10
4

75
111
132

72
69,4
64,4

28
30,6
35,6

B

Small
Medium
Large

58
68
61

32
36
33

7
5
3

97
109
97

67
67
66

33
33
34
69

3.7.

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Για τη μελέτη της ανομοιογένειας μεγέθους στην πρώτη και δεύτερη

πειραματική επανάληψη κατασκευάστηκαν τα διαγράμματα της κατανομής
συχνοτήτων μήκους όλου του πληθυσμού για κάθε πειραματική συνθήκη (Small,
Medium, Large) και επανάληψη (A, B). Παρατηρήθηκε ότι και στις δύο πειραματικές
επαναλήψεις η ανομοιογένεια του πληθυσμού ως προς το μήκος αυξάνεται όσο
μεγαλώνει η ηλικία ενός πληθυσμού (Εικόνα 34, 35).

Εικόνα 34: Κατανομές των συχνοτήτων του μήκους των πληθυσμών για κάθε κλάση μεγέθους (Small,
Medium, Large) της πρώτης πειραματικής επανάληψης.
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Εικόνα 35: Κατανομές των συχνοτήτων του μήκους των πληθυσμών για κάθε κλάση μεγέθους (Small,
Medium, Large) της δεύτερης πειραματικής επανάληψης.

Τα γραφήματα της εξέλιξης του συντελεστή διακύμανσης (CV) του SL σε
σχέση με την ηλικία ή το μέσο SL επιβεβαιώνουν την αύξηση του CV με την ηλικία.
Επιπρόσθετα δείχνουν πως και στις δύο επαναλήψεις, ο συντελεστής διακύμανσης
των αρχικά μικρών ατόμων (Small) είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το CV των
άλλων δύο ομάδων. Τέλος αξιοσημείωτη είναι η σταθεροποίηση ή και μείωση του
CV. Στην πρώτη πειραματική επανάληψη (Replicate A) παρατηρήθηκε ότι ο
συντελεστής διακύμανσης αυξάνεται μέχρι περίπου τις 50 dpf όπου και φτάνει σε ένα
πλατό. Το διάγραμμα που προέκυψε για το συντελεστή διακύμανσης σε σχέση με το
μέσο μήκος δείχνει ότι o συντελεστής διακύμανσης στη Small κλάση αυξάνεται μέχρι
τα 15 mm περίπου, ενώ στις Medium και Large κλάσεις μεγέθους ο συντελεστής
διακύμανσης αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέσο μήκος του πληθυσμού (Εικόνα 36).
Στη δεύτερη πειραματική επανάληψη παρατηρούμε ότι μετά τις 50 dpf
περίπου ο συντελεστής διακύμανσης παρουσιάζει μια πτώση και στη συνέχεια
σταθεροποιείται και στις τρεις πειραματικές συνθήκες. Στο διάγραμμα του
συντελεστή διακύμανσης σε σχέση με το μήκος παρατηρείται επίσης πτώση και
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σταθεροποίηση του CV στα 20 mm περίπου και στις τρεις πειραματικές συνθήκες
(Εικόνα 36).
Επίσης αξιοσημείωτη ήταν η διατήρηση των αρχικών διαφορών του CV
ανάμεσα στις τρεις κλάσεις μεγεθών και στις δύο πειραματικές επαναλήψεις (Εικόνα
36).

Εικόνα 36: Εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης (CV) του SL σε σχέση με την ηλικία (dpf) και το
μέσο SL (mean SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (Small, Medium, Large) και επανάληψη (Replicate
A, B).
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3.8.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΤΟΥ

ΡΥΘΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΝΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
Ο πρώτος χαρακτήρας που μελετήθηκε ήταν η κλίση της σχέσης του αριθμού
των τμημάτων του κάθε λεπιδοτριχίου (i, j, k) με το SL των ατόμων για κάθε
πειραματική συνθήκη και φύλο. Και στα δύο φύλα παρατηρείται μια γραμμική σχέση
της κλίσης του αριθμού των τμημάτων κάθε λεπιδοτριχίου με το SL (Εικόνα 37, 38).
Η κλίση της σχέσης του αριθμού των τμημάτων και των τριών λεπιδοτριχίων
με το SL παρουσίασε σημαντική συσχέτιση με το ρυθμό σωματικής αύξησης των
νυμφών μόνο στην περίπτωση της Small κλάσης μεγέθους (p<0,05, ANCOVA). Η
κλίση της σχέσης του αριθμού των τμημάτων με το SL ήταν στατιστικά μικρότερη
στα αρσενικά άτομα σε σχέση με τα θηλυκά άτομα της Small κλάσης μεγέθους. Η
συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με το σημείο τομής με τον
άξονα των y αποδείχθηκε επίσης σημαντική(p<0,05, ANCOVA) (Πίνακας 13).
Ο δεύτερος χαρακτήρας που μελετήθηκε ήταν η κλίση της σχέσης του μήκους
κάθε λεπιδοτριχίου με το SL. Το συνολικό μήκος κάθε λεπιδοτριχίου (ΣUi, ΣLj,
ΣMk), αυξάνεται γραμμικά σε σχέση με το μήκος των ατόμων στα θηλυκά άτομα
(Εικόνα 39). Η κλίση της σχέσης αυτής στα αρσενικά άτομα μειώνεται ή γίνεται
αρνητική (Εικόνα 40). Σημαντική ήταν η συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης
των νυμφών με την κλίση της σχέσης του μήκους και των τριών λεπιδοτριχίων με το
SL (p<0,05, ANCOVA). Οι περισσότερες διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των
θηλυκών της Small κλάσης με τα θηλυκά των άλλων δύο κλάσεων μεγέθους
(Medium, Large), αλλά και μεταξύ των θηλυκών και αρσενικών ατόμων της Small
κλάσης μεγέθους. Η συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με το
σημείο τομής του άξονα των y ήταν επίσης στατιστικά σημαντική (p<0,05,
ANCOVA) (Πίνακας 14).
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Εικόνα 37: Διαγράμματα της σχέσης του αριθμού των τμημάτων κάθε λεπιδοτριχίου (i, j, k) με το
μήκος των θηλυκών ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (Small, Medium, Large). S, Small.
Med, Medium. L, Large.

Εικόνα 38: Διαγράμματα της σχέσης του αριθμού των τμημάτων κάθε λεπιδοτριχίου (i, j, k) με το
μήκος των αρσενικών ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (Small, Medium, Large). S, Small.
Med, Medium. L, Large.
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Εικόνα 39: Διαγράμματα της σχέσης του μήκους κάθε λεπιδοτριχίου (i, j, k) με το μήκος των θηλυκών
ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (Small, Medium, Large). S, Small. Med, Medium. L,
Large.

Εικόνα 40: Διαγράμματα της σχέσης του μήκους κάθε λεπιδοτριχίου (i, j, k) με το μήκος των
αρσενικών ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (Small, Medium, Large). S, Small. Med,
Medium. L, Large.
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Πίνακας 13: Παράμετροι της εξίσωσης παλινδρόμησης του αριθμού των λεπιδοτριχίων με το SL. Οι
κοινοί εκθέτες εκφράζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. b, κλίση της ευθείας, a, σημείο τομής με
τον άξονα των y, r2, συντελεστής προσδιορισμού, n, αριθμός δειγμάτων.

i

j

k

Experimental
group
S-F
Med-F
L-F
S-M
Med-M
L-M
S-F
Med-F
L-F
S-M
Med-M
L-M
S-F
Med-F
L-F
S-M
Med-M
L-M

b

a

r²

n

0,798a
0,448
0,509
0,064a
0,193
0,049
0,942b
0,548
0,396
-0,005b
0,253
0,127
0,792c
0,451
0,355
0,105c
0,672
0,221

2,4041,2
13,9251,3
12,0812,4
21,8015
18,6183,6
20,4934,5,6
-2,0331,2
10,3081,3
14,3952,4
22,336
15,8313
18,0434
-3,1211
7,3861
9,366
14,828
1,920
11,863

0,453
0,173
0,178
0,004
0,021
0,004
0,525
0,239
0,103
0
0,025
0,020
0,775
0,292
0,167
0,015
0,094
0,125

20
29
23
27
26
25
20
29
24
28
25
24
12
18
19
22
15
19
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Πίνακας 14: Παράμετροι της εξίσωσης παλινδρόμησης του μήκους των λεπιδοτριχίων με το SL. Οι
κοινοί εκθέτες εκφράζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. b, κλίση της ευθείας, a, σημείο τομής με
τον άξονα των y, r2, συντελεστής προσδιορισμού, n, αριθμός δειγμάτων.

ΣUi

ΣLj

ΣΜk

Experimental
group
S-F
Med-F
L-F
S-M
Med-M
L-M
S-F
Med-F
L-F
S-M
Med-M
L-M
S-F
Med-F
L-F
S-M
Med-M
L-M

b

a

r²

n

0,186a,b
0,034a
0,057
0,017b
0,030
0,010
0,184c,d
0,074
0,039c
0,019d
-0,022
0,045
0,173e,f,g
0,055e
0,076f
-0,014g
0,024
-0,020

2,0991
6,2672
5,8741,3
6,5354
5,9632
6,7893,4
1,9141
4,8722
6,0311,3
6,2184,5
6,9432,4
5,2553,5
0,245
3,3711
3,0391,2
5,1493,4
3,8993
4,8502,4

0,639
0,019
0,045
0,007
0,010
0,001
0,648
0,104
0,023
0,008
0,005
0,038
0,791
0,093
0,178
0,006
0,010
0,016

20
29
23
27
26
26
20
29
24
29
25
27
13
25
23
23
22
24
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Από κάθε λεπιδοτρίχιο του ουραίου πτερυγίου των ενήλικων ατόμων που
λήφθηκαν στο τέλος της πρώτης πειραματικής επανάληψης εξετάστηκαν τα τρία
πρώτα τμήματα όσον αφορά το άπω άνω λεπιδοτρίχιο (U1-U3), τα πέντε πρώτα
τμήματα του άπω κάτω λεπιδοτριχίου (L1-L5), και τα δύο πρώτα τμήματα του εγγύς
λεπιδοτριχίου (Μ1-M2). Τα υπόλοιπα τμήματα δεν εξετάστηκαν περαιτέρω γιατί η
προκαταρτική στατιστική εξέταση δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές
ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες.
Το μήκος των τμημάτων που εξετάστηκαν αποδείχθηκε ανεξάρτητο στην
πλειονότητα των περιπτώσεων από το μήκος των ατόμων σε κάθε πειραματική
συνθήκη και φύλο (p>0,05, student t-test) ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις το b ήταν
ελαφρώς διαφορετικό του μηδενός (π.χ Μ2 S-F, Εικόνα 45) (Εικόνα 41, 42, 43, 44,
45, 46).
Ο ρυθμός σωματικής αύξησης είχε σημαντική συσχέτιση με το μέσο μήκος
των τριών τμημάτων του άπω άνω λεπιδοτριχίου (p<0,05, ANOVA). Το κυρίαρχο
πρότυπο απόκρισης τόσο για τα θηλυκά όσο και για τα αρσενικά άτομα ήταν
σχήματος U (Εικόνα 47). Όμοια ήταν και τα αποτελέσματα και στην περίπτωση
πρώτου τμήματος (L1) του άπω κάτω λεπιδοτριχίου. Το μέσο μήκος του L1 ήταν
σημαντικά μικρότερο στα θηλυκά και στα αρσενικά άτομα της Medium κλάσης
μεγέθους. Στα τμήματα L2 και L5 δεν παρατηρήθηκε κάποιο κυρίαρχο πρότυπο
απόκρισης (Εικόνα 48).
Ως προς το εγγύς λεπιδοτρίχιο παρατηρήθηκαν δύο πρότυπα απόκρισης. Το
πρότυπο απόκρισης για το τμήμα Μ1 είναι σχήματος U ενώ στο τμήμα M2
παρατηρήθηκε σημαντική συγκριτικά αύξηση του μέσου μήκους στα θηλυκά της
Small κλάσης μεγέθους (Εικόνα 49).

