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Ι Εντοπισμός και μορφολογική ταυτοποίηση των μυξοσποριδίων και
εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa
στο μέγεθος των σπόρων των μυξοσποριδίων
Κ. Γκατζιά, Ε. Τζιρώνη, Κ. Μπιτχαβά, Φ. Αθανασοπούλου
Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθνοπαθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα

ABSTRACT. Enteromyxum leei, Ceratomyxa spp., Polysporoplasma spans are myxosporea usually found in cultured mediterranean
marine fish. The present study refers to the evaluation of the seasonality and prevalence caused by myxosporea infections in cultured
sharpsnout seabream (Puntazzo puntazzo C.) and gilthead seabream {Spams aurata L.). The main target organ of all infected fish was
the intestine and some-times the gallbladder and the kidney were also target organs. The highest prevalence was observed during
summer in cultured sharpsnout seabream. P. sparis has been observed in gilthhead seabream, which proved to be the main host
of this parasite, but it was also observed in cultured sharpsnout seabream. The main target organ in all infected fish was the kidney.
The highest prevalence was observed during summer in cultured gilthead seabream. Mature spores of Ceratomyxa diplodae were
observed in sharpsnout seabream. The main target organ of the parasite in cultured fish was the gallbladder. The morphology and
size observations of myxosporeans mentioned above were also studied. Freezing in -20 °C (for 1 and 6 months) and the effect of
Giemsa staining in myxosporean mature spore's size were evaluated. According to the results, 6 months freezing and Giemsa
staining reduced significantly the size of mature spores. Finally, the protocol for Giemsa staining for the three different myxosporea
species, usually found in cultured mediterranean marine fish, was standardized. Fresh smears were stained by Giemsa, according to
protocol used for fresh smears. For E. leei the best results were obtained after immersing the smears in the stain for 20 min, for C
diplodae after immersing the smears in the stain for 30 min and for P. sparis after immersing the smears in the stain for 24 min.
Keywords: Myxosporida, Giemsa staining, aquaculture
ΠΕΡΙΑΗΨΗ. Τα μυξοσπορίδta Enteromyxum leei, Ceratomyxa spp., Polysporoplasma spans είναι από τα σημαντικότερα και πιο
συχνά παρατηρούμενα μυξοσπορίδια στα εκτρεφόμενα μεσογειακά ευρΰαλα ψάρια. Στη συγκεκριμένη έρευνα, αρχικά, έγινε μια
εκτίμηση της εποχικότητας και του ποοοοτον προσβολής των μυξοσποριδίων που παρασιτούν σε εκτρεφόμενα ψάρια στην Ελλά
δα. Το κΰριο όργανο στόχος σε όλα τα προσβεβλημένα ψάρια ήταν το έντερο, ενώ ανιχνεύτηκαν, επίσης, σε χολφόχο κΰστη και
νεφρό. Το καλοκαίρι, το στατιστικά μεγαλύτερο ποοοοτό προσβολής παρατηρείται στη χιόνα. To P. sparis παρατηρήθηκε σε τσί
πουρα που αποτελεί τον κΰριο ξενιστή του παράσιτου, ενώ παρατηρήθηκε σε μικρότερα ποοοοτά προσβολής και σε εκτρεφόμενη χιόνα. Το κΰριο όργανο στόχος σε όλα τα προσβεβλημένα ψάρια ήταν ο νεφρός. Το καλοκαίρι παρατηρείται το στατιστικά
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μεγαλύτερο ποοοοτό προσβολής στην τσιπούρα. Ώριμοι σπόροι του παράσιτου Ceratomyxa diplodae παρατηρήθηκαν σε χιόνα. Το
κύριο όργανο στόχος του παράσιτου, που προσβλήθηκε στα εκτρεφόμενα ψάρια στην παρούσα έρευνα, ήταν η χοληδόχος κύ
στη. Επίσης, έγινε παρατήρηση της μορφολογίας και μέτρηση των σπόρων των παραπάνω μυξοσποριδίων. Στη συγκεκριμένη έ
ρευνα, μελετήθηκε επίσης η επίδραση της κατάψυξης στους -20° C (για 1 και 6 μήνες) και της χρώσης Giemsa στο μέγεθος των σπό
ρων των μυξοσποριδίων που ανιχνεύτηκαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κατάψυξη για 6 μήνες και η χρώση Giemsa μείω
σαν σημαντικά το μέγεθος των ώριμων σπόρων. Τέλος, έγινε τυποποίηση των τριών διαφορετικών ειδών μυξοσποριδίων που
παρατηρήθηκαν με χρώση Giemsa. Τα επιχρίσματα της παρασιτολογικής εξέτασης βάφτηκαν με Giemsa σύμφωνα με δεδομέ
νο πρωτόκολλο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, για το Ε. leei, ο ιδανικός χρόνος παραμονής του επιχρίσματος στο διάλυμα Giemsa
για ικανοποιητική χρώση των σπόρων ήταν 20 min, για το C. diplodae ήταν 30 min και για το P. spans ήταν 24 min.
Λέξεις ευρετηρίασης: Μυξοσποριδια, χρώση Giemsa, υδατοκαλλιέργειες

Η παρούσα εργασία προέρχεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπονδών τον Τμήματος Κτηνιατρικής
με ειδίκενση στα «Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων νδρόβιων οργανισμών»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τ

η ραγδαία ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών α
κολούθησε η εμφάνιση παθολογικών προβλημά
των, κυρίως βακτηριακής ή παρασιτικής αιτιολογίας,
τα οποία δυσκολεύουν την ομαλή ανάπτυξη των ψα
ριών και κυρίως στα στάδια της προπάχυνσης και της
πάχυνσης (κλωβοί) όπου κατά περιόδους στη χώρα
μας έχει παρατηρηθεί μέχρι και 80% θνησιμότητα με
σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις που πολλές φο
ρές καθιστούν ασύμφορες τις υδατοκαλλιέργειες. Τα
νοσήματα που είναι περισσότερο γνωστά προσβάλ
λουν τα ψάρια εκτροφής με μεγαλύτερη ένταση και
συχνότητα, εξαιτίας της μεγάλης ιχθυοπυκνότητας εμ
φανίζονται και μπορούν να μελετηθούν καλύτερα οι
διάφορες φάσεις τους (παθογένεια, αιτιολογία και
πρόληψη κ.λπ.).

