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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ αλαηζζεζία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηαηξηθή γηα ηελ πξνζσξηλή κείσζε ή 

αθαίξεζε ηεο αίζζεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επψδπλεο 

δηαδηθαζίεο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Δίλαη νπζηαζηηθά κηα αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ νπζίεο κε αλαηζζεηηθέο ηδηφηεηεο θαη κπνξεί λα αλαθνπθίζεη ηνλ 

πφλν θαη λα κεηψζεη ην άγρνο παξαιχνληαο ηνπο κπο.  

Καηά ην παξειζφλ, έρνπλ εθαξκνζζεί θαη άιιεο κέζνδνη αλαηζζεζίαο εθηφο 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ, φπσο ν ππλσηηζκφο θαη ν πάγνο. ηε ζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο 

αλαηζζεζίαο, απηέο νη κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπαληφηαηα ή θαζφινπ. 

Ο ρεηξηζκφο ησλ πδξφβησλ δψσλ κέζα θαη έμσ απφ ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

ζρεδφλ πάληα πεξηιακβάλεη θαηαπφλεζή ηνπο. Ζ θαηαπφλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αηρκαισζίαο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ επεξεάδεη θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα 

είλαη ζπρλά απαξαίηεην λα αθηλεηνπνηεζεί ην ςάξη πξηλ γίλεη αθφκε θαη ε πην απιή 

εξγαζία, π.ρ. ε αηκνιεςία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεην ζηξεο. Σα αλαηζζεηηθά 

πεξηνξίδνπλ ην ζηξεο θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ επδσία ζηα ππφ κειέηε δψα. Ζ επηινγή ηνπ 

αλαηζζεηηθνχ γεληθά εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα, ην θφζηνο, ηελ επθνιία ζηε 

ρξήζε, ηε θχζε ηεο κειέηεο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή. Δίλαη απαξαίηεην λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη βηνινγηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φηαλ ζπγθξίλνληαη 

κειέηεο ζρεηηθά κε ην αλαηζζεηηθφ. Οη βηνινγηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ην είδνο, 

ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο θαη ηελ ειηθία, ην κέγεζνο θαη ην βάξνο, ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπίδηα, ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ηνπ δψνπ. Όινη απηνί 

νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην κεηαβνιηζκφ θαη επνκέλσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

αλαηζζεηηθνχ. Δπίζεο, άιινη παξάγνληεο είλαη νη πεξηβαιινληηθνί, φπσο ε ζεξκνθξαζία 

θαη ην pH. 
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θνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ θπζηθψλ αλαηζζεηηθψλ αθ’ ελφο κέζα απφ ηνπο ρξφλνπο πνπ 

δηαγξάθνληαη ζηα ζηάδηα αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο θαη αθεηέξνπ απφ ην κέγεζνο ηεο 

βιάβεο πνπ πθίζηαηαη ην DNA ηνπ ςαξηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κνξηαθή ηερληθή 

Comet Assay. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επηιέρζεθε ε ηζηπνχξα 

(Sparus aurata) γηαηί απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπνξηθά εθηξεθφκελα είδε 

ζηελ Δπξψπε. ηελ Διιάδα ππάξρεη ζηαζεξή αχμεζε παξαγσγήο ζηελ 

πδαηνθαιιηέξγεηα κε κεγάιν πνζνζηφ ( πεξίπνπ 80% ) εμαγσγψλ θαη ζεκαληηθφ 

κεξίδην ζηελ επξσπατθή αγνξά (2,8%). ρεδφλ ην 90% ηεο παξαγσγήο εζηηάδεηαη ζηε 

κεζνγεηαθή ηζηπνχξα θαη ιαβξάθη, ζηα νπνία ε Διιάδα παξάγεη πεξίπνπ ην 50% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο. πλνιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 114 ηζηπνχξεο, κε βάξνο 8,816 – 

24,951 g θαη κέζε ηηκή (Mean) 15,843 g θαη, κήθνο 8,6 – 14,0 cm θαη κέζε ηηκή 

(Mean) 10,5 cm, πξνεξρφκελα απφ θιεηζηφ θχθισκα δεμακελψλ. Οη ζπλζήθεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ νη αθφινπζεο: ηρζπνθφξηηζε 1 Kgr/m
3
, ζεξκνθξαζία 21

0
 

C, pH 7,4, ζπγθέληξσζε ακκσλίαο 0,5 – 2 ppm, αιαηφηεηα 34, δηαιπκέλν νμπγφλν 5 – 

7 mg/L. 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθαλ νη πην γλσζηέο νπζίεο θπηηθήο πξνέιεπζεο ζηηο 

νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο γηα ηελ επίδξαζή ηνπο σο αλαηζζεηηθά ζηνπο 

πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Έηζη δνθηκάζηεθαλ ηα παξαθάησ αηζέξηα έιαηα: αηζέξην έιαην 

ηνπ θπηνχ Aloysia triphylla, (-ινπίδα-), αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Eugenia aromatica, (-

γαξπθαιέιαην-), αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Origanum vulgare (-ξίγαλε-), αηζέξην έιαην 

ηνπ θπηνχ Melaleuca alternifolia (-ηετφδεληξν – tea tree oil), αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ 

Juniperus communis  (-άξθεπζνο ή αγξηνθππαξίζζη-), αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ 
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Cinnamomum zeylanicum (-θαλέια-), ψζηε λα βξεζεί γηα ην θαζ’ έλα ε ηδαληθή δφζε 

ρνξήγεζεο. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην θάζε αλαηζζεηηθφ 5 άηνκα 

ηζηπνχξαο θαη γηα 5, 10, θαη 15 min παξακνλήο ηνπο ζην θάζε αλαηζζεηηθφ, αληίζηνηρα. 

Καηαγξάθεθαλ νη ρξφλνη ησλ ζηαδίσλ αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο. Σέινο αληρλεχζεθαλ 

ηα επίπεδα θαηαπφλεζεο κέζσ ηεο αλίρλεπζεο ηνπ θαηαθεξκαηηζκέλνπ DΝΑ απφ 

θχηηαξα ήπαηνο αηφκσλ ηζηπνχξαο, κε ηε βνήζεηα ηεο κνξηαθήο ηερληθήο, "Comet 

Assay" ή single cell gel electrophoresis – (SCGE), ή αλάιπζε θνκεηψλ. Γειαδή, κέξνο 

ησλ επαηνθπηηάξσλ πνπ απνκνλψζεθαλ εμεηάζηεθαλ απεπζείαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

γελνηνμηθφηεηαο (ex λίλν εθηίκεζε). Οη εηθφλεο θαηαγξάθεθαλ απφ θάκεξα πςειήο 

αλάιπζεο θαη πξνβιήζεθαλ ζε νζφλε Ζ/Τ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ProgRes Capture Pro 

2.1, ελψ ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ «θνκεηψλ» έγηλε κε ην ιεηηνπξγηθφ 

πξφγξακκα CASP 1.2.3.b1. Σέινο, φια ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο 

ρξφλνπο αλαηζζεζίαο, αλάλεςεο, ζλεζηκφηεηα θαη tail moment ησλ θνκεηψλ 

επεμεξγάζηεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS statistics 17.0 θαη κε ην excel MS 

office 2010. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, έδεημαλ πνζνζηά γελνηνμηθφηεηαο ζε φια 

ηα αλαηζζεηηθά αιιά κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ εκθαλίζηεθε 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θπζηθφ αλαηζζεηηθφ Cinnamomum 

zeylanicum (-θαλέια-). Όζνλ αθνξά ζηνπο ρξφλνπο αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο, 

θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά έδεημε επίζεο ην θπζηθφ αλαηζζεηηθφ Cinnamomum zeylanicum 

(-θαλέια-). 

Λέμεηο θιεηδηά: αλάιπζε θνκεηψλ, comet assay, επδσία, θαηαπφλεζε, ζηξεο, 

ζηάδηα αλάλεςεο, θπζηθά αλαηζζεηηθά, ηξφπνη αλαηζζεζίαο. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1. Ση εηλαη αλαηζζεζία θαη γηαηί ρξεηάδεηαη 

Ζ αλαηζζεζία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηαηξηθή γηα ηελ πξνζσξηλή κείσζε ή 

αθαίξεζε ηεο αίζζεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επψδπλεο 

δηαδηθαζίεο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Δίλαη νπζηαζηηθά κηα αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ λαξθσηηθέο νπζίεο θαη κπνξεί λα αλαθνπθίζεη ηνλ πφλν, λα 

κεηψζεη ην άγρνο θαη λα παξαιχζεη ηνπο κπο (Freeman, 2000).  

Ζ αλαηζζεζία πεξηιακβάλεη αλαιγεζία, χπλσζε, ακλεζία, παξάιπζε. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, ν αλαηζζεζηνιφγνο παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ πίεζε ηνπ 

αίκαηνο ηνπ αζζελή, ηελ αλαπλνή θαη ηελ θαξδηά θαη λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα ησλ 

αλαηζζεηηθψλ αλ είλαη απαξαίηεην. 

Καηά ην παξειζφλ, έρνπλ εθαξκνζζεί θαη άιιεο κέζνδνη αλαηζζεζίαο εθηφο 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ, φπσο ν ππλσηηζκφο θαη ν πάγνο. ηε ζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο 

αλαηζζεζίαο, απηέο νη κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπαληφηαηα ή θαζφινπ (Fishbein, 

1976). 

1.2. Αλαηζζεζία ζηελ πδξόβηα δσή 

Ο ρεηξηζκφο ησλ πδξφβησλ δψσλ κέζα θαη έμσ απφ ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

ζρεδφλ πάληα πεξηιακβάλεη ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ςαξηνχ. Ο ραξαθηεξηζηηθφο 

ηνπο αγψλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηρκαισζίαο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ επεξεάδεη θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη ζπρλά απαξαίηεην λα αθηλεηνπνηεζεί ην 

ςάξη πξηλ γίλεη αθφκε θαη ε πην απιή εξγαζία, π.ρ. ε αηκνιεςία κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αλεπηζχκεην ζηξεο. Σα αλαηζζεηηθά πεξηνξίδνπλ ην ζηξεο θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ επδσία 
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ζηα ππφ κειέηε δψα (Ashley, 2006). Ζ επηινγή ηνπ αλαηζζεηηθνχ γεληθά εμαξηάηαη απφ 

ηε δηαζεζηκφηεηα, ην θφζηνο, ηελ επθνιία ζηε ρξήζε, ηε θχζε ηεο κειέηεο θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή. Οη αλαηζζεηηθέο νπζίεο πξνζιακβάλνληαη κέζσ ησλ βξαγρίσλ 

θαη εηζέξρνληαη γξήγνξα ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα. Δίλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη 

ππφςε νη βηνινγηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φηαλ ζπγθξίλνληαη κειέηεο 

ζρεηηθά κε ην αλαηζζεηηθφ. Οη βηνινγηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ην είδνο, ην 

ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο θαη ηελ ειηθία, ην θχιν, ηε ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα, ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ην κέγεζνο θαη ην βάξνο, ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπίδηα, ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ηνπ δψνπ. Όινη απηνί 

νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην κεηαβνιηζκφ θαη επνκέλσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

αλαηζζεηηθνχ. Δπίζεο άιινη παξάγνληεο είλαη νη πεξηβαιινληηθνί, φπσο ε ζεξκνθξαζία, 

ην pH θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ ζην νπνίν δηαβηεί ζε άιαηα, κέηαιια θαη 

νμπγφλν. (Σζαληήιαο και συν. 2005), (Coyle et al., 2004). χκθσλα κε ηνπο Marking 

θαη Meyer, 1985, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδαληθνχ αλαηζζεηηθνχ είλαη: 

1. ρξφλνο δξάζεο κηθξφηεξνο ησλ 15 min θαη πξνηηκφηεξν ιηγφηεξν ησλ 3 min 

2. ρξφλνο αλάλεςεο κηθξφο, 5 min ή ιηγφηεξν 

3. κε ηνμηθφ γηα ηα ςάξηα 

4. εχθνιν ζην ρεηξηζκφ θαη αζθαιέο γηα ην ρεηξηζηή 

5. δελ έρεη κφληκεο επηπηψζεηο ζηε θπζηνινγία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ςαξηνχ 

6. απεθθξίλεηαη ή κεηαβνιίδεηαη γξήγνξα θαη δελ αθήλεη θαηάινηπα 

7. δελ έρεη ζπζζσξεπηηθέο επηπηψζεηο ή πξνβιήκαηα απφ ηελ επαλεηιεκκέλε 

έθζεζε ζ’ απηφ 

8. έρεη ρακειφ θφζηνο. 
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1.3. Πξσηόθνιιν αλαηζζεζίαο ζηα ςάξηα 

χκθσλα κε ηνλ Gordon J. (2002) δίδνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην πξσηφθνιιν αλαηζζεζίαο ζε ςάξηα θαη ακθίβηα.  

Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε αλαηζζεζία είλαη: 

1. Αλαηζζεηηθή νπζία 

2. Γάληηα  

3. Γνρεία γηα κεηαθνξά, αλαηζζεζία θαη αλάλεςε 

4. Δμνπιηζκφο παξνρήο νμπγφλνπ. 

1.4. Αλαηζζεζία ςαξηώλ 

1. Νεζηεία ςαξηνχ γηα 12-24 ψξεο πξηλ ηελ αλαηζζεζία. Απηφ ειαηηψλεη ηελ 

πεξηηησκαηηθή κφιπλζε θαη ηνλ θίλδπλν ηεο παιηλδξφκεζεο. 

2. Υξήζε λεξνχ απφ ην αξρηθφ δνρείν ηνπ ςαξηνχ γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ 

αλαηζζεζία. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί λεξφ απφ άιιε πεγή, πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθά 

δηπιαζηαζκφο ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ  (ρισξίσζε, pH, ζεξκνθξαζία θαη 

ακκσλία) ηνπ αξρηθνχ δνρείνπ. 

3. Γηαηήξεζε ηνπ νμπγφλνπ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαηά ηελ θαηαζηνιή, 

αλαηζζεζία θαη απνθαηάζηαζε. 
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1.5. ηάδηα αλαηζζεζίαο – αλάλεςεο ςαξηνύ 

ηνλ Πίλαθα 1 θαίλνληαη ηα ζηάδηα αλαηζζεζίαο (Inger Hilde Zahl et al. 2012). 

 

Πίλαθαο 1: ηάδηα αλαηζζεζίαο. 

ηά

δην  

Δπί 

πεδν  

Πεξηγξαθή 

ζηαδίνπ / 
επηπέδνπ 

Δκθάληζε  Κνιπκβεηηθή  

δξαζηεξηφηεηα 

Ηζνξξνπία  Έιιεηςε  

αληίδξαζεο 

Μπηθφο  

ηφλνο 

Αλαπλνή  Καξδηαθφο  

ξπζκφο 

0  Καλνληθή  Καλνληθή  Καλνληθή  Καλνληθή  Καλνληθή  Καλνληθφο  Καλνληθή  Καλνληθφο 
I  Διαθξά  

λάξθσζε 
Απνπξνζαλαην
ιηζκέλνο 

Μεησκέλε  Καλνληθή  Ληγφηεξε  
απφ 

θαλνληθή 

Καλνληθφο Καλνληθή  Καλνληθφο 

II  ηάδην  
δηέγεξζεο  

Δλζνπζηαζκέλ
ν  

Απμεκέλε  Αγσλίδεηαη  
λα 

ηζνξξνπήζεη 

Καλνληθή  ή 
ππεξβνιηθή 

Καλνληθφο Αλψκαιε  
ή απμεκέλε 

Αθαλφλη 
ζηνο  ή 

απμεκέλνο 

III 1 Διαθξά 

αλαηζζεζία 

Αλαίζζεην  ηακαηεκέλε  Υακέλε  Αληηδξά  ζε 

ηζρπξά 
εξεζίζκαηα 

αθήο 

Μεησκέλνο  Καλνληθή  

ή κεησκέλε 

απιφο 

 2 Υεηξνπξγηθή  Αλαίζζεην  ηακαηεκέλε  Υακέλε  Κακία  Υαιαξφο  Μηθξή  Υακειφο  

 3 Βαζεηά  
λάξθσζε 

αλαίζζεην ηακαηεκέλε  Υακέλε  Κακία  Καλέλαο  Αλεπαίζζε
ηε  

Υακειφο  

IV  Δπηθείκελνο  

ζάλαηνο 

Δηνηκνζάλαην  ηακαηεκέλε  Υακέλε  Κακία  Καλέλαο ηακαηεκέ

λε 

Καξδηαθή  

ζχιιεςε 

 

 

ηνλ Πίλαθα 2 θαίλνληαη ηα ζηάδηα αλάλεςεο (Keene J L  et al. 1998 ). 