78

Εικόνα 41: Διαγράμματα του μήκους των τμημάτων 1-3 του άπω άνω λεπιδοτριχίου (U1-U3) με το
μήκος των θηλυκών ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (S, Med, L).

Εικόνα 42: Διαγράμματα του μήκους των τμημάτων 1-3 του άπω άνω λεπιδοτριχίου (U1-U3) με το
μήκος των αρσενικών ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (S, Med, L).

79

Εικόνα 43: Διαγράμματα του μήκους των τμημάτων 1-5 του άπω κάτω λεπιδοτριχίου (L1-L5) με το
μήκος των θηλυκών ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (S, Med, L).
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Εικόνα 44: Διαγράμματα του μήκους των τμημάτων 1-5 του άπω κάτω λεπιδοτριχίου (L1-L5) με το
μήκος των αρσενικών ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (S, Med, L).
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Εικόνα 45: Διαγράμματα του μήκους των τμημάτων 1-2 του εγγύς λεπιδοτριχίου (Μ1-Μ2) με το
μήκος των θηλυκών ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (S, Med, L).

Εικόνα 46: Διαγράμματα του μήκους των τμημάτων 1-2 του εγγύς λεπιδοτριχίου (Μ1-Μ2) με το
μήκος των αρσενικών ατόμων (SL) για κάθε πειραματική συνθήκη (S, Med, L).
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Εικόνα 47: Διαγράμματα του μέσου μήκους κάθε τμήματος του άπω άνω λεπιδοτριχίου σε κάθε
πειραματική συνθήκη (S, Med, L) και φύλο (F, M). Οι αστερίσκοι δείχνουν τις στατιστικά σημαντικές
διαφορές στο μέσο μήκος κάθε τμήματος ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες. Μέσο μήκος + 2SE
(standard error). *, p<0,05.

Εικόνα 48: Διαγράμματα του μέσου μήκους κάθε τμήματος του άπω κάτω λεπιδοτριχίου σε κάθε
πειραματική συνθήκη (S, Med, L) και φύλο (F, M). Οι αστερίσκοι δείχνουν τις στατιστικά σημαντικές
διαφορές στο μέσο μήκος κάθε τμήματος ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες. Μέσο μήκος + 2SE
(standard error). *, p<0,05.
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Εικόνα 49: Διαγράμματα του μέσου μήκους κάθε τμήματος του εγγύς λεπιδοτριχίου σε κάθε
πειραματική συνθήκη (S, Med, L) και φύλο (F, M). Οι αστερίσκοι δείχνουν τις στατιστικά σημαντικές
διαφορές στο μέσο μήκος κάθε τμήματος ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες. Μέσο μήκος + 2SE
(standard error). *, p<0,05.
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3.9.

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ
Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα άτομα που λήφθηκαν στο τέλος της

πρώτης πειραματικής επανάληψης. Η ανάλυση έγινε για κάθε φύλο ξεχωριστά. Για
την πραγματοποίηση των αναλύσεων στα θηλυκά άτομα χρησιμοποιήθηκαν 8 άτομα
από τη Small κλάση, 13 άτομα από τη Medium κλάση και 16 άτομα από τη Large
κλάση μεγέθους. Στα αρσενικά χρησιμοποιήθηκαν 16 άτομα από τη Small κλάση, 8
άτομα από τη Medium κλάση και 15 άτομα στη Large κλάση μεγέθους. Σκοπός της
παραπάνω ανάλυσης ήταν να εξεταστεί κατά πόσον τα άτομα των τριών αυτών
συνθηκών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τους μορφομετρικούς
χαρακτήρες του ουραίου πτερυγίου. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκε το μήκος των
τμημάτων 1-3 του άπω άνω λεπιδοτριχίου (U1-U3), 1-5 του άπω κάτω λεπιδοτριχίου
(L1-L5) και 1-2 του εγγύς λεπιδοτριχίου (M1-M2). Η επιλογή των παραπάνω
χαρακτήρων βασίστηκε στο γεγονός ότι εμφάνισαν τις περισσότερες στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες στη στατιστική σύγκριση
που προηγήθηκε.
Η ανάλυση των κανονικών μεταβλητών επιβεβαίωσε τη σημαντική συσχέτιση
του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με τη δομή των λεπιδοτριχίων του
ουραίου πτερυγίου. Στα θηλυκά άτομα η πρώτη κανονική μεταβλητή διαχώρισε
πλήρως τα θηλυκά άτομα της Medium κλάσης από τα θηλυκά άτομα της Small και
Large κλάσης μεγέθους ερμηνεύοντας το 72,6% της συνολικής διακύμανσης. Η
δεύτερη κανονική μεταβλητή διαχώρισε πλήρως τα θηλυκά άτομα των τριών
κλάσεων μεγέθους και ερμήνευσε το 27,4% της συνολικής διακύμανσης (Wilks-λ =
0,149 και p<0,001) (Εικόνα 50). Στα αρσενικά άτομα η πρώτη κανονική μεταβλητή
διαχώρισε πλήρως τα άτομα των τριών κλάσεων ερμηνεύοντας το 73,2% της
συνολικής διακύμανσης. Η δεύτερη κανονική μεταβλητή διαχώρισε πλήρως τα
αρσενικά άτομα της Small κλάσης μεγέθους από τα αρσενικά άτομα της Medium και
Large κλάσης μεγέθους και ερμήνευσε το 26,8% της συνολικής διακύμανσης (Wilksλ = 0,167 και p<0,001) (Εικόνα 50).
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Εικόνα 50: Διασπορά των διαφορετικών κλάσεων (S, Med και L) και των δύο φύλων (Females,
Males), κατά μήκος των κανονικών μεταβλητών (CV1, CV2) με βάση τους εξεταζόμενους
μορφομετρικούς χαρακτήρες του ουραίου πτερυγίου. Εντός παρενθέσεως δίνεται το ποσοστό της
συνολικής διακύμανσης που εκφράζει η κάθε μεταβλητή. Οι γραμμές σφάλματος ισούνται με ± SE. S
= Small, Med = Medium, L = Large

Η μήτρα κατηγοριοποίησης στα θηλυκά άτομα έδειξε πως η μορφομετρική
δομή των τριών λεπιδοτριχίων κατατάσσει το 83,8% των ατόμων στη σωστή
πειραματική ομάδα. Για τις επιμέρους ομάδες το ποσοστό σωστής επανατοποθέτησης
κυμάνθηκε μεταξύ του 70% (Small κλάση μεγέθους) και του 93% (Large κλαση
μεγέθους) (Πίνακας 15). Στα αρσενικά άτομα η μήτρα κατηγοριοποίησης έδωσε
παρόμοια αποτελέσματα. Η δομή των λεπιδοτριχίων κατατάσσει το 90% των ατόμων
στη σωστή πειραματική ομάδα. Για τις επιμέρους ομάδες το ποσοστό σωστής
επανατοποθέτησης κυμάνθηκε μεταξύ του 80% (Medium κλάση μεγέθους) και του
100% (Large κλαση μεγέθους) (Πίνακας 16).
Η μήτρα κατηγοριοποίησης δεν περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία εμφάνισαν
τεχνικά προβλήματα κατά την παρατήρηση.
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Πίνακας 15: Μήτρα κατηγοριοποίησης των θηλυκών ατόμων στις τρεις διαφορετικές πειραματικές
συνθήκες. Δίνεται ο αριθμός των ατόμων που κατατάσσονται σε κάθε ομάδα. Εντός παρενθέσεων
δίνεται η πιθανότητα τυχαίας κατάταξης. S, Small. Med, Medium. L, Large. F, Females.

Συνθήκη
S-F
Med-F
L-F

S-F
(p=0,270)
7
1
0

Med-F
(p=0,351)
1
11
1

L-F
(p=0,378)

2
1
13
Σύνολο

Ποσοστό (%)
70,0
84,6
92,8
83,8

Πίνακας 16: Μήτρα κατηγοριοποίησης των αρσενικών ατόμων στις τρεις διαφορετικές πειραματικές
συνθήκες. Δίνεται ο αριθμός των ατόμων που κατατάσσονται σε κάθε ομάδα. Εντός παρενθέσεων
δίνεται η πιθανότητα τυχαίας κατάταξης. S, Small. Med, Medium. L, Large. M, Males.

Συνθήκη
S-M
Med-M
L-M

S-M
(p=0,436)
15
1
0

Med-M
(p=0,256)
0
8
0

L-M
(p=0,308)

2
1
12
Σύνολο

Ποσοστό (%)
88,2
80,0
100,0
89,7
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3.10. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΤΟΥ

ΡΥΘΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΝΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ZEBRAFISH
Η συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με το σχήμα του
σώματος των ενήλικων ατόμων εξετάστηκε ξεχωριστά στα θηλυκά και στα αρσενικά
της πρώτης πειραματικής επανάληψης. Και στα δύο φύλα από την ανάλυση
κανονικών συνιστωσών αποδείχθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση του αρχικού ρυθμού
σωματικής αύξησης με το σχήμα του σώματος των ενήλικων ατόμων.
Στην περίπτωση των θηλυκών ατόμων, η πρώτη κανονική μεταβλητή
διαχώρισε πλήρως τα άτομα των τριών κλάσεων μεγέθους (Small, Medium, Large). Η
δεύτερη κανονική μεταβλητή διαχώρισε τα θηλυκά άτομα που ανήκαν στην Small
κλάση από τα θηλυκά άτομα που ανήκαν στην Medium και Large κλάση μεγέθους
(Wilks-λ = 0,177, p<0,001) (Εικόνα 51).
Παρόμοια, και στα αρσενικά άτομα η πρώτη κανονική μεταβλητή διαχώρισε
πλήρως τα άτομα των τριών κλάσεων μεγέθους. Η δεύτερη κανονική μεταβλητή
ομαδοποίησε και διαχώρισε τα άτομα της Small και Large κλάσης από αυτά της
Medium κλάσης μεγέθους (Wilks-λ = 0,144, p<0,001) (Εικόνα 52).