σημείωτη εποχιακή διακύμανση (Lorn and Dykova
1995).
Η μόλυνση των ψαριών προέρχεται συνήθως με
τά από κατάποση σπόρων. Η μετάδοση πραγματο
ποιείται άμεσα από ψάρι σε ψάρι μετά από κατάπο
ση σπόρων ή παρασιτικών μορφών, που περιέχονται
στα απεκκρίματα των μολυσμένων ψαριών. Αργότε
ρα, αποδείχθηκε πειραματικά ότι οι σπόροι του πα
ράσιτου Myxobolus cerebralis για να μεταδοθούν με ε
πιτυχία απαιτούν έναν ενδιάμεσο ξενιστή (Wolf and
Markiw 1984). Ο ενδιάμεσος αυτός ξενιστής μπορεί
να είναι ένα σκουλήκι Triactinomyxon του γένους
Tubifex. Η μόλυνση, συμφωνά με τους Markiw (1989)
και Yokoyama (1993), μπορεί να προέρχεται ακόμα
και από διείσδυση στο δέρμα ή στο επιθήλιο των
βραγχιων.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα νοσήματα που οφεί
λονται στα μυξοσποριδια. Τα μυξοσποριδια είναι μια
μεγάλη κατηγορία πρωτόζωων παράσιτων, τα οποία
προκαλούν σοβαρά παθολογικά προβλήματα σε καλ
λιεργούμενα ψάρια, αλλά και εκτεταμένες αλλοιώ
σεις και θνησιμότητες σε άγρια ψάρια. Παρασιτούν
με μεγάλη ένταση και ορισμένα από αυτά είναι πολΰ
παθογόνα. Εκτός, όμως, από αυτές τις παθολογικές
αλλοιώσεις δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθούν άλλες
δυσμενείς επιδράσεις στα ψάρια (Jadwiga 1991).

Τα πιο σημαντικά μυξοσποριδια που παρατηρού
νται στα εκτρεφόμενα μεσογειακά είδη είναι τα:
Enteromyxum leei Diamant (Lorn and Dykov_ 1995),
Myxobolus sp., Sphaerospora sp., Polysporoplasma
sparis (Sitjà - Bobadilla and Alvarez-Pellitero 1995),
Ceratomyxa sp., Kudoa sp. και Henneguya sp..Ta κυ
ριότερα μυξοσποριδια των μεσογειακών ειδών που έ
χουν βρεθεί, καθώς και τα είδη των ξενιστών και τα
όργανα ανεύρεσης τους, φαίνονται στον Πίνακα 1.

Το ποοοοτό προβολής στα ψάρια από τα παράσι
τα αυτά ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή. Μπορεί
να είναι πολΰ υψηλό (100%) έως και πολΰ χαμηλό. Σε
εΰκρατα κλίματα, η μόλυνση των ψαριών από τα μυ
ξοσποριδια μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας, ενώ
ορισμένα είδη μυξοσποριδίων παρουσιάζουν αξιο

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο εντοπι
σμός και η μορφολογική ταυτοποίηση των μυξοσπο
ριδίων στα είδη τσίπουρα και χιόνα, που είναι πιο ευ
παθή στις μυξοσποριδιάσεις, καθώς επίσης και η ε
κτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης
Giemsa στο μέγεθος των σπόρων των μυξοσποριδίων.
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Table 1. Main Myxosporida parasites of Mediterranean fish.
Πίνακας 1. Τα κυριότερα μυξοσποριδια παράσιτα
των μεσογειακών ειδών.
Είδος Παράσιτου Είδος Ψαριού Ξενιστή Όργανο Στόχος
Enteromyxum leei Diplodus puntano C.
Spams aurata L.
Pagrus pagrus L.
Pagrus major T.
Diplodus sargus C.

Έντερο
Χοληδόχος κΰστη
Ήπαρ
Βράγχια
Νεφρός

Myxobolus sp.

Diplodus puntano C.
Spams aurata L.
Diplodus sargus C.
Diplodus annularis L
Diplodus vulgaris L.
Mugilidae

Νεφρός
Χοληδόχος κΰστη

Sphaerospora sp.

Dicentrarchus labrax L. Όρχεις
Spams aurata L.
Νεφρός
Πάγκρεας
Χοληδόχος κΰστη
Έντερο

Polysporoplasma
spans.
Ceratomyxa sp.

Kudo a sp.

Henneguya sp.
Leptotheca
sparidarum η sp.

Spams aurata L.
Νεφρός
Diplodus puntano C.
Dentex dentex L.
Χοληδόχος κΰστη
Diplodus puntano C.
Έντερο
Spams aurata L.
Pagrus pagrus L.
Dicentrarchus labrax L.
Diplodus sargus C.
Dicentrarchus labrax L.
Spams aurata L.
Pagellus acarne R.

Diplodus puntano C.
Spams aurata L.
Dentex dentex L.
Spams aurata L.

Σωματικοί και
καρδιακοί μΰες
Βράγχια
Ήπαρ
Νεφρός
Περιτόναιο
Μεσεντεριο
Χοληδόχος κΰστη
Βράγχια
Νεφρός
Έντερο

ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ
Προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της Μυξοσποριδίασης και η επίδραση της κατάψυξης και της
χρώσης Giemsa στο μέγεθος των ώριμων σπόρων των
μυξοσποριδίων σε εκτρεφόμενα ψάρια της χώρας
μας, ελήφθησαν ψάρια ιχθυοκαλλιεργειών της οικο
γένειας Sparidae, που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος
της ελληνικής ιχθυοκαλλιεργητικής παραγωγής. Οι
δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στον Αμβρακι
κό κόλπο και συγκεκριμένα επιλέχθηκαν τα είδη τσί
πουρα {Sparus aurata L.) και χιόνα (Diplomspuntazze*

Figure 1. Method of measurements of the dimensions of spores.
Εικόνα 1. Μέθοδος μέτρησης διαστάσεων σπόρων.