 

Πίλαθαο 2: ηάδηα αλάλεςεο. 

ηάδηα πκπεξηθνξά 

1 Δπαλεκθάληζε θίλεζεο βξαγρηνθαιπκκάησλ 

2 Μεξηθή αλάθηεζε ηζνξξνπίαο θαη θνιπκβεηηθήο θίλεζεο 

3 Οιηθή επαλαθνξά ηζνξξνπίαο 

4 Δπαλεκθάληζε θνιπκβεηηθήο θίλεζεο. 

Απαζήο αληίδξαζε ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα 

5 πλνιηθή αλάθακςε. Καλνληθή θνιχκβεζε 

 

 

Όζνλ αθνξά ηε κεηαρείξηζε ησλ ςαξηψλ αθνινπζήζεθαλ νη παξαθάησ 

θαλφλεο: 
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Αθήλεηαη ην ςάξη λα θζάζεη ζην θαηάιιειν επίπεδν αλαηζζεζίαο γηα ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ, δηαηεξείηαη ην δέξκα ηνπ ςαξηνχ πγξφ θαη ηα 

βξάγρηα βπζηζκέλα ή βξέρνληαη δηαξθψο κε νμπγνλσκέλν λεξφ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαηζζεζίαο αμηνινγείηαη ν ξπζκφο αλαπλνήο θαη ην 

ρξψκα ησλ βξαγρίσλ. 

Αλ ε αλαπλνή επηβξαδχλεηαη ή ζηακαηά, ηνπνζεηείηαη ην ςάξη ζην λεξφ πνπ 

είλαη ειεχζεξν αλαηζζεηηθνχ γηα αλάλεςε κέρξη ε αλαπλνή λα επαλέιζεη. 

 

1.6. Σα αλαηζζεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο 

Γηα ηελ αλαηζζεζία ησλ πδξφβησλ δψσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζπλζεηηθέο 

ρεκηθέο νπζίεο (da Cunha 2010): 

Α. Υεκθέο 

Tricaine 

Methanesulfonate 

Benzocaine 

Etomidate 

Metomidate 

2-phenoxyethanol 

Quinaldine  

 

B. Φπζηθέο 

Eugenia aromatica 
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Lippia alba 

Aloysia triphylla 

Dianthus caryophyllus 

Ocimum gratissimum 

Erythrophleum suaveolens 

Nicotiana tabacum 

Melaleuca alternifolia 

Datura innoxia 

 

1.7. Κπξηόηεξεο αλαηζζεηηθέο νπζίεο θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο  

Σα θπηά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ άλζξσπν γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο ηνπο 

αμίεο γηα ρηιηάδεο ρξφληα. Οη επηζηήκνλεο έρνπλ αλαθαιχςεη θπηηθήο πξνέιεπζεο 

αιθαινεηδή επεξγεηηθά γηα ηε ρξήζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ. Αλ θαη 

έρνπλ ελνρνπνηεζεί γηα ηηο ηδηφηεηέο ηνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο, σο αλαηζζεηηθά έρνπλ 

κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο εγθεθαιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηε ιεηηνπξγία ησλ λεχξσλ θαη ησλ κπψλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ. 

Έρεη απνδεηρζεί ε ζεκαζία ηνπο γηα ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο (Fishbein 1976).  

Καηά ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα κία ζεηξά βνηάλσλ θαη παξαζθεπαζκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο παπζίπνλα, θαηά ησλ λεπξαιγηψλ, σο ππλσηηθά θαη θαηεπλαζηηθά 

(Μπξσλίδνπ-Σδνπβειέθε και συν. 2009). Έλαο ζχληνκνο θαηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ 

απφ απηά, αιθαβεηηθά, έρεη σο εμήο: 
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 Άλεζνο (Anethum graveolens) 

 Γιπθηζίδα (Pimpinella anisum) 

 Γιπθχξξηδα (Glycyrrhiza glabra) 

 Γίθηακν (Origanum dictamnus) 

 Έξππιινο (Thymus serpyllum)  

 Κψλεηνλ (Conium maculatum) 

 Μαλδξαγφξαο (Mandragoras officinarum) 

 Μήθσλ (Papaver somniferum) 

 Μεθσλίο (Euphorbia exiqua ή vetusa) 

 Νάξδνο (Nardus stricta) 

 Νάξζεμ (Ferula communis) 

 Πήγαλνλ: χκθσλα κε ην Γηνζθνπξίδε δηαθξίλνληαη δχν είδε: 

(α) Απήγαλνο (Ruta graveolens): Αληηζπαζκσδηθφ θαη θαηεπλαζηηθφ 

ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπζηαηηθφ ηεο ζεξηαθήο, πνπ ήηαλ αληίδνην 

δειεηεξίσλ θαη (β) Αγξηνπήγαλνο  (Ruta Montana) 

 Τνζθχακνο (Hyoscyantus albus) 

Καηά ηνλ 2
ν
 κ.Υ. αη. ζηελ Κίλα έλαο δηάζεκνο ηαηξφο, ν Hua Tuo είρε 

επηλνήζεη ην αλαηζζεηηθφ «ma fei». Αλ θαη νη αξραίεο ζπληαγέο έρνπλ ραζεί, πηζηεχεηαη 

φηη κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ήηαλ ε θάλλαβηο (Cannabis indica) θαη ην θπηφ Datura 

Innoxia, πνπ είλαη παξαηζζεζηνγφλν (Tubbs et al. 2011). 

Καηά ην κεζαίσλα, δελ ππάξρεη έλδεημε φηη νη γηαηξνί είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

ηε γεληθή αλαηζζεζία γηα ηνπο αζζελείο πνπ ρεηξνπξγνχληαλ. Ζ βηβιηνγξαθία πνπ 

αθνξά ζηε γεληθή αλαηζζεζία θαηά ην κεζαίσλα αλαθέξεηαη ζηνλ ππλσηηθφ ζπφγγν 

«spongia somnifera». Απηφο ν «ππλσηηθφο  ζπφγγνο» είρε ζχλζεζε πνπ βνεζνχζε ηνλ 
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αζζελή λα θνηκεζεί θαη λα κελ αηζζαλζεί ηνλ πφλν. Απνηεινχληαλ απφ έλα κίγκα 

φπηνπ, ρπκνχ ησλ θχιισλ καλδξαγφξα, πξάζηλν ρπκφ θψληνπ, ρπκφ ηνπ θπηνχ 

Hyosciamus niger. Παξφια απηά δελ ππάξρεη θακία βηβιηνγξαθηθή έλδεημε φηη ν 

ππλσηηθφο ζπφγγνο ήηαλ απνηειεζκαηηθφο γηα αλαηζζεζία (Prioreschi 2003). 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη ηελ θαηαζηνιή γηα 

ρεηξνπξγηθνχο θαη ηαηξηθνχο ζθνπνχο εληνπίζζεθαλ ζε ηαηξηθέο πξαγκαηείεο απφ ηνπο 

Ρσκατθνχο θαη Βπδαληηλνχο ρξφλνπο (2νο αη. π.Υ. έσο 7ν αη. κ.Υ.). Ρσκαίνη θαη 

Βπδαληηλνί επηζηήκνλεο φπσο ν Γηνζθνπξίδεο Πεληάληνο, ν Γάτνο Πιίληνο εθνχληνπο, 

ν Γαιελφο θ.ά. αλαθέξνληαη ζηα θπηά Mandragoras officinarum, Hyoscyamos niger θαη 

Atropa belladonna σο ηα πιένλ ζεκαληηθά βφηαλα εθηφο απφ ην φπην παπαξνχλαο 

(Papaver Somniferum), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηαζηνιή θαη αλαθνχθηζε πφλνπ 

(Ramoutsaki et al. 2002).  

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο ζπκπιεξσκαηηθά ηα αλαηζζεηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ ηα παξαθάησ: 

 Datura Innoxia 

 Cannabis indica 

 Conium maculatum 

 Hyoscyamos niger 

 Atropa belladonna 

 Papaver somniferum 

ήκεξα, απφ ηα θπζηθά αλαηζζεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πδξφβηα δσή, 

ηδηαίηεξεο κλείαο ρξήδεη ην γαξπθαιέιαην, γηα ην νπνίν έρνπλ εθπνλεζεί νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ.  
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1.7.1. Αηζέξην έιαην ηνπ θπηνύ Eugenia aromatica 

Βαζίιεην :  Plantae  

Σάμε :  Myrtales 

Οηθνγέλεηα :  Myrtaceae 

Γέλνο :  Eugenia 

Δίδνο :  aromatic 

 

Σν γαξπθαιέιαην ιακβάλεηαη απφ απφζηαμε ησλ ινπινπδηψλ, κίζρσλ θαη 

θχιισλ ηνπ θπηνχ Eugenia aromatica ή caryophyllata (Δηθ.1). Δθηφο απφ ηελ επξεία 

ρξήζε ηνπ σο αξσκαηηθφ ησλ ηξνθψλ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα αηψλεο σο ηνπηθφ 

αλαιγεηηθφ ζηελ νδνληηαηξηθή (Chaieb 2007). Θεσξείηαη θαιχηεξν απφ άιια 

αλαηζζεηηθά φπσο θηλαιδίλε, βελδνθαΐλε θαη ηξηθαΐλε, ην νπνίν είλαη ην κφλν 

εγθεθξηκέλν αλαηζζεηηθφ γηα ςάξηα ζηηο ΖΠΑ. Σν γαξπθαιέιαην είλαη έλα θπηηθφ 

πξντφλ, πην θζελφ θαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ άιια αλαηζζεηηθά γηα ςάξηα. Δίλαη 

αζθαιέο γηα ηνλ άλζξσπν (Munday 1997). Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζηνλ 

άλζξσπν, ηα ζειαζηηθά, ηα ςάξηα θαη ηα ακθίβηα (Mitchell 2009). 

Σν γαξπθαιέιαην είλαη πην θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε εκπνξηθέο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο, φπνπ ηα αλαηζζεηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο απφ αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο. 

Σν γαξπθαιέιαην είλαη έλα κίγκα απφ ελψζεηο: phenolic eugenol (επγελφιε) 

(Δηθ.2), ην νπνίν απνηειεί ην 85-90% ησλ ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ, isoeugenol θαη 

methyleugenol. Άιια ζεκαληηθά αηζέξηα έιαηα ηνπ γαξπθαιέιαηνπ είλαη acetyl 

Δηθόλα 1: θπηφ Eugenia aromatica 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetyl_eugenol&action=edit&redlink=1
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eugenol, beta-caryophyllene θαη vanillin, crategolic, acid tannins, gallotannic acid, 

methyl salicylate, flavonoids eugenin, kaempferol, rhamnetin θαη eugenitin; 

triterpenoids φπσο oleanolic acid, stigmasterol θαη campesterol, θαζψο θαη κεξηθά 

sesquiterpenes. ην εκπφξην ην γαξπθαιέιαην έρεη πεξίπνπ 84% επγελφιε, αιιά κπνξεί 

θαλείο λα βξεη θαη 100% επγελφιε. Σν γαξπθαιέιαην θαη ε επγελφιε είλαη εκηδηαιπηά 

ζην λεξφ, ηδηαίηεξα ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Σν γαξπθαιέιαην έρεη ηαρχηεξε δξάζε θαη ζπλερφκελε αλαηζζεζία 

ζπγθξηλφκελν κε άιια αλαηζζεηηθά, αιιά κεγαιχηεξν ρξφλν απνθαηάζηαζεο. Άιια 

πιενλεθηήκαηα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε έλα θάζκα ζεξκνθξαζηψλ, ε 

δηαζεζηκφηεηα, ην ρακειφ θφζηνο θαη ε αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή. 

Αλ θαη νη θιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη αλαιγεηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ άλζξσπν, 

δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο απνδείμεηο γηα ηα ςάξηα.  

 

Δηθόλα 2: Δπγελφιε 

 

Ζ νπζία επγελφιε παξάγεηαη επίζεο απφ ην θπηφ Coluria geoides (family 

Rosaceae) πνπ επδνθηκεί ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη θπξίσο ζηελ Οπθξαλία (Olzowska 

and Furmanowa 1993). 

 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetyl_eugenol&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Caryophyllene
http://en.wikipedia.org/wiki/Vanillin
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crategolic_acid&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tannin
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallotannic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_salicylate
http://en.wikipedia.org/wiki/Flavonoid
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenin
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaempferol
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhamnetin
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenitin
http://en.wikipedia.org/wiki/Terpenoid
http://en.wikipedia.org/wiki/Oleanolic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Stigmasterol
http://en.wikipedia.org/wiki/Campesterol
http://en.wikipedia.org/wiki/Sesquiterpenes
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eugenol_acsv.svg
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Δθαξκνγέο ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θπηνύ Eugenia aromatica. Ζ επγελόιε 

ζε ζύγθξηζε κε άιια αλαηζζεηηθά. 