Εικόνα 51: Διασπορά των διαφορετικών κλάσεων (S, Med και L) κατά μήκος των κανονικών
μεταβλητών (CV1, CV2) για τα θηλυκά άτομα (Females). Εντός παρενθέσεως δίνεται το ποσοστό της
συνολικής διακύμανσης σχήματος του σώματος που εκφράζει η κάθε μεταβλητή. Οι γραμμές
σφάλματος ισούνται με ± SE. S, Small. Med, Medium. L, Large.
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Εικόνα 52: Διασπορά των διαφορετικών κλάσεων (S, Med και L) κατά μήκος των κανονικών
μεταβλητών (CV1, CV2) για τα αρσενικά άτομα (Males). Εντός παρενθέσεως δίνεται το ποσοστό της
συνολικής διακύμανσης σχήματος του σώματος που εκφράζει η κάθε μεταβλητή. Οι γραμμές
σφάλματος ισούνται με ± SE. S, Small. Med, Medium. L, Large.

Σε ότι αφορά στα θηλυκά άτομα τα διαγράμματα συνιστωσών δυνάμεων
έδειξαν ότι η κατά μήκος του CV1 διαφοροποίηση του σχήματος οφείλεται σε
μετατοπίσεις:
•

της πρόσθιας βάσης του ραχιαίου πτερυγίου,

•

της οπίσθιας βάσης του ραχιαίου πτερυγίου,

•

της βάσης των ουραίων λεπιδοτριχίων,

•

του οπίσθιου άκρου της βάσης του εδρικού πτερυγίου,

•

του πρόσθιου άκρου της βάσης του εδρικού πτερυγίου,

•

του πρόσθιου άκρου της βάσης του κοιλιακού πτερυγίου, και

•

της βάσης του θωρακικού πτερυγίου (Εικόνα 53).

Όσον αφορά την κανονική μεταβλητή 2 (CV2) τα διαγράμματα συνιστωσών
δυνάμεων έδειξαν ότι η διαφοροποίηση του σχήματος στα θηλυκά άτομα οφείλεται
σε μετατοπίσεις:
•

του άκρου του ρύγχους,

•

της πρόσθιας βάσης του ραχιαίου πτερυγίου,

•

της οπίσθιας βάσης του ραχιαίου πτερυγίου,

•

της βάσης των ουραίων λεπιδοτριχίων,

•

του οπίσθιου άκρου της βάσης του εδρικού πτερυγίου,

•

του πρόσθιου άκρου της βάσης του εδρικού πτερυγίου, και

•

της βάσης του θωρακικού πτερυγίου (Εικόνα 53).
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Εικόνα 53: Διαγράμματα των συνιστωσών δυνάμεων που δείχνουν τις αλλαγές στο σχήμα του
σώματος στις ακραίες τιμές (-, +, x3) των κανονικών μεταβλητών (CV1, CV2), για τα θηλυκά άτομα
των τριών διαφορετικών κλάσεων μεγέθους (Small, Medium, Large).

Σε ότι αφορά στα αρσενικά άτομα τα διαγράμματα συνιστωσών δυνάμεων
έδειξαν ότι η κατά μήκος του CV1 διαφοροποίηση του σχήματος οφείλεται σε
μετατοπίσεις:
•

του άκρου του ρύγχους,

•

της πρόσθιας βάσης του ραχιαίου πτερυγίου,

•

της οπίσθιας βάσης του ραχιαίου πτερυγίου,

•

της βάσης των ουραίων λεπιδοτριχίων,

•

του οπίσθιου άκρου της βάσης του εδρικού πτερυγίου,

•

του πρόσθιου άκρου της βάσης του εδρικού πτερυγίου,

•

του πρόσθιου άκρου της βάσης του κοιλιακού πτερυγίου,

•

της βάσης του θωρακικού πτερυγίου, και

•

του κάτω άκρου του γναθικού οστού (Εικόνα 54).

Όσον αφορά την κανονική μεταβλητή 2 (CV2) τα διαγράμματα συνιστωσών
δυνάμεων έδειξαν ότι η διαφοροποίηση του σχήματος στα αρσενικά άτομα οφείλεται
σε μετατοπίσεις:
•

της πρόσθιας βάσης του ραχιαίου πτερυγίου,

•

της οπίσθιας βάσης του ραχιαίου πτερυγίου,

•

της βάσης των ουραίων λεπιδοτριχίων,

•

του οπίσθιου άκρου της βάσης του εδρικού πτερυγίου,

•

του πρόσθιου άκρου της βάσης του εδρικού πτερυγίου,

•

του πρόσθιου άκρου της βάσης του κοιλιακού πτερυγίου,
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•

της βάσης του θωρακικού πτερυγίου,

•

του κάτω άκρου του βραγχιακού επικαλύμματος, και

•

του κάτω άκρου του γναθικού οστού (Εικόνα 54).

Εικόνα 54: Διαγράμματα των συνιστωσών δυνάμεων που δείχνουν τις αλλαγές στο σχήμα του
σώματος στις ακραίες τιμές (-, +, x3) των κανονικών μεταβλητών (CV1, CV2), για τα αρσενικά άτομα
των τριών διαφορετικών κλάσεων μεγέθους (Small, Medium, Large).
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η επίδραση της θερμοκρασίας στην
αύξηση και τη διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου των
νυμών και ιχθυδίων zebrafish. Επίσης εξετάστηκε η συσχέτιση των αρχικών ρυθμών
σωματικής αύξησης των νυμφών με την αύξηση και τη διαφοροποίηση των σκληρών
δομών του ουραίου πτερυγίου, με το ρυθμό αύξησης των επόμενων σταδίων, με την
ανομοιογένεια μεγέθους των πληθυσμών, με την αναλογία φύλου και με το τελικό
σχήμα του σώματος ενήλικων ατόμων zebrafish.

4.1

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΤΗΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

ΡΥΘΜΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΙΟΥ
ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
Στην παρούσα εργασία διενεργήθηκαν δύο πειράματα για τη μελέτη της
αύξησης και της διαφοροποίησης των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου
ατόμων zebrafish. Στο πείραμα Α εξετάστηκε η επίδραση της θερμοκρασίας
ανάπτυξης στην αύξηση και την διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου
πτερυγίου. Στο πείραμα Β εξετάστηκε η συσχέτιση του αρχικού ρυθμού σωματικής
αύξησης των νυμφών με την αύξηση και τη διαφοροποίηση των σκληρών δομών του
ουραίου πτερυγίου. Τόσο η συσχέτιση του αρχικού ρυθμού σωματικής αύξησης όσο
και η επίδραση της θερμοκρασίας στα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά αποδείχθηκε
σημαντική.
Η αύξηση των πτερυγίων στους τελεόστεους συμπεριλαμβανομένου και του
zebrafish γίνεται μέσω της διαδοχικής προσθήκης νέων τμημάτων στο απώτερο άκρο
κάθε αρτιγενούς λεπιδοτριχίου. Τα τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με αρθρώσεις.
Από τη στιγμή που δημιουργείται ένα τμήμα δεν αυξάνεται περεταίρω σε μήκος
(Becerra et al. 1983) (Εισαγωγή).
Το ουραίο πτερύγιου του zebrafish χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της
αναγέννησης και της αναπτυξιακής οντογένεσης με τη χρήση ή μη μοριακών και
γενετικών δεικτών ή με τη χρήση μεταλλάξεων (Santamaria and Becerra 1991, van
Eeden et al. 1996, Mari-Beffa et al. 1999, Iovine and Johnson 2000, Akimenko et al.
2003, Goldsmith et al. 2003, Iovine et al. 2005, Goldsmith et al. 2006, Iovine 2007,
Jain et al. 2007, Sims et al. 2009, Mari-Beffa and Murciano 2010, Azevedo et al.
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2012, Rolland-Lagan et al. 2012). Μέχρι σήμερα δεν έχουνε πραγματοποιηθεί
μελέτες οι οποίες να εξετάζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό, την επίδραση διαφορετικών
ρυθμών αύξησης ή διαφορετικών θερμοκρασιών ανάπτυξης στην αύξηση και
διαφοροποίηση των λεπιδοτριχίων του ουραίου πτερυγίου. Στην παρούσα εργασία
εξετάστηκε το μήκος του άπω άνω, άπω κάτω και εγγύς λεπιδοτριχίου (ΣUi, ΣLj,
ΣMk), ο αριθμός (i, j, k) και το μήκος των τμημάτων (Ui, Lj, Mk) (§ 2.5).
Αρχικά παρατηρήθηκε ότι ο ρυθμός αύξησης του μήκους και του αριθμού των
τμημάτων σε σχέση με το SL (standard length) είναι πολύ μεγαλύτερος στις νύμφες
και τα ιχθύδια σε σχέση με τα ενήλικα στα οποία ο ρυθμός αυτός μειώνεται. Αυτό
εξηγείται από το γεγονός ότι στις νύμφες και τα ιχθύδια λαμβάνει χώρα η
αλλομετρική αύξηση ενώ στα ενήλικα ο ρυθμός σωματικής αύξησης και ο ρυθμός
αύξησης του ουραίου πτερυγίου μειώνονται και γίνεται η αναπτυξιακή μετάβαση
στην ισομετρική αύξηση. Επίσης παρατηρήθηκε ότι το μήκος των πρώτων τριών
τμημάτων κάθε λεπιδοτριχίου (U1 – U3, L1 – L3) δεν είναι σταθερό μετά τη
δημιουργία των τμημάτων όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες εργασίες (Haas
1962, Becerra et al. 1983, Iovine and Johnson 2000). Το μήκος των τμημάτων αυτών
συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι τα 9-10 mm SL (25 dpf στους 24 °C, 20 dpf στους 28
και 32 °C) και στη συνέχεια ο ρυθμός αυτός μειώνεται ή σταθεροποιείται. Στο πρώτο
τμήμα κάθε λεπιδοτριχίου (U1, L1, M1) το μήκος συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι τα 18
mm SL ενώ το μήκος των επόμενων δύο τμημάτων κάθε λεπιδοτριχίου
σταθεροποιείται (Πείραμα Α). Η σταθεροποίηση του μήκους του πρώτου τμήματος
κάθε λεπιδοτριχίου γίνεται μετά τα 20 mm SL όπως παρατηρήθηκε από το πείραμα
Β.
Στο πείραμα Α παρατηρήθηκε ότι το μήκος των πρώτων τμημάτων του άπω
άνω και άπω κάτω λεπιδοτριχίου τείνει να είναι μεγαλύτερο στους 24 °C ενώ μετά το
4ο τμήμα το μήκος αυτό είναι μεγαλύτερο στους 32 °C. Η θερμοκρασία επέδρασε
στους ρυθμούς αύξησης των ατόμων με τους μικρότερους ρυθμούς αύξησης να
παρατηρούνται στους 24 °C. Άρα το μεγαλύτερο μήκος των πρώτων τμημάτων στους
24 °C δεν μπορεί να αποδοθεί στο ρυθμό αύξησης. Σε μελέτες που έγιναν οι οποίες
αφορούσαν την αναγέννηση του ουραίου πτερυγίου του zebrafish έχει αποδειχθεί η
ύπαρξη θερμορυθμιζόμενων μεταλλάξεων (Johnson and Bennett 1998). Πολλά από
τα γονίδια τα οποία εμπλέκονται στην αναγέννηση του ουραίου πτερυγίου
εμπλέκονται επίσης και στην ανάπτυξη του. Πιθανώς η δράση κάποιων γονιδίων
επηρεάζεται από τη θερμοκρασία αφού οι περισσότερες διαφορές παρατηρήθηκαν
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ανάμεσα στις δύο ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες (24 και 32 °C). Η δράση των
γονιδίων αυτών στις χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να επεκτείνει αρχικά τη
διάρκεια της φάσης αύξησης (Growth G, § 1.3.2) και να οδηγεί σε μεγαλύτερα σε
μήκος πρώτα τμήματα ενώ στη συνέχεια και καθώς τα άτομα εγκλιματίζονται πλήρως
στις χαμηλές θερμοκρασίες να μειώνεται η δράση των γονιδίων και να αρχίζει να
αυξάνεται η επίδραση των ρυθμών αύξησης. Αυτές οι διαφορές δεν παρατηρήθηκαν
στο μήκος των τμημάτων του εγγύς λεπιδοτριχίου όπου το μήκος των τμημάτων ήταν
μεγαλύτερο στους 32 °C. Γενικά το πρότυπο απόκρισης του μήκους όλων των
τμημάτων ήταν σχήματος U.
Στο πείραμα Β οι διαφορές στο μήκος των πρώτων δύο τμημάτων των τριών
λεπιδοτριχίων (U1 – U2, L1 – L2, M1 – M2), μπορεί να οφείλονται σε διαφορές του
αρχικού ρυθμού σωματικής αύξησης αφού τα πρώτα τμήματα είναι αυτά που
δημιουργούνται πρώτα και η προσθήκη των τμημάτων γίνεται στο απώτερο άκρο
κάθε λεπιδοτριχίου. Παρατηρήθηκε γενικά ότι το μήκος των τμημάτων ήταν
μεγαλύτερο είτε στα άτομα που άνηκαν στην Small κλάση είτε στα άτομα που
άνηκαν στην Large κλάση. Και σε αυτή την περίπτωση το μεγαλύτερο μήκος των
πρώτων τμημάτων μπορεί να οφείλεται είτε στην επέκταση της G φάσης στα αρχικά
βραδέως αυξανόμενα άτομα, είτε στους ρυθμούς αύξησης στα αρχικά ταχέως
αυξανόμενα άτομα.
Ενδιαφέρον στο μέλλον θα ήταν να πραγματοποιηθεί χρώση του ουραίου
πτερυγίου σε ζωντανά άτομα τα οποία θα διατηρούνται ατομικά σε ενυδρεία και η
εξέταση της αύξησης του ουραίου πτερυγίου σε τακτά χρονικά διαστήματα για την
πλήρη κατανόηση των μηχανισμών που ελέγχουν τις παρατηρούμενες διαφορές.
Οι διαφορές του μήκους των τμημάτων χρησιμοποιήθηκαν για την ‘τυφλή’
επανακατάταξη (classification matrix) των ατόμων στη θερμοκρασιακή η
αναπτυξιακή τους ιστορία. Στο πείραμα Α το ποσοστό της σωστής επανκατάταξης
ήταν 77,4%. Στο πείραμα Β το ποσοστό αυτό ανά φύλο ήταν μεγαλύτερο. Στα
θηλυκά το ποσοστό σωστής επανακατάταξης ήταν 83,8% και στα αρσενικά 89,7%.
Περαιτέρω μελέτες μπορούν να γίνουν για να αυξηθεί η ακρίβεια της
επανακατάταξης χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο δείγμα ατόμων και στην περίπτωση
του πειράματος Α να γίνει επανακατάταξη σε δείγμα ενήλικων ατόμων που έχουν
μεγαλώσει σε διαφορετικές θερμοκρασίες μέχρι ένα συγκεκριμένο οντογενετικό
στάδιο. Ενδιαφέρον θα ήταν επίσης παρόμοια μελέτη να γίνει και σε είδη εμπορικού
ενδιαφέροντος όπως π.χ. η τσιπούρα και το λαβράκι. Αν παρατηρηθούν διαφορές στο
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ουραίο πτερύγιο και αυτών των ειδών τότε το ουραίο πτερύγιο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ποιότητας που θα δείχνει την ιστορία ανάπτυξης ενός
ατόμου σε ένα στάδιο της ζωής του.

4.2

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η συσχέτιση του αρχικού ρυθμού

σωματικής αύξησης με το ρυθμό αύξησης των επόμενων σταδίων. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση του αρχικού ρυθμού σωματικής αύξησης των
νυμφών με το ρυθμό αύξησης των επόμενων σταδίων των τριών κλάσεων μεγεθών
(Small, Medium, Large) και στις δύο πειραματικές επαναλήψεις του πειράματος Β.
Παρατηρήθηκε επίσης ότι στην πρώτη φάση ανάπτυξης ο ρυθμός αύξησης των
αρχικά ‘μικρών’ ατόμων έτεινε να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τις υπόλοιπες
κλάσεις μεγεθών και στις δύο πειραματικές επαναλήψεις. Ωστόσο αυτή η διαφορά
δεν αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (Πίνακας 11, Αποτελέσματα).
Σε πειράματα που έγιναν στο είδος Chondrostoma nasus παρατηρήθηκε ότι οι
μεγαλύτερες σε μήκος νύμφες κατά την εκκόλαψη παρουσιάζουν ταχύτερους
ρυθμούς αύξησης σε σχέση με τις μικρότερες νύμφες. Ωστόσο αυτό συνέβει μόνο
κατά το στάδιο της νύμφης, ενώ κατά το στάδιο του ιχθυδίου οι ρυθμοί αυτοί
αντιστράφηκαν (Schludermann et al. 2009). Οι αντεστραμμένοι ρυθμοί αύξησης στο
στάδιο του ιχθυδίου αποδίδονται στο μηχανισμό της εξισωτικής αύξησης
(compensatory growth) (Ali et al. 2003). Αυτός ο μηχανισμός θα μπορούσε να
ερμηνεύσει και τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Παρατηρήθηκε ότι, οι
μεγαλύτερες σε μήκος νύμφες zebrafish, μέχρι το στάδιο της διαλογής, δεν συνέχισαν
να αυξάνονται ταχύτερα σε σχέση με τις μικρότερες νύμφες, από το γεγονός ότι οι
ρυθμοί αύξησης δεν παρουσίασαν διαφορές και τα άτομα έφθασαν στο ίδιο τελικό
μήκος στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Γενικώς πιστεύεται ότι τα μικρότερα σε μέγεθος ψάρια εμφανίζουν
βελτιωμένη αύξηση όταν αφαιρεθεί η επίδραση των μεγαλύτερων ομολόγων τους.
Έτσι η διαλογή μεγεθών των ψαριών πιστεύεται ότι οδηγεί σε μια συνολική βελτίωση
της αύξησης και της παραγωγής. Σε πειράματα που έγιναν στο είδος Salvelinus
alpinus εξετάστηκε η παραπάνω υπόθεση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε καμία
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περίπτωση τα ψάρια που είχαν εκτραφεί σε ομάδες ίδιων μεγεθών δεν παρουσίασαν
καλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με ψάρια που είχαν εκτραφεί σε ομάδες διαφορετικών
μεγεθών. Αντίθετα οι ομάδες στις οποίες είχε προηγηθεί διαλογή μεγεθών υπέστησαν
μείωση της αύξησης (Baardvik and Jobling 1990). Οι Baardvik and Jobling (1990)
πρότειναν ότι κάτι τέτοιο παρατηρείται γιατί αυξάνεται η ένταση των κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων όταν τα άτομα βρίσκονται μεταξύ ομολόγων τους που έχουν το
ίδιο μέγεθος. Οι αυξημένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων παρόμοιου
μεγέθους μπορεί να παρεμβαίνουν στη διατροφή και στην αύξηση της ενεργειακής
δαπάνης, το οποίο με τη σειρά του να οδηγεί σε μείωση της αύξησης ως τελικό
αποτέλεσμα. Αν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις παίζουν ρόλο στην αύξηση των
ατόμων ενδιαφέρον θα ήταν σε μελλοντικά πειράματα διαλογής μεγεθών στο
zebrafish να εξεταστεί η συμπεριφορά των ατόμων όταν βρεθούν μαζί με άτομα ίδιου
μεγέθους καθώς και η συμπεριφορά των ατόμων σε ομάδες διαφορετικών μεγεθών.
Για να διαπιστωθεί η χρησιμότητα της διαλογής μεγεθών στην αύξηση της
παραγωγικότητας και της μετέπειτα αύξησης των επιμέρους ομάδων στο επίπεδο των
ιχθυογεννητικών σταθμών πειράματα πρέπει να πραγματοποιηθούν και σε είδη
εμπορικού ενδιαφέροντος όπως η τσιπούρα και το λαβράκι. Λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αλλά και μελλοντικών εργασιών θα πρέπει να
επανεξεταστεί η χρησιμότητα του αρχικού μεγέθους ως δείκτης ποιότητας της
ανάπτυξης.

