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ΠΕΡΙΛΗΨΗ         

 Οι νεοπλασίες αποτελούν µία συχνή ασθένεια στο ζωικό βασίλειο και κατ’ 

επέκταση και στους υδρόβιους οργανισµούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την 

µεγαλύτερη οµάδα σπονδυλωτών µε πάνω από 20.000 είδη. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι η συγκέντρωση και η καταγραφή όλων των βιβλιογραφικών 

αναφορών, στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, προκειµένου να αναδειχτεί το θέµα 

των νεοπλασιών των υδρόβιων οργανισµών.     

 Η αιτιολογία των νεοπλασµάτων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που 

έχουν µελετηθεί, αλλά και από άγνωστους παράγοντες. Γνωστοί αιτιοκλητικοί 

παράγοντες θεωρούνται οι ιοί (RNA ιοί και DNA ιοί), οι χηµικοί παράγοντες, όπως οι 

καρκινογόνοι υδρογονάνθρακες, οι αρωµατικές αµίνες και τα πλαστικά, η 

καρκινογένεση από ραδιενέργεια, τα ογκογονίδια και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια, οι 

χηµικές και βιολογικές τοξίνες, οι ορµόνες, η ηλικία, το φύλο, η γενετική προδιάθεση 

και η ανοσολογική ισορροπία του ψαριού.  

 Τα νεοπλάσµατα στα ψάρια είναι γενικά λιγότερο επιθετικά σε σχέση µε τα 

νεοπλάσµατα στα κατοικίδια θηλαστικά, όµως η θεραπευτική αντιµετώπιση είναι πιο  

δύσκολη και όχι τόσο ευρέως εξελιγµένη. Η εξάπλωση και ανάπτυξή τους, σχεδόν σε 

όλους τους ιστούς, ευθύνεται για την πρόκληση ποικίλων παθήσεων. Έτσι, µπορεί να 

εντοπισθούν στην επιδερµίδα, τους αδένες, το συνδετικό ιστό, τον ερειστικό ιστό, τον 

νευρικό ιστό, τον αιµοποιητικό ιστό, τον νεφρό, το ήπαρ, το πεπτικό και το 

αναπαραγωγικό σύστηµα.  

Συµπερασµατικά, οι νεοπλασίες αποτελούν ένα µεγάλο κεφάλαιο των 

παθήσεων των υδρόβιων οργανισµών µε πολλά, ακόµα, ελεύθερα προς διερεύνηση 

σηµεία. Σήµερα, που ως φαίνεται, υπάρχει µία εκτεταµένη υποβάθµιση των υδάτινων 

οικοσυστηµάτων και µία συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση για ψάρια, φαντάζει αναγκαία 

η σε βάθος κατανόηση της λειτουργίας και παθογένειας των υδρόβιων οργανισµών.
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ABSTRACT  

 

Neoplasms are a frequent disease in the animal kingdom and consequently 

they are found in aquatic organisms as well, since they represent the larger group of 

vertebral with over than 20,000 species. The purpose of the present work is the 

concentration and recording of all the bibliographical reports, both in international and 

domestic bibliography, in order to bring into light the issue of neoplasms in aquatic 

organisms. 

The cause of the neoplasms is based in various factors, some of them known 

and others yet to be studied. Known causative factors are the viruses (RNA and DNA 

viruses), chemical factors such as carcinogenic hydrocarbons, aromatic amines and 

plastic carcinogenesis from radioactivity, ongogenes and tumor repressive genes, 

chemical and biological toxins, hormones, the age, the sex, the genetic inclination 

and the immunological balance of the fish. 

Neoplasms in fish are generally less aggressive in comparison to neoplasms 

found in domestic mammals. The treatment, though, is harder and not quite known or 

evolved. 

Their spread and growth, in almost all tissues, causes various 

pathogenecities, which can be found from the epidermis, glands, conjunctive tissue, 

kidney, sanguinopoietic tissue, liver, neural tissue, to the reproductive system.  

In conclusion, neoplasms are an extended chapter of the pathogenecities 

found in aquatic organisms, with many, yet to be studied and investigated aspects. In 

these times, when an extended devaluation of the aquatic systems takes place, and 

there is a continuing increase in demand (mainly for consuming reasons) for fish, it is 

more essential than ever to obtain a deeper and more insightful understanding of the 

pathophysiology of the fish and the aquatic organisms. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ         
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

  

Η νεοπλασία αποτελεί µια συνήθη ασθένεια του ζωικού βασιλείου και κατ’ 

επέκταση και των υδρόβιων οργανισµών, οι οποίοι αποτελούν τη µεγαλύτερη οµάδα 

σπονδυλωτών µε πάνω από 20.000 είδη. Με βάση αυτό, η επιστηµονική βιβλιογραφία 

περιέχει ένα µεγάλο πλήθος αναφορών για περιστατικά νεοπλασιών στα ψάρια, τόσο 

του αλµυρού όσο και του γλυκού νερού. 

Ωστόσο, περιορισµένες είναι οι αναφορές που έχουν να κάνουν µε τη 

συχνότητα, αλλά και τα παθολογικά αίτια αυτής της κατάστασης. Εξαίρεση σε αυτή τη 

γενίκευση, συνιστά η χρήση πολλών ειδών ψαριών ως πειραµατόζωα - ώστε να 

διαπιστωθεί η καρκινογένεση πολλών χηµικών ουσιών - ή ως “µοντέλα” 

καρκινογένεσης. Ταυτόχρονα, ελλιπείς είναι στον τοµέα αυτό οι πληροφορίες για 

θεραπεία και ιατρική αντιµετώπιση των νεοπλασµάτων στα ψάρια, ενώ συχνά 

περιορίζονται στη χειρουργική αφαίρεση αυτών, όπως γίνεται στα ψάρια ενυδρείου ή 

σε “πολύτιµα”  ψάρια που βρίσκονται σε αιχµαλωσία. 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µία συγκριτική 

µελέτη της νεοπλασίας και των ποικίλων νεοπλασµάτων, ενοποιώντας όλα τα είδη των 

ψαριών - γλυκού ή αλµυρού νερού, ακόµη και των τροπικών. Μη νεοπλασµατικά έλκη, 

εύκολα κανείς µπορεί να τα µπερδέψει µε νεοπλάσµατα του δέρµατος, και για το λόγο 

αυτό θα γίνει ειδική µνεία στην εργασία. Επίσης, πολλές είναι οι λεπτοµερείς αναφορές 

πάνω στα νεοπλάσµατα των ψαριών, συνοδευόµενες και από ποικίλες έρευνες [1-24]. 

Μία σύντοµη και ενδιαφέρουσα ιστορική αναφορά, η οποία συνοψίζει τις παρατηρήσεις 

για τα νεοπλασµατικά κακοήθη δερµατικά έλκη είναι αυτή του Mawdesley Thomas [12]. 

Η έρευνα αυτή είναι αξιοσηµείωτη και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι περιλαµβάνει, 

επίσης, αναφορές νεοπλασµάτων σε ποικίλα είδη ψαριών από τα τέλη του 19ου µέχρι 

τις αρχές του 20ου αιώνα. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11οο  
 

ΝΝεεοοππλλαασσίίεεςς  ττωωνν  ΟΟρργγααννιισσμμώώνν    
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στην έννοια της «νεοπλασίας» γενικά 

στην ιατρική επιστήμη. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια ταξινόμηση των νεοπλασμάτων με 

βάση διάφορα κριτήρια. Έχοντας πια μια συνολική εικόνα των ειδών και της συμπεριφοράς 

τους, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση της παθογένειας των νεοπλασιών, προκειμένου να 

ερμηνεύσουμε τους βασικότερους λόγους εμφάνισης και εξάπλωσής τους στους 

οργανισμούς σήμερα.   
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1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 

Σε αντίθεση µε τις ελεγχόµενες διαταραχές του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, 

τα νεοπλάσµατα αποτελούν αυτόνοµες αυξητικές εξεργασίες, που συνεχίζουν την 

ανάπτυξή τους και µετά την άρση του ερεθίσµατος που τις προκάλεσε. Κατά τον Willis, 

ένα νεόπλασµα µπορεί να ορισθεί ως «µία ανώµαλη µάζα ιστού που υπερβαίνει την 

ανάπτυξη των κανονικών ιστών, δε συντονίζεται µε αυτούς και εξακολουθεί να αυξάνει 

κατά τον ίδιο πληθωρικό τρόπο και µετά την καταστολή του γενεσιουργού ερεθίσµατος» 

[330]. Τα νεοπλάσµατα φαίνεται να συµπεριφέρονται σαν “παράσιτα” - παρ’ όλο που 

προέρχονται από τα κύτταρα του ίδιου του οργανισµού, και να ανταγωνίζονται 

µεταβολικά κανονικά κύτταρα και ιστούς. Έτσι, ενώ οι ασθενείς καταρρέουν και οι ιστοί 

τους, στην κυριολεξία, τήκονται, το νεόπλασµα συνεχίζει να παρουσιάζει ανάπτυξη. Η 

αυτονοµία αυτή πάντως των νεοπλασµάτων δεν είναι απόλυτη. Όλα παρουσιάζουν µία 

κρίσιµη εξάρτηση από την προσφορά αίµατος. Εξάλλου ορισµένα εµφανίζουν µία 

σηµαντική ορµονική εξάρτηση [330]. 

Ο όρος νεόπλασµα ή νεοπλασία σήµερα ταυτίζεται µε τον όρο όγκος και η 

σπουδή τους αναφέρεται διεθνώς ως ογκολογία. Με την ευρεία, όµως, έννοια ο όγκος 

σηµαίνει µία διόγκωση σε ένα ιστό ή ένα όργανο και αρχικώς χρησιµοποιήθηκε από 

τον Κέλσιο ως ένα από τα τέσσερα σηµεία της φλεγµονής [26], που µπορεί να είναι όχι 

µόνο νεοπλασµατικής, αλλά και άλλης φύσης, π.χ. απότοκος φλεγµονή, αιµορραγία, 

οίδηµα, κ.ά. Για αυτές τις καταστάσεις χρησιµοποιείται ο όρος ογκόµορφες ή ογκοειδείς 

αλλοιώσεις ή εξεργασίες [330]. 

 

ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ααιιττιιοολλοογγίίαα  

Η ταξινόµηση των νεοπλασµάτων παρουσιάζει µεγάλες δυσκολίες, όπως η  

ταξινόµηση κάθε είδους εξεργασιών άγνωστης ή πολύπλοκης αιτιολογίας. Η τάση είναι 

να ταξινοµούνται οι διάφορες παθήσεις αιτιολογικά, γιατί σκοπός είναι η θεραπεία 
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των νόσων, η οποία πρέπει να είναι σε τελική ανάλυση αιτιολογική και όχι 

συµπτωµατική ή εµπειρική. 

Για τα περισσότερα νεοπλάσµατα, όµως, η αιτιολογία είναι προς το παρόν 

άγνωστη. Ούτως ή άλλως πάντως, η γνώση της αιτιολογίας των νεοπλασµάτων δε 

φαίνεται ότι µπορεί να λύσει και το πρόβληµα της ταξινόµησης. Αυτό για δύο λόγους: 

α) διάφορα καρκινογόνα αίτια µπορούν να προκαλέσουν τη γένεση πανοµοιότυπου 

νεοπλάσµατος και β) ένα και το ίδιο καρκινογόνο αίτιο µπορεί να προκαλέσει την 

ανάπτυξη περισσότερων ειδών νεοπλασµάτων.  