L.), που είναι πιο ευπαθή στις μυξοσποριδιάσεις. Εί
χαν διάρκεια ένα έτος (χειμώνας 2006, άνοιξη 2007,
καλοκαίρι 2007 και φθινόπωρο 2007) και ήταν επο
χιακές. Συγκεκριμένα, το δείγμα λαμβανόταν τον
πρώτο μήνα κάθε εποχής (Δεκέμβριο, Μάρτιο, Ιού
νιο και Σεπτέμβριο).
Όλα τα ψάρια που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ε
ξετάστηκαν μακροσκοπικά για την εκτίμηση της εξω
τερικής τους εικόνας. Βράγχια, δέρμα και εσωτερικά
όργανα (ο εντερικός σωλήνας, η χοληδόχος κΰστη, το
ήπαρ, ο σπλήνας, η καρδιά, οι γονάδες, ο εγκέφαλος
και ο νεφρός) εξετάστηκαν για μυξοσπορίδια.
Τον πιο διαδεδομένο τρόπο περιγραφής παρασι
τικών μολύνσεων αποτελεί ο υπολογισμός του τιοοοστοΰ προσβολής, κυρίως γιατί απαιτεί μόνο ανίχνευ
ση της παρουσίας των παρασίτων και όχι καταμέτρη
ση τους (Bush et al. 1997). To % ποοοοχό προσβολής
υπολογίστηκε από τον αριθμό των ξενιστών που ήταν
μολυσμένοι από κάποιο παράσιτο προς τον αριθμό ό
λων των ξενιστών που εξετάστηκαν για το ίδιο παρά
σιτο. Σε κάθε δείγμα ψαριού παρατηρήθηκαν δέκα
τυχαία οπτικά πεδία.
Η ταυτοποίηση των παρασίτων έγινε αμέσως με
τά την ανεύρεση τους, μετά τη μικροσκοπική παρατή
ρηση των νωπών παρασκευασμάτων και σε συνδυα
σμό με τα μονιμοποιηθέντα παρασκευάσματα με βάση
τις κλείδες των Yamaguti (1963) και Athanassopoulou
(1990). Η μέτρηση των παρασίτων πραγματοποιήθη
κε με μεθόδους που έχουν περιγράψει οι Lorn and
Arthur (1980), όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Συγκε-
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Table 2. Duration of Giemsa staining of Myxosporida spores.
Πίνακας 2. Χρόνοι παραμονής των μυξοσποριδίων σε διά
λυμα Giemsa.
Είδη
μυξοσποριδίων

Χρόνος παραμονής των σπόρων
στο διάλυμα Giemsa

C. diplodae
Ε. leei
P. spans

10', 15', 18', 20', 22',24', 26', 28', 30', 33'.

κριμένα, υπολογίστηκε το μήκος ως η απόσταση ανά
μεσα στο κορυφαίο και το κατώτερο σημείο του σπό
ρου (Α), το πλάτος (Β) ως η μεγαλύτερη απόσταση α
νάμεσα στα όρια των ραφών, το μήκος (Γ) και το πλά
τος (Δ) των πολικών καψών.
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ώριμους
σπόρους των μυξοσποριδίων που ανιχνεύθηκαν στα
εκτρεφόμενα ψάρια που εξετάστηκαν. Συγκεκριμέ
να, έγιναν μετρήσεις σε νωπούς σπόρους, σε σπόρους
που διατηρήθηκαν στην κατάψυξη (-20°C) για έναν
και έξι μήνες και σε μονιμοποιημένους σπόρους (βαμ
μένους με Giemsa).
Η χρώση Giemsa εφαρμόζεται για την παρατήρη
ση μονιμοποιημένων παρασκευασμάτων μυξοσπορι
δίων. Στη συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόστηκαν 10
διαφορετικοί χρόνοι παραμονής του κάθε είδους μυξοσποριδίου στο διάλυμα της χρωστικής. Στον Πίνακα
2 φαίνονται αναλυτικά οι χρόνοι παραμονής του κά
θε είδους μυξοσποριδίου στη χρωστική.
Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της
μείωσης του μεγέθους των σπόρων εξαιτίας της κατά
ψυξης και της χρώσης Giemsa, χρησιμοποιήθηκαν μη
παραμετρικές δοκιμές (non parametric test, ΝΡΤ),
καθώς οι μετρήσεις δεν πληρούσαν τα κριτήρια ώστε
να γίνει η δοκιμή ANOVA (Analysis of Variance,
ANOVA). Τα κριτήρια αφορούσαν στην κατανομή
της συχνότητας των δεδομένων και στην ισοδυναμία
των διακυμάνσεων ανάμεσα στις ομάδες (groups) των
τιμών (Zar 1996). Για τον έλεγχο της κατανομής της
συχνότητας των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η δοκι
μή των Kolmogorov-Smirnov και διαπιστώθηκε ότι τα
δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Για
τον έλεγχο της ισοδυναμίας των διακυμάνσεων έγινε η
δοκιμή του Levene και βρέθηκε ότι οι διακυμάνσεις
μεταξύ των ομάδων τιμών δεν είναι όμοιες. Τα δεδο
μένα λογαριθμήθηκαν ώστε να επιτευχθεί η κανονι-

Figure 2. Ε. leei spore in smear ofD. puntazzo in intestine
(Fresh preparation, x400).
Εικόνα 2. Σπόρος του παρασίτου E. leei σε επίχρισμα έντερου
εκτρεφόμενης χιόνας (Νωπό παρασκεύασμα, x 400).