4.3

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΝΥΜΦΩΝ

ΤΟΥ
ΜΕ

ΡΥΘΜΟΥ

ΤΗΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΤΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η επίδραση του αρχικού ρυθμού
σωματικής αύξησης των νυμφών και η μετέπειτα διαλογή μεγεθών (15 dpf –
Replicate A, 17 dfp – Replicate B) στην ανομοιογένεια μεγέθους των πληθυσμών. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι και στις δύο πειραματικές επαναλήψεις η ανομοιογένεια
του πληθυσμού ως προς το μήκος αυξάνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία ενός
πληθυσμού. Επίσης ο συντελεστής διακύμανσης (CV) παρουσιάζει σταθεροποίηση ή
και μείωση μετά από ένα συγκεκριμένο μήκος (15-20 mm). Τέλος αξιοσημείωτη είναι
η διατήρηση των αρχικών διαφορών του CV μέχρι το τέλος του πειράματος.
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Σε πειράματα διαλογής μεγεθών που έγιναν σε άτομα του είδους Salvelinus
alpinus τα άτομα χωρίστηκαν σε δύο κλάσεις μεγεθών (Small και Large) ανάλογα με
το βάρος τους και σε μία ομάδα από άτομα στα οποία δεν έγινε διαλογή (Unsorted).
Στη συνέχεια εξετάστηκε η επίδραση της αρχικής διαλογής στην τελική κατανομή
των μεγεθών (βάρος) και στους ρυθμούς αύξησης των επιμέρους ομάδων.
Παρατηρήθηκε ότι στην Unsorted ομάδα η κατανομή μηκών ακολούθησε το
κανονικό πρότυπο ενώ στις ομάδες που είχε προηγηθεί διαλογή ο πληθυσμός είχε
χωριστεί σε δύο υποπληθυσμούς. Αυτή η διαφορά στην κατανομή των δύο αυτών
ομάδων υποδεικνύει ότι όχι μόνο η αύξηση κάποιων ‘μικρών’ ατόμων βελτιώθηκε
αξιοσημείωτα στην απουσία ‘μεγάλων’ ατόμων αλλά και η διαδικασία της διαλογής
μεγεθών οδήγησε σε μείωση της αύξησης ενός ποσοστού των ‘μεγάλων’ ατόμων
(Jobling and Reinsnes 1987). Στη συνέχεια έγινε εκτίμηση της συνολικής παραγωγής
μετρώντας τη συνολική αύξηση της βιομάζας. Παρατηρήθηκε ότι αν και ο ρυθμός
αύξησης των ‘μικρών’ μετά τη διαλογή βελτιώθηκε, η μείωση της αύξησης ενός
ποσοστού των ‘μεγάλων’ ατόμων αναίρεσε οποιοδήποτε κέρδος και η διαλογή
μεγεθών δεν οδήγησε σε συνολική αύξηση της παραγωγής της βιομάζας. Στην
παρούσα εργασία οι πληθυσμοί χωρίστηκαν ανάλογα με το μήκος τους σε τρεις
κλασεις μεγεθών (Small, Medium, Large). Οι κατανομές των συχνοτήτων μήκους της
Small κλάσης μεγέθους στη παρούσα εργασία φαίνεται να υποδεικνύουν την ύπαρξη
δύο υποπληθυσμών ενώ οι κατανομές των συχνοτήτων μήκους της Large κλασης
ακολουθούν το κανονικό πρότυπο κατανομής. Επίσης φάνηκε ότι ο ρυθμός αύξησης
των αρχικά μικρών ατόμων παρουσίασε βελτίωση μετά τη διαλογή σε αντίθεση με το
ρυθμό αύξησης των αρχικά μεγάλων ατόμων και το τελικό μήκος μεταξύ των
πληθυσμών δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορες.
Σε έρευνα που έχει γίνει νύμφες λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) και πέρκας
(Perca fluviatilis) παρατηρήθηκε ότι η τελική ανομοιογένεια μεγεθών του πληθυσμού
και στα δύο είδη ήταν ανεξάρτητη από την αρχική ανομοιογένεια μεγέθους ή την
επαναλαμβανόμενη διαλογή μεγεθών και στα δύο είδη. Αντίθετα η τελική
ανομοιογένεια μεγέθους των πληθυσμών επηρεάστηκε από τη θερμοκρασία
ανάπτυξης και τη διαθεσιμότητα και σύσταση της τροφής μέσω του κανιβαλισμού
και της εξαρτώμενης από το σωματικό μέγεθος θνησιμότητας (Kestemont et al.
2003).
Στην

παρούσα

εργασία

παρατηρήθηκε

ότι

ο

αρχικός

συντελεστής

διακύμανσης μεγέθους των ‘μικρών’ ατόμων ήταν μεγαλύτερος από τις δύο άλλες
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ομάδες. Η αρχική αυτή διαφορά φαίνεται να διατηρείται και μέχρι το τέλος των
πειραμάτων ασχέτως της σταθεροποίησης του CV από κάποια φάση και μετά. Άρα ο
τελικός συντελεστής διακύμανσης και κατ’ επέκταση η τελική ανομοιογένεια
μεγεθών φαίνεται να παρουσιάζει εξάρτηση από την αρχική ανομοιογένεια μεγεθών
των τριών υποομάδων.
Συμπερασματικά όσο πιο μικρή είναι η ανομοιογένεια μεγεθών στη φάση του
γόνου τόσο πιο μικρή θα είναι η ανομοιογένεια μεγεθών στη φάση της συγκομιδής.
Αυτό το πρότυπο παρατηρήθηκε στο υπό εξέταση είδος και ενδιαφέρον θα ήταν
μελλοντικές μελέτες να εξετάσουν αν ισχύει το παραπάνω πρότυπο και σε είδη
εμπορικού ενδιαφέροντος όπως η τσιπούρα και το λαβράκι.

4.4

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΤΟΥ

ΡΥΘΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΝΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΥΛΟΥ
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η συσχέτιση του αρχικού ρυθμού
σωματικής αύξησης με την τελική αναλογία φύλου του πειράματος Β. Η αναλογία
φύλου σε όλες τις πειραματικές συνθήκες και επαναλήψεις ακολούθησε το πρότυπο
2:1 αρσενικά:θηλυκά με κάποιες μικρές παρεκκλίσεις όσον αφορά το ποσοστό των
αρσενικών το οποίο, στα άτομα της Small και Medium κλάσης, κυμάνθηκε μεταξύ
72% και 69,4% αντίστοιχα.
Η αναλογία φύλου είναι ένας κεντρικός δημογραφικός παράγοντας που
επηρεάζει τη δομή των πληθυσμών και καθορίζει την αναπαραγωγική τους
προοπτική. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αναλογία φύλου τείνει να είναι 1:1 λόγω
πιέσεων επιλογής (Fisher 1930) και έτσι μια ισορροπημένη αναλογία φύλου
συμβάλλει σε αυτό που είναι γνωστό ως η εξελικτικά σταθερή στρατηγική (Maynard
Smith 1978).
Έμμεσες προσεγγίσεις δείχνουν ότι κάτω από κανονικές συνθήκες το φύλο
δείχνει να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το γονότυπο (Genotypic Sex
Determination – GSD). Έχει παρατηρηθεί ωστόσο ότι κάποιοι περιβαλλοντικοί
παράγοντες επιδρούν στον καθορισμό του φύλου (Environmental Sex Determination
– ESD), λόγω κάποιων παρατηρούμενων αποκλίσεων από τη σταθερή αναλογία 1:1
σε άγριους πληθυσμούς (Baroiller and D'Cotta 2001). Ο περιβαλλοντικός καθορισμός
στους

τελεόστεους

είναι

έντονος

με

κύριους

παράγοντες

επίδρασης

να
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περιλαμβάνουν την θερμοκρασία και το pH αλλά σημαντική είναι και η επίδραση των
βιοτικών παραγόντων όπως η πυκνότητα του πληθυσμού και οι κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις (Godwin et al. 2003).
Ο καλύτερα μελετημένος παράγοντας ο οποίος επιδρά στο φυλοκαθορισμό
των ιχθύων είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης (Koumoundouros et al. 2002,
Georgakopoulou et al. 2007b, Georga and Koumoundouros 2010, Sfakianakis et al.
2012, Γεώργα 2007). Η Γεώργα (2007) έδειξε ότι το πρότυπο απόκρισης της
αναλογίας φύλου του zebrafish στη θερμοκρασία πρώιμης ανάπτυξης εμφανίζει
ανεξαρτησία στο εύρος 28 – 32 °C και θηλυκοποίηση στους 22 °C. Το ποσοστό των
θηλυκών ατόμων στους 22 °C ήταν 52,3% ενώ στις άλλες θερμοκρασίες το ποσοστό
αυτό κυμάνθηκε από 37% μέχρι 44,9% στους 28 και 32 °C αντίστοιχα. Αντίθετα οι
Sfakianakis et al. (2012) έδειξαν ότι η χαμηλή θερμοκρασία ανάπτυξης καθ’όλη τη
διάρκεια του πειράματος μέχρι την ενηλικίωση (22 °C) ευνοεί την αρρενοποίηση σε
ποσοστό > 80% ενώ η υψηλή θερμοκρασία (31 °C) ευνοεί την θηλυκοποίηση σε
ποσόστο > 70%. Στις ενδιάμεσες θερμοκρασίες (25 και 28 °C) η αναλογία φύλου
ήταν 1:1.
Η θερμοκρασία ανάπτυξης επηρεάζει τους ρυθμούς αύξησης. Οι Lawrence et
al. (2008) έχουν προτείνει ότι ο ρυθμός αύξησης είναι ο κατευθυντήριος
περιβαλλοντικός παράγοντας για τη σεξουαλική διαφοροποίηση στο zebrafish και
κάθε περιβαλλοντική μεταβλητή που επηρεάζει τους ρυθμούς αύξησης μπορεί να
οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις στην αναλογία φύλου.
Στην παρούσα εργασία ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στους ρυθμούς
αύξησης ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. Επίσης ο αρχικός
ρυθμός σωματικής αύξησης των νυμφών δεν φάνηκε να επηρεάζει την τελική
διαφοροποίηση του φύλου αφού δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
ανάμεσα στις διαφορετικές κλάσεις μεγεθών (Small, Medium, Large). Οι μικρές
παρεκκλίσεις που παρατηρήθηκαν από την αναλογία 2:1 αρσενικά:θηλυκά στην
Small και Medium κλάση μεγέθους της πρώτης πειραματικής επανάληψης μπορεί να
οφείλονται στο διαφορικό ρυθμό επιβίωσης που παρατηρήθηκε στο Replicate Α. Η
παρούσα εργασία είναι η πρώτη απ’όσο γνωρίζουμε στην οποία η αναλογία φύλου
στην πρότυπη θερμοκρασία (28 °C) διαφοροποιείται από το σταθερό πρότυπο 1:1 σε
2:1 (αρσενικα:θηλυκά) (Sfakianakis et al. 2012, Γεώργα 2007, Χρίστου 2010).
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4.5