Τελικά, φαίνεται ότι η συµπεριφορά ενός νεοπλάσµατος είναι ανεξάρτητη από 

το αίτιο που το προκάλεσε. Αντίθετα, αυτή εξαρτάται, κυρίως, από τον ιστογενετικό 

τύπο των νεοπλασµατικών κυττάρων [330]. 

 

ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη µµεε  ββάάσσηη  ττηη  ββιιοολλοογγιικκήή  σσυυµµππεερριιφφοορράά 

Άλλος τρόπος ταξινόµησης των νεοπλασµάτων είναι εκείνος, ο οποίος γίνεται 

µε βάση τη βιολογική συµπεριφορά τους, δηλαδή ανάλογα µε το αν εµφανίζουν 

κακοήθεια ή όχι. Στην πράξη, η έννοια της κακοήθειας ταυτίζεται µε τη δυνατότητα ενός 

νεοπλάσµατος να αναπτύσσεται διηθητικά και να δίνει µεταστάσεις. Έτσι, τα 

νεοπλάσµατα διακρίνονται σε καλοήθη και σε κακοήθη νεοπλάσµατα. Τα πρώτα 

αναπτύσσονται τοπικά και δεν µεθίστανται, ενώ τα δεύτερα διηθητικά και δίνουν 

µεταστάσεις. Εν τούτοις η καλή ή κακή πρόγνωση ενός νεοπλάσµατος δεν καθορίζεται 

πάντα από τους πιο πάνω χαρακτήρες και µόνο. Πολλές φορές είναι νεόπλασµα, που 

κατά τα άλλα θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν καλοήθες, εν τούτοις λόγω π.χ. 

εντόπισης, έχει κακή πρόγνωση και γρήγορη εξέλιξη. Εδώ, επίσης, θα πρέπει να 

τονισθεί ότι από άποψη βιολογικής συµπεριφοράς, υπάρχουν ορισµένα νεοπλάσµατα 

που καταλαµβάνουν ενδιάµεση θέση µεταξύ καλοηθών και κακοηθών νεοπλασµάτων. 

Γι’ αυτό λέγεται ότι έχουν ενδιάµεσο βαθµό κακοήθειας ή ότι είναι οριακά νεοπλάσµατα 

ή ότι έχουν οριακή κακοήθεια [330] [27]. 
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ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ιισσττοογγέέννεεσσηη  

Κάθε νεόπλασµα αποτελείται από τα νεοπλασµατικά κύτταρα, που 

αποτελούν το νεοπλασµατικό παρέγχυµα, και από το αγγειοσυνδετικό υπόστρωµα, 

που δεν είναι νεοπλασµατικό, αλλά απλώς παίζει ρόλο τροφικό [27]. Σε µεγάλη έκταση 

η συµπεριφορά ενός νεοπλάσµατος εξαρτάται από το είδος του νεοπλασµατικού 

παρεγχύµατος, όπως ήδη ελέχθη. Εποµένως, µία ταξινόµηση των νεοπλασµάτων µε 

βάση τους ιστολογικούς χαρακτήρες και την ιστογενετική προέλευσή τους, είναι 

σκόπιµη και επιθυµητή [330, 331]. 

Σε γενικές γραµµές υπάρχει µία σχέση µεταξύ της µορφολογίας των 

νεοπλασµατικών κυττάρων και της βιολογικής συµπεριφοράς του όγκου. Τα 

περισσότερα από τα καλοήθη νεοπλάσµατα έχουν κύτταρα, που έχουν ή 

προσοµοιάζουν µε τη µορφολογία των κυττάρων του ιστού από τον οποίο 

προέρχονται. 

� Τα καλοήθη νεοπλάσµατα στην ιστολογική ταξινόµηση ονοµάζονται από το 

είδος του ιστού, από τον οποίο προέρχονται, παίρνοντας την κατάληξη –ώµα. Π.χ. το 

καλοήθες νεόπλασµα του συνδετικού ιστού καλείται ίνωµα, του λιπώδους ιστού 

λίπωµα, του χονδρικού ιστού χόνδρωµα κ.ά.  

� Η αντίστοιχη ταξινόµηση των επιθηλιακών καλοηθών νεοπλασµάτων δεν 

είναι και τόσο απλή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι δεν υπάρχουν απόλυτα 

αφοριστικές ονοµασίες για όλα τα επιθήλια του σώµατος. Οι υποκατηγορίες των 

επιθηλιακών κυττάρων που χρησιµοποιούνται από την ιστολογία, είναι ανεπαρκείς. 

Έτσι, γίνεται λόγος για κυλινδρικό επιθήλιο, είτε αυτό επενδύει εκφορητικούς πόρους 

αδένων, είτε επενδύει τον ενδοτράχηλο της µήτρας ή ακόµα και το γαστρεντερικό 

σωλήνα.  

� Προκειµένου για τα καλοήθη νεοπλάσµατα των καλυπτικών επιθηλίων, η 

ονοµατολογία γίνεται µε βάση τη µακροσκοπική τους εµφάνιση, που είναι θηλώδης και 
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µε την κατάληξη –ώµα. Ονοµάζονται θηλώµατα και µπορούν να προέρχονται από 

πολύστοιβο πλακώδες, από µεταβατικό ή από κυλινδρικό επιθήλιο. 

� Τα καλοήθη νεοπλάσµατα των αδενικών επιθηλίων καλούνται αδενώµατα. 

Αυτά µπορεί να είναι σωληνώδη, συµπαγή, δοκιδώδη, γιατί, όπως είναι γνωστό, από 

την ιστολογία, και τα διάφορα αδενικά όργανα έχουν διαµόρφωση σωληνώδη, 

νησιδοειδή, δοκιδώδη, κυψελοειδή. Όταν τα αδενώµατα σχηµατίζουν κύστεις, τότε 

καλούνται κυσταδενώµατα και όταν έχουν και θηλές ονοµάζονται θηλώδη 

κυσταδενώµατα [330, 331]. 

Τα κακοήθη νεοπλάσµατα, από άποψη ιστογενετική διακρίνονται σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες: στα σαρκώµατα και στα καρκινώµατα.  

� Τα σαρκώµατα είναι τα κακοήθη νεοπλάσµατα των µεσεγχυµατικών ιστών. 

Η ονοµασία τους προέρχεται από τη µακροσκοπική εµφάνιση πολλών από αυτά, που 

µοιάζουν µε τη λευκωπή σάρκα του ψαριού.  

� Τα καρκινώµατα αποτελούν τα κακοήθη νεοπλάσµατα επιθηλιακής 

προέλευσης. Έτσι, τα κακοήθη νεοπλάσµατα των µεσεγχυµατογενών ιστών 

αποκαλούνται µε την ονοµασία του ιστού προέλευσης και την κατάληξη σάρκωµα. Π.χ. 

ινοσάρκωµα, αγγειοσάρκωµα, κ.ά.  

� Σε ορισµένα κακοήθη νεοπλάσµατα χρησιµοποιείται η κατάληξη των 

καλοηθών νεοπλασµάτων –ώµα, οπότε απαραίτητα προστίθεται και το δηλωτικό της 

συµπεριφοράς επίθετο: κακόηθες λέµφωµα (λεµφοσάρκωµα), κακόηθες µελάνωµα, 

κακόηθες ινώδες ιστοκύτωµα.  

� Τα επιθηλιακά κακοήθη νεοπλάσµατα αντίστοιχα αποκαλούνται από την 

ονοµασία του επιθηλίου µε την προσθήκη ή παράθεση του όρου καρκίνωµα π.χ. 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα, χολαγγειακό ή χολαγγειοκαρκίνωµα κ.ά.  

Σε γενικές γραµµές τα καρκινώµατα διακρίνονται σε καρκινώµατα του 

καλυπτήριου επιθηλίου και σε αδενοκαρκινώµατα:   
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Στον άνθρωπο κλασικό εκπρόσωπο των καρκινωµάτων του καλυπτικού 

επιθηλίου αποτελούν τα καρκινώµατα της επιδερµίδας. Αυτά διακρίνονται στα: α) 

µαλπιγιακό ή ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα, β) βασικοκυτταρικό καρκίνωµα, γ) 

καρκίνωµα διάµεσου τύπου και δ) µικτό µαλπιγιακό και βασικοκυτταρικό καρκίνωµα. Η 

διάκριση γίνεται ανάλογα µε το αν τα κύτταρα µοιάζουν µε τα κύτταρα της ακανθωτής 

και γενικότερα της µαλπιγιακής στιβάδας, ή µε αυτά της βασικής στιβάδας της 

επιδερµίδας, ή τέλος έχουν µία διάµεση µορφολογία.  

Τα καρκινώµατα αυτά, µε µικρότερες ή µεγαλύτερες παρεκκλίσεις, απαντούν 

και στα καλυπτήρια επιθήλια εν τω βάθει οργάνων. Το καρκίνωµα εδώ προέρχεται, είτε 

από προϋπάρχοντα πλακώδη επιθήλια, είτε µετά από πλακώδη µετάπλαση του 

καλυπτικού επιθηλίου, όπως συµβαίνει µε τα περισσότερα όργανα. Το 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα εκτός της επιδερµίδας λέγεται και επιδερµοειδές 

καρκίνωµα [330, 331]. 

Συνήθως, τα νεοπλάσµατα αποτελούνται από ένα είδος νεοπλασµατικών 

κυττάρων. Μετά, όµως, εµφανίζουν περισσότερους από ένα τύπους νεοπλασµατικών 

κυττάρων. 

� Όταν αυτά προέρχονται από το ίδιο βλαστικό δέρµα, τότε οι νεοπλασίες 

τους ονοµάζονται µικτά νεοπλάσµατα ή µικτοί όγκοι.  

� Όταν οι διάφοροι τύποι των νεοπλασµατικών κυττάρων ενός όγκου 

προέρχονται από περισσότερα βλαστικά δέρµατα, τότε ονοµάζονται τεράτωµα.  

Τα τερατώµατα προέρχονται από κύτταρα πολυδύναµα ή ολοδύναµα που 

µπορούν να διαφοροποιηθούν προς όλες τις κατευθύνσεις. Από την άποψη αυτή όλα 

τα τερατώµατα µπορούν να θεωρηθούν σαν εκτρωτικοί δίδυµοι του ατόµου στο οποίο 

εµφανίζονται. Τα τερατώµατα µπορούν να είναι κυστικά ή συµπαγή. Τα πρώτα 

συνήθως είναι καλοήθη, µπορούν όµως να υποστούν κακοήθη εξαλλαγή. Τα συµπαγή 

συνήθως είναι κακοήθη. Το κακοήθες στοιχείο των τερατωµάτων έχει συνήθως 

µορφολογία καρκινώµατος και πολλές φορές γίνεται λόγος για τερατοκαρκινώµατα 

[330, 331]. 
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Ένα µειονέκτηµα της ιστογενετικής ταξινόµησης των νεοπλασµάτων είναι ότι 

πολλές φορές τα νεοπλασµατικά κύτταρα είναι τόσο αδιαφοροποίητα, ώστε να µην 

µπορεί να γίνει καθόλου λόγος για την πιθανή έστω προέλευσή τους. Στην περίπτωση 

αυτή γίνεται λόγος για αµετάπλαστο (αδιαφοροποίητο) καρκίνωµα ή αµετάπλαστο 

σάρκωµα ή ακόµα πιο αδρά για αµετάπλαστο κακόηθες νεόπλασµα.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν δύο όροι που θα µπορούσαν να υπονοούν 

νεοπλάσµατα, περιλαµβάνουν, όµως, µη νεοπλασµατικές καταστάσεις. Πρόκειται 

για τους όρους αµάρτωµα και χωρίστωµα.  