Ζ δχλακε ηεο επγελφιεο σο αλαηζζεηηθνχ απνδεηθλχεηαη κειεηψληαο ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ 

γαξπθαιέιαην ζε ζχγθξηζε θαη κε άιια αλαηζζεηηθά. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ εξγαζία 

ηνπ Filiciotto (2012), πξνέθπςε φηη ε επγελφιε είλαη απνηειεζκαηηθφ αλαηζζεηηθφ, 

θαζψο θαη δελ επεξεάδεη ηηο αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ιαπξαθηνχ. Χζηφζν ε έθζεζε ζε αλαηζζεηηθά είλαη δπλαηφ λα πξνθαιεί ζηξεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Weber et al. (2011). Όκσο ζπγθξηηηθά πξνηείλεηαη ην γαξπθαιέιαην 

σο αλαηζζεηηθφ, γηαηί έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απ φηη άιια ρεκηθά αλαηζζεηηθά 

ζηηο θνιπκβεηηθέο επηδφζεηο (Anderson et al. 1997). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο (Oliveira 

et al. 2009), θαίλεηαη φηη ην ρισξηνχρν λάηξην θαη ην γαξπθαιέιαην είλαη ηθαλνπνηεηηθά 

αλαηζζεηηθά κεηαθνξά ςαξηψλ, κε ην ρισξηνχρν λάηξην ζ απηή ηελ πεξίπησζε λα 

πξνηείλεηαη σο πην νηθνλνκηθφ. Μηα άιιε ζπγθξηηηθή έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ γαξπθαιέιαηνπ σο αλαηζζεηηθνχ ζε λεαξά 

ιαπξάθηα (Dicentrarchus labrax) θαη ηζηπνχξεο (Sparus aurata) ζε ζχγθξηζε κε ηε 

θαηλνμπαηζαλφιε (Mylonas et al. 2005), έδεημε φηη ην γαξπθαιέιαην κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο απνηειεζκαηηθφ αλαηζζεηηθφ ζε 10 θνξέο πεξίπνπ κηθξφηεξεο 

δφζεηο απφ ηε θαηλνμπαηζαλφιε. Όκσο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα πξηλ λα 

πξνηαζεί γηα εκπνξηθή ρξήζε. Όζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ηεο επγελφιεο κε ηελ 

ειεθηξνλάξθσζε, ζχκθσλα κε ηνπο Renault et al. (2011), πξνθχπηεη φηη δελ 

ελδείθλπηαη ε επγελφιε γηα αλαηζζεζία ζην επξσπατθφ ρέιη Anguilla anguilla γηαηί 

επεξεάδεη ηελ θνξηηδφιε, ελψ ε ειεθηξνλάξθσζε είλαη απνδεθηή.  
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Δπίζεο ε επγελφιε είλαη έλα θαηάιιειν αλαηζζεηηθφ, γηα ηελ αλαηζζεζία ηνπ 

ρξπζφςαξνπ (Carassius auratus) (Peng 2011). Ζ επγελφιε είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

αλαηζζεηηθφ ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο γηα ηελ πδξφβηα δσή, φπσο πξνθχπηεη απφ 

κειέηεο γηα ηελ ηνμηθφηεηά ηεο (Doleželová et al. 2011). Παξ’ φια απηά, είλαη 

απαξαίηεην λα γίλνληαη ηεζη ηνμηθφηεηαο πξηλ ηε ρξήζε ηνπ γαξπθαιέιαηνπ ζηα ςάξηα 

γηα αλαηζζεζία, γηαηί θάζε είδνο ςαξηνχ έρεη δηαθνξεηηθή επαηζζεζία. Ζ αιινίσζε ηεο 

γεχζεο ησλ ςαξηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν έρεη 

ήδε κειεηεζεί (da Cunha et al. 2010), κεηά απφ νξγαλνιεπηηθή αλάιπζε θαη έρεη 

απνδεηρζεί φηη είλαη δπλαηφ λα επεξεάζεη ηε γεχζε. Σν γεγνλφο φκσο απηφ πξέπεη λα 

κειεηεζεί πεξηζζφηεξν γηαηί πνιινί παξάγνληεο κπνξεί λα εκπιέθνληαη φπσο ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ αλαηζζεηηθνχ. Δπίζεο ην κεηαβνιηθφ ζηξεο δε κεηψζεθε ηειείσο κε 

ηελ επγελφιε, ζχκθσλα κε ηνπο Inoue et al. (2011) ζην ςάξη Tambaquis πνπ είλαη ην 

θχξην ςάξη ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ηνπ Γπηηθνχ Ακαδνλίνπ. Κάηη φκσο πνπ ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Ζ ζεξκνθξαζία είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα ζηάδηα ηεο 

αλαηζζεζίαο. χκθσλα κε κηα κειέηε γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ 

αλαηζζεζία κε γαξπθαιέιαην ζην ςάξη ηνπ γέλνπο Platichthys flesus, νη απμνκεηψζεηο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ επέδξαζαλ ζηελ θαηαζηνιή, αιιά πςειφηεξε ζεξκνθξαζία 

ειάηησζε ην ρξφλν αλάλεςεο (Akbulut et al. 2012). 

Δπίζεο ππάξρνπλ απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ φηη αλαηζζεζία κε πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο δηαιχκαηνο γαξπθαιέιαηνπ ζε κηθξφ ρξφλν πξνηηκψληαη απφ 

ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο θαη κεγαιχηεξν ρξφλν (Hoseini et al. 2011α, Hoseini et al. 

2011β). 
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Όζνλ αθνξά ηελ ηζνεπγελφιε θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηεο γηα αλαηζζεζία ζηνλ 

θππξίλν Cyprinus carpio, έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη αζθαιήο (Gladden  et al. 2010). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Iversen et al. (2012), ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρειηνχ (Anguilla 

anguilla L.) πξνέθπςε φηη ε ηζνεπγελφιε είλαη πνιιά ππνζρφκελε θαη, αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαιά κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ επδσία ησλ δψσλ. 

 

1.7.2.  Αηζέξην έιαην ηνπ θπηνύ Aloysia triphylla 

Βαζίιεην :  Plantae 

Σάμε :  Lamiales  

Οηθνγέλεηα :  Verbenaceae 

Γέλνο :  Aloysia 

Δίδνο :  triphylla 

 

Σν θπηφ Aloysia triphylla (Verbenaceae) (Δηθ.3) θχεηαη θπζηθά ζηε Νφηηα 

Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε ήξζε ην 17
ν
 αη. ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζαλ ζεξαπεπηηθφ ηεο αυπλίαο θαη άγρνπο. Πξφζθαηα ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ απηνχ 

έρεη θαζηεξσζεί σο αλαηζζεηηθφ γηα ηελ πδξφβηα δσή. Έρεη αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο 

(Parodi et al. 2012).  

 

Δθαξκνγέο ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θπηνύ Aloysia triphylla 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ησλ Parodi et al. (2012) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αλαηζζεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θπηνχ Aloysia 

triphylla θαη Lippia alba, πξνέθπςε φηη είλαη απνηειεζκαηηθά θαη επηπιένλ βειηηψλνπλ 

ην αληηνμεηδσηηθφ ζχζηεκα ζηηο γαξίδεο (Litopenaeus vannamei).  

Δηθόλα 2: Aloysia triphylla 



14 

1.7.3.  Αηζέξην έιαην ηνπ θπηνύ Melaleuca alternifolia 

Βαζίιεην :  Plantae  

Σάμε :  Myrtales 

Οηθνγέλεηα :  Myrtaceae 

Γέλνο :  Melaleuca 

Δίδνο :  alternifolia 

     

     

      

 

Έλα ελδηαθέξνλ αηζέξην έιαην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ ελαιιαθηηθή 

ηαηξηθή ζηελ Απζηξαιία είλαη ην αηζέξην έιαην ηετφδελδξνπ (Kristoffersen et al. 1996), 

πνπ είλαη γλσζηφ φηη έρεη δηάθνξεο θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο, φπσο αληηβαθηεξηδηαθέο, 

αληηκπθεηηαθέο, αλαιγεηηθέο θ.ιπ. Πξνέξρεηαη απφ ηελ απφζηαμε ζε αηκφ ησλ θχιισλ 

θαη ησλ άθξσλ ησλ θιαδηψλ ηνπ θπηνχ Melaleuca alternifolia (Δηθ. 4) θαη απνηειείηαη 

θπξίσο απφ terpinen-4-ol, γ-terpinene, α-terpinene, 1,8-cineole θαη άιια (Hajek 2011). 

Γελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην θπηφ Camellia oleifera. 

 

Δθαξκνγέο ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θπηνύ ηνπ Melaleuca alternifolia 

Καηά ηε κειέηε ηεο ρξήζεο ηνπ ειαίνπ ηνπ ηετφδεληξνπ ζαλ αλαηζζεηηθφ ζηνλ 

θππξίλν (Hajek 2011), πξνέθπςε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ 

ηετφδελδξνπ ζαλ αλαηζζεηηθφ ζηνλ θππξίλν (Cyprinus carpio). Σν αηζέξην απηφ έιαην 

έδεημε αλαηζζεηηθέο ηδηφηεηεο, πιεξψληαο ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα έλα 

αλαηζζεηηθφ ςαξηψλ.  

Δηθόλα 3: Melaleuca 

alternifolia 
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1.7.4. Αηζέξην έιαην ηνπ θπηνύ Origanum vulgare 

Βαζίιεην :  Plantae 

Σάμε :  Lamiales 

Οηθνγέλεηα :  Lamiaceae 

Γέλνο :  Origanum 

Δίδνο :  vulgare 

 

Γηα ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Origanum vulgare (Δηθ. 5) έρνπλ αλαθεξζεί 

θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο φρη φκσο θαη γηα αλαηζζεηηθέο ηδηφηεηεο ζηα ςάξηα. 

 

1.7.5.  Αηζέξην έιαην ηνπ θπηνύ Juniperus communis 

Βαζίιεην :  Plantae 

Σάμε :  Pinales 

Οηθνγέλεηα :  Cupressaceae 

Γέλνο :  Juniperus 

Δίδνο :  communis 

 

 

Γηα ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Juniperus communis (Δηθ.6) έρνπλ αλαθεξζεί 

θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο φρη φκσο θαη γηα αλαηζζεηηθέο ηδηφηεηεο ζηα ςάξηα. 

 

Δηθόλα 4. Origanum vulgare 

Δηθόλα 5: Juniperus 

communis 
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1.7.6. Αηζέξην έιαην ηνπ θπηνύ Cinnamomum zeylanicum 

Βαζίιεην :  Plantae  

Σάμε :  Laurales 

Οηθνγέλεηα :  Lauraceae 

Γέλνο :  Cinnamomum 

Δίδνο :  zeylanicum 

 

Γηα ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Cinnamomum zeylanicum (Δηθ.7) έρνπλ 

αλαθεξζεί θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο φρη φκσο θαη γηα αλαηζζεηηθέο ηδηφηεηεο ζηα ςάξηα. 

 

1.8. DNA 

Σν πφζν θαιφ είλαη έλα αλαηζζεηηθφ θαίλεηαη αθ’ ελφο απφ ηνπο ρξφλνπο πνπ 

δηαγξάθνληαη ζηα ζηάδηα αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο θαη αθεηέξνπ ζην κέγεζνο ηεο 

βιάβεο πνπ πθίζηαηαη ην DNA ηνπ ςαξηνχ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη δελ ππάξρεη άιιν κφξην, εθηφο απφ ην DΝΑ, ηνπ νπνίνπ ε 

αθεξαηφηεηα λα είλαη ηφζν δσηηθή γηα ηε δσή ηνπ θπηηάξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

θάζε νξγαληζκνχ, ηα θχηηαξα ηνπ εθηίζεληαη ζε πιεζψξα κέζσλ πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζην DΝΑ ηνπο θαη λα πξνθαινχλ κεηαιιάμεηο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο ηνπ DΝΑ πνιιέο θνξέο έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία κεηαιιάμεσλ ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπ DΝΑ πνπ νδεγεί ην θχηηαξν ζηελ 

απφπησζε (πξνγξακκαηηζκέλνο ζάλαηνο) ή αθφκε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

θπζηνινγηθψλ θπηηάξσλ ζε θαξθηληθά.  

Δηθόλα 6: Cinnamomum 

zeylanicum 
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Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηε ζπλεζηζκέλε δνκή ηεο δηπιήο έιηθαο ζην 

DNA ραξαθηεξίδεηαη σο βιάβε θαη απνηειεί απεηιή γηα ην θχηηαξν ή/θαη ηνπο 

απνγφλνπο ηνπ, θαζψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε κεηαιιάμεσλ. Μπνξνχκε λα 

ρσξίζνπκε ηέηνηεο αιιαγέο ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο:  

Αιιαγέο κηαο βάζεο επεξεάδνπλ ηελ αιιεινπρία, αιιά φρη θαη ηε γεληθή δνκή 

ηνπ DNA. Δπίζεο δελ επεξεάδνπλ ηε κεηαγξαθή θαη ηελ αληηγξαθή, δηαδηθαζίεο θαηά 

ηηο νπνίεο νη θιψλνη ηνπ DNA είλαη δηαρσξηζκέλνη. Οη επηβιαβείο επηπηψζεηο ησλ 

αιιαγψλ απηνχ ηνπ είδνπο εθδειψλνληαη ζε επφκελεο θπηηαξηθέο γελεέο, κέζσ ησλ 

αιιαγψλ πνπ επηθέξνπλ ζηελ αιιεινπρία ηνπ DNA. Αιιαγέο ζηελ αιιεινπρία ηνπ 

DNA κπνξεί λα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα in situ ηξνπνπνίεζεο κηαο βάζεο ή αθφκα 

απφ ζθάικαηα θαηά ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA. Γηα παξάδεηγκα, ε απακίλσζε ηεο 

θπηνζίλεο ζε νπξαθίιε (είηε απζφξκεηα είηε ιφγσ επίδξαζεο κεηαιιαμηνγφλσλ 

παξαγφλησλ) δεκηνπξγεί έλα αηαίξηαζην δεχγνο U-G. Έλα ζθάικα θαηά ηελ αληηγξαθή 

κπνξεί λα εηζάγεη κηα αδελίλε αληί γηα κηα θπηνζίλε, δεκηνπξγψληαο έλα δεχγνο A-G. 

Παξφκνηεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ νκνηνπνιηθή ζχλδεζε κηαο κηθξήο 

ρεκηθήο νκάδαο ζε κηα βάζε, γεγνλφο πνπ κεηαβάιιεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδεη 

δεχγε. Σέηνηνπ είδνπο κεηαηξνπέο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ κία πνιχ κηθξή δνκηθή 

παξακφξθσζε (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεχγνπο U-G) έσο θαη κηα αξθεηή ζεκαληηθή 

βιάβε (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεχγνπο A-G). Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη 

φηη νη αηαίξηαζηεο βάζεηο παξακέλνπλ κφλν κέρξη ηελ επφκελε αληηγξαθή. Δπνκέλσο 

ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα λα επηδηνξζσζεί ην ζθάικα, πξηλ απηφ νδεγήζεη 

ζηελ εκθάληζε ελφο κεηαιιαγκέλνπ κνξίνπ DNA κεηά ηελ αληηγξαθή.  

Οη δνκηθέο παξακνξθψζεηο κπνξεί λα απνηεινχλ θπζηθά εκπφδηα ηεο 

αληηγξαθήο ή ηεο κεηαγξαθήο. Ο ζρεκαηηζκφο νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ αλάκεζα ζε 
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βάζεηο ελφο θιψλνπ ή αλάκεζα ζε βάζεηο ησλ απέλαληη θιψλσλ αλαζηέιιεη ηελ 

αληηγξαθή θαη ηε κεηαγξαθή. Ζ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία επάγεη ην ζρεκαηηζκφ 

νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ αλάκεζα ζε δχν γεηηνληθέο βάζεηο ζπκίλεο πάλσ ζηνλ έλα 

θιψλν. Παξφκνηεο επηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη ε πξνζζήθε κηαο νγθψδνπο ρεκηθήο 

νκάδαο ζε κηα βάζε πνπ ζα παξακνξθψζεη ηε δνκή ηεο δηπιήο έιηθαο. Δπίζεο, κηα 

εγθνπή ζε έλαλ θιψλν ή απνκάθξπλζε κηαο βάζεο, δελ επηηξέπεη ζε απηή ηελ πεξηνρή 

ηνπ θιψλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο κήηξα γηα ηε ζχλζεζε DNA ή RNA. Σν θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη φηη ε βιάβε παξακέλεη ζην DNA, 

ζπλερίδνληαο λα δηαηαξάζζεη ηε δνκή θαη/ή λα πξνθαιεί ηελ εκθάληζε κεηαιιάμεσλ 

κέρξη λα αθαηξεζεί. Υσξίο έλαλ απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ επηδηφξζσζεο απηψλ ησλ 

βιαβψλ ηνπ DΝΑ, απηέο ζα νδεγνχζαλ κε βεβαηφηεηα ζην γελεηηθφ ζάλαην ησλ 

θνξέσλ ηνπο. Δπηπρψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο, δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηνί 

επηδηνξζσηηθνί κεραληζκνί νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηδηνξζψζνπλ ηηο βιάβεο απηέο θαη 

λα αληηζηξέςνπλ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηφζν ησλ θπζηθψλ φζν θαη ησλ ηερλεηψλ 

κεηαιιάμεσλ. Οη κεραληζκνί απηνί ρσξίδνληαη ζε απηνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

άκεζε εμνπδεηέξσζε ησλ επηβιαβψλ παξαγφλησλ, φπσο νξηζκέλα ελδπκηθά ζπζηήκαηα 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ παξαγφλησλ πξνηνχ απηνί θηάζνπλ 

θαη αληηδξάζνπλ κε ην γελεηηθφ πιηθφ θαη ζ' απηνχο πνπ επηιακβάλνληαη εθφζνλ ην 

DΝΑ έρεη ππνζηεί βιάβε (θσηνελεξγνπνίεζε, επηδηφξζσζε εθηνκήο, επηδηφξζσζε 

αλαζπλδπαζκνχ θαη επηδηφξζσζε 808).  