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΤΟΥ

ΡΥΘΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΝΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ZEBRAFISH
Στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκε ότι ο αρχικός ρυθμός σωματικής
αύξησης επιδρά στο σχήμα του σώματος των ενήλικων ατόμων. Οι διαφορές στο
σχήμα του σώματος παρατηρήθηκαν τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά
άτομα των πειραματικών συνθηκών (Small, Medium, Large) της πρώτης
πειραματικής επανάληψης του πειράματος Β. Μέχρι σήμερα αυτή είναι η μόνη
εργασία που δείχνει τη συσχέτιση του αρχικού ρυθμού αύξησης στο τελικό σχήμα
του σώματος των ιχθύων.
Προηγούμενες μελέτες στο zebrafish έχουν ασχοληθεί με την περιβαλλοντικά
ελεγχόμενη πλαστικότητα του σχήματος του σώματος. Οι Georga and Koumoudouros
(2010) έδειξαν ότι η θερμοκρασία ανάπτυξης (22, 28 και 32 °C) κατά τη διάρκεια δύο
οντογενετικών σταδίων επέδρασε σημαντικά στο σχήμα του σώματος των ενήλικων
ατόμων. Επίσης έχει αποδειχθεί η επίδραση διαφορετικών συνθηκών πυκνότητας
κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών οντογενετικών σταδίων στο σχήμα του σώματος
των ενήλικων ατόμων (Χρίστου 2010).
Στην παρούσα εργασία η ανάλυση της γεωμετρικής μορφομετρίας έγινε για
κάθε φύλο ξεχωριστά. Τόσο για τα θηλυκά όσο και για τα αρσενικά άτομα η πρώτη
κανονική μεταβλητή (CV1 άξονας 63 – 75% της συνολικής διαφοροποίησης)
διαχώρισε πλήρως τα άτομα των τριών κλάσεων μεγέθους (Small, Medium, Large). Η
δεύτερη κανονική μεταβλητή (CV2) διαχώρισε τα θηλυκά άτομα της Small κλάσης
από τα θηλυκά των άλλων δύο κλάσεων και τα αρσενικά της Medium κλάσης από τα
αρσενικά των άλλων δύο κλάσεων (24 – 36% της συνολικής διαφοροποίησης). Οι
διαφορές στο σχήμα του σώματος των θηλυκών ατόμων μπορεί να οφείλονται στο
διαφορετικό

βαθμό

ωρίμανσης

των

ωοθηκών

αφού

παρατηρείται

ότι

η

διαφοροποίηση του σχήματος των θηλυκών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα σημεία
που αντιστοιχούν στο πρόσθιο άκρο του εδρικού πτερυγίου και στο πρόσθιο άκρο του
κοιλιακού πτερυγίου. Ωστόσο τα σημεία αυτά παρατηρείται ότι συμβάλλουν και στη
διαφοροποίηση του σχήματος στα αρσενικά άτομα στα οποία το μέγεθος των όρχεων
δε θα μπορούσε να συμμετέχει στον καθορισμό του σχήματος του σώματος. Από τα
διαγράμματα των συνιστωσών δυνάμεων παρατηρείται επίσης ότι τα σημεία που
προκαλούν τη διαφοροποίηση του σχήματος αφενός είναι ίδια και στα δύο φύλα,
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αφετέρου ακολουθούν περίπου το ίδιο πρότυπο απόκρισης. Η αύξηση ελέγχεται
κεντρικά από τον άξονα του υποθαλάμου-υπόφυσης μέσω της αυξητικής ορμόνης,
της προλακτίνης και της σωματολακτίνης. Αυτές οι ορμόνες παίζουν καθοριστικό
ρόλο τόσο στη σωματική όσο και στη μυϊκή αύξηση (Johnston et al. 2011).
Προτείνεται λοιπόν ότι οι διαφορετικοί ρυθμοί σωματικής αύξησης των νυμφών
πιθανών να έχουν προκαλέσει τη διαφοροποίηση του σχήματος του σώματος μέσω
της διαφορετικής ανάπτυξης των οστών και των μυών. Έχει προταθεί ότι ταχέως
αυξανόμενες νύμφες τείνουν να έχουν μεγαλύτερο αριθμό και διάμετρο μυϊκών ινών
(Galloway et al. 1999) το οποίο μπορεί να ισχύει και στην περίπτωση της παρούσας
εργασία. Σε μελλοντικές εργασίες ενδιαφέρον θα ήταν να εξετασθεί η δομή των μυών
και των οστών στο τέλος εφαρμογής των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών.
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5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•

Η θερμοκρασία ανάπτυξης επέδρασε στον ειδικό ρυθμό αύξησης των

ατόμων με το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης να παρατηρείται στους 32 °C. Επίσης, η
θερμοκρασία ανάπτυξης επέδρασε σημαντικά στο ρυθμό επιβίωσης ο οποίος
παρουσίασε μέγιστο στους 28 °C (67% ± 3) και ελάχιστο στους 32 °C (47% ± 16).
•

Η θερμοκρασία ανάπτυξης επέδρασε στην αύξηση και στη

διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου. Επίσης η θερμοκρασία
ανάπτυξης είχε σημαντική επίδραση στο μέσο μήκος των τμημάτων των τριών υπό
εξέταση λεπιδοτριχίων. Το κυρίαρχο πρότυπο απόκρισης του μήκους των τμημάτων
στις τρεις θερμοκρασίες (24, 28, 32 °C) ήταν σχήματος U.
•

Η θερμοκρασία ανάπτυξης επιδρά σημαντικά στη δομή των

λεπιδοτριχίων, καθιστώντας ικανή τη διάκριση των ιχθύων με βάση τη
θερμοκρασιακή ιστορία τους.
•

Ο αρχικός ρυθμός σωματικής αύξησης των νυμφών δεν συσχετίζεται

με το ρυθμό αύξησης των επόμενων σταδίων.
•

Η ανομοιογένεια του πληθυσμού ως προς το μήκος αυξάνεται όσο

αυξάνεται η ηλικία ενός πληθυσμού. Η τελική ανομοιογένεια ενός πληθυσμού
εξαρτάται από την αρχική ανομοιογένεια.
•

Ο αρχικός ρυθμός σωματικής αύξησης των νυμφών συσχετίζεται με

την αύξηση και τη διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου. Ο
αρχικός ρυθμός σωματικής αύξησης των νυμφών είχε σημαντική συσχέτιση με το
μέσο μήκος των τμημάτων των τριών λεπιδοτριχίων. Το κυριότερο πρότυπο
απόκρισης και σε αυτή την περίπτωση ήταν σχήματος U.
•

Ο αρχικός ρυθμός σωματικής αύξησης συσχετίζεται σημαντικά με τη

δομή των λεπιδοτριχίων, καθιστώντας ικανή τη διάκριση των ενηλίκων με βάση την
αναπτυξιακή τους ιστορία.
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•

Ο αρχικός ρυθμός σωματικής αύξησης των νυμφών επέδρασε

σημαντικά στο τελικό σχήμα του σώματος των ενήλικων ατόμων όπως αποδείχθηκε
από την ανάλυση κανονικών συνιστωσών. Διαφορές στο σχήμα του σώματος
παρατηρήθηκαν τόσο στα θηλυκά όσο και στα αρσενικά άτομα.
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6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ABSTRACT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ποιότητα στην ιχθυοκαλλιέργεια χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στην
ποιότητα που ενδιαφέρει τον καταναλωτή και στην ποιότητα που ενδιαφέρει τον
παραγωγό. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή είναι η
καταλληλότητα, η ακεραιότητα, η φρεσκότητα, η διατροφική αξία, η εμφάνιση και η
γεύση. Τα χαρακτηριστικά αυτά ενδιαφέρουν και τον παραγωγό. Επιπλέον
χαρακτηριστικά τα οποία ενδιαφέρουν τον παραγωγό είναι ο ρυθμός αύξησης, η
μετατρεψιμότητα της τροφής, η ομοιογένεια των πληθυσμών, η αντίσταση σε
ασθένειες, η ανθεκτικότητα στο στρες, οι παραμορφώσεις και η κυτταρικότητα των
μυών. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας επηρεάζονται από τις διαδικασίες πριν και μετά
την περίοδο της συγκομιδής, από την περίοδο της πάχυνσης και από την περίοδο της
αύξησης στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Στόχος του παραγωγού είναι να μειώσει
τους παράγοντες που αλλοιώνουν την τελική ποιότητα του προϊόντος με σκοπό την
αύξηση της εμπορικής αξίας του προϊόντος.
Για την περιγραφή της ποιότητας έχουν αναπτυχθεί δείκτες ποιότητας οι
οποίοι περιγράφουν (descriptors) και προβλέπουν (predictors) την ποιότητα των
ψαριών.