κή κατανομή της συχνότητας των αποτελεσμάτων. Για
τους λόγους αυτούς χρησιμοποιήθηκε η δοκιμή των
Games-Howell, κατά την οποία δεν απαιτείται η ισο
δυναμία των διακυμάνσεων ανάμεσα στα δεδομένα
των ομάδων. Για τη σύγκριση των ποοοοτών προσβο
λής από μυξοσπορίδια στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέρ
γειες και τη διακρίβωση της εποχιακής μεταβλητότη
τας χρησιμοποιήθηκε το χ2 κριτήριο του Pearson. Για
τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμο
ποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Illinois,
Windows ver. 13.0) για λειτουργικό σύστημα Windows
XP και οι διαφορές θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντι
κές για Ρ < 0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εποχιακή κατανομή των μυξοσποριδίων στα
εκτρεφόμενα ψάρια
Το παράσιτο E. leei (Εικόνα 2) παρατηρήθηκε και
στα δυο εκτρεφόμενα είδη ψαριών που εξετάστηκαν
(τσίπουρα και χιόνα). Στην τσίπουρα παρατηρήθηκε
την άνοιξη και το καλοκαίρι σε ποοοοχά 10% και 5%,
αντίστοιχα, ενώ στη χιόνα εμφανίστηκε για πρώτη φοράτο καλοκαίρι στο μεγαλύτερο στατιστικά κοοοοχό
50% (χ2= 16,69 df=l Ρ=0), ενώ το φθινόπωρο μειώ
θηκε σε 10%. Στο γράφημα 1 φαίνεται η μεταβολή του
710000XOV προσβολής από το παράσιτο E. leei στην
τσίπουρα και τη χιόνα.
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Εποχιακή μεταβολή του ποσοστού προσβολής από το παράσιτο
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Seasonal change
of E. leei
prevalence.
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Figure 3. Mature P. spans spore in smeare of kidney of sea bream.
(Fresh preparation, x400).

Figure 4. Mature C. diplodae spores in smeare of gall bladder of
D. puntazzo. (Fresh preparation, x400)

Εικόνα 3. Ώριμοι σπόροι του παρασίτου P. spans σε επίχρισμα νε
φρού εκτρεφόμενης τσιπούρας (Νωπό παρασκεύασμα, x 400).

Εικόνα 4. Ώριμοι σπόροι του παρασίτου C. diplodae σε επίχρι
σμα χοληδόχου κύστης εκτρεφόμενης χιόνας (Νωπό παρασκεύ
ασμα, x 400).

Το μυξοσπορίδιοΡ. sparts (Εικόνα 3.) παρατηρή
θηκε και στα δυο εκτρεφόμενα είδη, τσίπουρα και
χιόνα. Στην τσίπουρα παρατηρήθηκε σε όλες τις επο
χές. Η παρασίτωση ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά το
χειμώνα σε χαμηλό τιοοοοχό προσβολής (2%), το ο
ποίο αυξήθηκε σταδιακά από την άνοιξη σε 10% μέ
χρι το καλοκαίρι που έφτασε το στατιστικά μεγαλύτε
ρο τιοοοοχό 30% (x2=8,204 df=l Ρ=0,004). Στη χιό
να, το P. sparis παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το κα

λοκαίρι σε τιοοοοχό 8%, το οποίο μειώθηκε σε 3% το
φθινόπωρο, διαφορά όμως που δεν είναι στατιστικά
σημαντική. Στο γράφημα 2 φαίνεται η μεταβολή του
τιοοοοχον προσβολής από το παράσιτο P. sparis στην
τσίπουρα και τη χιόνα.
Το παράσιτο C. diplodae (Εικόνα 4) παρατηρήθη
κε μόνο στην εκτρεφόμενη χιόνα. Συγκεκριμένα, πα
ρατηρήθηκε για πρώτη φορά το χειμώνα σε ποοοοχό
προσβολής 8% και αυξήθηκε σε 17% την άνοιξη, δια-
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φορά όμως που δεν είναι στατιστικά σημαντική. Από
το καλοκαίρι άρχισε να μειώνεται σε 8% και το φθι
νόπωρο έφτασε 5%, διαφορά που δεν είναι οριακά
στατιστικά σημαντική. Στη τσίπουρα το παράσιτο δεν
ανιχνεύθηκε. Στο γράφημα 3 φαίνεται η μεταβολή του
710000XOV προσβολής από το παράσιτο C. diplodae στη
χιόνα.

Εντοπισμός και μορφολογική ταυτοποίηση των
μυξοσποριδίων
Το παράσιτο E. leei βρέθηκε στο έντερο της εκτρεφόμενης χιόνας και της τσιπούρας, στο οποίο α
ναγνωρίστηκαν όλα τα στάδια εξέλιξης του, τροφοζωιτες, σποροβλάστες και ώριμοι σπόροι. Το σχήμα
των ώριμων σπόρων ήταν ελλειψοειδές και στο διπΰ-
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Table 3. Measurements of E. leei spores.
Πίνακας 3. Διαστάσεις του παράσιτου E. leei
Μήκος

Πλάτος

Μήκος
Π.Κ. 1

Πλάτος
Π.Κ. 1

Μήκος
Π.Κ. 2

Πλάτος
Π.Κ. 2

Απόσταση Π.Κ.

E. leei ΝΩΠΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (η=50)
Μ.Ο. ±Τ.Α.

10,5±0,05

20,75 ±0,43

3,75±0,18

8,4± 0,22

3,75±0,18

7,75±0,18

2,25 ±0,2

ΕΛΑΧΙΣΤΟ-

(10-12,5)

(17,5-30)

(2,5-5)

(5-10)

(2,5-5)

(5-10)

(0-5)

8,25±0,22
(5-10)

3,55±0,18
(2,5-5)

7,5±0,21
(5-10)

2,05±0,20
(0-5)

ΜΕΓΙΣΤΟ
E. leei (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 1 ΜΗΝΟΣ ) (η=50)
Μ.Ο. ±Τ.Α.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ-

9,85±0,08
(7,5-10)

20±0,41
(17,5-30)

3,6±0,18
(2,5-5)

ΜΕΓΙΣΤΟ
E. leei (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΩΡΙΜΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 6 ΜΗΝΩΝ) (η=50)
Μ.Ο. ±Τ.Α.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ

8,5±0,25

18,45±0,30

2,8±0,12

8,1±0,15

2,8±0,12

8,05±0,30

2,85±0,21

(5-10)

(15-22,5)

(2,5-5)

(7,5-10)

(2,5-5)

(5-10)

(0-5)

3,05±0,15
(2,5-5)

7,75 ±0,18
(5-10)

2,83±0,13
(1,25-5)

7,85±0,21
(5-10)

3,65 ± 0,26
(0-7,5)

E. leei ( ΣΠΟΡΟΙ ΜΕ ΧΡΩΣΗ GIEMSÄ) (η=50)
Μ.Ο. ±Τ.Α.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΜΕΓΙΣΤΟ

8,00±0,26
(5-12,5)

17,1±0,32
(12,5-22,5)

(Μ.Ο. = Μέσος όρος, Τ.Α.= Τυπική απόκλιση, Π.Κ. = Πολική κάψα)

ρηνο σπορόπλασμα παρατηρήθηκαν δυο επιμήκεις απιοειδεις πολικές κάψες τοποθετημένες αντιδιαμετρικά στις άκρες του ώριμου σπόρου. Οι σποροβλάστες ήταν δίσποροι, ενώ οι τροφοζωίτες ήταν μικροί
και κυκλικοί. Στον πίνακα 3 φαίνονται συγκεντρωτι
κά οι διαστάσεις των ώριμων σπόρων μετά από κατά
ψυξη και χρώση Giemsa.
Κΰστεις με τροφοζωίτες και ώριμους σπόρους του
παρασίτου P. spans παρατηρήθηκαν κυρίως στα νε
φρικά σωμάτια και σε λίγες περιπτώσεις στον ενδιά
μεσο συνδετικό ιστό και στα μελανομακροφάγα κέ
ντρα του νεφρού (MMC) σε εκτρεφόμενα ψάρια, χιό
να και τσίπουρα. Το σχήμα των τροφοζωιτών και των
ώριμων σπόρων ήταν ωοειδές με πλάτος μεγαλύτερο
απ' ό,τιτο μήκος. Οι τροφοζωίτες ήταν δίσποροι, ενώ
σε κάθε ώριμο σπόρο περιέχονταν δυο ισομεγέθεις,
σφαιρικές πολικές κάψες. Στον πίνακα 4 φαίνονται
συγκεντρωτικά οι διαστάσεις των ώριμων σπόρων με
τά από κατάψυξη και χρώση Giemsa.
Σε εκτρεφόμενη χιόνα παρατηρήθηκαν τροφοζω
ίτες, σποροβλάστες και ώριμοι σπόροι του παρασίτου
C. diplodae στη χολτ\δόχο κΰστη. Το σχήμα των ώρι-

μων σπόρων ήταν τοξοειδές με επιμήκεις άκρες, ενώ
στο σπορόπλασμα παρατηρήθηκαν δυο ισομεγέθεις
σφαιρικές πολικές κάψες τοποθετημένες στο κέντρο
του σποροπλάσματος, η μια κοντά στην άλλη. Οι σποροβλάστες ήταν δίσποροι, ενώ οι τροφοζωίτες ήταν
μικροί και κυκλικοί. Στον πίνακα 5 φαίνονται συγκε
ντρωτικά οι διαστάσεις των ώριμων σπόρων μετά α
πό κατάψυξη και χρώση Giemsa.
Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της
χρώσης Giemsa στο μέγεθος των σπόρων των μυξοσποριδίων
Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέ
κυψε ότι το μέγεθος των ώριμων σπόρων των μυξοσποριδιων επηρεάζεται τόσο από την κατάψυξη όσο
και από τη μονιμοποίηση τους με χρώση Giemsa.
Συγκεκριμένα, στο παράσιτο E. leei μετά τον πρώ
το μήνα της κατάψυξης παρατηρείται μικρή μείωση
του μεγέθους κατά 0,65μ (μήκος) και 0,75 μ (πλάτος),
ενώ κατά τον έκτο μήνα η μείωση είναι μεγαλύτερη
κατά 2μ (μήκος) και 2,30μ (πλάτος). Κατά τη χρώση
Giemsa το μέγεθος των σπόρων μειώνεται περισσό-
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Table 4. Measurements of P. spans spores.
Πίνακας 4. Διαστάσεις του παράσιτου P. spans.
Μήκος

Πλάτος

Μήκος
Π.Κ. 1

Πλάτος
Π.Κ. 1

Μήκος
Π.Κ. 2

Πλάτος
Π.Κ. 2

Απόσταση Π.Κ.

16,95±0,35

17,9±0,31

5,85±0,17

5,5±0,19

5,05±0,17

5,05±0,15

0,11 ±0,02

(7,5 - 20)

(12,5 - 20)

(5-7,5)

(2,5-7,5)

(2,5-7,5)

(2,5-7,5)

(0 - 0,25)

P. spans ΝΩΠΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
M.O. ±T.A.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ

P. sparis (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 1 ΜΗΝΟΣ )
M.O. ±Τ.Α.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ

15,95±0,38

17±0,36

5,85±0,17

5,5±0,19

5,05±0,17

5,05±0,15

0,11 ±0,02

(7,5 - 20)

(10 - 20)

(5-7,5)

(2,5 - 7,5)

(2,5 - 7,5)

(2,5 - 7,5)

(0 - 0,25)

P. sparis (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΩΡΙΜΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 6 ΜΗΝΩΝ)
Μ.Ο. ± Τ.Α.