Ζ αλάιπζε θνκεηψλ ή "Comet Assay" ή single cell gel electrophoresis – 

(SCGE), είλαη κηα ηερληθή αλίρλεπζεο ηνπ θεξκαηηζκέλνπ DΝΑ ζε απνκνλσκέλα 

θχηηαξα, ζε κηθξν-γέιε ειεθηξνθφξεζε. Ολνκάδεηαη έηζη ιφγσ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

ζρήκαηνο πνπ παξαηεξείηαη, ζε πεξίπησζε κεγάιεο έθηαζεο βιάβεο, θαηά ηελ έμνδν 
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ηνπ θεξκαηηζκέλνπ DΝΑ απφ ηνλ ππξήλα θαη ην θχηηαξν θαη ηε κεηαθίλεζή ηνπ πξνο 

ηελ άλνδν.  

Ο θνκήηεο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο απνηειείηαη απφ 

θεθαιή θαη νπξά. Ζ πεξηνρή ηεο θεθαιήο αληηπξνζσπεχεη ην DNA πνπ δε 

κεηαλαζηεχεη έμσ απφ ηνλ ππξήλα, ελψ ζηελ νπξά βξίζθνληαη ζξαχζκαηα ηνπ DNA 

πνπ εμέξρνληαη απφ ηνλ ππξήλα θαη ην θπηηαξηθφ ζψκα. Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, 

ειέγρεηαη αλ ε βιάβε αθνξά ην κνλφθισλν ή δίθισλν DNA. ε αιθαιηθφ πεξηβάιινλ 

γίλεηαη ε απνπεξηέιημε θαη ε κεηνπζίσζε ηνπ DNA θαη αληρλεχεηαη ε βιάβε ζην 

κνλφθισλν, ελψ ζε νπδέηεξν, δε ιακβάλεη ρψξα ε κεηνπζίσζε, θαη επνκέλσο, 

αληρλεχνληαη νη βιάβεο ηεο δηπιήο αιπζίδαο. Ζ ιχζε ησλ θπηηάξσλ γίλεηαη ζε νπδέηεξν 

ή αιθαιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ζπλδεφκελεο ζην DNA πξσηεΐλεο απνκαθξχλνληαη, ψζηε 

λα κελ παξεκβάιινληαη θαηά ηε κεηαλάζηεπζε ζην ειεθηξηθφ πεδίν. Ζ έθπιπζε ηνπ 

πεθηψκαηνο ζε δηαιχκαηα θαηάιιεινπ ξΖ ζπληειεί ζηελ απνκάθξπλζε θαη άιισλ 

ηφλησλ, πνπ ελδερνκέλσο κεηαβάιινπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο ειεθηξνθφξεζεο.  

Γεδνκέλνπ φηη ην πνζφ ηνπ DNA είλαη αλάινγν ηεο έληαζεο θζνξηζκνχ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ινγηζκηθψλ, είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο βιάβεο ηνπ 

DNA, κε ηε βνήζεηα νξηζκέλσλ παξακέηξσλ φπσο: ε πνζνζηηαία αλαινγία ησλ 

θπηηάξσλ κε νπξά, ε εθαηνζηηαία αλαινγία ηνπ DNA ζηελ νπξά θαη ην κήθνο ηεο 

νπξάο.  

 

1.9. θνπόο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ θπζηθψλ αλαηζζεηηθψλ αθ’ ελφο κέζα απφ ηνπο ρξφλνπο πνπ 



20 

δηαγξάθνληαη ζηα ζηάδηα αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο θαη αθεηέξνπ απφ ην κέγεζνο ηεο 

βιάβεο πνπ πθίζηαηαη ην DNA ηνπ ςαξηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κνξηαθή ηερληθή 

Comet Assay. 

2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

2.1. Πεηξακαηηθά ςάξηα 

Σν είδνο ςαξηνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ ε 

ηζηπνχξα (Sparus aurata, Linnaeus 1758) (Δηθ. 8), ε αθξηβήο θαηάηαμε ηνπ νπνίνπ 

είλαη ε παξαθάησ:  

Βαζίιεην: Εψα 

πλνκνηαμία :  Υνξδσηά  

Τπνζπλνκνηαμία:  πνλδπισηά  

Οκνηαμία :  Οζηετρζχεο  

Τθνκνηαμία (θιάζε) :  Αθηελνπηεξχγηνη  

Τπέξηαμε:  Σειεφζηαηνη  

Σάμε:  PERCIFORMES  

Οηθνγέλεηα:  SPARIDAE  

Γέλνο  Sparus  

Δίδνο  aurata  

 

Δηθόλα 7: Sparus aurata 
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Ζ ηζηπνχξα είλαη θαηεμνρήλ επξχαιν θαη επξχζεξκν είδνο θαη αλήθεη ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ Sparidae. Ζ βαζπκεηξηθή θαηαλνκή θηάλεη γηα ηα κελ ηρζχδηα ηα 30 

κέηξα θαη γηα ηα ελήιηθα άηνκα ηα 150 κέηξα. Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ζηνλ Αηιαληηθφ 

πεξηνξίδεηαη κέρξη ηα Καλάξηα λεζηά θαη ην Cape Verde, ελψ ζπνξαδηθέο εκθαλίζεηο 

αλαθέξνληαη κέρξη θαη ηηο αθηέο ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη ηε Μαχξε ζάιαζζα (Bauchot 

and Hureau, 1986). Ζ δηαηξνθή ηεο ζηεξίδεηαη ζε δίζπξα θαη θαξθηλνεηδή (Breber and 

Strada, 1995). Παξνπζηάδεη πξνηίκεζε ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη ζε παξάθηηα ζπζηήκαηα 

κε ακκψδεηο βπζνχο θαη κε ιεηκψλεο Πνζεηδσλίαο (Posidonia oceanica) (Fischer et al., 

1987) (Δηθ. 9). Πνιχ ζπρλά παξαηεξνχληαη άηνκα λα ζθάβνπλ ηελ άκκν κε ην θεθάιη 

ηνπο γηα ηελ εχξεζε ηεο ηξνθήο. Μεηαθηλείηαη ζε βαζχηεξα λεξά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

αλαπαξαγσγήο ηέιε θζηλνπψξνπ κε ρεηκψλα. Σα ελήιηθα άηνκα επηζηξέθνπλ ζηα ξερά 

ακέζσο κεηά ηελ αλαπαξαγσγή, ελψ αξγφηεξα επηζηξέθεη ν γφλνο πνπ παξακέλεη κέρξη 

ηε ζεμνπαιηθή σξίκαλζε.  

Δηθόλα 9: Πεξηνρή θαηαλνκήο S. aurata ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ (ζαιαζζί) θαη ησλ 

ρσξψλ παξαγσγήο (κπιε) (Chavanne et al, 2008).  
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ηε Μεζφγεην θαη ζηε Μαχξε ζάιαζζα, ε νηθνγέλεηα ησλ Sparidae 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ 26 είδε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δχν εηδψλ κε πξνέιεπζε ηελ 

Δξπζξά ζάιαζζα πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ ιεθάλε ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ιφγσ 

ηεο δηάλνημεο ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ. Ζ εθηξνθή ηεο ηζηπνχξαο γίλεηαη ζε ιίκλεο κε 

πθάικπξν ή ζαιαζζηλφ λεξφ θαη ζε ιηκλνζάιαζζεο. Ζ καδηθή παξαγσγή φκσο, γίλεηαη 

ζε θισβνχο δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ηχπσλ ζηε ζάιαζζα. Πνιιέο Μεζνγεηαθέο ρψξεο 

εθηξέθνπλ ηζηπνχξα, κε ηελ Διιάδα ηελ Σνπξθία θαη ηελ lζπαλία λα παξάγνπλ ην 70% 

ηεο ζπλνιηθήο κεζνγεηαθήο παξαγσγήο. Σα ηειεπηαία 35 ρξφληα ε εθηξνθή ηζηπνχξαο 

γλψξηζε άλζεζε. εκαληηθφο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθηξεθφκελεο ηζηπνχξαο γηα ηελ θάιπςε ηεο νινέλα απμαλφκελεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο ζε πςειήο πνηφηεηαο πξσηείλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ππεξαιίεπζεο. Απηή ε επηηπρία είλαη απνηέιεζκα ησλ 

πξνγξακκάησλ έξεπλαο θη αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηζρπξή δήηεζε ηεο αγνξάο.  

2.2. Ηρζύεο θαη ζπλζήθεο εθηξνθήο  

Σελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο – Οθηψβξηνο 2012, 300 άηνκα ηζηπνχξαο δηαηεξήζεθαλ ζε 

νθηψ δεμακελέο ζαιαζζηλνχ λεξνχ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο. Σζηπνχξεο κέζνπ κήθνπο 

10,5 cm θαη κέζνπ βάξνπο 15,843 g πξνεξρφκελεο απφ κνλάδα εληαηηθήο εθηξνθήο 

ςαξηψλ δηαηεξήζεθαλ ζε δεμακελέο ζαιαζζηλνχ λεξνχ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο. Σα 

ςάξηα απηά εθηέζεθαλ ζε έμη δηαθνξεηηθά αλαηζζεηηθά θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε 

ηπραία ζεηξά φιεο νη δεμακελέο.Σα θπζηθά αλαηζζεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην 

αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Aloysia triphylla, (-ινπίδα-), ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ 

Eugenia aromatica, (-γαξπθαιέιαην-), ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Origanum vulgare (-

ξίγαλε-), ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Melaleuca alternifolia (-ηετφδεληξν – tea tree oil), 
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ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Juniperus communis  (-άξθεπζνο ή αγξηνθππαξίζζη-), θαη ην 

αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Cinnamomum zeylanicum (-θαλέια-). Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

εθηειέζηεθε ην πείξακα ήηαλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζην Φπηφθν (Δηθ. 10). 

 

Δηθόλα 10: Υψξνο αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο. 

 Οη ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ νη θάησζη:  

Ηρζπνθφξηηζε: 1kg/m
3
, Θεξκνθξαζία: 21 

0
C, Ομχηεηα: ξΖ 7,4, πγθέληξσζε 

ακκσλίαο (ΝΖ3): 0,5-2 ppm, Αιαηφηεηα: 34 psu, Γηαιπκέλν νμπγφλν: 5-7 ml/ L.  

Ζ ηρζπνθφξηηζε δηαηεξήζεθε ζηαζεξή ζε φιεο ηηο δεμακελέο. Σα ςάξηα 

δηαηεξήζεθαλ ζηηο πεηξακαηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα δχν κήλεο (-απφ 18/7/2012 έσο 

16/9/2012-) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πεηξακάησλ. Σα ςάξηα ζηηίδνληαλ κε βηνκεραληθή 

ηξνθή (biomar) κία θνξά ηελ εκέξα.  
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Ο ηχπνο δεμακελψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ςαξηψλ ήηαλ 

θπιηλδξηθέο δεμακελέο, νη νπνίεο έρνπλ έλα θεληξηθφ ζεκείν απνξξνήο ηνπ λεξνχ ζηε 

βάζε ηνπο θαη ε είζνδνο ηνπ λεξνχ απηνχ γηλφηαλ ζπλήζσο ππφ πίεζε απφ θάπνην 

ζεκείν ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ην θχθισκα νη δεμακελέο θαη νη 

ζσιελψζεηο, θαζαξίζηεθαλ κε μχδη θαη λεξφ, απνιπκάλζεθαλ κε δηάιπκα ρισξακίλεο 

θαη εθπιχζεθαλ κε λεξφ. Γηα ηελ ηερλεηή νμπγφλσζε ηνπ λεξνχ δχν αεξαληιίεο 

ελαιιαζζφηαλ αλά κία ψξα, κε ηελ βνήζεηα ρξνλνδηαθφπηε, νη δεμακελέο ζηελ 

πεξίκεηξφ ηνπο, πεξηείραλ αεξηζηήξεο δηάρπζεο αέξα (αεξφπεηξεο), παξέρνληαο κηθξή 

αλάδεπζε ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνχ. Οη ηηκέο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ, θαηαγξάθνληαλ κε 

ηε ρξήζε νμπγνλφκεηξνπ (Hanna hi 9143). Ζ ηθαλφηεηα αλαλέσζεο ηνπ λεξνχ γηλφηαλ 

κε ηε βνήζεηα δχν αληιηψλ, ζπλδεδεκέλσλ παξάιιεια κε ηελ παξνρή λα είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 2 m
3
/h πεξίπνπ. Αιιαγή ηνπ λεξνχ θαη θαζαξηζκφο ησλ δεμακελψλ γίλνληαλ 

φηαλ απηή θξηλφηαλ ζθφπηκε αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηά κέζν φξν δχν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ζ αιαηφηεηα κεηξηφηαλ δχν θνξέο ηε βδνκάδα θαη θπκαηλφηαλ 

απφ 34 ζε 37 psu (αιαηφκεηξν WTW LF 330). Ζ  ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο θπκάλζεθε απφ 21 έσο 22 
0
C. Οη ηηκέο ηνπ ξΖ θαη ηεο ακκσλίαο 

θπκάλζεθαλ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Γηα ηε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ακκσλίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεζη ΝΖ3/ΝΖ4 TETRA TEST. Γηα λα δηαζθαιηζζεί ε πνηφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ην λεξφ αλαθπθισλφηαλ κέζσ ησλ αληιηψλ ζε εηδηθφ ζχζηεκα 

δηήζεζεο (Tetra Pond PF 10.000), φπνπ δηεζνχληαη 2 m
3
/h ζαιαζζηλνχ λεξνχ.  

Οη ηρζχεο πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο δεμακελέο εκβαπηίζηεθαλ ζε δηάιπκα 

ρισξακίλεο ζπγθέληξσζεο 2-3 ppm γηα ηελ απνιχκαλζή ηνπο απφ ηπρφλ παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα εθπιχζεθαλ κε θαζαξφ ζαιαζζηλφ λεξφ πξνηνχ 

κεηαθεξζνχλ ζηηο δεμακελέο. Πξηλ ην ζηάδην έθζεζεο ησλ ηρζχσλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο 
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αλαηζζεηηθψλ κέξνο απηψλ κε ηπραία πξνέιεπζε απφ ηηο δεμακελέο ηνπ θπθιψκαηνο, 

κεηαθέξζεθε ζε εμσηεξηθέο, νμπγνλνχκελεο δεμακελέο φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ηε 

δεηγκαηνιεςία. Σελ εκέξα πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο θαη κέρξη ηε δεηγκαηνιεςία ηνπο 

παξέκεηλαλ άζηηα.  

 

2.3. Μειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ςαξηώλ θαηά ηελ αλαηζζεζία θαη αλάλεςε 

θαη ρξνλνκέηξεζε ζηαδίσλ. 