Οι

πιο

γνωστοί

δείκτες

ποιότητας

που

χρησιμοποιούνται

στις

ιχθυοκαλλιέργειες περιλαμβάνουν τη λιπιδική και πρωτεϊνική σύσταση των μυών, τις
μορφο-ανατομικές ανωμαλίες, την εξωτερική εμφάνιση του σώματος των ψαριών και
οι δείκτες ποιότητας του ρυθμού αύξησης. Στους τελευταίους περιλαμβάνονται ο
ατομικός ρυθμός αύξησης, η ανομοιογένεια των πληθυσμών, η κυτταρικότητα των
μυών και η εκτίμηση της ηλικίας και του ρυθμού αύξησης των ατόμων μέσω της
μελέτης των σκληρών δομών.
Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της αύξησης και της
διαφοροποίησης των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου του zebrafish και η
πιθανή αξιοποίηση του ουραίου πτερυγίου ως ένας νέος δείκτης περιγραφής ή/και
πρόβλεψης της ποιότητας. Το ουραίο πτερύγιο των ψαριών αποτελείται από
‘τμηματικές’ ακτίνες που είναι γνωστές ως λεπιδοτρίχια. Μετά το απώτερο τέλος των
λεπιδοτριχίων στο όριο του πτερυγίου εκτείνονται δέσμες από μικρές και λεπτές
ακίδες που ονομάζονται ακτινοτρίχια. Η αύξηση των λεπιδοτριχίων γίνεται μέσω της
διαδοχικής προσθήκης νέων τμημάτων στο απώτερο άκρο κάθε αρτιγενούς
λεπιδοτριχίου. Τα τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με αρθρώσεις και από τη στιγμή
που δημιουργείται ένα τμήμα δεν αυξάνεται περαιτέρω σε μήκος.
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Το σχήμα του ουραίου πτερυγίου του zebrafish επιτυγχάνεται μέσω της
δράσης της αλλομετρικής αύξησης κατά το στάδιο του ιχθυδίου και της ισομετρικής
αύξησης κατά το ενήλικο στάδιο. Η ισομετρική αύξηση επιτυγχάνεται μέσα από
μηχανισμούς που ελέγχουν τον αριθμό και το μήκος των τμημάτων.
Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκαν δύο πειράματα για τη μελέτη της
αύξησης και της διαφοροποίησης των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου των
νυμφών, των ιχθυδίων και των ενήλικων ατόμων zebrafish.
Στόχος του πειράματος Α ήταν η εξέταση της επίδρασης της θερμοκρασίας
στην αύξηση και τη διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου πτερυγίου των
νυμφών και των ιχθυδίων, καθώς και στην αύξηση και την επιβίωση των
εξεταζόμενων πληθυσμών. Τα αυγά τα οποία πάρθηκαν από γεννήτορες άγριου τύπου
μετά τη γονιμοποίηση, τοποθετήθηκαν στους 28 °C για 24 ώρες και στη συνέχεια
χωρίστηκαν σε τρείς πληθυσμούς οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε τρεις διαφορετικές
συνθήκες θερμοκρασίας 24, 28 και 32 °C αντίστοιχα με κοινές συνθήκες πυκνότητας.
Τα άτομα παρέμειναν στις υπό εξέταση θερμοκρασίες μέχρι να φθάσουν τα 11-14
mm SL όπου και το πείραμα έλαβε τέλος. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε εις διπλούν.
Καθ’όλη τη διάρκεια του πειράματος λαμβάνονταν δείγματα για τη μελέτη της
αύξησης και της διαφοροποίησης του ουραίου πτερυγίου καθώς και για την εξέταση
του ρυθμού αύξησης των ατόμων.
Στόχος του πειράματος Β ήταν να εξετάσει τη συσχέτιση του ρυθμού
σωματικής αύξησης των νυμφών με εκείνον των ιχθυδίων και των ενηλίκων, καθώς
και με την αύξηση και τη διαφοροποίηση των σκληρών δομών του ουραίου
πτερυγίου. Επίσης, εξετάστηκε η συσχέτιση του ρυθμού αύξησης των νυμφών με το
σχήμα του σώματος των ενηλίκων, με το ρυθμό επιβίωσης, με την αναλογία φύλου
και την ανομοιογένεια μεγέθους των πληθυσμών. Τα αυγά που πάρθηκαν χωρίστηκαν
σε τέσσερις πληθυσμούς με ίδιες συνθήκες πυκνότητας και θερμοκρασίας (28 °C) και
αφέθηκαν να αναπτυχθούν μέχρι το μέσο μήκος των 6 mm SL. Στη συνέχεια και
ανάλογα με το μήκος τους χωρίστηκαν σε τρεις πληθυσμούς, μικρών, μεσαίων και
μεγάλων ατόμων (Small, Medium, Large) όπου και παρέμειναν μέχρι το τέλος του
πειράματος. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε εις διπλούν και έλαβε τέλος όταν τα
άτομα είχαν μέσο μήκος περίπου 24-26 mm SL. Καθ’όλη τη διάρκεια του πειράματος
λαμβάνονταν δείγματα για την μελέτη του ρυθμού αύξησης των πληθυσμών και της
ανομοιογένειας. Για την μελέτη της συσχετισης του ρυθμού σωματικής αύξησης των
νυμφών με το τελικό σχήμα του σώματος των ενήλικων ατόμων zebrafish
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εφαρμόστηκε η μέθοδος της γεωμετρικής μορφομετρίας σε τυχαίο δείγμα 17-30
ατόμων ανά φύλο και πειραματικό πληθυσμό. Το φύλο των ενήλικων ατόμων ανά
πειραματικό πληθυσμό προσδιορίστηκε μακροσκοπικά, έχοντας ως βάση τους
χαρακτήρες της διογκωμένης κοιλιάς των θηλυκών ατόμων και του κίτρινου
χρώματος των αρσενικών Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με μικροσκοπική
(στερεοσκόπιο) εξέταση των γονάδων. Η μελέτη της αύξησης και της
διαφοροποίησης του ουραίου πτερυγίου έγινε σε τυχαίο δείγμα 20-30 ατόμων ανά
φύλο και πειραματικό πληθυσμό στο τέλος του πειράματος.
Και στα δύο πειράματα ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος για την εξέταση του
ουραίου πτερυγίου. Εξετάστηκαν τρία λεπιδοτρίχια από κάθε ουραίο πτερύγιο των
νυμφών, των ιχθυδίων και των ενήλικων ατόμων αφού προηγήθηκε διπλή χρώση των
δειγμάτων με Αλιζαρίνη (Alizarin Red S) και Κυανό της Αλσατίας (Alcian Blue) και
υπολογίστηκε ο αριθμός των τμημάτων για το εγγύς, το άπω άνω και το άπω κάτω
λεπιδοτρίχιο (i, j, k), το μήκος κάθε τμήματος (Ui, Lj, Mk) και το μήκος κάθε
λεπιδοτριχίου (ΣUi, ΣLj, ΣΜk).
Ο στατιστικός έλεγχος της επίδρασης της θερμοκρασίας (Πείραμα Α) και της
συσχέτισης του αρχικού ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών (Πείραμα Β) στο
ρυθμό αύξησης των επιμέρους πληθυσμών έγινε με ANCOVA. Για το στατιστικό
έλεγχο των διαφορών των υπό μελέτη μορφομετρικών χαρακτήρων του ουραίου
πτερυγίου προηγήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας του κάθε χαρακτήρα από το μήκος των
ατόμων με student t-test. Σε περίπτωση ανεξαρτησίας του χαρακτήρα από το μήκος η
στατιστική σύγκριση έγινε με ANOVA ή με μη παραμετρικό έλεγχο. Σε περίπτωση
μη ανεξαρτησίας του χαρακτήρα από το μήκος η στατιστική σύγκριση έγινε με
ANCOVA.