14,45 ±0,35

15,4±0,31

4,9±0,10

4,85±0,13

4,8±0,12

4,75±0,13

0,11 ±0,02

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ

(5 -17,5)

(10-17,5)

(2,5 -7, 5)

(2,5 - 7,5)

(2,5 - 7,5)

(2,5 - 7,5)

(0 - 0,25)

P. sparis ( ΣΠΟΡΟΙ ΜΕ ΧΡΩΣΗ GIEMSÄ)
Μ.Ο. ± Τ.Α.

13,7±0,32

14,75±0,38

4,8±0,10

4,8±0,10

4,8±0,10

4,8±0,10

1,1±0,18

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ

(10-17,5)

(10-20)

(2,5-5)

(2,5-5)

(2,5-5)

(2,5-5)

(0-2,5)

Πλάτος

Μήκος
Π.Κ. 1

Πλάτος
Π.Κ. 1

Μήκος
Π.Κ. 2

Πλάτος
Π.Κ. 2

Απόσταση Π.Κ.

7,93±0,19

19,9 ±0,46

3,7±0,03

3,75 ± 0,04

3,73 ±0,03

3,75 ±0,04

0,93 ±0,17

(5,75-12)

(12,5 - 25)

(2,5 - 3,75)

(2,5-5)

(2,5-3,75)

(2,5-5)

(0-2,5)

Table 5. Measurements of C. diplodae spores.
Πίνακας 5. Διαστάσεις του παράσιτου C. diplodae.
Μήκος

C. diplodae ΝΩΠΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
Μ.Ο. ± Τ.Α.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ

C. diplodae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 1 ΜΗΝΟΣ )
Μ.Ο. ±Τ.Α.

6,68±0,19

18,65±0,46

3,7±0,03

3,75 ±0,04

3,73 ±0,03

3,75 ±0,04

0,93±0,17

ΕΛΑΧΙΣΤΟΜΕΓΙΣΤΟ

(4,5-10,75)

(11,25-23,75)

(2,5-3,75)

(2,5-5)

(2,5-3,75)

(2,5-5)

(0-2,5)

C. diplodae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΩΡΙΜΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 6 ΜΗΝΩΝ)
Μ.Ο. ± Τ.Α.

5,93±0,19

17,95±0,43

2,45±0,03

2,5±0,04

2,48±0,03

2,5±0,04

0,93±0,17

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ

(3,75-10)

(12,5-25)

(1,25-2,5)

(1,25-3,75)

(1,25-2,5)

(1,25-3,75)

(0-2,5)

C. diplodae ( ΣΠΟΡΟΙ ΜΕ ΧΡΩΣΗ GIEMSÄ)
Μ.Ο. ± Τ.Α.

4,75 ±0,16

14,4±0,38

2,5

2,5

2,5

2,5

0,05 ±0,05

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ

(2,5 - 7,5)

(10 - 22,5)

(2,5 - 2,5)

(2,5 - 2,5)

(2,5 - 2,5)

(2,5 - 2,5)

(0-2,5)

(Μ.Ο. = Μέσος όρος, Τ.Α.= Τυπική απόκλιση, Π.Κ. = Πολική κάψα)
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τερο συγκριτικά με την κατάψυξη, δηλαδή κατά 2,5μ
(μήκος) και 3,65μ (πλάτος).
Στο παράσιτο P. sparis μετά τον πρώτο μήνα της
κατάψυξης παρατηρείται μικρή μείωση του μεγέθους
κατά 1μ (μήκος) και 0,90 μ (πλάτος), ενώ κατά τον έ
κτο μήνα η μείωση είναι μεγαλύτερη κατά 2,5μ (μή
κος) και 2,5μ (πλάτος). Κατά τη χρώση Giemsa το μέ
γεθος των σπόρων μειώνεται περισσότερο συγκριτι
κά με την κατάψυξη, δηλαδή κατά 3,25μ (μήκος) και
3,15μ (πλάτος).
Τέλος, στο παράσιτο C. diplodae μετά τον πρώτο
μήνα της κατάψυξης παρατηρείται μικρή μείωση του
μεγέθους (F=51,79, Ρ=0, ANOVA) κατά 1,25μ (μή
κος) και 1,25 μ (πλάτος), ενώ κατά τον έκτο μήνα η
μείωση είναι μεγαλύτερη κατά 2μ (μήκος) και 1,95μ
(πλάτος). Κατά τη χρώση Giemsa το μέγεθος των σπό
ρων μειώνεται περισσότερο συγκριτικά με την κατά
ψυξη, δηλαδή κατά 3,18μ (μήκος) και 5,5μ (πλάτος).
Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμά
των προέκυψε ότι η κατάψυξη των σπόρων για έξι μή
νες και η χρώση Giemsa μείωσαν σημαντικά το μέγε
θος τους σε σχέση με το μέγεθος των νωπών σπόρων.
Τυποποίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μονιμο
ποιημένων παρασκευασμάτων των μυξοσποριδίων
Μετά από δοκιμαστική παραμονή των μονιμοποι
ημένων παρασκευασμάτων προέκυψε ότι ο χρόνος
που απαιτείται για την ικανοποιητική χρώση του κά
θε μυξοσποριδίου στο διάλυμα της χρωστικής Giemsa
είναι για το E. leei: 20 min, για το Ρ. Sparis: 24 min και
για το C. diplodae 30 min.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Εποχιακή κατανομή και εντοπισμός των μυξο
σποριδίων στα εκτρεφόμενα ψάρια.
>* Enteromyxum leei (Diamant, Lom & Dykovâ, 1994)
Στην παρούσα μελέτη, το E. leei παρατηρήθηκε σε
εκτρεφόμενα ψάρια χιόνα και τσίπουρα. Η χιόνα α
ποδείχθηκε ο κύριος ξενιστής του παράσιτου όπου
παρατηρήθηκαν τα μεγαλύτερα ποοοοτά προσβολής,
γεγονός αναμενόμενο, αφοΰ το είδος αυτό θεωρείται
το πιο ευαίσθητο είδος στην παρασίτωση απόΐ?. leei
(Athanassopoulou et al., 1999, Rigos et al. 1999). To
έντερο είναι το πρώτο όργανο στόχος του παράσιτου
και σε περιπτώσεις εκτεταμένων μολύνσεων το πα
ράσιτο μπορεί να παρατηρηθεί και σε άλλα όργανα
(Athanassopoulou et al. 1999, Rigos et al. 1999,
Merella et al. 2005). Από την παρούσα έρευνα προέ