Αξρηθά έγηλαλ δνθηκέο ζε ηζηπνχξεο ψζηε λα βξεζεί γηα ην θαζ’ έλα 

αλαηζζεηηθφ ε ηδαληθή δφζε ρνξήγεζεο (Marking and Meyer 1985). Δπεηδή δε 

παξαηεξήζεθε φηη ηα αηζέξηα έιαηα δηαιχνληαλ δχζθνια ζην ζαιαζζηλφ λεξφ φπνπ 

κεηά ζα εκβαπηίδνληαλ νη ηζηπνχξεο, πξνηηκήζεθε λα δηαιχεηαη πξψηα ην αηζέξην έιαην 

ζε δεθαπιάζην φγθν αθεηφλεο θαη ην δηάιπκα απηφ ζηε ζπλέρεηα λα ξίρλεηαη ζην 

ζαιαζζηλφ λεξφ. Έηζη γηα ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Aloysia triphylla, (-ινπίδα-) ε 

ηδαληθή δφζε βξέζεθε 200 κl/L, γηα ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Cinnamomum 

zeylanicum (-θαλέια-) ε ηδαληθή δφζε βξέζεθε 40 κl/L, γηα ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ 

Eugenia aromatica, (-γαξπθαιέιαην-) ε ηδαληθή δφζε βξέζεθε 40 κl/L, (Sajan et al. 

2012, Gladden et al. 2010), γηα ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Juniperus communis  (-

άξθεπζνο ή αγξηνθππαξίζζη-) ε ηδαληθή δφζε βξέζεθε 900 κl/L, γηα ην αηζέξην έιαην 

ηνπ θπηνχ Origanum vulgare (-ξίγαλε-) ε ηδαληθή δφζε βξέζεθε 50 κl/L, γηα ην αηζέξην 

έιαην ηνπ θπηνχ Melaleuca alternifolia (-ηετφδεληξν-) ε ηδαληθή δφζε βξέζεθε 200 

κl/L. Γηα δφζεηο κηθξφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ηα άηνκα ηζηπνχξαο αξγνχζαλ λα 

αλαηζζεηνπνηεζνχλ θαη γηα δφζεηο κεγαιχηεξεο απφ απηέο απμάλνληαλ θαηά πνιχ ην 

πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαρείξηζε ζε θαζαξφ ζαιαζζηλφ 
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λεξφ, ρσξίο ηε ρξήζε αλαηζζεηηθνχ. Κάζε εμσηεξηθή δεμακελή πνπ πεξηείρε 

αλαηζζεηηθφ νμπγνλψλνληαλ θαζψο επίζεο θαη νη δεμακελέο πνπ ρξεζίκεπαλ γηα 

αλάλεςε. Γηα θάζε έλα αλαηζζεηηθφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 15 ηζηπνχξεο. Σα 5 απφ απηά 

παξέκεηλαλ ζην αλαηζζεηηθφ γηα 5 min, ηα 5 γηα 10 min θαη ηα ππφινηπα 5 γηα 15 min. 

ε θάζε πεξίπησζε κεηξήζεθαλ νη ρξφλνη αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο θαη 

βηληενζθνπήζεθαλ (Δηθ. 11). Μεηά απφ ηελ αλαηζζεζία θαη ηελ αλάλεςε ηα ςάξηα 

ξίρλνληαλ ζε άιιεο δεμακελέο θαη παξαθνινπζνχληαλ ψζηε λα κεηξεζεί ην πνζνζηφ 

ζλεζηκφηεηαο. Έηζη παξαηεξήζεθε ε ζλεζηκφηεηα γηα 24, 48,72, 96, 120, 144 ψξεο. 

 

Δηθόλα 11: Αλαηζζεζία ηζηπνχξαο. 
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2.4. Δπίδξαζε ηεο αλαηζζεζίαο ησλ ςαξηώλ ζηελ θαηαπόλεζε. 

Οη κεηαρεηξήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο. Κάζε ηζηπνχξα 

αλαηζζεηνπνηνχληαλ ζηα αλαηζζεηηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ θαη ζηηο αληίζηνηρεο 

δφζεηο. Δπηπξνζζέησο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαρείξηζε ζε θαζαξφ ζαιαζζηλφ. Ζ 

αλαηζζεζία δηήξθεζε 10 min επεηδή παξαηεξήζεθε πσο ζε απηφ ην ρξφλν ηα ςάξηα ζην 

ζχλνιφ ηνπο πέθηνπλ ζε ρεηξνπξγηθή αλαηζζεζία. Γηα θάζε κεηαρείξηζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία ςάξηα. Μεηξήζεθαλ νη ρξφλνη αλαηζζεζίαο θαη ηα ςάξηα 

ζαλαηψζεθαλ. Δπηηφπνπ, ακέζσο κεηά ηελ ζαλάησζε, ηα άηνκα κεηξήζεθαλ (Δηθ.12), 

δπγίζηεθαλ (Δηθ.13) θαη έγηλε εθηνκή γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ ήπαηνο.  

    

Δηθόλα 12: Μέηξεζε κήθνπο   Δηθόλα 13: Μέηξεζε βάξνπο  

Σα ππφ εμέηαζε φξγαλα, άκεζα κεηαθέξζεθαλ ζε δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο ηχπνπ 

«Falcon» πνπ πεξηείραλ ξπζκηζηηθφ δηάιπκα HBSS (Hank's Balanced salt solution) θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ ζην πάγν κέρξη λα κεηαθεξζνχλ ζην εξγαζηήξην γηα ηελ 

απνκφλσζε ησλ επαηνθπηηάξσλ. Σν δηάιπκα HBSS είλαη ειεχζεξν αζβεζηίνπ θαη 

καγλεζίνπ. Σν αζβέζηην επηδξά αλαζηαιηηθά ζην δηαρσξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ ηζηνχ, 

ελψ ην καγλήζην αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηεο θνιιαγνλάζεο (Baksi and Frazier, 1990).  
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2.4.1. Απνκόλσζε επαηνθπηηάξσλ  

 

Ζ δηαδηθαζία απνκφλσζεο θπηηάξσλ πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία πεξηιάκβαλε δχν ζηάδηα (Baksie and Fazier, 1990: Devauρ et al., 1997: 

Mitchelmore and Chipman, 1998): ην πξψην ζηάδην, έγηλε ν θαζαξηζκφο ηνπ ηζηνχ κε 

δηαδνρηθέο πιχζεηο κε ην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα HBSS ειεχζεξν αζβεζηίνπ-καγλεζίνπ 

(Ca ή Mg) θαη ζην δεχηεξν, έιαβε ρψξα ε αθνκνίσζε ηνπ ήπαηνο. Ακέζσο κεηά ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ ηζηνχ, εθαξκφζηεθαλ ελέζεηο θνιιαγνλάζεο (CLS, type Η) 

ζπγθέληξσζεο 0,04% (θνιιαγνλάζε ζε δηάιπκα HBSS). Ζ θνιιαγνλάζε είλαη έλδπκν 

ην νπνίν βνεζάεη ζηελ αθνκνίσζε ήπαηνο. Αθνχ παξέκεηλε ν ηζηφο γηα 15 min ζε 

δηάιπκα HBSS, ην ήπαξ κεηαθέξζεθε ζε δηζθίν "petri", φπνπ ηεκαρίζηεθε ζε κηθξά 

ηκήκαηα. Ζ φιε δηαδηθαζία έιαβε ρψξα πάλσ ζε ηξηκκέλν πάγν. Σν ηεκαρηζκέλν ήπαξ 

καδί κε δηάιπκα HBSS, κεηαθέξζεθε ζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ηχπνπ «Falcon», θαη 

ηνπνζεηήζεθε ζε κεράλεκα αλάδεπζεο “rotator” ζηηο 15 ζηξνθέο/min γηα κηζή ψξα 

(Δηθ. 14).  
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Δηθόλα 14: κεράλεκα αλάδεπζεο 
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ηε ζπλέρεηα, ην πεξηερφκελν ηνπ δνρείνπ κεηαθέξζεθε ζε  άιιν δνθηκαζηηθφ ζσιήλα 

ηχπνπ «Falcon», αθνχ πξψηα θηιηξαξίζηεθε κε απνζηεηξσκέλε γάδα θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε HBSS κέρξη ηειηθφ φγθν 5 ml. Αθνινχζεζε θπγνθέληξηζε ηνπ 

αησξήκαηνο ησλ θπηηάξσλ ζηηο 2.000 ζηξνθέο πέληε min ζε ζεξκνθξαζία 40
0
C θαη 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ππεξθείκελνπ θξαηήζεθε ην pellet θαη πξνζηέζεθε θξέζθν 

δηάιπκα HBSS κέρξη ηειηθφ φγθν πάιη 5 ml. Δπαλαιήθζεθαλ δχν δηαδνρηθέο πιχζεηο 

κε HBSS (θπγνθέληξηζε ζηηο 2.000 ζηξνθέο γηα πέληε min) θαη ηέινο ην ελαπνκείλαλ 

pellet αλακίρζεθε ζε 5ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο PBS (phosphate buffered saline). Ζ 

πνζφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο PBS πνπ πξνζηέζεθε ππνινγίζηεθε ψζηε ε ηειηθή 

ζπγθέληξσζε ησλ βηψζηκσλ θπηηάξσλ λα είλαη 100.000/ml. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ βηψζηκσλ θπηηάξσλ έγηλε κε ρξψζε εσζίλεο ζπγθέληξσζεο 4% (5κl 

ρξσζηηθήο ζε πεξίπνπ 45 κl θπηηαξηθνχ αησξήκαηνο) θαη θαηακέηξεζή ηνπο ζε 

αληηθεηκελνθφξν πιάθα Neubauer.  

2.4.2. Αλάιπζε θνκεηώλ (Comet assay)  

Ζ αλάιπζε θνκεηψλ ή comet assay (ή singIe - cell gel) είλαη κηα αξθεηά 

επαίζζεηε ηερληθή πνπ επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε ηεο βιάβεο ηνπ DNA ζε επίπεδν 

απνκνλσκέλσλ θπηηάξσλ. ' απηή ηε ηερληθή ηεο κηθξν-γέιεο ιεθηξνθφξεζεο, έλαο 

κηθξφο αξηζκφο θπηηάξσλ, φπσο θχηηαξα πνπ πξνέξρνληαη απφ θαιιηέξγεηεο ή θχηηαξα 

πνπ απνκνλψλνληαη απφ δηάθνξνπο ηζηνχο, ηνπνζεηνχληαη κε ηε κνξθή αησξήκαηνο ζε 

ιεπηφ ζηξψκα αγαξφδεο πάλσ ζε αληηθεηκελνθφξν πιάθα. Σα θχηηαξα ιχνληαη απφ 

δηάιπκα θνξεζκέλν ζε άιαο NaCI. ρεκαηίδνληαη ππξήλεο απνηεινχκελνη απφ κε 

λνπθιενζσκηθφ αιιά ππεξειηθσκέλν DNA. Αθνινχζσο ηεο ειεθηξνθφξεζεο θαη ηεο 

ρξψζεο ηνπο κε ηε θζνξίδνπζα νπζία, βξσκηνχρν αηζίδην (EtBr), ηα θχηηαξα κε βιάβε 
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ζην DNA, εκθαλίδνπλ απμεκέλε κεηαλάζηεπζε ηνπ θεξκαηηζκέλνπ ρξσκνζσκηθνχ 

DNA απφ ηνλ ππξήλα πξνο ηελ άλνδν, ιακβάλνληαο ην ζρήκα ηνπ θνκήηε (ρ  1). Ζ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε αιθαιηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε πην ζπρλή θαη ην πνζνζηφ ησλ 

ζξαπζκάησλ πνπ κεηαλαλαζηεχνπλ, είλαη αλάινγν ηεο βιάβεο ηνπ DNA. Μεηαμχ ησλ 

παξακέηξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θεξκαηηζκέλνπ, 

είλαη ε εθαηνζηηαία αλαινγία ηνπ DNA ζηελ νπξά ηνπ θνκήηε, ε εθαηνζηηαία αλαινγία 

ηνπ DNA ζηνλ ππξήλα, ην κήθνο ηεο νπξάο, ε δηάκεηξνο ππξήλα, ην ζπλνιηθφ κήθνο 

ηνπ θνκήηε θαη ε παξάκεηξνο TM-Tail Moment, φπνπ νξίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ 

κήθνπο ηεο νπξάο, επί ην πνζνζηφ DΝΑ ζηελ νπξά ηνπ θνκήηε θαη ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία σο κέηξν θεξκαηηζκνχ ην DNA.  

2.4.3. Αιθαιηθή κηθξν-γέιε ειεθηξνθόξεζε  

Ζ αιθαιηθή εθδνρή ηεο κεζφδνπ "comet assay" εθαξκφζηεθε απφ ηνπο Singh 

et al., (1988), εθηειψληαο ειεθηξνθφξεζε ζε ξΖ>13,0, θαηέζηε δπλαηή ε αλίρλεπζε 

ζξαπζκάησλ κνλφθισλνπ DNA. Άιιεο εθδνρέο ηεο κεζφδνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ 

Olive, (1989) πνπ πεξηιάκβαλε ηε ιχζε ησλ θπηηάξσλ ζε αιθαιηθφ ξΖ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ειεθηξνθφξεζε είηε ζε νπδέηεξν είηε ζε ειαθξψο αιθαιηθφ πεξηβάιινλ (ξΖ 

12,1), γηα ηελ αλίρλεπζε ζξαπζκάησλ δίθισλνπ ή κνλφθισλνπ DNA αληίζηνηρα. 

Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη ηνμηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην DNA, πξνθαινχλ 

πεξηζζφηεξεο θαη πην εθηεηακέλεο βιάβεο ζε ηκήκαηα ζηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν θιψλνπο 

απ' φηη ζηηο ίδηεο ζέζεηο ζην δίθισλν κφξην, ε αιθαιηθή εθδνρή ηεο κεζφδνπ (ξΖ>13) 

είλαη πην επαίζζεηε ζηελ αλίρλεπζε ηεο βιάβεο ηνπ DNA.  

Έλα επξχ θάζκα ηνμηθψλ παξαγφλησλ πξνθαιεί αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ηνπ DNA έμσ απφ ην θπηηαξηθφ ζψκα, κέζα ζην πήθησκα ηεο αγαξφδεο. Δγθνπέο πνπ 
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εηζάγνληαη ζην κφξην ηνπ DNA, είηε απφ ηε δξάζε ελδνλνπθιεαζψλ ησλ κεραληζκψλ 

επηδηφξζσζεο είηε απεπζείαο απφ γελνηνμηθνχο, παξάγνληεο, πξνθαινχλ ζξαχζκαηα ή 

ράιαζε ηνπ ππεξειηθσκέλνπ DNA. Σα ζξαχζκαηα θαη νη ζειηέο (ραιαξσκέλν DNA) 

κπνξνχλ λα κεηαλαζηέςνπλ πξνο ηελ άλνδν ζρεκαηίδνληαο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

νπξά ηνπ θνκήηε. Οη αιθαιηθέο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ απνπεξηέιημε θαη ηε 

κεηνπζίσζε ηνπ δίθισλνπ DNA απνθαιχπηνληαο ηηο ελδερφκελεο εγθνπέο ζην κφξην, 

πξνθαιψληαο έηζη ηε δεκηνπξγία ζξαπζκάησλ. Ζ κέζνδνο δελ αληρλεχεη κφλν ηηο 

βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη ζην DNA απφ ηελ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή αληίζηνηρεο 

ρεκηθέο ελψζεηο, αιιά θαη απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ, 

ηηο ειεχζεξεο ξίδεο, ηνπο αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο (PAHs), δηάθνξεο ρεκηθέο 

νπζίεο, ηα βαξέα κέηαιια θαη ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (Tice R. 1995). Δπηπξφζζεηα 

είλαη άκεζα αληρλεχζηκε ε ζξαχζε ηνπ κνξίνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ δηαδηθαζίεο πνπ 

εηζάγνπλ εγθνπέο ζηνλ έλα θιψλν φπσο θαηά ηελ επηδηφξζσζε εθηνκήο, ε νπνία ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, π.ρ. UV, PAHs, θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν (Speit and 

Hartmann, 1995).  