� Τα αµαρτώµατα παριστάνουν τοπικές ογκοειδείς υπερβολικές αναπτύξεις 

ώριµων κυττάρων. Τα κύτταρα στο αµάρτωµα, παρ’ όλο που είναι φυσιολογικά, δε 

συντάσσονται κανονικά, όπως απαιτεί η οργανοειδής διαµόρφωση κάθε ιστού.  

� Τα χωριστώµατα παριστάνουν έκτοπες ογκοειδείς αναπτύξεις ενός ιστού. 

 Τα αµαρτώµατα και τα χωριστώµατα από µία άποψη αποτελούν συγγενείς 

ανωµαλίες [330, 331]. 

 

ΜΜαακκρροοσσκκοοππιικκήή  κκααιι  ΜΜιικκρροοσσκκοοππιικκήή    ΘΘεεώώρρηησσηη  ττοουυ  ννεεοοππλλάάσσµµααττοοςς    

Μακροσκοπικά ένα νεόπλασµα εµφανίζει διαταραχή στη δοµή, την εµφάνιση 

και την ανάπτυξη. Έτσι, συχνά εµφανίζεται ως µία ανώµαλη µάζα που προκαλεί 

πολλές φορές αύξηση του µεγέθους του οργάνου. Σε δερµατικά νεοπλασµατικά έλκη 

συχνά είναι παρατεταµένη και µη επουλώσιµη η εξελικωµένη επιφάνεια. Ακόµη, 

χαρακτηριστική είναι η διήθηση στους παρακείµενους ιστούς και η νέκρωση [27].  

Μικροσκοπικά τα γενικά κριτήρια του νεοπλασµατικού κυττάρου αφορούν την 

κυτταρική πολυµορφία στο σχήµα και στο µέγεθος: 

� ανισοκυττάρωση  

� µακροκυττάρωση 

Τα ειδικά κριτήρια αφορούν τόσο τις αλλοιώσεις του πυρήνα, όσο και τις 

αλλοιώσεις του κυτταροπλάσµατος.  
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� Οι αλλοιώσεις του πυρήνα είναι: η ανισοπυρήνωση, η µακροπυρήνωση, 

οι πολλαπλοί πυρήνες, οι ανωµαλίες της πυρηνικής µεµβράνης στο σχήµα και το 

πάχος, η αύξηση της πυρήνα-κυτταροπλασµατικής αναλογίας (υπέρ του πυρήνα), οι 

συχνές και ανώµαλες µιτώσεις, η ανώµαλη κατανοµή της χρωµατίνης, η 

βαθυχρωµασία του πυρήνα και οι διαφορές του πυρηνίσκου σε µέγεθος - σχήµα - 

αριθµό.  

� Οι αλλοιώσεις του κυτταροπλάσµατος είναι η έντονη βασιφιλία, καθώς 

και η παρουσία κενοτοπίων και τα διάφορα άτυπα έγκλειστα – “κανιβαλισµός”. 

Η µετάσταση νεοπλασµατικών κυττάρων στα ψάρια γίνεται είτε αιµατογενώς, 

είτε δια µέσω της λεµφικής οδού, είτε µε εµφύτευση ενδοκοιλιακά. Ωστόσο, αποτελεί 

ένα σπάνιο ή ασύνηθες φαινόµενο στα ψάρια. 

Τα καλοήθη νεοπλάσµατα αναπτύσσονται τοπικά, απωθώντας τους 

παρακείµενους ιστούς, δεν επεκτείνονται σε αποµακρυσµένες θέσεις και δε χορηγούν 

µεταστάσεις. Μολονότι τα περισσότερα καλοήθη νεοπλάσµατα είναι περιγεγραµµένα 

και πολλές φορές περιβάλλονται από ινώδη κάψα, εντούτοις υπάρχουν ορισµένα 

απόλυτα καλοήθη νεοπλάσµατα που ούτε ινώδη κάψα έχουν, ούτε σαφώς 

περιγεγραµµένα είναι. Αυτές οι εξαιρέσεις αναφέρονται για να τονισθεί, ότι η έλλειψη 

των ανωτέρω στοιχείων δεν αποκλείει την καλοήθεια του νεοπλάσµατος. Πάντως, 

πραγµατική διηθητική ανάπτυξη όπως αυτή παρατηρείται στα κακοήθη νεοπλάσµατα, 

είναι ασυνήθης, αν όχι ανύπαρκτη, στα καλοήθη νεοπλάσµατα.  

Οι καρκίνοι, αντίθετα, αναπτύσσονται διηθητικά και, καταστρέφοντας τους 

πέριξ ιστούς, δίνουν τελικά αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Τα κακοήθη νεοπλάσµατα, 

συνήθως, δεν περιβάλλονται από ινώδη κάψα. Είναι δυνατόν, όµως, ορισµένα 

βραδέως αναπτυσσόµενα κακοήθη νεοπλάσµατα να περιβάλλονται από ατελή κάψα. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η επισταµένη µακροσκοπική εξέταση και πάλι αποδεικνύει 

διηθήσεις της ασυνέχειας της κάψας. Τέλος, γεγονός είναι ότι η διηθητική ανάπτυξη και 

η χορήγηση µεταστάσεων χαρακτηρίζουν τα κακοήθη νεοπλάσµατα [27, 330, 331]. 
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1.2. ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ 

 

Η πρώτη παθογενετική διαπίστωση είναι ότι οι καρκίνοι συνήθως 

αναπτύσσονται από κύτταρα που πολλαπλασιάζονται. Με βάση το γεγονός αυτό θα 

µπορούσε να εξηγηθεί η παλαιά εµβρυϊκή θεωρία της καρκινογένεσης. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία αυτή, οι καρκίνοι αναπτύσσονται από αποµονωµένα και διατηρούµενα 

στον οργανισµό εµβρυϊκά κύτταρα µε πολυδύναµες ιδιότητες. Αυτή η 

παθογενετική εξήγηση διατηρείται µόνο για ορισµένες κατηγορίες τερατωµάτων. Όσον 

αφορά στους άλλους καρκίνους, δεχόµαστε ότι αυτοί προέρχονται συνήθως από τα 

λιγότερο διαφοροποιηµένα, τα καλούµενα µητρικά κύτταρα κάθε ιστού, και όχι από 

την παραµονή εµβρυογενών στοιχείων. 

Επίσης, µε βάση το γεγονός ότι καρκινική εξαλλαγή υφίστανται τα 

πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα, θα πρέπει να εξηγηθεί η ερεθιστική και τραυµατική 

θεωρία. Σύµφωνα µε αυτήν, ο χρόνιος ερεθισµός και τραυµατισµός έχουν καρκινογόνο 

δράση, που όµως θα µπορούσε να αποδοθεί στην αυξηµένη διέγερση των κυττάρων 

για πολλαπλασιασµό. Με τον ίδιο τρόπο, θα µπορούσε να εξηγηθεί η διαπίστωση ότι 

αναγεννητικές, υπερπλαστικές, µεταπλαστικές και δυσπλαστικές αλλοιώσεις ιστών και 

οργάνων αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη καρκίνου, δηµιουργώντας 

τις προκαρκινωµατώδεις καταστάσεις ή αλλοιώσεις. Γενικά, τα κύτταρα τα οποία 

βρίσκονται σε πολλαπλασιασµό και µιτωτική δραστηριότητα έχουν αυξηµένο κίνδυνο 

για εµφάνιση αυτόµατων ή προκλητών µεταλλάξεων του DNA. 

Μολονότι µία νεοπλασία δεν αποκλείεται να είναι πολυκλωνική, εν τούτοις 

φαίνεται ότι στην πλειοψηφία τους οι νεοπλασίες είναι µονοκλωνικές. Αυτό έχει την 

εξής πρακτική εφαρµογή: εάν µία υπερπλαστική εξεργασία ιστολογικά είναι 

διφορούµενη σε ό,τι αφορά την αληθινή ή όχι νεοπλασµατική της φύση, η διαπίστωση 

ότι η εξεργασία αυτή αποτελείται από ένα κλώνο κυττάρων, σχεδόν αποτελεί απόδειξη 

της νεοπλασµατικής φύσης. 
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Ένα άλλο σηµαντικό ερώτηµα που αφορά στην παθογένεια της καρκινογένεσης 

είναι, εάν και κατά πόσον οι µοριακές µεταβολές που οδηγούν στην καρκινική 

εξαλλαγή, είναι γενετικής φύσης, οφειλόµενες σε µεταλλάξεις. Ως κανόνας θα 

µπορούσε να λεχθεί, ότι καρκινογένεση σηµαίνει µετάλλαξη του DNA και µόνιµες 

κυτταρικές µεταβολές, που κληρονοµούνται από κύτταρο σε κύτταρο. Οι µεταλλάξεις 

αυτές αφορούν διάφορα γονίδια, τα παραλλαγµένα ή κανονικά, αλλά 

υπερεκφραζόµενα προϊόντα των οποίων δηµιουργούν το φαινότυπο των καρκινικών 

κυττάρων.  

Υπάρχουν τέσσερις, κυρίως, κατηγορίες γονιδίων τα οποία είναι υπεύθυνα για 

την κακοήθη εξαλλαγή και τον κυτταρικό καρκινικό φαινότυπο. Οι δύο πρώτες 

κατηγορίες, αφορούν στα ογκογονίδια, τα οποία αποτελούν τους ρυθµιστές της 

κυτταρικής αύξησης, υπό κανονικές συνθήκες: 

Τα πρωτοογκογονίδια είναι εκείνα που διεγείρουν και προάγουν την κυτταρική 

αύξηση. Καλούνται και κυρίαρχα ή επικρατούντα ογκογονίδια, διότι για να 

προκαλέσουν κυτταρική µετατροπή απαιτείται µετάλλαξη του ενός αλληλίου.  

Τα κατασταλτικά ογκογονίδια ή αντιογκογονίδια αναστέλλουν την κυτταρική 

αύξηση. Καλούνται και υπολειπόµενα ογκογονίδια, διότι για να προκαλέσουν κυτταρική 

µετατροπή είναι απαραίτητη η µετάλλαξη αµφότερων των αλληλίων του γονιδίου.  

Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει γονίδια τα οποία εµµέσως µεταβάλλουν την 

κυτταρική αύξηση δια µέσω του µηχανισµού της κυτταρικής απόπτωσης. Από τα 

γονίδια αυτά, άλλα είναι κυρίαρχα, σαν τα πρωτοογκογονίδια, και άλλα υπολειπόµενα 

σαν τα κατασταλτικά ογκογονίδια.  

Η τέταρτη κατηγορία περιλαµβάνει τα γονίδια επανόρθωσης του DNA (DNA 

repair genes), τα οποία κανονικά ρυθµίζουν την ικανότητα των κυττάρων να 

διορθώνουν τις µη θανατηφόρες αλλοιώσεις του DNA. Εάν αδρανοποιηθούν, τότε 

προκαλούν γενετική αστάθεια και µόνιµες µεταλλάξεις, δηλαδή καρκινική εξαλλαγή. 