κυψε ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή που ευνοεί την έ
ξαρση των μυξοσποριδιάσεων. Τα μεγαλύτερα ποσο
στά προσβολής του παράσιτου E. leei παρατηρήθηκαν
τις εποχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, γεγονός
που υποστηρίζεται και από άλλους ερευνητές
(Athanassopoulou et al. 1999, Rigos et al. 1999,
Merella et al. 2005), συμφωνά με τους οποίους τα πο
σοστά θνησιμότητας απόΐ?. leei συνήθως αυξάνονται
σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 22°C και μειώνο
νται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 15 °C.
>* Polysporoplasma sparis (Sitjà-Bobadilla & Alvarez
- Pellitero, 1995)
To P. sparis παρατηρήθηκε σε εκτρεφόμενη τσί
πουρα και χιόνα. Η τσίπουρα αναφέρεται ως ο κύριος
ξενιστής του παράσιτου (Palenzuela et al. 1999, Rigos
et al. 1999, Mladineo 2003, Athanassopoulou et al.
2004). Το κΰριο όργανο στόχος σε όλα τα προσβε
βλημένα ψάρια ήταν ο νεφρός και ειδικότερα τα νε
φρικά σωμάτια (Athanassopoulou et al. 2004). Στα μο
λυσμένα ψάρια ανιχνεύθηκαν όλα τα στάδια εξέλιξης
του παράσιτου, το κυρίαρχο όμως στάδιο ήταν οι ώρι
μοι σπόροι.
Το παράσιτο Ρ. sparis παρατηρήθηκε στα περισ
σότερα μολυσμένα ψάρια σε όλες τις εποχές, αλλά τα
μεγαλύτερα ποσοστά προσβολής παρατηρήθηκαν τό
σο στα εκτρεφόμενα όσο και στα άγρια ψάρια τις ε
ποχές με τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως αυτό έχει
παρατηρηθεί ξανά στην Ελλάδα (Rigos et al. 1999,
Athanassopoulou et al. 2004, Karagouni et al. 2005).
Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα συμπερά
σματα του Palenzuela et al. (1999), οι οποίοι βρήκαν
το παράσιτο σε εκτρεφόμενη τσίπουρα χωρίς όμως να
παρατηρηθεί διαφορά στο ποοοοτό προσβολής μετα
ξύ εποχών. Η διαφορά αυτή πιθανόν να οφείλεται
στις διαφορετικές συνθήκες εκτροφής των ψαριών
που εξετάστηκαν, δεδομένου ότι τα ψάρια στην πα
ρούσα έρευνα προέρχονταν από εντατική εκτροφή σε
κλωβούς, ενώ στην περίπτωση του Palenzuela et al.
(1999) τα ψάρια προέρχονταν από ημιεντατικά συ
στήματα εκτροφής σε δεξαμενές.
>* Ceratomyxa spp.
Όλα τα στάδια εξέλιξης των παράσιτων C.
diplodae παρατηρήθηκαν σε χιόνα, χωρίς όμως να έ
χουν ενοχοποιηθεί για θνησιμότητες. Το κΰριο όργα
νο στόχος των ειδών Ceratomyxa στην παρούσα έρευ
να ήταν η χοληδόχος κΰστη, η οποία αποτελείτο κΰ
ριο όργανο στόχος σε μολυσμένη τσίπουρα, χιόνα και
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φαγκρί (Âlvarez-Pellitero and Sitzà-Bobadilla 1993,
Fiest and Ronga 1996, Company et al. 1999, Rigos et
al. 1999, Mladineo 2003, Merella et al. 2005). Σε περι
πτώσεις εκτεταμένων παρασιτώσεων σε συναγρίδα
και λαβράκι αυτό βρέθηκε σε έντερο (ÂlvarezPellitero and Sitzà-Bobadilla 1993, Rigos et al. 1997,
1999), νηκτική κΰστη, πάγκρεας και μεσεντέριο
(Âlvarez-Pellitero and Sitzà-Bobadilla 1993).
Το παράσιτο Ceratomyxa sp. παρατηρήθηκε σε ό
λες σχεδόν τις εποχές στην εκτρεφόμενη χιόνα, τα με
γαλύτερα τιοοοοχά προσβολής ανιχνεύθηκαν, όμως,
το καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο τιοοοοχό προσβολής πα
ρατηρήθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες στην περί
πτωση μολυσμένης συναγρίδας με μυξοσπορίδιο του
γένους Ceratomyxa (Company et al. 1999), ενώ το χει
μώνα, τα μεγαλύτερα τιοοοοχά προσβολής παρατη
ρήθηκαν σε λαβράκι (Âlvarez-Pellitero and SitzàBobadilla 1993), σε εκτρεφόμενη χιόνα (Merella et al.
2005), σε τσίπουρα και στο είδος Pagellus bogaraveo
Β. (Mladineo 2003).
Μορφολογική ταυτοποίηση των μυξοσποριδίων