Δπηπιένλ βιάβε ηνπ DNA ζε εηδηθέο αιιεινπρίεο βάζεσλ κπνξνχλ λα 

αληρλεπζνχλ ζε ζπλδπαζκφ ηεο κεζφδνπ κε εηδηθέο ελδνλνπθιεάζεο (έλδπκα 

πεξηνξηζκνχ). Μεηά ηε ιχζε ησλ θπηηάξσλ, ε εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ελδχκσλ πξνζβάινπλ θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο πνπ πεξηβάιινληαη απφ 

εμεηδηθεπκέλεο αιιεινπρίεο βάζεσλ θαη ηα παξαγφκελα ζξαχζκαηα κεηξνχληαη κέζσ 

ηεο ηερληθήο. Ομεηδσκέλεο βάζεηο DNA αληρλεχηεθαλ κε πνιιή κεγάιε επαηζζεζία κε 

ηε βνήζεηα ηεο ελδνλνπθιεάζεο ΗΗΗ ή ην έλδπκν formamidopyrimidine- DNA- 

glycosylase (FPG) in λίλν θαη in vitro (Collins et al., 1993: Dennog et al., 1996). Άιινη 

ηχπνη βιαβψλ ηνπ DNA, φπσο ν ζρεκαηηζκφο δηκεξψλ κεηαμχ ππξηκηδίλσλ, κπνξνχλ λα 
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αληρλεπηνχλ εθαξκφδνληαο ηελ ηερληθή έκκεζνπ αλνζνθζνξηζκνχ κε ηε ρξήζε 

κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ (Sauvaigo et al., 1998). Ο ζπλδπαζκφο ηεο comet assay κε 

ηε FISH (fluorescence in situ hybridization) θαζηζηά δπλαηή ηε κειέηε ηεο επαγσγήο 

θαη δηαηήξεζεο ηεο βιάβεο ηνπ DNA ζε εηδηθέο πεξηνρέο ζηα ρξσκνζψκαηα θαη ζηα 

γνλίδηα. (Santos et al., 1997, Rapp et al., 2000).  

χλδεζε κεηαμχ ησλ κνξίσλ DNA θαη DNA-πξσηετλψλ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, επεηδή ζηαζεξνπνηείηαη ην 

ρξσκνζσκηθφ DNA θαη εκπνδίδεη ηελ κεηαλάζηεπζή ηνπ (Hartmann et al., 1995). Ζ 

ηερληθή ηεο «αλάιπζεο θνκεηψλ» βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ αλίρλεπζε απηψλ ησλ 

δεζκψλ. Έλαο ηξφπνο είλαη ε πξφθιεζε ζξαπζκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε επαγσγή ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ηνπ DNA κε έλα δεχηεξν παξάγνληα (π.ρ. ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία) θαη ε 

ζχγθξηζή ηεο κε ηε κεηαλάζηεπζε πνπ πξνθαιείηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ παξάγνληα 

πνπ πξνθαιεί ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ κνξίσλ DNA θαη DNA-πξσηετλψλ (Pfuhler et 

al., 1996, Merk et al., 1998). Δπηπιένλ ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ κεηνπζίσζεο ή/θαη ηνπ 

ρξφλνπ ηεο ειεθηξνθφξεζεο, επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ DNA θαη 

επνκέλσο ηελ αλίρλεπζε χπαξμεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δεζκψλ. Ζ δηάθξηζε DNA-

DNA θαη DNA-πξσηετλψλ δεζκψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξσηετλάζεο 

Κ (ΡΚ) ζηα ιπκέλα θχηηαξα πξηλ ηελ ειεθηξνθφξεζε. Ζ ΡΚ δηαζπά ηνπο δεζκνχο 

κεηαμχ DNA θαη πξσηετλψλ, ελψ δελ έρεη επίδξαζε ζηνπο δεζκνχο DNA-DNA (Fuscoe 

et al., 1996).  
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2.4.4. Δπίζηξσζε αγαξόδεο ζε αληηθεηκελνθόξν πιάθα  

Μεηά ηελ απνκφλσζε ησλ επαηηθψλ θπηηάξσλ, αθνινχζεζε ε ηνπνζέηεζή 

ηνπο κε ηε κνξθή αησξήκαηνο (20κL) ζε ιεπηή ζηξψζε αγαξφδεο πάλσ ζε 

αληηθεηκελνθφξν πιάθα σο εμήο. Πξψηα, ε αληηθεηκελνθφξνο πιάθα είρε εκβαπηηζζεί 

ζε θαζαξή αιθνφιε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε ζηνπο -20°C γηα 20 min. Πήθησκα 

αγαξφδεο (ΝΜΡ Normal Melting Point) ζπγθέληξσζεο 0,5% παξαζθεπάζηεθε ζε 

δηάιπκα PBS. Μεηά ηελ αλάδεπζή θαη ηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ, ην δηάιπκα 

ηνπνζεηήζεθε ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (5 min) κέρξη λα 

δηαπγαζζεί πιήξσο. Αθνχ ζηέγλσζε ε αλεθεηκελνθφξνο πιάθα απφ ηελ αηζαλφιε, 

εκβαπηίζηεθε ζηε δεζηή αγαξφδε (>60° C) γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (3-4 sec), 

ψζηε λα επηθαζήζεη ζηελ θξχα θαη θαζαξή επηθάλεηα ηεο. Ακέζσο, αθαηξέζεθε ε 

αγαξφδε, θαζαξίζηεθε πξνζερηηθά ε θάησ επηθάλεηά ηεο θαη ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζε 

πάγν γηα λα δειαηηλνπνηεζεί. Έλα δεχηεξν δηάιπκα, αγαξφδεο (LΜΡ Low Melting 

Point) ζπγθέληξσζεο 0,5% παξαζθεπάζηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν, γηα ηελ αλάκημή ηνπ κε 

ην θπηηαξηθφ αηψξεκα. Όηαλ έθηαζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (20-25°C), 20κl 

θπηηαξηθνχ αησξήκαηνο πξνζηέζεθαλ ζε 80κl αγαξφδεο (LΜΡ) θαη ηνπνζεηήζεθαλ 

ζηελ αληηθεηκελνθφξν πιάθα πνπ ήηαλ θαιπκκέλε κε πήθησκα αγαξφδεο θαη 

ηνπνζεηήζεθε ε θαιππηξίδα. ην ζεκείν απηφ ρακειψλνπκε ηα θψηα. Ζ 

αληηθεηκελνθφξνο πιάθα πνπ έθεξε ηα θχηηαξα ηνπνζεηήζεθε ζε πάγν γηα 30 min. 

Μεηά ηε δειαηηλνπνίεζε θαη ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο αγαξφδεο, ε θαιππηξίδα 

απνκαθξχλζεθε κε πξνζνρή.  
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2.4.5. Λύζε, ειεθηξνθόξεζε θαη κέηξεζε ησλ θνκεηώλ  

Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, ε αληηθεηκελνθφξνο πιάθα 

ηνπνζεηήζεθε ζε δηάιπκα ιχζεο. Σν δηάιπκα πεξηείρε άιαο NaCI ζπγθέληξσζεο 2,5 Μ, 

ΔDTΑ (ethylenediaminetetraacetic acid) ζπγθέληξσζεο 100 mM, Tris ζπγθέληξσζεο 

10 mM θαη ηέινο πξνζηίζεληαη 1 % Triton - Υ 100 θαη 10% DMSO (dimethyl 

sulfoxide). ηε ζπλέρεηα, ην ξΖ ηνπ δηαιχκαηνο ξπζκίζηεθε κε ζπκππθλσκέλν δηάιπκα 

HCI ή NaOH (ξΖ 10) θαη ηνπνζεηήζεθε ζηνπο 4 °C γηα πεξίπνπ 30 min (ην θξχν 

δηάιπκα βνεζάεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο αγαξφδεο) (Tice et al., 2000). 

ην θξχν δηάιπκα ιχζεο, ηνπνζεηήζεθαλ νη αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο (νη νπνίεο 

θέξνπλ ηα επαηηθά θχηηαξα) θαη παξέκεηλαλ ζηνπο 4 °C γηα ηνπιάρηζηνλ κία ψξα. 

Καηά ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα έιαβε ρψξα ε ιχζε ησλ θπηηάξσλ θαζψο ε 

θπηηαξηθή κεκβξάλε ιχεηαη θαη ην DΝΑ ζρεκαηίδεη ππξήλεο. Πξηλ ηελ 

ειεθηξνθφξεζε, νη αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο εθπιχζεθαλ κε απεζηαγκέλν λεξφ θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζπζθεπή νξηδφληηαο ειεθξνθφξεζεο πνπ πεξηείρε 1,5L βαζηθφ 

δηάιπκα (ξΖ>12,1 & 4°C), φπνπ θαη παξέκεηλαλ γηα 15 min ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε απνδηάηαμε ηνπ DΝΑ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλίρλεπζε ζξαπζκάησλ 

κνλφθισλνπ DΝΑ. 
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Δηθόλα 15: πζθεπή ειεθηξνθφξεζεο. 

Σν παξαπάλσ δηάιπκα παξαζθεπάζηεθε απφ 0,075 Μ NaOH θαη 1 mM ΔDΣΑ 

ζε απεζηαγκέλν λεξφ. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ 15 min, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηεο 

ειεθηξνθφξεζεο (εηθ.15) ζε ζπλζήθεο 25 V, 300 mA γηα ρξνληθή δηάξθεηα 15 min 

(Mitchelmore and Chipman, 1998). ηε ζπλέρεηα, νη αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο 

εθπιχζεθαλ κε πξνζνρή ζε νπδέηεξν δηάιπκα (δηάιπκα Tris 0,4 Μ), ψζηε ην 

βξσκηνχρν αηζίδην λα κπνξεί λα δξάζεη θαηά ην ζηάδην ηεο ρξψζεο (McKeIvey-Martin 

et al., 1993). ε θάζε αληηθεηκελνθφξν, πξνζηέζεθαλ 50κΗ βξσκηνχρνπ αηζίδηνπ 

ζπγθέληξσζεο 20κg/ml. Δθαηφ έσο εθαηφλ πελήληα θχηηαξα ζπιιέρζεθαλ ηπραία απφ 

θάζε αληηθεηκελνθφξν πιάθα ηα νπνία αλαιχζεθαλ ζε κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ (Zeiss 
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Axiostar plus) εθνδηαζκέλν κε θίιηξν δηέγεξζε ο θαη απνθνπήο ζηα 515-560nm 590 

nm αληίζηνηρα, ζε κεγέζπλζε 40ρ. Οη εηθφλεο θαηαγξάθνληαλ απφ βηληενθάκεξα 

πςειήο αλάιπζεο θαη πξνβάιινληαλ ζε νζφλε Ζ/Y κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ProgRes 

Capture Pro 2.1 (εηθ.16), ελψ ε επεμεξγαζία-αλάιπζε ησλ «θνκεηψλ» έγηλε κε ην 

ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα CASP (Konca et al., 2003).  

 

Δηθόλα 16: Καηαγξαθή θνκεηψλ κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ. 
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2.4.6. Δθηίκεζε ηεο βιάβεο ηνπ DNA - Τπνινγηζκόο ηεο παξακέηξνπ ΣΜ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε έθηαζε ηεο βιάβεο ηνπ DΝΑ εθηηκάηαη κεηξψληαο ηε 

κεηαηφπηζε αλάκεζα ζηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ ή «θεθαιή ηνπ θνκήηε» θαη ηελ 

«νπξά» ε νπνία πξνθχπηεη ιφγσ θεξκαηηζκνχ ηνπ ππξεληθνχ DΝΑ (Δηθφλα 10). 

Μεηαμχ ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε εθαηνζηηαία αλαινγία ηνπ 

DΝΑ ζηελ νπξά, ε εθαηνζηηαία αλαινγία ηνπ DΝΑ ζηνλ ππξήλα, ην κήθνο ηεο νπξάο, 

ε δηάκεηξνο ηνπ ππξήλα θαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ θνκήηε (Δηθ. 17). ηελ παξνχζα 

εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξάκεηξνο ΣΜ - Tail Moment (ην γηλφκελν ηνπ κήθνπο 

ηεο νπξάο επί ην πνζνζηφ ηνπ DΝΑ ζηελ νπξά ηνπ θνκήηε), (Δηθ. 18). 

 

Δηθόλα 17: Ζπαηνθχηηαξα ηζηπνχξαο (S. aurata) ζε πήθησκα αγαξφδεο θαη αιθαιηθφ 

ξΖ κεηά απφ ρξψζε βξσκηνχρνπ αηζηδίνπ (EtBr). Αξηζηεξά, θαίλνληαη θχηηαξα κε 

ειάρηζην βαζκφ θεξκαηηζκνχ, κε απνηέιεζκα ην DΝΑ λα παξακέλεη ζηνλ ππξήλα. 

Αληίζεηα, ζηα δεμηά ην θχηηαξν έρεη ππνζηεί εθηεηακέλν θεξκαηηζκφ, ην DΝΑ 

κεηαλαζηεχεη έμσ απφ ην θπηηαξηθφ ζψκα (θεθαιή ηνπ θνκήηε) θαη κέζα ζην πήθησκα 

ηεο αγαξφδεο (νπξά ηνπ θνκήηε). 



39 

 

Δηθόλα 18: Τπνινγηζκφο ησλ παξακέηξσλ ( Name, HeadArea, TailArea, HeadDNA, TailDNA, 

HeadDNA%, TailDNA%, HeadRadius, TailLength, CometLength, HeadMeanX, TailMeanX, 

TailMoment ) ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ DΝΑ, κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ αλάιπζεο εηθφλαο "casp". 

2.4.7. ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο ρξφλνπο αλαηζζεζίαο, ρξφλνπο 

αλάλεςεο, ζλεζηκφηεηα θαη tail moment ησλ θνκεηψλ επεμεξγάζηεθαλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS statistics 17.0 θαη κε ην excel MS office 2010. Σν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε α = 0,05. Γηα ηηο πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ ηεζη “one way Anova” θαη ην θξηηήξην Tukey HSD. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην ηνπ 

Levene. ( Zar, 1996 ) 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Αλαηζζεζία γηα 5 min θαη αλάλεςε  
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ρήκα 1: ηάδηα αλαηζζεζίαο ςαξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 5 min 
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Καηά ηελ αλαηζζεζία ησλ 5 ςαξηψλ γηα 5 min δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ αλαηζζεηηθψλ πνπ δνθηκάζηεθαλ φηαλ ηα ςάξηα έθηαζαλ ζην πξψην ζηάδην 

αλαηζζεζίαο. ηα ζηάδηα αλαηζζεζίαο ΗΗ θαη ΗΗΗ1 (ρ. 1) έθηαζαλ πην γξήγνξα ηα ςάξηα 

ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ην αηζέξην έιαην ξίγαλεο ρσξίο φκσο λα παξαηεξνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα θαλέιαο θαη ηετφδεληξνπ. 