Ανήκουν και αυτά στα υπολειπόµενα γονίδια, διότι για να γίνει κυτταρική µετατροπή 

απαιτείται αδρανοποίηση αµφότερων των αλληλίων.  
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Σαν φαινόµενο ο καρκίνος θα µπορούσε να θεωρηθεί ως αποτυχία 

διαφοροποίησης και ωρίµανσης των κυττάρων. Μια τέτοια, όµως, διαταραχή θα 

µπορούσε να οφείλεται όχι µόνο σε µεταβολή της γενετικής ουσίας, αλλά και σε 

επιγενετικές ενδοκυτταρικές µεταβολές, που όσο υπάρχουν επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά των κυττάρων. Έτσι, υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα προέλευσης 

φυσιολογικών κυττάρων από καρκινικά. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις 

κακοηθέστατων νεοπλασµάτων, που ωρίµασαν προς καλοήθη νεοπλάσµατα, των 

οποίων τα κύτταρα µοιάζουν και συµπεριφέρονται σαν τα αντίστοιχα ώριµα 

φυσιολογικά κύτταρα. Το φαινόµενο αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι 

η καρκινική εξαλλαγή αποτελεί πολυσταδιακή διεργασία. Είναι δυνατό να έχουν γίνει 

ορισµένες µεταλλάξεις, οι οποίες καθιστούν τα κύτταρα περισσότερο ευαίσθητα σε 

αυξητικά ερεθίσµατα. Αυτό έχει ως απόρροια τα εν λόγω κύτταρα να αποκτούν 

καρκινικό φαινότυπο, ο οποίος όµως να υποστρέφει µε τη διακοπή των αυξητικών 

ερεθισµάτων. Τέτοιοι αυξητικοί παράγοντες µπορεί να εκλύονται µετά τη δράση 

χηµικών ουσιών, ιών, µικροβίων ή και αντιγονικών ερεθισµάτων [29, 32, 34, 36, 42, 

44, 46, 330, 331]. 

Οι κυριότεροι εξωγενείς παράγοντες κινδύνου είναι οι ογκογόνοι ιοί, οι 

ακτινοβολίες και οι χηµικές καρκινογόνες ουσίες. Κοινό γνώρισµα όλων των 

παραγόντων αυτών είναι η εκλεκτική δράση τους στο DNA του πυρήνα, µε πρόκληση 

µόνιµης βλάβης και προτροπή για λανθασµένη κωδικοποίηση της γενετικής 

πληροφορίας. 

� Ογκογόνοι DNA ιοί:  

Η λοίµωξη µε ογκογόνους DNA ιούς οδηγεί σε νεοπλασµατική εξαλλαγή, λόγω άµεσης 

ενσωµάτωσης του DNA ιού στο DNA του ξενιστή-κυττάρου. Μερικοί από αυτούς είναι 

οι ιοί της οµάδας του θηλώµατος (human  papilloma viruses, HPV), ιοί της οµάδος του 

απλού έρπητα (herpes viruses) και ιοί Pox (pox viruses). 
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� Ογκογόνοι RNA ιοί: 

Η ενσωµάτωση του RNA ιού στο DNA του ξενιστή-κυττάρου θα ήταν αδύνατη, αν οι 

ογκογόνοι RNA ιοί (retroviruses) δε διέθεταν το ένζυµο ανάστροφη τρανσκριπτάση. 

Χάρη σε αυτό, συνθέτουν νέο DNA έχοντας ως πρότυπο το RNA του ιού. Με τον 

τρόπο αυτό, η νέα γενετική πληροφορία του ιού περνά στον πυρήνα του ξενιστή 

κυττάρου. 

� Ακτινοβολίες: 

Οι διάφορες µορφές της ιονίζουσας ακτινοβολίας, ηλεκτροµαγνητική ή σωµατιδιακή, 

απεδείχθησαν καρκινογόνες σε ανθρώπους και πειραµατόζωα, προφανώς λόγω της 

πρόκλησης χρωµατοσωµατικής βλάβης (µεταλλάξεις). Τέλος, η υπεριώδης 

ακτινοβολία του ηλίου, ως µεταλλαξιογόνος και καρκινογόνος, ευθύνεται για την 

ανάπτυξη καρκίνου του δέρµατος. 

� Χηµικές καρκινογόνες ουσίες: 

Αναρίθµητες είναι οι ουσίες που έχουν θεωρηθεί καρκινογόνες, πολλές από τις οποίες 

αποδείχθηκαν δραστικές µόνο µετά τη διάσπασή τους σε ενδιάµεσα προϊόντα του 

µεταβολισµού. Έτσι, οι διάφορες χηµικές καρκινογόνες ουσίες φαίνεται να ασκούν τη 

δράση τους µε ένα από τους παρακάτω δύο τρόπους: 

1) Άµεση δράση: Η χηµική ουσία ασκεί «αυτούσια» τη δράση της στο DNA του 

κυττάρου, χωρίς προηγούµενη βιοχηµική µετατροπή. Τέτοιες καρκινογόνες ουσίες 

προκαλούν κυτταρική βλάβη στη θέση της εφαρµογής τους (τοπική). 

2) ∆ράση µετά από ενεργοποίηση: Η υπεύθυνη χηµική ουσία δρα ως καρκινογόνος 

µόνο µετά από την ενζυµατική της µετατροπή. Οι προκαρκινογόνες αυτές ουσίες 

ασκούν τη δράση τους σε ιστούς και όργανα πέρα από τη θέση εφαρµογής τους. 

 Οι πιο διαδεδοµένες χηµικές ουσίες που προκαλούν καρκινογένεση είναι: 

� Οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (το 3,4-βενζοπυρένιο, το 

χολανθρένιο και το διµεθυλοβενζανθρακένιο) 

� Οι αρωµατικές αµίνες (οι α- και η β- ναφθυλαµίνη και η βενζιδίνη) 

� Τα αρωµατικά αζωχρώµατα 
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� Τα παράγωγα του υδροζιδίου του νικοτινικού οξέος 

� Οι νιτροζαµίνες (Νιτροζαµίνες σχηµατίζονται στον οργανισµό του ανθρώπου, 

µετά την πρόσληψη νιτρωδών και νιτρικών αλάτων. Η διαδεδοµένη χρήση των ουσιών 

αυτών ως λιπασµάτων (νιτρικά άλατα) και ως συντηρητικές ουσίες τροφίµων (νιτρώδη 

άλατα) δηµιουργούν εύλογες ανησυχίες. 

� Οι τοξικές ουσίες µυκήτων (αφλατοξίνη Β1) 

� Οι ανόργανες καρκινογόνες ουσίες (αµίαντος, χρώµιο, νικέλιο, αρσενικό) 

� Οι αλκυλιούντες παράγοντες (βινυλοχλωρίδιο, κυκλοφωσφαµίδη, 

χλωραµβουκίλη, νιτροζουρία).  

Επίσης, ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας καρκινογένεσης είναι το 

περιβάλλον και η διατροφή. Η βιοµηχανία, η αύξηση των αποβλήτων και η 

ατµοσφαιρική ρύπανση, για παράδειγµα, συνδέονται µε υψηλή συχνότητα εµφάνισης 

καρκίνου. 

Οι διάφοροι εξωγενείς παράγοντες κινδύνου που προαναφέρθηκαν, αντιδρούν 

µε τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα κάθε ατόµου, όπως τη γενετική ιδιοσυστασία, την ορµονική 

και ανοσολογική κατάσταση, και από την αλληλεπίδραση αυτή καθορίζεται η µύηση και 

η εν γένει εξέλιξη της νεοπλασµατικής εξεργασίας. Οι παράγοντες αυτοί ονοµάζονται 

ενδογενείς παράγοντες κινδύνου και συµπεριλαµβάνουν την ηλικία, το φύλο, τη 

φυλή ή είδος, τις ορµόνες και τους γενετικούς παράγοντες [330, 331].  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22οο  
 

ΝΝεεοοππλλαασσίίεεςς  ττωωνν  ΥΥδδρρόόββιιωωνν  ΟΟρργγααννιισσμμώώνν    
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί μια αναλυτικότερη περιγραφή των νεοπλασιών στους 

υδρόβιους οργανισμούς, με συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως έχουν καταγραφεί στη 

διεθνή βιβλιογραφία.  Θα παρουσιαστεί η συμπεριφορά των νεοπλασμάτων στα ψάρια και 

θα επιχειρηθεί μια σύγκριση με τα νεοπλάσματα των θηλαστικών. Επίσης, έμφαση θα δοθεί 

στους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξή τους. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, 

καταλήγουμε σε μια ιδιαίτερα χρήσιμη για τον αναγνώστη ταξινόμηση όλων των ειδών 

των νεοπλασιών που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία. Οι φωτογραφίες που 

επισυνάπτονται και οι παραπομπές διευκολύνουν στην περαιτέρω κατανόηση του υπό 

μελέτη φαινομένου.  
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2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

Η ανάπτυξη της νεοπλασίας στα ψάρια είναι µία πολυπαραγοντική και 

πολυεπίπεδη διαδικασία, η οποία µπορεί να οφείλεται σε γονιδιακά χαρακτηριστικά 

[20, 48, 51], σε έκθεση σε χηµικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες [6, 11, 52, 59], σε 

µολυσµατικούς παράγοντες, καθώς και στους ογκογόνους ιούς [60-64], όπως ακριβώς 

αναφέραµε προηγουµένως, και όπως ισχύει και στα άλλα σπονδυλωτά, αν και η 

αιτιολογία στην πλειονότητα των νεοπλασιών στα ψάρια δεν είναι ακόµη 

εξακριβωµένη.  

 Η κατάταξη των νεοπλασιών στα ψάρια είναι βασισµένη στην κλινικο-

παθολογική κατάταξη των θηλαστικών ευρύτερα, και συµπεριλαµβάνει την ιστογένεση 

ή την προέλευση των ιστών και την καλοήθη ή κακοήθη φύση των νεοπλασιών [7]. Η 

διαφοροποίηση των κακοηθών νεοπλασµάτων συχνά, στην πράξη, είναι δύσκολο να 

προσδιορισθεί ιστολογικά, και συνήθως βασίζεται σε χαρακτηριστικά που έχουν να 

κάνουν µε τον κυτταρικό πολυµορφισµό, την τοπική διήθηση, τη µετάσταση στους 

παρακείµενους ιστούς, και τη διασπορά του αρχικού όγκου σε άλλους, 

αποµακρυσµένους ιστούς. Ωστόσο, τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την 

κατάταξη των θηλαστικών µπορεί να µην είναι επαρκή για τα “κατώτερα” σπονδυλωτά 

εξαιτίας των βιολογικών διαφορών ανάµεσα στα σπονδυλωτά και στα θηλαστικά, 

καθώς και για το λόγο ότι τα κριτήρια αυτά αναπτύχθηκαν γενικότερα µέσα σε ένα 

κλινικό πλαίσιο, για να προσφέρουν, περισσότερο, προγνωστικές πληροφορίες οι 

οποίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα “κατώτερα” σπονδυλωτά, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ψαριών [7]. 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι άγνωστη η κλινική εικόνα και η εξέλιξη 

των νεοπλασιών στα ψάρια. Επίσης, η διάγνωση ενός κακοήθους νεοπλάσµατος στα 

θηλαστικά είναι συνδεδεµένη µε µία πρόγνωση επιβίωσης, η οποία πολλές φορές δεν 

σχετίζεται µε τα ψάρια. Ανεξαρτήτως, όµως, των παραπάνω παραδοχών, κάθε έρευνα 
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στις νεοπλασίες των ψαριών απαιτεί η συζήτηση να διεξάγεται µε τη χρήση των 

ανωτέρω σχεδίων κατάταξης, αφενός λόγω της “παραδοσιακής χρήσης” αυτών, αλλά 

και λόγω της απουσίας ειδικότερων ή ειδικών σχεδίων κατάταξης των νεοπλασιών 

συγκεκριµένα και µόνο για τα ψάρια. 