αναφέρεται η επίδραση των μέσων μονιμοποίησης
στο μέγεθος των σπόρων. Αντιθέτως, το μέγεθος των
σπόρων του E. leei που μετρήθηκαν στη συγκεκριμέ
νη έρευνα είναι παρόμοιο με άλλα είδη του γένους
Myxidium, όπως το Myxidium elmatbouli στο είδος
Tylosurus choram (Ali et al. 2006), Myxidium tuanfengensis oxo είδος Letobotia taeniops (Gong et al.
2003) και Myxidium giganteum oxo είδος Raja miraletus
(Kpatchetal.1996).
Οι σπόροι του μυξοσπορίδιου P. sparis, που ανι
χνεύθηκαν σε εκτρεφόμενες τσιπούρες, δεν διέφεραν
μορφολογικά από τους σπόρους του ίδιου παράσιτου,
όπως έχουν περιγράφει από άλλους ερευνητές (SitjaBobadilla and Âlvarez-Pellitero 1992, Sitja-Bobadilla
and Âlvarez-Pellitero 1995, Palenzuela et al. 1999).
Αντιθέτως, παρατηρήθηκε διαφορά στο μέγεθος των
σπόρων, καθώς οι σπόροι που μετρήθηκαν στη συ
γκεκριμένη έρευνα είχαν διαστάσεις μικρότερες.
Για το μυξοσπορίδιο C diplodae δεν υπάρχουν
πολλές πληροφορίες για τη μορφολογία και το μέγε
θος των σπόρων. Οι σπόροι του C diplodae, που ανι
χνεύθηκαν σε εκτρεφόμενες χιόνες, δεν διέφεραν
μορφολογικά και είχαν παρόμοιες διαστάσεις με τους
σπόρους του ίδιου παράσιτου σε άλλο είδος ξενιστή
(λαβράκι) (Sitja-Bobadilla and Âlvarez-Pellitero,
1993). Παρόμοιες διαστάσεις έχουν αναφερθεί και
για άλλα είδη του γένους Ceratomyxa, όπως τα C
acadiensis (Mavor 1916), C pacifica (Kovaleva and
Gaevskaya 1983), ενώ έχουν αναφερθεί και μικρότερα
είδη, όπως τα C taenia (Davis 1917), C angusta
(Meglitsch 1960) και C labrakis (Sitja-Bobadilla and
Âlvarez-Pellitero 1993).

Στην παρούσα εργασία περιγράφηκε η μορφολο
γία και μετρήθηκαν οι διαστάσεις των σπόρων των μυξοσποριδίωνί?. leei, P. spans και C diplodae, που ανι
χνεύθηκαν σε μεσογειακά εκτρεφόμενα ψάρια. Οι
σπόροι του E. leei, που ανιχνεύθηκαν σε εκτρεφόμενες χιόνες, δεν διέφεραν μορφολογικά από τους σπό
ρους του ίδιου παράσιτου, όπως τους έχουν περιγρά
ψει άλλοι ερευνητές (Le Breton and Marques 1995).
Αντιθέτως, παρατηρήθηκε διαφορά στο μέγεθος, α
φού οι σπόροι ήταν μεγαλύτεροι συγκριτικά με τους
σπόρους του ίδιου παράσιτου που έχουν παρατηρη
Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της
θεί σε εκτρεφόμενη χιόνα από άλλους ερευνητές (Le
χρώσης Giemsa στσ μέγεθος των σπόρων των μυξοBreton and Marques 1995). Επίσης, ήταν μεγαλύτεροι
σποριδίων
και από τους σπόρους του ίδιου παράσιτου που έχει
Η κατάψυξη είναι ένας συνηθισμένος τρόπος δια
παρατηρηθεί σε άλλα είδη ψαριών, όπως τσίπουρα
τήρησης
των δειγμάτων μέχρι την επεξεργασία τους,
(Diamant 1992,1998, Diamant et al. 1994, Sakiti et al.
εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δειγματοληψίες γίνονται
1996, Padrós et al. 2001), φαγκρί (Le Breton and
στο πεδίο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άμε
Marques 1995), σαργό (Padrós et al. 2001), καθώς και
ση επεξεργασία των δειγμάτων (Garner et al. 2005,
ψάρια ενυδρείου, Symphodus tinca, Symphodus
Yurakhnoetal.2007).
mediterranem, Halobatrachus didactylus, Scartella
crìstata, Corìsjulis, (Padrós et al. 2001). Η διαφορά αυ
Επίσης, είναι δυνατόν οι σπόροι να μονιμοποιη
τή στο μέγεθος μπορεί να οφείλεται αφενός στη δια
θούν με διάφορα μέσα, όπως φορμόλη, αιθανόλη, αλ
φορετική γεωγραφική κατανομή των σπόρων και α
κοόλη με HBSS (Hank's Balanced Salt Solution) και
φετέρου στο γεγονός ότι οι μετρήσεις τους σε άλλες
να βαφτούν με χρώσεις Αιματοξυλινη-Εοσινη, Gram,
μελέτες δεν πραγματοποιήθηκαν σε νωπούς σπόρους,
Giemsa (Padrós et al. 2001). Ο χρόνος συντήρησης
αλλά σε μονιμοποιημένους σπόρους, χωρίς όμως να
στην κατάψυξη και ο τρόπος μονιμοποίησης μπορεί
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να επηρεάσει το μέγεθος των σπόρων και τη μορφο
λογία των μυξοσποριδίων, με αποτέλεσμα οι μετρή
σεις του μεγέθους των σπόρων να μην είναι αντικει
μενικές.

νών μείωσε σημαντικά το μέγεθος των σπόρων, γεγο
νός που παρατηρήθηκε και στην περίπτωση της επε
ξεργασίας με χρώση Giemsa.

Συμφωνά με τη μελέτη, σημαντική είναι η επίδρα
ση της κατάψυξης για το χρονικό διάστημα των έξι μη
νών, καθώς και της χρώσης Giemsa στο μέγεθος των
ώριμων σπόρων των μυξοσποριδίωνί?. leei, P. sparis
και C. diplodae, που ανιχνεύθηκαν σε μεσογειακά εκτρεφόμενα ψάρια. Συγκεκριμένα, από τα αποτελέ
σματα προέκυψε ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κατά
ψυξη ενός μηνός μείωσε λίγο το μέγεθος των σπόρων,
όχι όμως σημαντικά. Αντιθέτως, η κατάψυξη έξι μη-

Από τα αποτελέσματα αυτά, συμπεραίνουμε ότι
οι μετρήσεις του μεγέθους των σπόρων που γίνονται
μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός μηνός μπορεί να
είναι αντικειμενικές. Αντιθέτως, οι μετρήσεις δεν
πρέπει να γίνονται σε σπόρους κατεψυγμένους για έ
ξι μήνες ή και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς
επίσης και σε σπόρους μυξοσποριδίων που έχουν υ
ποστεί ορισμένη επεξεργασία, διότι το μέγεθος τους
έχει μειωθεί σημαντικά και οι τιμές δεν είναι πραγ
ματικές. Ι
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