Δπίζεο, ζην ζηάδην αλαηζζεζίαο ΗΗΗ2 έθηαζαλ πην γξήγνξα ηα ςάξηα ζηα νπνία 

εθαξκφζηεθε αλαηζζεζία κε αηζέξην έιαην ξίγαλεο αλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα θαλέιαο, ηετφδεληξνπ θαη 

γαξχθαιινπ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ςάξηα ηα νπνία εμεηάζηεθαλ ζηε δηάξθεηα απηνχ 

ηνπ πεηξάκαηνο δελ πέξαζαλ ζην ζηάδην αλαηζζεζίαο ΗΗΗ2 κε εμαίξεζε απηά ηα νπνία 

αλαηζζεηνπνηήζεθαλ κε αηζέξην έιαην ινπΐδαο. Σέινο ζην ζηάδην αλαηζζεζίαο IV δελ 

έθηαζε θαλέλα απφ ηα ππφ εμέηαζε δείγκαηα ζηε δηάξθεηα ησλ 5 min πνπ δηήξθεζε ην 

ζπγθεθξηκέλν πείξακα. 
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ρήκα 2: ηάδηα αλάλεςεο ςαξηψλ κεηά απφ 5 min 

 

Καηά ηελ αλάλεςε, κεηά απφ αλαηζζεζία 5 min, φια ηα ςάξηα ηα νπνία εμεηάζηεθαλ 

έθηαζαλ εμίζνπ γξήγνξα ζην πξψην ζηάδην αλάλεςεο, ρσξίο λα παξαηεξνχληαη κεηαμχ 

ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ην δεχηεξν, ηξίην, ηέηαξην θαη πέκπην ζηάδην 

αλάλεςεο πην γξήγνξα έθηαζαλ ηα ςάξηα ηα νπνία είραλ αλαηζζεηνπνηεζεί κε ην 

αηζέξην έιαην αγξηνθππάξηζζνπ θαη ηετφδεληξνπ (ρ. 2) ρσξίο λα παξαηεξνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα θαλέιαο θαη γαξχθαιινπ.  
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Αλαηζζεζία γηα 10 min θαη αλάλεςε  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Στάδιο I 

Χ
ρ

ό
νο

ς 
(s

e
c)

 

Αιθ. ελ. Aloysia triphylla Αιθ. ελ. Cinnamonum zeylanicum 

Αιθ. ελ. Eugenia aromatica Αιθ. ελ. Juniper communis 

Αιθ. ελ. Melaleuca alternifolia Αιθ. ελ. Origanum vulgare 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Στάδιο II 

Χ
ρ

ό
νο

ς 
(s

e
c)

 

Αιθ. ελ. Aloysia triphylla Αιθ. ελ. Cinnamonum zeylanicum 

Αιθ. ελ. Eugenia aromatica Αιθ. ελ. Juniper communis 

Αιθ. ελ. Melaleuca alternifolia Αιθ. ελ. Origanum vulgare 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 Στάδιο III1 

Χ
ρ

ό
νο

ς 
(s

e
c)

 

Αιθ. ελ. Aloysia triphylla Αιθ. ελ. Cinnamonum zeylanicum 

Αιθ. ελ. Eugenia aromatica Αιθ. ελ. Juniper communis 

Αιθ. ελ. Melaleuca alternifolia Αιθ. ελ. Origanum vulgare 



46 

 

ρήκα 3: ηάδηα αλαηζζεζίαο ςαξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 minλ 
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Καηά ηελ αλαηζζεζία ησλ 5 ςαξηψλ γηα 10 min, ζην ζηάδην αλαηζζεζίαο Η έθηαζαλ πην 

γξήγνξα ηα ςάξηα ζηα νπνία εθαξκφζηεθε αλαηζζεζία κε αηζέξην έιαην ξίγαλεο θαη 

γαξχθαιινπ (ρ. 3) αλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα 

αηζέξηα έιαηα θαλέιαο θαη αγξηνθππαξηζζηνχ. ηα ζηάδηα αλαηζζεζίαο ΗΗ θαη ΗΗΗ1 

έθηαζαλ πην γξήγνξα ηα ςάξηα ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ην αηζέξην έιαην ξίγαλεο ρσξίο 

φκσο λα παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ην αηζέξην έιαην θαλέιαο. 

Δπίζεο, ζην ζηάδην αλαηζζεζίαο ΗΗΗ2 έθηαζαλ πην γξήγνξα ηα ςάξηα ζηα νπνία 

εθαξκφζηεθε αλαηζζεζία κε αηζέξην έιαην θαλέιαο αλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα, ξίγαλεο θαη γαξχθαιινπ. ην 

ζηάδην αλαηζζεζίαο ΗΗΗ3 έθηαζαλ πην γξήγνξα ηα ςάξηα ζηα νπνία εθαξκφζηεθε 

αλαηζζεζία κε αηζέξην έιαην αγξηνθππαξηζζηνχ αλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα, θαλέιαο θαη ξίγαλεο. Σα ςάξηα ηα νπνία 

αλαηζζεηνπνηήζεθαλ κε αηζέξην έιαην ηετφδεληξνπ δελ πέξαζαλ ζην ζηάδην 

αλαηζζεζίαο IV. Σέινο ζην ζηάδην αλαηζζεζίαο V έθηαζαλ πην γξήγνξα ηα ςάξηα ζηα 

νπνία εθαξκφζηεθε αλαηζζεζία κε αηζέξην έιαην γαξχθαιινπ. Σα ςάξηα ηα νπνία 

αλαηζζεηνπνηήζεθαλ κε αηζέξην έιαην ηετφδεληξνπ θαη ξίγαλεο δελ πέξαζαλ ζην ζηάδην 

αλαηζζεζίαο V ζηε δηάξθεηα ησλ 10 min πνπ δηήξθεζε ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα. 
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ρήκα 4: ηάδηα αλάλεςεο ςαξηψλ κεηά απφ 10 min 

Καηά ηελ αλάλεςε, κεηά απφ αλαηζζεζία 10 min, πην γξήγνξα έθηαζαλ ηα ςάξηα ηα 

νπνία είραλ αλαηζζεηνπνηεζεί κε ην αηζέξην έιαην ξίγαλεο θαη ηετφδεληξνπ (ρ. 4) 

ρσξίο λα παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα 

θαλέιαο, αγξηνθππαξηζζηνχ θαη γαξχθαιινπ. ην δεχηεξν, ηξίην, ηέηαξην θαη πέκπην 

ζηάδην αλάλεςεο πην γξήγνξα έθηαζαλ ηα ςάξηα ηα νπνία είραλ αλαηζζεηνπνηεζεί κε 
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ην αηζέξην έιαην ηετφδεληξνπ ρσξίο λα παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

απφ ηα αηζέξηα έιαηα θαλέιαο, γαξχθαιινπ θαη αγξηνθππαξηζζηνχ.  

Αλαηζζεζία γηα 15 min θαη αλάλεςε  
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ρήκα 5: ηάδηα αλαηζζεζίαο ςαξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 15 min 

Καηά ηελ αλαηζζεζία ησλ 5 ςαξηψλ γηα 15 min, ζην ζηάδην αλαηζζεζίαο Η έθηαζαλ πην 

γξήγνξα ηα ςάξηα ζηα νπνία εθαξκφζηεθε αλαηζζεζία κε αηζέξην έιαην ξίγαλεο θαη 

θαλέιαο (ρ. 5) αλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα 

αηζέξηα έιαηα αγξηνθππαξηζζηνχ θαη γαξχθαιινπ. ηα ζηάδηα αλαηζζεζίαο ΗΗ θαη ΗΗΗ1 

έθηαζαλ πην γξήγνξα ηα ςάξηα ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ην αηζέξην έιαην ξίγαλεο ρσξίο 

φκσο λα παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα 

θαλέιαο, γαξχθαιινπ θαη ηετφδεληξνπ. Δπίζεο, ζην ζηάδην αλαηζζεζίαο ΗΗΗ2 έθηαζαλ 

πην γξήγνξα ηα ςάξηα ζηα νπνία εθαξκφζηεθε αλαηζζεζία κε αηζέξην έιαην θαλέιαο αλ 

θαη δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα, 

ηετφδεληξνπ, ξίγαλεο θαη γαξχθαιινπ. ην ζηάδην αλαηζζεζίαο ΗΗΗ3 έθηαζαλ πην 

γξήγνξα ηα ςάξηα ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ην αηζέξην έιαην ξίγαλεο ρσξίο φκσο λα 

παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα ινπΐδαο θαη 

αγξηνθππαξηζζηνχ. Σέινο ζην ζηάδην αλαηζζεζίαο V έθηαζαλ πην γξήγνξα ηα ςάξηα 

ζηα νπνία εθαξκφζηεθε αλαηζζεζία κε αηζέξην έιαην ινπΐδαο ρσξίο φκσο λα 
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παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα, 

αγξηνθππαξηζζηνχ, ηετφδεληξνπ, θαλέιαο θαη ξίγαλεο. Σα ςάξηα ηα νπνία 

αλαηζζεηνπνηήζεθαλ κε αηζέξην έιαην γαξχθαιινπ δελ πέξαζαλ ζην ζηάδην 

αλαηζζεζίαο V ζηε δηάξθεηα ησλ 15 min πνπ δηήξθεζε ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα. 
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ρήκα 6: ηάδηα αλάλεςεο ςαξηψλ κεηά απφ 15 min 
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Καηά ηελ αλάλεςε, κεηά απφ αλαηζζεζία 15 min, ηα ςάξηα ηα νπνία είραλ 

αλαηζζεηνπνηεζεί κε ην αηζέξην έιαην ινπΐδαο δελ αλάλεςαλ πνηέ (ρ. 6). ην πξψην, 

ζηάδην αλάλεςεο πην γξήγνξα έθηαζαλ ηα ςάξηα ηα νπνία είραλ αλαηζζεηνπνηεζεί κε 

ην αηζέξην έιαην θαλέιαο, ξίγαλεο θαη γαξχθαιινπ ρσξίο λα παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ην αηζέξην έιαην ηετφδεληξνπ. ην δεχηεξν, ηξίην, ηέηαξην θαη 

πέκπην ζηάδην αλάλεςεο, ηα ςάξηα ηα νπνία είραλ αλαηζζεηνπνηεζεί κε ην αηζέξην 

έιαην αγξηνθππαξηζζηνχ δελ αλάλεςαλ πνηέ, ελψ πην γξήγνξα έθηαζαλ ηα ςάξηα ηα 

νπνία είραλ αλαηζζεηνπνηεζεί κε ην αηζέξην έιαην ηετφδεληξνπ ρσξίο λα παξαηεξνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα θαλέιαο, ξίγαλεο θαη 

γαξχθαιινπ. 

 

 

 

Αλαηζζεζία όισλ ησλ ςαξηώλ κέρξη ην ζηάδην ηεο ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο 
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ρήκα 7: ηάδηα αλαηζζεζίαο φισλ ησλ ςαξηψλ κέρξη ην ζηάδην ηεο ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο  
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Καηά ηελ αλαηζζεζία ησλ 15 ςαξηψλ, απηά πνπ έθηαζαλ πην γξήγνξα ζηα ζηάδηα 

αλαηζζεζίαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ1 θαη ΗΗΗ2 (ρ. 7) ήηαλ απηά ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ην αηζέξην 

έιαην ξίγαλεο θαη θαλέιαο, ρσξίο φκσο λα παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο απφ ηα αηζέξηα έιαηα γαξχθαιινπ θαη ηετφδεληξνπ.  

 

Δπίδξαζε ηεο αλαηζζεζίαο ζηε ζλεζηκόηεηα  

 

ρήκα 8: Θλεζηκφηεηα 

Απφ ην γξάθεκα πξνέθπςε φηη νη ιηγφηεξεο ζλεζηκφηεηεο παξαηεξήζεθαλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλαηζζεζία έγηλε κε ηα αηζέξηα έιαηα θαλέιαο θαη ξίγαλεο (ρ. 8), 

ελψ νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεθαλ ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφζηεθε  ην αηζέξην 

έιαην ινπΐδαο. Δπίζεο πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξεο ζλεζηκφηεηεο παξαηεξνχληαη ζηηο 

24 πξψηεο ψξεο. 
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Καηαπόλεζε ησλ ςαξηώλ από ηε ρξήζε αλαηζζεηηθώλ  

 

ρήκα 9: Tail moment (Γειαδή ην γηλφκελν ηνπ κήθνπο ηεο νπξάο επί ην πνζνζηφ ηνπ DΝΑ 

ζηελ νπξά ηνπ θνκήηε - Παξάκεηξνο εθηίκεζεο ηεο βιάβεο ηνπ DNA-) 

Μεηά απφ αλάιπζε ησλ θνκεηψλ πξνέθπςε φηη ε αλαηζζεζία κε αηζέξην έιαην θαλέιαο 

πξνθαιεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξφηεξε θαηαπφλεζε (ρ. 9) ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα έιαηα πνπ εμεηάζηεθαλ. Αληηζέησο ην αηζέξην έιαην γαξχθαιινπ πξνθαιεί 

ηελ κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε (p<0,05). 

4. ΤΕΖΣΖΖ 

Ζ αλαηζζεζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζσξηλή κείσζε ή αθαίξεζε ηεο 

αίζζεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επψδπλεο δηαδηθαζίεο ή 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Δίλαη νπζηαζηηθά κηα αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα 

αλαθνπθίζεη ηνλ πφλν, λα κεηψζεη ην άγρνο θαη λα παξαιχζεη ηνπο κπο (Freeman, 
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2000). Ο ρεηξηζκφο ησλ πδξφβησλ δψσλ κέζα θαη έμσ απφ ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

ζρεδφλ πάληα πεξηιακβάλεη ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ςαξηνχ. Ο ραξαθηεξηζηηθφο 

ηνπο αγψλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηρκαισζίαο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ επεξεάδεη θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη ζπρλά απαξαίηεην λα αθηλεηνπνηεζεί ην 

ςάξη πξηλ γίλεη αθφκε θαη ε πην απιή εξγαζία. Σα αλαηζζεηηθά πεξηνξίδνπλ ην ζηξεο 

θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ επδσία ζηα ππφ κειέηε δψα (Ashley, 2006). χκθσλα κε ηνπο 

Marking θαη Meyer, 1985, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδαληθνχ αλαηζζεηηθνχ είλαη: ρξφλνο 

δξάζεο κηθξφηεξνο ησλ 5 min θαη πξνηηκφηεξν ιηγφηεξν ησλ 3 min, ρξφλνο αλάλεςεο 

κηθξφο (5 min ή ιηγφηεξν), κε ηνμηθφ γηα ηα ςάξηα, εχθνιν ζην ρεηξηζκφ θαη αζθαιέο 

γηα ην ρεηξηζηή, ρσξίο κφληκεο επηπηψζεηο ζηε θπζηνινγία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ςαξηνχ, λα απεθθξίλεηαη ή κεηαβνιίδεηαη γξήγνξα ρσξίο λα αθήλεη θαηάινηπα, λα κελ 

έρεη ζπζζσξεπηηθέο επηπηψζεηο ή πξνβιήκαηα απφ ηελ επαλεηιεκκέλε έθζεζε ζ’ απηφ 

θαη λα έρεη ρακειφ θφζηνο. 

Μέρξη ζήκεξα ζηνπο ρεηξηζκνχο ησλ εθηξεθφκελσλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζπλζεηηθέο ρεκηθέο αλαηζζεηηθέο νπζίεο (da Cunha 2010) 

ελψ απφ ηα θπζηθά αλαηζζεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πδξφβηα δσή, ηδηαίηεξεο 

κλείαο ρξήδεη ην γαξπθαιέιαην, γηα ην νπνίν έρνπλ εθπνλεζεί νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο. 

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή έγηλε δηεξεχλεζε ηεο επίδνζεο έμη 

αλαηζζεηηθψλ θπζηθήο πξνέιεπζεο αθ’ ελφο κέζα απφ ηνπο ρξφλνπο πνπ δηαγξάθνληαη 

ζηα ζηάδηα αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο θαη αθεηέξνπ απφ ην κέγεζνο ηεο βιάβεο πνπ 

πθίζηαηαη ην DNA ηνπ ςαξηνχ, κέζσ ηεο νπνία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε 

θαηαπφλεζεο εμαηηίαο ηεο αλαηζζεζίαο.  