Οι νεοπλασίες στα ψάρια είναι, γενικώς, λιγότερο επιθετικές από ό,τι αυτές 

συναντώνται κατ’ αντιστοιχία στα θηλαστικά της ξηράς [7]. Συνήθως, πρόκειται για 

ανεξάρτητες κεντρικές καλοήθεις νεοπλασίες. Συχνή, επίσης, στα ψάρια είναι και η 

εµφάνιση µη νεοπλασµατικών δερµατικών παθήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τα 

κοκκιώµατα, τα φυµάτια, τις κύστεις αλλά και τους παρασιτικούς ξενιστές. Αντίθετα, 

ενώ το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό των κακοήθων νεοπλασιών είναι η τοπική 

διήθηση, η µετάσταση του όγκου αποτελεί σπάνιο φαινόµενο στα ψάρια.   

Παραδείγµατα κακοηθών νεοπλασιών στα ψάρια, λόγω επιθετικής 

συµπεριφοράς ή λόγω τοπικής διήθησης, τα οποία έχουν αναγνωριστεί και 

καταγραφεί, είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

� το  θήλωµα της µαύρης γλώσσας (Black plaice) (Pleuronectes obscurus) [65] 

� το δερµατικό σάρκωµα στα walleyes (Stizostedion vitreum) [66] 

� το λεµφοαιµοποιητικό νεόπλασµα στα esocids [67, 68] και στην Japanese 

medaka (Oryzias latipes) [69]  

� καρκινικά κύτταρα σε λέπια σε ποικίλα είδη [6, 18, 70-74],  

� µελάνωµα στο πεταλουδόψαρο της Χαβάης (Hawaiian butterfly fish) (Chaetodon 

multicinctus και C miliaris) [75], στα υβρίδια πλατύψαρου (platy fish) (Xiphophorus 

maculatus) x σπαθόχαρου (Χ helleri) [76-78],  

� νεοπλασίες γεννητικών οργάνων στα υβρίδια άγριου χρυσόψαρου (wild goldfish) 

(Carassius auratus) x κυπρίνου (carp) (Cyprinus carpio) [50, 51],  

� νεοπλασίες  γεννητικών οργάνων στα διακοσµητικά koi carp (C carpio) [79],  

� ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα στην ιριδίζουσα πέστροφα (rainbow trout) 

(Oncorhynchus mykiss) , ενώ έχει προηγηθεί έκθεση αυτών σε αφλατοξίνη [57, 80-86], 

και 
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� νευροβλάστωµα στην ιριδίζουσα πέστροφα, ενώ έχει προηγηθεί έκθεσή τους σε 

διεθηλυνιτροσαµίνες (DEN), [80]. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι νεοπλασίες στα ψάρια, 

συµπεριλαµβανοµένων και των νεοπλασιών µε φαινοτυπικά χαρακτηριστικά 

κακοήθειας, σπάνια εµφανίζουν αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Αν και η βιολογική 

βάση για αυτή τη σχετική απουσία µεταστατικής συµπεριφοράς δεν έχει 

προσδιορισθεί, πολλά είναι τα ανατοµικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά στα ψάρια 

που ίσως να µπορούν να εξηγήσουν το φαινόµενο αυτό [87]. Για παράδειγµα, οι 

νεοπλασίες στα ψάρια είναι γενικότερα, λιγότερο επιθετικές, σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες των θηλαστικών [5]. Νεοπλασµατικά κύτταρα στα ψάρια, ίσως να 

παρουσιάζουν έλλειψη από διάφορες γλυκοπρωτεΐνες της κυτταρικής µεµβράνης, που 

είναι απαραίτητη για την µετάσταση του όγκου. Η µετάσταση στα θηλαστικά, συχνά 

πραγµατοποιείται µέσω της λεµφικής οδού. Το λεµφικό σύστηµα στα ψάρια, διαφέρει 

αρκετά από αυτό των θηλαστικών αφού έχει “χαρακτηρισθεί” ως ένα δευτερεύων 

αγγειακό σύστηµα, διότι λαµβάνει υγρά από το αρτηριακό σύστηµα [88, 89]. Ακόµη, 

ανατοµικές διαφορές στα ψάρια, συµπεριλαµβανοµένης και της απουσίας 

συγκεκριµένων οργανικών συστηµάτων σε σύγκριση µε τα θηλαστικά (όπως 

πνεύµονες έναντι βραγχίων), ίσως να επηρεάζουν όχι µόνο τα πρώιµα στάδια της 

νεοπλασµατικής ανάπτυξης, αλλά συνακόλουθα και τα δευτερεύοντα στάδια της 

µετάστασης στα ψάρια [5]. Τέλος, οι χαµηλότερες θερµοκρασίες στα ψάρια σε σχέση 

µε τα θηλαστικά, ίσως να είναι όχι µόνο ο παράγοντας που αναστέλλει τις νεοπλασίες 

στα ψάρια, αλλά να σχετίζεται επίσης µε την απουσία της µετάστασης [82].  

Όσον αφορά τις µεταστάσεις, αν και σπάνιες, όταν συναντώνται δείχνουν µία 

ιδιαίτερη προτίµηση στα αγγειοβριθή όργανα των ψαριών, όπως το ήπαρ και ο 

σπλήνας, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται αυστηρά και µόνο σε αυτά. 

 

Οι συχνότερες µεταστάσεις που έχουν καταγραφεί στα ψάρια είναι:  
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� το υποδόριο καρκίνωµα σε υβρίδια ηλιόψαρα (sunfish) [90],  

� το νεφροβλάστωµα στα ιαπωνικά χέλια (Japanese eel) (Anguilla japonica) [91],  

� δερµατικό µελάνωµα στα πεταλουδόψαρα της Χαβάης [75],  

� λεµφοσάρκωµα στα esocids [67, 68] και στην Japanese medaka [69], 

� ηπατοκυτταρικός καρκίνος στην ιριδίζουσα πέστροφα µετά από έκθεση σε 

αφλατοξίνη [81, 83, 84, 86] και  

� νεόπλασµα του ενδοθηλίου των καρδιακών κοιλιών και των µεγάλων αρτηριών 

(αιµαγγείωµα, αιµαγγειοενδοθηλίωµα και αγγειοσάρκωµα) µε πιθανή µετάσταση στα 

βράγχια στα mangrove rivulus (Rivulus marmoratus) [92], ανάµεσα σε πολλά άλλα 

παραδείγµατα και αναφορές. 

Επιπρόσθετοι παράγοντες που σχετίζονται µε την εµφάνιση των νεοπλασιών 

στα ψάρια και έχουν αναφερθεί [5, 93] είναι οι εσωτερικοί παράγοντες, όπως η 

ηλικία, το γένος και η γενετική προδιάθεση, και εξωτερικοί παράγοντες, όπως η 

θερµοκρασία, η εποχή και η ποιότητα του περιβάλλοντος. Η συχνότητα της 

νεοπλασίας αυξάνεται, για παράδειγµα, σε µερικούς άγριους πληθυσµούς, όταν 

αυξάνεται η ηλικία και το ψάρι εκτίθεται σε καρκινογενές περιβάλλον [94-97]. Η 

εµφάνιση υποδόριου ερυθροφορώµατος (erythrophoromas) στα χρυσόψαρα [98] και 

οι νεοπλασίες των γεννητικών οργάνων στα υβρίδια χρυσόψαρου Χ κυπρίνου [50, 

51], επίσης αυξάνονται µε την ηλικία. Θηλυκά ψάρια σε ορισµένα είδη εµφανίζουν 

µεγαλύτερη συχνότητα σε νεοπλασίες, το οποίο, ίσως να οφείλεται στο προωθητικό 

αποτέλεσµα της οιστραδιόλης. Παράδειγµα µίας αυξηµένης συχνότητας των 

νεοπλασιών στα θηλυκά ψάρια, αποτελούν οι νεοπλασίες του ήπατος και το 

υποδόριο ινοσάρκωµα σε σολωµούς ιχθυοτροφείου [100], ηπατοκυτταρικό 

καρκίνωµα σε άγριους πληθυσµούς σε brown bullheads (Ictalurus nebulosus) [94], 

καθώς και καρκίνος ωοθηκών σε διακοσµητικά koi carp [79]. Αντιθέτως, η εµφάνιση 

µελανώµατος στα υβρίδια πλατύψαρου Χ κυπρίνου είναι συχνότερη στα αρσενικά 

υβρίδια, αν και το φαινόµενο έχει µία κληρονοµούµενη - σχετική µε το φύλο -  γενετική 

βάση [49, 101]. 
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Η γενετική προδιάθεση είναι ένας σηµαντικός κληρονοµικός παράγοντας 

στην εξέλιξη της νεοπλασίας σε όλα τα είδη, συµπεριλαµβανοµένων και των ψαριών 

[20, 102].  

Η γενετική προδιάθεση στη νεοπλασία στα ψάρια λαµβάνει χώρα µέσα στα 

είδη [93, 103, 104] και ανάµεσα σε είδη [80, 81, 105-107], συµπεριλαµβανοµένων και 

των υβριδικών ψαριών, όπως τα υβρίδια  χρυσόψαρου x κυπρίνου [50, 51], υβρίδια 

πλατύψαρου  x σπαθόψαρου, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, και ποικίλα είδη 

ψαριών, όπως η Japanese medaka [108], το χρυσόψαρο [98] και το διακοσµητικό koi 

carp [79]. Για παράδειγµα, υβρίδια πλατύψαρου x σπαθόψαρου είναι ιδιαιτέρως 

ευάλωτα σε καρκινογόνους παράγοντες, όπως τα χηµικά και η ακτινοβολία [109, 112].  

Ένα µοναδικό παράδειγµα νεοπλασίας στα ψάρια, λόγω γενετικής 

προδιάθεσης, λαµβάνει χώρα στη µονοειδή γονογενετική Amazon molly (Poecilia 

formosa) [113]. Το είδος αποτελείται αποκλειστικά από θηλυκά, αν και το σπέρµα από 

αρσενικά είδη που οµοιάζουν (P mexicana και  P latipinna) απαιτείται για να 

ενεργοποιηθεί µία µη µιτωτική διαίρεση των διπλοεικών ωών. Αυτή η ενεργοποίηση 

των ωών από το σπέρµα δεν οδηγεί σε γένεση καρυότυπου, αλλά οδηγεί στην 

επακόλουθη παραγωγή γενετικώς οµοιόµορφων θηλυκών προγόνων ή κλώνων [114]. 

Σε σπάνιες εξαιρέσεις, ωστόσο, αρσενικά µικροχρωµοσώµατα ενσωµατώνονται στο 

γενετικό υλικό του αυγού, το οποίο έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη νέων κλώνων, ενώ 

οι πρόγονοι αυτών των νέων κλώνων ίσως έχουν προδιάθεση για τη δηµιουργία και 

ανάπτυξη καρκινοκυττάρων. Η ιστογένεση ή η κυτταρική προέλευση αυτών των 

νεοπλασιών είναι το µακροµελανοφόρο (macromelanophore), αν και µόνο µία µικρή 

ποσότητα αυτών των κλώνων αναπτύσσει νεοπλασία. Συχνά, υπάρχει µία σηµαντική 

φαινοτυπική ποικιλία των νεοπλασιών ανάµεσα στα µέλη των κλώνων, 

περιλαµβάνοντας την ανάπτυξη της νεοπλασίας και την τοπική εισβολή. 

Συνήθως, µία αυξηµένη προδιάθεση για νεοπλασία εξαιτίας εξωτερικών 

παραγόντων θα συµβεί σε γενετικώς προδιατεθειµένους οργανισµούς ή πληθυσµούς. 