Τέλος,

στους

υπό

εξέταση

μορφομετρικούς

χαρακτήρες

πραγματοποιήθηκε ανάλυση κανονικών συνιστωσών (canonical analysis) και
εκτίμηση της μήτρας κατηγοριοποίησης (classification matrix). Η ανομοιογένεια
μεγέθους (SL) κάθε πληθυσμού στο πείραμα Β, μελετήθηκε με εκτίμηση του
συντελεστή μεταβλητότητας (CV*). O έλεγχος των διαφορών της αναλογίας φύλου
και της επιβίωσης μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμών έγινε με G-test.
Στο πείραμα Α τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ρυθμός αύξησης ήταν
στατιστικά μεγαλύτερος (p<0,05) στους 32 °C σε σχέση με τους 24 °C. Ο ρυθμός
επιβίωσης ήταν υψηλός και για τις τρεις πειραματικές συνθήκες. Η θερμοκρασία
επέδρασε σημαντικά στο ρυθμό επιβίωσης με τους μεγαλύτερους ρυθμούς επιβίωσης
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να καταγράφονται στους 28 °C (67% ± 3) και τους μικρότερους στους 32 °C (47% ±
16).
Όσον αφορά την οντογένεση και τη δομή των λεπιδοτριχίων στο τέλος της
εφαρμογής των πειραματικών συνθηκών η θερμοκρασία επέδρασε σημαντικά τόσο
στο ρυθμό αύξησης όσο και στο σημείο τομής του αριθμού των τμημάτων αλλά και
του μήκους και των τριών υπό εξέταση λεπιδοτριχίων χωρίς ωστόσο να υπάρχει
κάποιο κυρίαρχο πρότυπο απόκρισης ανάμεσα στις τρεις θερμοκρασιακές συνθήκες.
Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι το μήκος των πρώτων τριών τμημάτων κάθε
λεπιδοτριχίου δεν παραμένει σταθερό μετά τη δημιουργία τους αλλά συνεχίζει να
αυξάνεται μέχρι τα άτομα να φθάσουν τα 18-20 mm SL όπως παρατηρήθηκε στο
πείραμα Β. Επίσης η θερμοκρασία ανάπτυξης είχε σημαντική επίδραση στο μέσο
μήκος των τμημάτων 2-9 του άπω άνω (Upper) και άπω κάτω (Lower) λεπιδοτριχίου
καθώς και στο μέσο μήκος των τμημάτων 2-7 του εγγύς (Middle) λεπιδοτριχίου.
Συγκεκριμένα το κυρίαρχο πρότυπο για το άπω άνω λεπιδοτρίχιο ήταν σχήματος U
με τα τμήματα 2-4 να έχουν συγκριτικά μεγαλύτερο μέσο μήκος στους 24 °C ενώ τα
επόμενα τμήματα (5, 7 , 8) είχαν μεγαλύτερο μέσο μήκος στους 32 °C. Στο άπω κάτω
λεπιδοτρίχιο παρατηρήθηκε το ίδιο πρότυπο απόκρισης με τα τμήματα 2 και 3 να
έχουν συγκριτικά μεγαλύτερο μέσο μήκος στους 24 °C και το τμήμα 4 να έχει
μεγαλύτερο μήκος στους 32 °C. Στο εγγύς λεπιδοτρίχιο το μέσο μήκος των
περισσότερων τμημάτων ήταν στατιστικά μεγαλύτερο στους 32 °C. Η ανάλυση
κανονικών μεταβλητών που ακολούθησε λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο μήκος
των τμημάτων επιβεβαίωσε τη σημαντική επίδραση της θερμοκρασίας στη δομή των
λεπιδοτριχίων του ουραίου πτερυγίου. Η μήτρα κατηγοριοποίησης έδειξε πως η
μορφομετρική δομή των τριών λεπιδοτριχίων κατατάσσει το 77,4% των ατόμων στη
σωστή πειραματική ομάδα.
Στο πείραμα Β τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση του
αρχικού ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με το ρυθμό αύξησης των
επόμενων σταδίων. Ο ρυθμός επιβίωσης ήταν υψηλός σε όλες τις συνθήκες και
επαναλήψεις (>50%). Στην πρώτη πειραματική επανάληψη το μέγεθος των νυμφών
κατά τη διαλογή είχε σημαντική επίδραση στο ρυθμό επιβίωσης (p<0,05) και
παρουσίασε μέγιστο στη Large κλάση (81%) και ελάχιστό στη Small κλάση μεγέθους
(53%). Η αναλογία φύλου δεν επηρεάστηκε από τους αρχικούς ρυθμούς σωματικής
αύξησης των νυμφών. Η αναλογία φύλου σε όλες τις πειραματικές συνθήκες και
επαναλήψεις ακολούθησε το πρότυπο 2:1 αρσενικά:θηλυκά.
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Όσον αφορά την ανομοιογένεια μεγέθους των πληθυσμών τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι και στις δύο πειραματικές επαναλήψεις η ανομοιογένεια του πληθυσμού
ως προς το μήκος αυξάνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία ενός πληθυσμού. Επίσης ο
συντελεστής διακύμανσης (CV) των αρχικά μικρών ατόμων (Small) παρατηρήθηκε
ότι ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από το CV των άλλων δύο ομάδων και στις δύο
πειραματικές επαναλήψεις.
Ο αρχικός ρυθμός σωματικής αύξησης είχε σημαντική συσχέτιση και με το
τελικό σχήμα του σώματος των ενήλικων ατόμων όπως έδειξε η ανάλυση της
γεωμετρικής μορφομετρίας η οποία πραγματοποιήθηκε για κάθε φύλο ξεχωριστά.
Τόσο για τα θηλυκά όσο και για τα αρσενικά άτομα η πρώτη κανονική μεταβλητή
(CV1 άξονας 63 – 75% της συνολικής διαφοροποίησης) διαχώρισε πλήρως τα άτομα
των τριών κλάσεων μεγέθους (Small, Medium, Large).
Τέλος ο αρχικός ρυθμός σωματικής αύξησης είχε σημαντική συσχέτιση με τη
δομή του ουραίου πτερυγίου των ενήλικών ατόμων. Τόσο η κλίση όσο και το σημείο
τομής του ρυθμού αύξησης του αριθμού των τμημάτων και του μήκους των
λεπιδοτριχίων για κάθε φύλο παρουσίασαν διαφορές ανάμεσα στις τρεις κλάσεις
μεγέθους (Small, Medium, Large). Διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης και στο μέσο
μήκος των τμημάτων 1-3 του άπω άνω (Upper) λεπιδοτριχίου, 1-5 του άπω κάτω
(Lower) λεπιδοτριχίου και 1-2 του εγγύς (Middle) λεπιδοτριχίου ανάμεσα στις τρεις
συνθήκες και φύλα με το κύριο πρότυπο απόκρισης στις περισσότερες περιπτώσεις να
είναι σχήματος U. H ανάλυση των κανονικών μεταβλητών επιβεβαίωσε τη σημαντική
συσχέτιση του ρυθμού σωματικής αύξησης των νυμφών με τη δομή των
λεπιδοτριχίων του ουραίου πτερυγίου. Η μήτρα κατηγοριοποίησης στα θηλυκά άτομα
έδειξε πως η μορφομετρική δομή των τριών λεπιδοτριχίων κατατάσσει το 83,8% των
θηλυκών και το 90% των αρσενικών ατόμων στη σωστή πειραματική ομάδα.
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ABSTRACT
Quality in fish culture is divided into two categories: the consumer defined
quality and the producer defined quality. The quality characteristics that concern the
consumer are wholesomeness, integrity, freshness, nutritional value, appearance and
taste. These characteristics concern the producer as well. Additional characteristics
that concern the producer are growth rate, food conversion efficiency, population
homogeneity, disease resistance, stress resistance, morpho-anatomical abnormalities
and muscle cellularity. Quality characteristics are affected by procedures before and
after the harvesting period, the fattening period and the period during the growth at
the hatcheries. The target of the producer is to minimize the factors that alter the final
quality of the product aiming the increase of the commercial value of the product.
For the description of quality, indices have been developed and can be
characterized as either descriptors or predictors of the fish quality. The most known
quality indices that are currently used in fish culture include, muscle fat and protein
composition, morpho-anatomical abnormalities, external appearance of fish and the
quality indices for growth rate. In the latter, individual growth rate, population
heterogeneity, muscle cellularity and the estimation of age and growth rate of
individuals with the use of calcified structures are included.
The main purpose of this research was the study of growth and differentiation
of the hard structures of the zebrafish caudal fin and the probable utilization of the
caudal fin as a new descriptor or/and predictor quality index. Fish caudal fin is
composed of segmented rays which are known as lepidotrichia. Stretching out beyond
the distal end of each lepidotrichium to the margin of the fin, are clusters of small thin
spicules called actinotrichia. Growth of each lepidotrichium occurs via the addition of
new segments at the distal end of each lepidotrichium. Segments are connected with
intersegmental joints and once a segment is established do not grow further in length.
The shape of the zebrafish caudal fin is achieved through the allometric
growth during the juvenile stage and the isometric growth during the adult stage.
Isometric growth is achieved through mechanisms that control segment number and
length.
In the present work two experiments were designed for the study of growth
and differentiation of the hard structures of larvae, juvenile and adult zebrafish caudal
fin.
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The aim of experiment A was to examine the effect of temperature on growth
and differentiation of larvae and juvenile caudal fin, as well as the growth and
survival of the examined populations. Eggs were obtained from wild broodstock after
fertilization and were placed for 24 hours in 28 °C and then separated in three
populations that were subjected to three different temperature conditions 24, 28 and
32 °C respectively under the same population density conditions. Individuals were
maintained in the examined conditions until a standard length of approximately 11-14
mm where the experiment ended. The experiment was performed in duplicate. During
the experiments samples were collected from each population for the examination of
growth and differentiation of caudal fin and the growth rate of individuals.
The aim of experiment B was to examine the correlation of the somatic growth
of larvae with the growth rate of juveniles and adults as well as with the growth and
differentiation of the caudal fin. Also, the correlation with final body shape of adults,
survival rate, sex ratio and population size heterogeneity were examined. Eggs that
were obtained were separated in four populations with the same conditions of
population density and temperature (28 °C) and were left to develop until a mean of 6
mm SL. Subsequently they were seperated according to their length in three
populations of, small, medium and large individuals and were maintained under these
conditions until the end of the experiment. The experiment was performed in
duplicate and ended when individuals reached a mean approximate standard length of
24-26 mm. During the experiments samples were collected for the examination of
growth rates and heterogeneity of each population. For the examination of correlation
of larvae somatic growth rate with the final shape of adult zebrafish the method of
geometric morhometrics was applied on a random sample of 17-30 individuals per sex
and experimental population. The sex of adult individuals was determined
macroscopically using the characters of the swollen abdomen of females and the
yellow color of males. Results were confirmed with the microscopic (stereoscope)
examination of gonads. The examination of growth and differentiation of the caudal
fin was performed on a random sample of 20-30 individuals per sex and experimental
population at the end of the experiment.
In both experiments the same method for the examination of the caudal fin
was followed. Three lepidotrichia were examined from each caudal fin of larvae,
juvenile and adult individual after staining of samples with Alizarin Red and Alcian
Blue. The number of segments for the upper, lower and middle lepidotrichium (i, j, k),
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the length of each segment (Ui, Lj, Mk) and the length of each lepidotrichium (ΣUi,
ΣLj, ΣMk) were calculated.
The statistical testing of the effect of temperature (Experiment A) and the
correlation of somatic larval growth rate (Experiment B) on the growth rate of
populations was studied with ANCOVA. For the statistical comparison of the
differences of the examined morphometric caudal fin characters from the SL of
individuals an independency test was preceded with student t-test. In case of
independency of each character from the SL statistical comparisons were carried out
with ANOVA or non parametric test. In case of dependence of the character from the
SL the statistical comparisons were carried out with ANCOVA. Finally, on the
examined morphometric characters canonical variate analysis and classification
matrix were applied. Population heterogeneity (SL) in experiment B, was studied with
estimation of the coefficient of variation (CV*). Sex ratio and survival rate
differences between populations were studied with G-test.
In experiment A results showed that growth rates were statistically higher
(p<0,05) in 32 °C in comparison with 24 °C. Survival rates were high for all the
experimental treatments. Temperature signifigally affected survival rates with higher
survival rates recorded in 28 °C (67% ± 3) and lower in 32 °C (47% ± 16).
Concerning the ontogeny and structure of lepidotrichia at the end of the
applied experimental conditions, temperature significally affected both the growth
rate and the point of intersection, of the number of segments and the length of the
three examined lepidotrichia although a predominant pattern of response between the
three experimental treatment was not observed. Remarkable was the fact that the
length of the first three segment of each lepidotrichia was not maintained after their
creation but continued to grow until individuals reached 18-20 mm SL as observed in
the second experiment. Also the developmental temperature had an effect on the mean
length of segments 2-9 of the upper and lower lepidotrichia and 2-7 of the middle
lepidotrichium. Specifically the predominant pattern for the upper lepidotrichium was
U shaped with segments 2-4 having a comparatively longer mean length in 24 °C
whereas the next segments (5, 7, 8) had longer length in 32 °C. In the lower
lepidotrichium the same pattern of response was observed with segments 2 and 3
having a comparatively longer mean length in 24 °C and segment 4 having a longer
length in 32 °C. In the middle lepidotrichium the mean length of most segments was
statistically longer in 32 °. Canonical variate analysis that followed taking in
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consideration the length differences of segments confirmed the significant effect of
temperature on the structure of caudal fin lepidotrichia. Classification matrix showed
that morphometric structure of the three lepidotrichia classifies 77,4% of individuals
in the correct experimental group.
In experiment B results showed that there is no correlation between the
somatic growth rates of larvae with the later on growth rates. Survival rate was high
for all conditions and replicates (>50%). In the first experimental replicate the larvae
size during sorting had a significant effect on survival rates (p<0,05) and was highest
in the Large (81%) and lowest in the Small size class (53%). Sex ratio was not
affected by the initial somatic growth rates of larvae. Sex ratio in all experimental
conditions and replicates was 2:1 males:females.
Concerning population size heterogeneity results showed that in both
experimental replicates size homogeneity for length increased as a population got
older. Also it was observed that the coefficient of variation (CV) of the originally
small individuals was statistically higher from the CV of the other two size groups for
both experimental replicates.
Geometric morphometrics analysis for each sex separately showed that the
initial somatic growth rates had a significant correlation with the final body shape of
adults. For both females and males the first canonical variate (CV1 axis 63 – 75% of
the total variation) fully discriminated the three size classes (Small, Medium, Large).
Finally, the initial somatic growth rate was significally correlated with the
structure of the adult caudal fin. Both slope and point of intersection of the growth
rates of the segment number and lepidotrichia length for each sex showed differences
between the three size classes. Differences were also observed on the mean length of
segments 1-3 of the upper lepidotricium, 1-5 of the lower lepidotrichium and 1-2 of
the middle lepidotrichium between the three size classes and sexes with the
predominant response pattern in most cases being U shaped. Canonical variate
analysis confirmed the significant correlation of the somatic grotwh rates of larvae
with the lepidotrichia structure of the caudal fin. Classification matrix showed that the
morphometric structure of the three lepidotrichia classifies 83,8% of females and 90%
of males in the correct experimental group.
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