Καηά ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ςαξηψλ θαηά ηελ αλαηζζεζία θαη 

αλάλεςε θαη ηε ρξνλνκέηξεζε ησλ ζηαδίσλ, παξαηεξήζεθαλ γηα θάζε νπζία θάπνηα 
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πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θπηνχ Juniperus 

communis (άξθεπζνο ή αγξηνθππαξίζζη) ζπγθέληξσζεο 900 κl/L είλαη φηη 

αλαηζζεηνπνηείηαη ην ςάξη, θηάλνληαο ζην ζηάδην ηεο  ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο) ζε 

201,3±55,28 sec, πνιιέο θνξέο φκσο δεκηνπξγεί ζ’ απηφ πεξηνδηθνχο ζπαζκνχο πνπ 

δηαξθνχλ ζρεδφλ κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ. Δπίζεο ηα ςάξηα έρνπλ κεγάιν πνζνζηφ 

ζλεζηκφηεηαο, πνπ γηα παξακνλή ζην αλαηζζεηηθφ γηα 15 min αγγίδεη ην 100%.  

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ θπηνχ Aloysia triphylla, (ινπίδα) 

ζπγθέληξσζεο 200 κl/L, είλαη φηη αλαηζζεηνπνηείηαη ην ςάξη, θηάλνληαο ζην ζηάδην ηεο 

ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο ζε 208±27,31 sec, πνιιέο θνξέο φκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ράλεηαη ν κπτθφο ηφλνο κέλεη γηα πνιχ ιίγν ρξφλν ζηε δσή. Δπίζεο θαη ζ’ απηφ ην 

αλαηζζεηηθφ ηα ςάξηα έρνπλ κεγάιν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο, πνπ γηα παξακνλή κέζα ζ’ 

απηφ γηα 15 min ε ζλεζηκφηεηα αγγίδεη ην 100%.  

Γηα ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Melaleuca alternifolia (ηετφδεληξν – tea tree oil) 

ζπγθέληξσζεο 200 κl/L, νη ρξφλνη αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο ήηαλ κέηξηνη ζε ζρέζε κε 

ηα άιια θπζηθά αλαηζζεηηθά. Ο ρξφλνο γηα ην ζηάδην ηεο ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο 

ήηαλ 111±24,75 sec θαη ν ρξφλνο αλάλεςεο 302±103,83 sec θαη ηα ςάξηα είραλ έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο.  

ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Origanum vulgare (ξίγαλε) 50 κl/L, ηα ςάξηα ελψ 

αλαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθά κηθξφ ρξφλν - θηάλνπλ ζην ζηάδην ηεο 

ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο ζε 74±23,21 sec - άξγεζαλ λα αλαλήςνπλ (871±403,48 sec).  

Σελ πην νκαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ αλαηζζεζία παξνπζίαζε ην αηζέξην έιαην 

ηνπ θπηνχ Cinnamomum zeylanicum (θαλέια) ζπγθέληξσζεο 40 κl/L κε ρξφλν έσο ην 

ζην ζηάδην ηεο ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο 77±26,67 sec θαη ρξφλνο αλάλεςεο 

429±222,94 sec) θαη ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Eugenia aromatica (γαξπθαιέιαην) 
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ζπγθέληξσζεο 40 κl/L κε ρξφλν έσο ην ζην ζηάδην ηεο ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο 

77±25,72 sec θαη ρξφλν αλάλεςεο 484±491,10 sec.  

Απφ άπνςε βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ππάξρνπλ πνιιέο γηα ην γαξπθαιέιαην 

θαη ειάρηζηεο έσο θαζφινπ γηα ηα ππφινηπα θπζηθά αλαηζζεηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Γηα ην γαξπθαιέιαην νη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Έηζη αλαθέξεηαη 

φηη ην γαξπθαιέιαην είλαη θηελφ, απνηειεζκαηηθφ θαη ζε ζπγθέληξσζε 30-40 mg/L 

είλαη ηδαληθφ γηα αλαηζζεζία ηνπ ςαξηνχ Puntius denisonii (Day, 1865) κε ρξφλν 

αλαηζζεζίαο < 3 min. (Sajan 2012). Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ε ηζνεπγελφιε (ζπζηαηηθφ 

ηνπ γαξπθαιέιαηνπ) θάλεθε λα έρεη επξχ πεξηζψξην αζθάιεηαο κε πξνβιέςηκα 

απνηειέζκαηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηε δφζε. πγθεληξψζεηο ησλ 40-80 mg/L 

πξνθάιεζαλ αλαηζζεζία κέζα ζε 4 έσο 11 min θαη ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο απφ φηη 

ζπγθέληξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζάλαην ηνπ ςαξηνχ (Gladden et al. 2010). 

 Όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο αλαηζζεζίαο ησλ ςαξηψλ ζηελ θαηαπφλεζε 

φπσο απηή θαηαγξάθεηαη κε ηε κέζνδν COMET, ηε κηθξφηεξε βιάβε ζην DNA άξα 

θαη κηθξφηεξν θαηαπφλεζε ππέζηεζαλ ηα ςάξηα πνπ είραλ αλαηζζεηνπνηεζεί κε ην 

αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Cinnamomum zeylanicum (θαλέια) ζπγθέληξσζεο 50 κl/L. 

χκθσλα κε ηε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηε κέζνδν COMET αλαθέξεηαη φηη ηα 

αλαηζζεηηθά MS222 (tricaine) θαη benzocaine δελ επηθέξνπλ βιάβε ζην DNA (Barreto 

et al. 2007, De Miranda Cabral Gontijo et al. 2003) φπσο επίζεο θαη γηα ην 

γαξπθαιέιαην (Υαζάλ Δ. και συν.,2011) 

Απφ ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαηζζεηηθψλ θαίλεηαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο φηη ππεξηεξνχλ ηα θπζηθά (Kristan, 2012). Έηζη έρεη παξαηεξεζεί 
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φηη ην γαξπθαιέιαην έρεη κηθξφηεξνπο ρξφλνπο αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο ζπγθξηηηθά 

κε ηε 2-θαηλνμπαηζαλφιε ζε κηθξφηεξεο δφζεηο (Μπισλάο θαη ζπλ 2005).  

Δπίζεο ηα θπζηθά αλαηζζεηηθά ππεξηεξνχλ θαη σο πξνο ηελ επίδξαζε ζηελ 

πνηφηεηα ηεο ζάξθαο ηνπ ςαξηνχ, είλαη θηελφηεξα θαη δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ 

(Cho, G.K. et.al. 2000, Iversen M. 2003). Έηζη ζην επξσπατθφ ιαβξάθη Dicentrarchus 

labrax, (Linnaeus 1758) ε αλαηζζεζία κε γαξπθαιέιαην, έρεη βξεζεί φηη βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο ζάξθαο θαη ηελ επδσία ηνπ ιαβξαθηνχ ζε ζρέζε κε ηε 2-θαηλνμπαηζαλφιε 

Simitzis et al. (2013). χκθσλα κε ηνπο Di Marco et.al. (2011) ε αλαηζζεζία κε MS 

222 (tricaine methanesulphonate) είρε κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο θαη παξελέξγεηέο ζηε 

θπζηνινγία ηνπ πβξηδίνπ νμχξξπγρνπ ζπγθξηλφκελν κε ην γαξπθαιέιαην, πξάγκα πνπ 

δείρλεη φηη ε ρξήζε ηνπ γαξπθαιέιαηνπ ήηαλ θαιχηεξε απφ ην MS 222 ζηε κείσζε ηνπ 

ζηξεο. Δπίζεο θαηά ηελ αλαηζζεζία κε MS 222 ή κε 2-phenoxyethanol ζε ηζηπνχξεο 

(Sparus aurata), βξέζεθε φηη ε έθζεζε ζηα παξαπάλσ αλαηζζεηηθά πξνθαιεί αληίδξαζε 

ζηξεο ζηελ ηζηπνχξα ε νπνία ζπλερίδεηαη έσο 24 ψξεο απφ ην ρξφλν απνθαηάζηαζεο 

(Molinero,  1995). 

Δπίζεο, ηα θπζηθά αλαηζζεηηθά δελ πξνθαινχλ αλνζνθαηαζηνιή ζε ζρέζε κε 

ηα ρεκηθά (Bressler 2004), ελψ δξνπλ θαη ζαλ αληηνμεηδσηηθά ησλ ιηπηδίσλ Veeck, 

A.P.L. et al. (2013). Δπίζεο ηα αλαηζζεηηθά MS222, benzocaine, 2-phenoxyethanol θαη 

quinaldine sulphate δνθηκάζζεθαλ γηα λα παξαηεξεζνχλ νη επηδξάζεηο ηνπο ζην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηεο ηζηπνχξαο (Sparus aurata). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

ηα ηέζζεξα αλαηζζεηηθφ παξήγαγαλ απμεκέλα επίπεδα γιπθφδεο κεηά απφ κία ψξα. 

Δπηπξνζζέησο, ε benzocaine θαη ε 2-phenoxyethanol θαηέζηεηιαλ ζπκπιεξσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη θαγνθπηηάξσζε (Ortuño et al. 2002). 
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Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ ρεκηθψλ αλαηζζεηηθψλ απνξξένπλ θαη απφ ην γεγνλφο 

φηη αξθεηέο κειέηεο δείρλνπλ πσο γηα λα βειηησζνχλ νη αλαηζζεηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο 

πξέπεη λα δξάζνπλ απηά ζπλδπαζηηθά θαη κε άιιεο νπζίεο. Έηζη γηα λα εληζρπζεί ε 

αλαηζζεζία ησλ ρεκηθψλ αλαηζζεηηθψλ, λα εμαιεηθζνχλ νη αλεπηζχκεηεο δξάζεηο θαη 

λα κεησζεί ε έμαςε θαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα ησλ ςαξηψλ ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν, ρσξίο 

λα νδεγήζεη ζε ζλεζηκφηεηα κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ καδί κε ηα ρεκηθά αλαηζζεηηθά θαη 

άιιεο νπζίεο (Kumlu, et al. 1999, Huang, et al. 2010, Park, et al. (2004). 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Όια ηα αηζέξηα έιαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έδξαζαλ αλαηζζεηηθά ζηα ςάξηα. 

Σελ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ηελ έρεη ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ Cinnamomum 

zeylanicum (θαλέια) ζπγθέληξσζεο 40 κl/L. Ο κέζνο ρξφλνο αλαηζζεζίαο γηα ην ζηάδην 

ηεο ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο είλαη 77 ±26,67 sec δειαδή (1,28 ±0,44 min) θαη ν κέζνο 

ρξφλνο αλάλεςεο είλαη 429 ± 222,94 sec δειαδή (7,14 ± 3,72 min). Όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαπφλεζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην πνζνζηφ θαηαθεξκάησζεο ηνπ DNA, ην αηζέξην 

έιαην ηνπ θπηνχ Cinnamomum zeylanicum (θαλέια) ζπγθέληξσζεο 40 κl/L είλαη ην 

κφλν πνπ δεκηνπξγεί ζηα ςάξηα ηε κηθξφηεξε θαηαπφλεζε θαη ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα αλαηζζεηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ. Χο εθ ηνχηνπ ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ 

Cinnamomum zeylanicum (θαλέια) ζπγθέληξσζεο 40 κl/L είλαη ην πην απνηειεζκαηηθφ 

απφ ηα έμη θπζηθά αλαηζζεηηθά πνπ εθαξκφζηεθαλ, επηδεηθλχνληαο πνιχ θαιέο 

επηδφζεηο ζηνπο ηνκείο πνπ εμεηάζηεθαλ, πξνθαιψληαο αλαηζζεζία θαη αλάλεςε ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πξνθαιψληαο κηθξή θαηαπφλεζε.  
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7. ABSTRACT 

Anesthesia is applied in medicine for the temporary reduction or removal of 

sensation, in painful surgical procedures. It's essentially a reversible condition caused by 

substances with anesthetic properties and can relieve pain, reduce stress and paralyze 

muscles. 

In the past, beside pharmaceutical anesthesia, other methods such as hypnosis 

and ice have been applied. In current practice of anesthesia, these methods are rarely or 

not at all used. 

Handling of aquatic animals in and out of their natural environment almost 

always involves stress. Stress during capture and handling affects also the behavior of 

fish and therefore it is often necessary to immobilize them before even the simplest 

procedure, e.g. blood sampling.  Anesthetics reduce stress and ensure welfare for the 

animals used in research. The choice of anesthetic generally depends on the availability, 

cost, ease of use, nature of the study and the safety of the operator. It is necessary to 

take into consideration biological and environmental factors when comparing studies 

concerning anesthetics. 

Biological factors include the type, stage of life cycle and the age, size and 

weight, lipid content, physical condition and health of the animal. All these factors 

influence the metabolism and therefore the effectiveness of the anesthetic. Other factors 

are environmental ones, such as temperature and pH. 

The aim of this thesis was to investigate the performance of natural anesthetics 

through the stages of anesthesia and resuscitation as well as by the amount of damage 

inflicted on the DNA of the fish, using the molecular technique Comet Assay. 
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For the purpose of the experiment bream (Sparus aurata) was selected because 

it is one of the most commercially farmed species in Europe. In Greece there is a steady 

increase in aquaculture production with a large proportion (approximately 80%) and a 

significant share of exports to the European market (2.8%). Nearly 90% of the European 

production focuses on the Mediterranean sea bream and sea bass, 50% of which comes 

from Greece. A total of 114  sea breams were used from closed circuit of tanks, with 

weight ranging from  8,816 - 24,951 g, with mean value 15,843 g and length ranging 

from 8,6 - 14,0 cm with mean value 10,5 cm. The conditions during the experiment 

were as follows: stocking density 1 Kgr/m3, temperature 210 C, pH 7,4, concentration 

of ammonia 0,5 - 2 ppm, salinity 34, dissolved oxygen 5 - 7 mg / L. 

The most known substances of plant origin that have been studied for their 

impact as anesthetics in aquatic organisms were investigated. The following essential 

oils have been tested in order to determine the optimal dose for each: Essential oil of the 

plant Aloysia triphylla, (verbena), essential oil of the plant Eugenia aromatica (clove), 

essential oil of the plant Origanum vulgare (oregano), essential oil of the plant 

Melaleuca alternifolia (tea tree - tea tree oil), essential oil of the plant Juniperus 

communis (juniper), essential oil of the plant Cinnamomum zeylanicum (cinnamon). 

Five sea bream were used per anesthetic and for 5, 10, and 15 minutes under each 

anesthetic respectively. Duration of the stages of anesthesia and recovery were recorded 

respectively. Finally, with the application of the molecular method “Comet Assay” or 

single cell gel electrophoresis – (SCGE) which detected fragmented hepatocellular 

DNA of bream, the stress levels were determined. Therefore, the part of hepatocytes 

directly isolated were examined for assessment of genotoxicity (ex vivo assessment). 

The images were recorded by high resolution camera and projected on a screen H/Y PC 
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via software ProgRes Capture Pro 2.1, while the processing and analysis of the "comet" 

was the operational program CASP 1.0.1. Finally, all the results concerning duration of 

anesthesia and recovery, as well as mortality and tail moment of comets were processed 

with the statistical program SPSS statistics 17.0 and excel MS office 2010. 

According to the results, all anesthetics exhibited genotoxicity but in different 

percentages. The lowest percentage occurred in the case of the natural anesthetic 

Cinnamomum zeylanicum (cinnamon). As for anesthesia and recovery times, the natural 

anesthetic Cinnamomum zeylanicum (cinnamon) had the best results.  

Keywords: comet assay, welfare, genotoxicity, stress, stages of anesthesia, 

stages of recovery, natural anesthetics, anesthesia methods. 

 