Πολλά είναι εκείνα τα γονίδια που σχετίζονται µε την καρκινογένεση, όπως επίσης 
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πολλά είναι τα πρωτοογκογονίδια, τα κυρίαρχα ή επικρατητικά ογκογονίδια και τα 

κατασταλτικά ογκογονίδια (αντιογκογονίδια), ανάµεσα σε άλλα γονίδια που συνδέονται 

µε την καρκινογένεση στα ψάρια και έχουν ταυτοποιηθεί και χαρακτηριστεί [115-120]. 

Η ανάµιξη αυτών των γονιδίων στην καρκινογένεση µπορεί συχνά να συνδέεται µε τη 

µετάλλαξη ή άλλα γονοτοξικά τµήµατα, ακολουθώντας την έκθεση σε χηµικούς 

παράγοντες, αν και η σχέση της χηµικής έκθεσης και τα επακόλουθα τµήµατα 

εξαρτώνται από το χηµικό παράγοντα, τα είδη ψαριών, καθώς και τον ιστό στόχο [116, 

118, 120, 121].  

Επιπροσθέτως, γεωγραφικές διαφορές συνδέονται µε την προδιάθεση των 

νεοπλασιών µέσα και ανάµεσα στα είδη, οι οποίες νεοπλασίες µπορεί να οφείλονται σε 

µία πολύπλοκη σχέση γενετικής προδιάθεσης και έκθεσης σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες όπως τα χηµικά καρκινογόνα [122, 123]. Για παράδειγµα, πληθυσµοί του 

Atlantic tomcod (Microgadus tomcod) που διαβιούν σε µολυσµένο περιβάλλον, έχουν 

µία αυξηµένη προδιάθεση για εκδήλωση ηπατοκυτταρικού καρκίνου [124, 125] που 

συνδέεται µε έναν πολυµορφισµό στο Ρ4501Α1 (GYP1A) γονίδιο στους πληθυσµούς 

[122]. 

Η χηµική έκθεση και η επακόλουθη τροποποίηση του DNA, επίσης, έχει 

συνδεθεί µε µία αυξηµένη προδιάθεση για εµφάνιση νεοπλασιών στα άγρια ψάρια 

[118, 120, 126], που ίσως να σχετίζεται µε την ανεπαρκή δυνατότητα διόρθωσης στο 

DNA των ψαριών [120, 127]. 

Ο ρόλος του κυτοχρώµατος P450 στην προώθηση της νεοπλασίας [122, 128] 

και το τροποποιητικό αποτέλεσµα των ξενοοιστρογόνων (xenoestrogens) έχει επίσης 

µελετηθεί [128]. 

Τέλος, νεοπλασίες σε ποικίλες οµάδες ψαριών, όπως οι χονδροϊχθύες 

chondrichthyan (Class Chondrichthyes), οι elasmobranches (καρχαρίες, σαλάχια και 

σαλάχια γένους raja) και holocephalans (χίµαιρες - chimeras), και σε άλλα κυρίαρχα 

ψάρια, συµπεριλαµβανοµένου του αφρικανικού πνευµονόψαρου (African lungfish) 

(Protopterus spp.; Family Protopteridae), του ψαριού amia calva (Bowfin) (Family 
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Amiidae) και των Chondrostean ψαριών, όπως ο οξύρρυγχος γένους acipenser 

(sturgeons) και το ψάρι polyodon spathula (paddlefishes; Order Acipensiformes), είναι 

γενικότερα σπάνιες, αλλά, ωστόσο, έχουν αναφερθεί [15, 74, 129-134]. Η προφανής 

αυτή σπανιότητα, ίσως είναι ένα απόλυτο φαινόµενο, που οφείλεται στην ιδιαίτερη 

βιολογία αυτών των ψαριών, ή οφείλεται εν µέρει στην ελλιπή παρατήρηση και µελέτη 

αυτών των ψαριών.  

Επίσης, έχει πιθανολογηθεί ότι η υψηλή ιονική δύναµη των elasmobranch 

ιστών, ίσως είναι ο παράγοντας που σχετίζεται µε την απουσία των νεοπλασιών σε 

αυτές τις οµάδες ψαριών [135].  

Τα τελευταία χρόνια σηµαντική προσοχή έχει λάβει και ο ρόλος των 

κατασταλτικών ογκογονιδίων (ή αντιογκογονιδίων).  

Νεοπλασίες έχουν, επίσης, αναφερθεί και σε µύραινες (lampreys) και σε 

hagfishes (Superclass Agnatha) [136], αν και αυτά τα είδη δεν είναι στην 

πραγµατικότητα ψάρια, αλλά συχνά θεωρούνται ως ψάρια για τους σκοπούς της 

µελέτης, εξαιτίας της υδάτινης φύσης τους και τις γενικές οµοιότητες µε τα υπόλοιπα 

ψάρια. 

Όσον αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες, η θερµοκρασία είναι ένας 

σηµαντικός, αν όχι πρωτεύων παράγοντας, που έχει µία άµεση επιρροή στη 

φυσιολογική διαδικασία στα ψάρια, και κατ’ επέκταση και στην εµφάνιση νεοπλασιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι υψηλές θερµοκρασίες έχουν συνδεθεί µε τη συχνή εµφάνιση 

νεοπλασιών στην ιριδίζουσα πέστροφα (rainbow trout) και στην japanese medaka [82, 

137-139]. Ωστόσο, η επιρροή της θερµοκρασίας στην ανάπτυξη νεοπλασιών πρέπει 

να ιδωθεί µέσα από το πλαίσιο των φυσιολογικών επιπέδων της θερµοκρασίας σε 

κάθε είδος. Εποχιακές διαφορές στη συχνότητα εµφάνισης νεοπλασιών [140-144] 

θεωρούνται ότι συνδέονται άµεσα ή τουλάχιστον µερικώς µε τις εποχιακές διαφορές 

στη θερµοκρασία. 

Ο αριθµός των ενδεχόµενων εξωτερικών καρκινογόνων παραγόντων στα 

ψάρια προσφάτως αναθεωρήθηκε και περιλαµβάνει πλέον και φυσικούς 
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παράγοντες, όπως η ακτινοβολία (x-radiation και ultraviolet radiation), αλλά και 

ποικίλους χηµικούς παράγοντες. 

Η ανάπτυξη της νεοπλασίας στα ψάρια όπου έχει προηγηθεί έκθεση σε 

ακτινοβολία έχει περιορισθεί και αποδειχθεί σε πειραµατικές έρευνες, και γενικότερα 

συσχετίζεται µε συγκεκριµένα γενετικά χαρακτηριστικά σε ψάρια-πειραµατόζωα [5, 

111, 112].  

Οι χηµικοί παράγοντες αποτελούν µια γνωστή αιτιολογία καρκινογένεσης στα 

ψάρια και έχουν ερευνηθεί και µελετηθεί ενδελεχώς  σε εργαστηριακό περιβάλλον, [5, 

54, 57, 145-148]. Επίσης, αρκετές είναι και εκείνες οι µελέτες οι οποίες συσχετίζουν 

την ανάπτυξη νεοπλασιών σε µολυσµένο περιβάλλον [5, 51, 52, 54, 59, 116, 118, 126, 

149-156]. Η χρήση των ψαριών ως πειραµατόζωα για την ανάπτυξη και την 

εξακρίβωση των χηµικών καρκινογόνων αναφέρθηκε προηγουµένως [57, 93, 107, 

109, 110, 126-128, 147, 151, 157-163]. 

Οι χηµικοί παράγοντες στα ψάρια µπορούν να λειτουργήσουν είτε ως 

καρκινογενείς ουσίες, είτε ως προωθητές (promoters), είτε ως ενεργοποιητές 

ογκογόνων ιών. Αυτοί οι χηµικοί παράγοντες µπορεί να είναι οι µικοτοξίνες 

(mycotoxins), οι αφλατοξίνες (aflatoxin), και τα Cyclopropenoid λιπαρά οξέα, που είναι 

συστατικά ενός γεύµατος από βαµβακόσπορο (cottonseed meal). Ορµόνες και 

στεροειδή συστατικά όπως τα ξενοοιστρογόνα (xenoestrogens) [128] και τα 

διυδροεπιανδροστερόνα, αλογονοµένα συστατικά,  N-νιτρόζο χηµικά όπως τα DEN, 

διαιθυλονιτροζαµίνη, N-µεθυλ-N-νιτρο-N-νιτρο-γουανίνη (MNNG) και  N-µεθυλ-N-

νιτροζουρία, µεθυλαζοξυµεθανόλη και ποικίλους πολυκυκλικούς αρωµατικούς 

υδρογονάνθρακες, όπως τα 7, 12-dimethylbenz(a)anthracene, 20-methylcholanthrene 

και το benzo(a)pyrene [5]. Ποικίλα Ν-νιτρικά συστατικά παράγονται από την 

αλληλεπίδραση των αµινών και των νιτρωδών [164]. Η έκθεση της ιριδίζουσας 

πέστροφας σε αυξηµένες ποσότητες από νιτρικά είναι πιθανό να οδηγήσουν στον 

σχηµατισµό πολλών Ν-νιτρικών συστατικών στο µυ [165]. Οµοίως, αλογονοµένα 

χηµικά σχηµατίζονται από την αντίδραση µε χλωρίνη. Το νερό της βρύσης έχει υποστεί 
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χλωρίωση ως µέσο απολύµανσης και χρησιµοποιείται είτε σε διάφορα ενυδρεία είτε σε 

λίµνες. Επίσης, τα συστήµατα αυτά είναι πιθανόν να περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις 

από νιτρώδη ή νιτρικά εξαιτίας της ελλιπούς καθαριότητας ή συντήρησης, 

συµπεριλαµβανοµένου και του βιολογικού φιλτραρίσµατος. Ωστόσο, είναι πολύ 

δύσκολο, αν όχι αδύνατο, το να ενοχοποιηθούν αυτά τα χηµικά ως οι αιτίες της 

νεοπλασίας στα ψάρια.  

Επιπροσθέτως, ποικίλα απολυµαντικά και αντιµικροβιακά, που είναι γνωστό 

ή πιθανολογούνται ότι είναι καρκινογόνα, χρησιµοποιούνται συχνά στον καθαρισµό και 

τη συντήρηση των ενυδρείων, των τεχνητών λιµνών αλλά και των ψαριών που 

βρίσκονται σε “αιχµαλωσία” [148]. Οι παράγοντες αυτοί περιλαµβάνουν για 

παράδειγµα τη φορµόλη (formalin) και το πράσινο του µαλαχίτη, που 

χρησιµοποιούνται ως θεραπεία σε πολλές περιπτώσεις µολυσµατικών ασθενειών, 

αλλά κυρίως σε µολύνσεις από εξωτερικά παράσιτα, και τα ποικίλα νιτροπαράγωγα, τα 

οποία χρησιµοποιούνται στη θεραπεία βακτηριακών µολύνσεων [166]. Επίσης, το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου (hydrogen peroxide), το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

στην απολύµανση ή τη θεραπεία εξωτερικών βακτηριακών µολύνσεων [166], έχει την 

τάση να προάγει την καρκινογένεση αν δοθεί σε ψάρι το οποίο προηγουµένως έχει 

εκτεθεί σε συστατικά N-νιτρικά [167]. 

Η νεοπλασία στα ψάρια που σχετίζεται µε τους ογκογόνους ιούς µελετήθηκε 

προηγουµένως [60-64, 168], και περιλαµβάνει κυρίως του ρετροϊούς και ερπητοϊούς 

(herpesviruses).  

Αν και οι ρετροϊοί έχουν συχνά συνδεθεί µε την εµφάνιση καρκίνου στα ψάρια, 

ένας απόλυτος προσδιορισµός αυτής της σχέσης είναι συχνά ανέφικτος, καθώς οι 

ρετροϊοί είναι γενικώς δύσκολο να αποµονωθούν, ενώ είναι συχνά παράγοντες 

ενδογενούς αιτίας [169-170], και δεν προκαλούν απαραίτητα ασθένεια, ή πιο 

συγκεκριµένα, κακοήθεια. Επίσης, πολλά κυτταρικά οργανίδια, όπως τα 

νευροεκκριτικά µόρια (neurosecretory granules) [69,] οµοιάζουν µε τους ρετροϊούς σε 

µικροσκοπική εξέταση και είναι δυνατόν εύκολα κάποιος να τους µπερδέψει.  
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Ωστόσο, υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές που συσχετίζουν τους ρετροϊούς 

µε τη νεοπλασία [61, 64] και περιλαµβάνουν το λεµφοσάρκωµα στους ενήλικους 

βόρειους λούτσους (Esox lucius) και στα muskellunge (E masquinongy) [67, 68] το µη 

διαφοροποιηµένο σάρκωµα του δέρµατος στο βόρειο λούτσο [61] και δερµατικό 

λεµφοσάρκωµα στην Japanese medaka [69]. Έχει, επίσης, διαπιστωθεί ότι το 

δερµατικό σάρκωµα στα walleyes οφείλεται σε έναν ρετροϊό, ο οποίος είναι γνωστός 

ως ο ιός του walleye δερµατικού σαρκώµατος. Τα δερµατικά σαρκώµατα στα walleyes 

είναι απαλά, σφαιρικά, διαµέτρου από 1 έως 10mm, λευκής προς ροζ χροιάς, και 

περιορίζονται περισσότερο επιδερµικά [61, 66, 171]. Αποτελούνται, κυρίως, από 

ινοβλάστες και κολλαγόνο και περιστασιακά εµφανίζουν τοπική διήθηση [66]. 

Ρετροϊοί έχουν παρατηρηθεί σε στοιβάδες κυττάρων που προκαλούνται από 

νευρίνωµα (neurofibromas) και σβάνωµα (Schwannomas) στο δίχρωµο damselfish 

(Pomacentrus patritus) [174], µελάνωµα στο πλατύψαρο [174], νευροβλάστωµα και 

µελάνωµα στο Xiphophorus, που είναι γεµάτο χηµικά [176], ινοσάρκωµα στη νηκτική 

κύστη στον σολωµό Ατλαντικού  (Atlantic Salmon) (Salmo salar) [177], επιχείλιο ίνωµα 

(ή οδόντωµα) στο αγγελόψαρο (angelfish) (Pterophyllum scalare) [178], δερµατικά 

ινώµατα και ινοσάρκωµα στο hooknose (Agonus cataphractus) [179], και δερµατικό 

θήλωµα (cutaneous papillomas) στα  white suckers (Catostomus commersoni) [51] και 

στο σολωµό του Ατλαντικού [143].  

Η πάθηση που είναι γνωστή ως θαλασσαιµία και είναι τύπος λευχαιµίας, είναι 

µία ενδηµική νόσος του Chinook σολοµού (Oncorhynchus tshawytscha) στη Βρετανική 

Κολοµβία [180], ενώ έχει, επίσης, παρατηρηθεί και στον Chinook σολωµό της 

Καλιφόρνιας [181] αλλά και στο σολωµό του Ατλαντικού και στο Coho σολωµό (O 

kisutsh) της Χιλής. Ο αιτιοκλητικός παράγοντας δεν έχει ακόµα καθορισθεί επακριβώς, 

ωστόσο, έχει ενοχοποιηθεί ένας ρετροϊός [182], ή ένα εσωτερικό µικροσπορίδιο 

παράσιτο, το Nucleospora salmonis (Microsporea enterocytozoonidae) [181]. Η 

ασθένεια χαρακτηρίζεται από µία ήπια έως σοβαρή λευχαιµική κατάσταση µε 
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ταυτόχρονη µόλυνση ποικίλων ιστών, και κυρίως οργάνων µε µεγάλη αγγειοβοήθεια, 

όπως το ήπαρ, ο σπλήνας και τα νεφρά. 

Οι νεοπλασίες που οφείλονται στους ερπητοϊούς είναι λιγότερο συχνές στα 

ψάρια [64], αλλά όχι λιγότερο σηµαντικοί, και περιλαµβάνουν τους σχετικούς 

ερπητοϊούς των σολωµοειδών: Oncorhyncus masou virus ή OMV [183, 184] και 

Yamame tumor virus ή YTV [185]. Αυτοί οι ιοί προκαλούν σοβαρή συστηµατική 

ασθένεια στους νεαρούς σολωµούς, και τα επιζώντα ψάρια ίσως αναπτύξουν 

θηλώµατα (papillomas) και βασικοκυτταρικό καρκίνωµα (Basal cell neoplasms) στο 

δέρµα, στο στόµα, στο ουραίο πτερύγιο, στον κερατοειδή χιτώνα, περιοφθαλµικό 

υµένα και στο ήπαρ [185-188]. Επιρρεπή είδη είναι ο masou σολωµός (Oncorhynchus 

masou), ο Coho σολωµός, o chum σολωµός (Ο keta), o kokanee σολωµός (Ο nerka) 

και η ιριδίζουσα πέστροφα [189, 190]. Μερικοί ερπητοϊοί έχουν ακόµα συσχετισθεί µε 

υπερπλαστικά έλκη, µε συγκιτιώµατα, και κυτταρικό καρκίνωµα λεπιού στο κεφάλι και 

τα πτερύγια της ιριδίζουσας µαρίδας (rainbow smelt) (O smerus mordax) και της 

ευρωπαϊκής µαρίδας (European smelt) (O eperlanus) [191-194]. 

 Τέλος, η λευχαιµία στο Red Sea bream (Pagrus major), που προφανώς 

προέρχεται από τον σπλήνα µε επαγόµενη συστηµατική συµµετοχή, έχει συνδεθεί µε 

διάφορους αδενοϊούς [195]. Η επιδερµική υπερπλασία µε την ανάπτυξη θηλωµάτων 

στο dab (Limanda limanda) έχει, επίσης, συνδεθεί µε τους αδενοϊούς [196]. Θηλώµατα 

που περιέχουν στοιχεία ιών ή που µπορεί να έχουν ως αιτιολογία ιούς, αλλά δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί περαιτέρω, έχουν, επίσης, αναφερθεί βιβλιογραφικώς [22, 64, 141, 197, 

198]. 

Ακόµα, νεοπλασία στα ψάρια µπορεί να προκληθεί από µία παρασιτική ή 

βακτηριακή µόλυνση. Ως παραδείγµατα θα µπορούσαν να αναφερθούν: 

� Η πλασµατοκυτοειδής λευχαιµία (plasmacytoid leukemia) στον Chinook 

σολωµό και σε άλλα σολωµοειδή µε την ενδοκυτταρική 

µικροσποριδιακή µόλυνση από το Nucleospora salmonis [181, 199] 

όπως αναφέρθηκε προηγουµένως.  
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� Επίσης, η µόλυνση από το νηµατοειδές nematode Pseudocapillaria 

tomentosa έχει συσχετισθεί µε τα επιθετικά καρκινώµατα και τις 

κακοήθεις νεοπλασίες του εντέρου στο Zebrafish (Danio rerio) [200].  

� Κοκκιωµατώδεις βλάβες στο καλκάνι (turbot) (Scophthalmus maximus) 

εξαιτίας µιας µόλυνσης από αιµογρανίνη µπορεί να συγχέονται µε το 

λέµφωµα [201].  

� Το βακτήριο V-fischeri έχει, επίσης, αποµονωθεί στο καλκάνι µε 

δερµατικό θήλωµα [202]. 
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2.2 ΕΙ∆Η ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ 

 

Πολλά είναι τα είδη των ψαριών που έχουν χρησιµοποιηθεί ως πειραµατόζωα 

για να µπορέσει να εκτιµηθεί και να καταγραφεί η πιθανότητα της καρκινογένεσης από 

τις χηµικές ουσίες. ∆ύο µοντέλα της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

 

ΑΑ..  ΜΜεελλάάννωωµµαα  σσεε  υυββρρίίδδιιαα  ππλλααττύύψψααρροουυ  xx  σσππααθθόόψψααρροουυ  

Ένα από τα πιο παλιά και ευρέως χρησιµοποιούµενα µοντέλα ζώων, όχι µόνο 

για τις νεοπλασίες αλλά και για ποικίλες άλλες ασθένειες, αποτελούν τα υβρίδια 

πλατύψαρου (Xiphophorus maculatus) x σπαθόψαρου (Xiphophorus helleri), τα οποία 

εξαιτίας της γενετικής τους ρύθµισης παρουσιάζουν αυθόρµητη ανάπτυξη 

µελανωµάτων [48, 49, 76, 203, 204]. Ιστορικά, τα µελανώµατα σε αυτά τα υβρίδια 

παρατηρήθηκαν αρχικά και µελετήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα [5, 48, 205], αν και 

το µοντέλο αυτό εξακολουθεί να προσφέρει µία εσωτερική εικόνα στα µοριακά και 

κυτταρικά γεγονότα, τα οποία συµµετέχουν στην καρκινογένεση. Συγκεκριµένα, η 

έκφραση αυθόρµητων µελανωµάτων σε αυτά τα υβρίδια σχετίζεται µε µία 

πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη ρύθµιση του κυρίαρχου στη ρύθµιση του φύλου 

ογκογονιδίου, όπως καθορίστηκε παλαιότερα από τους κλασσικούς γενετιστές, 

χρησιµοποιώντας µεσοειδική παραγωγή µικρών γενών των πλατύψαρων µε τα 

σπαθόψαρα [48, 76, 78, 109, 157, 206]. Το κυρίαρχο ογκογονίδιο που ρυθµίζει το 

φύλο, το οποίο έχει καθορισθεί ως ONC-Xmrk (ή Xmrk ή Xmrk-2 ή x-erbB*a), είναι ένα 

δοµικά µετασχηµατισµένο και τοποθετηµένο εσωτερικά, ή πρόσθετο αντίγραφο του 

INV-Xmrk (ή Xmrk-1 ή X-erbB*i) γονιδίου το οποίο κωδικοποιεί έναν εντός της 

µεµβράνης δέκτη τυροσίνης κινάσης, παρόµοιο µε τον δέκτη του παράγοντα 

ανάπτυξης της επιδερµίδας (EGF) [205-215].  
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Νεώτερες έρευνες αποδεικνύουν ότι αυτό το ογκογονίδιο είναι ένα ακριβές 

αντίγραφο του γονιδίου egfr coortholog egfr-b, που απέκτησε µία κατασκευαστική 

δραστηριότητα και υπερέκφραση σε δερµατικά κύτταρα, που καταπιέζει την 

διαφοροποίηση των µελανοκυττάρων [216], αλλά συµµετέχει επίσης και στην 

αναστολή της κυτταρικής απόπτωσης αυτών [205], γεγονός που οδηγεί σε µεταλλάξεις 

και την εξέλιξη αυτών σε νεοπλασίες των µελανοκυττάρων [205, 214, 217]. Η 

διαφοροποίηση των µελανοκυττάρων ελέγχεται από την τελική αποτύπωση, που 

σχετίζεται µε την µικροφθαλµία, λόγω της έκφρασης του DNA [216, 218]. 

 Το ογκογονίδιο (Xmrk), αυτό καθεαυτό, είναι αρκετό για την ανάπτυξη 

µελανώµατος [213], και σχετίζεται µε το κυρίαρχο γονίδιο που καθορίζει το φύλο, το 

οποίο είναι γνωστό ως το µακροµελανοφόρο γονίδιο ή το πρωτοογκογονίδιο [Τu] που 

ορίζει το είδος του δέρµατος [76, 210, 219]. Η ενεργοποίηση και η υπερέκφραση του 

ογκογονιδίου προφανώς συµβαίνει στην απουσία ενός κατασταλτικού ογκογονιδίου ή 

αντιογκογονιδίου, ή ενός αυτοσωµικού γονιδίου [157, 210, 211, 218]. Τελευταίες 

µελέτες αποδεικνύουν ότι το αντιοογκογονίδιο εξαρτάται από την κυκλάση, που 

αναστέλλει την κινάση, και όταν αυτή απουσιάζει, αντικαθίσταται από ένα δοµικά 

µεταλλαγµένο αντίγραφο (CDKN2X), το οποίο ανευρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις 

στο µελάνωµα [208, 220, 221]. 

Το ζευγάρωµα θηλυκών πλατύψαρων, τα οποία έχουν µακροµελανοφόρα και 

είναι οµοζυγωτικά για το ογκογονίδιο που σχετίζεται µε το φύλο και για το 

αντιογκογονίδιο που δε συνδέεται µε το φύλο, µε τα αρσενικά swordtail, τα οποία δε 

διαθέτουν µακροµελανοφόρα και είναι οµοζυγωτικά για την απουσία του ογκογονιδίου 

και του αντιογκογονιδίου, έχει ως αποτέλεσµα τα F1 υβρίδια τα οποία έχουν 

µακροµελανοφόρα και είναι ετερόζυγα για το ογκογονίδιο και το αντιογκογονίδιο [76, 

78, 109, 157, 206]. Τα µακροµελανοφόρα σε αυτά τα F1 υβρίδια δε διαφέρουν πολύ 

από τα φυσιολογικά µακροµελανοφόρα και τα νεαρά υβρίδια παρουσιάζουν µελάνωµα 

(καλοήθες µελάνωµα) [49, 76, 157]. Επίσης, µεγάλα επιθετικά µελανώµατα είναι 

πιθανόν να αναπτυχθούν σε ενήλικα F1 υβρίδια [76, 78].  
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Τα υβρίδια Backcross προκύπτουν από το ζευγάρωµα ενός F1 υβριδίου µε ένα 

αρσενικό πλατύψαρο και εµφανίζουν τέσσερις γονότυπους και τρεις φαινότυπους, 

σύµφωνα µε το νόµο του Μέντελ. Το 25% των υβριδίων έχουν έναν γονότυπο και 

φαινότυπο που είναι ίδιος µε αυτό του F1 υβριδίου και το 25% των υβριδίων έχουν 

µακροµελανοφόρα και είναι οµοζυγωτικά για την παρουσία του ογκογονιδίου, αλλά 

οµοζυγωτικά για την απουσία του αντιογκογονιδίου [76, 78, 109, 157, 206]. Ο 

τελευταίος γονότυπος καταλήγει στη δηµιουργία µελανώµατος στα νεαρά ψάρια, το 

οποίο µπορεί να συµβεί και πριν από τη γέννα. Σε αντίθεση µε τα µελανώµατα τα 

οποία αναπτύσσονται στα ενήλικα F1 υβρίδια, τα µελανώµατα στα backcross υβρίδια 

είναι ιδιαιτέρως επιθετικές δερµατικές και υποδόριες νεοπλασίες µε διήθηση στους 

παρακείµενους υποδόριους σκελετικούς µυς.  

 

ΒΒ..  ΟΟιι  ηηππααττοοκκυυττττααρριικκέέςς  ννεεοοππλλαασσίίεεςς  σσττηηνν  ιιρριιδδίίζζοουυσσαα  ππέέσσττρροοφφαα  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς 

ααφφλλααττοοξξίίννηηςς  

Οι ηπατοκυτταρικές νεοπλασίες στην ιριδίζουσα πέστροφα έχουν αναφερθεί 

από τις αρχές του 20ου αιώνα, ωστόσο, αρκετές είναι οι νεότερες αναφορές, µετά την 

εισαγωγή της ξηράς τροφής στις ιχθυοκαλλιέργειες, ως υποκατάστατο των εντόσθιων 

των ψαριών ως τροφή [80].  

Η αυξηµένη συχνότητα των ηπατοκυτταρικών νεοπλασιών οφείλεται στη 

µόλυνση αυτών των ξηρών τροφών, αλλά κυρίως στις ουσίες τις αποτελούµενες από 

σπόρους βάµβακος, µε Aspergillus flavus και Α παράσιτα, µε επακόλουθο την 

αλλοίωση αυτών των τροφών εξαιτίας της παραγωγής πολλών αφλατοξινών [105]. 

Στρατηγικές για να αποφευχθεί η µόλυνση και η αλλοίωση των ξηρών τροφών είχαν 

ως συνέπεια την ελάττωση ή και την εξαφάνιση του φαινοµένου αυτού.  

Ως συµπέρασµα αυτών των παρατηρήσεων προκύπτει η διαπίστωση ότι η 

ιριδίζουσα πέστροφα, και ιδιαίτερα το είδος Shasta, είναι από τα πλέον ευαίσθητα 

σπονδυλωτά είδη στις καρκινογενείς συνέπειες της επίδρασης της αφλατοξίνης, ενώ η 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:04 EEST - 54.219.128.100



 

Π.Μ.Σ. « Υδατοκαλλιέργειες –Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών» 

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

38 ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

δράση αυτή ενισχύεται περισσότερο από τα κυκλοπροπενοειδή οξέα, τα οποία είναι 

φυσικά συστατικά του βαµβακόσπορου [93, 104, 105, 127, 222]. 

Πολλοί τύποι αφλατοξινών παράγονται από αυτούς τους µύκητες, αν και η 

αφλατοξίνη Β1 (AFB1) είναι το βασικότερο συστατικό και το πιο ισχυρό καρκινογόνο 

[121]. Η αφλατοξίνη Β1 µπορεί να προκαλέσει γενετικές βλάβες, όπως η δηµιουργία 

ανώµαλων χρωµοσωµάτων [121, 127]. Το κυρίαρχο επακόλουθο DNA στην ιριδίζουσα 

πέστροφα είναι το 8,9-διύδρο-8-(N7-γουανίνη)-9 υδρόξυ-AFB1 (AFB1-N7-Gua), το 

οποίο δηµιουργείται από το δεσµό ανάµεσα στις AFB1-8,9-εποξίδια και στις βάσεις 

γουανίνης του DNA [121]. Η ευαισθησία της ιριδίζουσας πέστροφας στην αφλατοξίνη, 

πιθανόν οφείλεται στην αναποτελεσµατική επιδιόρθωση του DNA [120, 127] και στην 

ισχυρή ενεργοποίηση του κυτοχρώµατος P450 [127]. 

Οι ηπατικές νεοπλασίες ως αποτέλεσµα της έκθεσης σε αφλατοξίνη, είναι η 

τελική κατάσταση προνεοπλασµατικών προβληµάτων, όπως τα ηπατικά αδενώµατα, 

τα ηπατοκυτταρικά καρκινώµατα, το χολαγγείωµα, το χολαγγειοκυτταρικό καρκίνωµα, 

καθώς και νεοπλασίες συνδυασµένης ηπατικής προέλευσης [57, 82, 84, 85]. Τα 

καρκινώµατα αυτά είναι επιθετικά και επιδεικνύουν µεταστατική συµπεριφορά [81, 83-

86]. Έµβρυα της ιριδίζουσας πέστροφας, που έχουν εκτεθεί σε αφλατοξίνη, 

αναπτύσσουν νεοπλασία µετά από 9 έως 12 µήνες, ενώ η ευαισθησία στην ανάπτυξη 

της νεοπλασίας είναι αυξηµένη αν η έκθεση σε αφλατοξίνη γίνεται παράλληλα µε την 

ανάπτυξη του ήπατος [223, 224]. Τέλος, τα θηλυκά ψάρια µπορεί να είναι περισσότερο 

επιρρεπή στις καρκινογενείς δράσεις της αφλατοξίνης [100], εξαιτίας των προωθητικών 

συνεπειών της οιστραδιόλης [84, 99]. 
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2.2.1 ∆ερµατικές νεοπλασίες 

Η συζήτηση για συγκεκριµένες µορφές νεοπλασιών στα ψάρια θα διεξαχθεί 

σύµφωνα µε το σύστηµα οργάνων και θα ξεκινήσει µε τις νεοπλασίες του δέρµατος [6, 

7, 12, 17, 18, 24,64], λόγω της σχετικής ευκολίας εντοπισµού και της επακόλουθης 

διάγνωσης των δερµατικών νεοπλασιών.  

Οι δερµατικές νεοπλασίες είναι γενικώς καλοήθεις - µε λίγες εξαιρέσεις - αν και 

η επανεµφάνιση είναι συνήθης στην περίπτωση της µη ολοκληρωτικής χειρουργικής 

αφαίρεσης. Ωστόσο, η ιστολογική κατάταξη των δερµατικών νεοπλασιών στα ψάρια, 

συχνά, είναι δύσκολη, εξαιτίας των κοινών χαρακτηριστικών των δερµατικών 

αλλοιώσεων. 

Τα θηλώµατα είναι οι πιο συχνές δερµατικές νεοπλασίες, τόσο στα άγρια 

ψάρια όσο και τα ψάρια ιχθυοτροφείου [6]. Τα θηλώµατα στα ψάρια είναι συνήθως 

καλοήθη, διακριτά, µε ελαφρώς έως ξεκάθαρες διογκώσεις,  µαλακά προς σκληρά, 

όγκοι µε µια µαλακή προς σκληρή/άγρια επιφάνεια και µια στενή έως φαρδιά βάση, 

αλλά µπορούν επίσης να εµφανισθούν ως ελαφρώς “υπεργερµένες”  επίπεδες, 

δερµατικές βλάβες [6, 18, 24, 225]. Η εµφάνιση των θηλωµάτων είναι τυχαία και συχνά 

συγκεντρική µε ανάµιξη του κεφαλιού, συµπεριλαµβανοµένου του στόµατος, του 

κορµού και των πτερυγίων. Οι δερµατοπάθειες είναι πιθανό να είναι ερεθισµένες λόγω 

του συνεχούς τραυµατισµού [6], ενώ η ανάπτυξη των θηλωµάτων στα ψάρια του 

ιχθυοτροφείου συχνά συνδέεται µε χρόνιο τραύµα ή ερεθισµό.  

Ακόµα, τα θηλώµατα µπορεί να έχουν µία αιτιολογία λόγω ιού, µία 

πολυπαραγοντική αιτιολογία µε έναν ιό ή µία άγνωστη αιτιολογία, αφού στοιχεία ιών 

συχνά συνδέονται µε νεοπλασµατικούς ιστούς [6, 18, 64].  

Μία σπάνια νεοπλασία στα ψάρια είναι το θήλωµα της άγριας µαύρης 

γλώσσας, το οποίο σχετίζεται συχνά µε τοπική εισβολή, δυσπλασία των 

νεοπλασµατικών επιδερµικών κυττάρων, που έχει χαρακτηρισθεί ως έκτοπο δερµατικό 

ραβδοµυοσάρκωµα [65].  
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Τα θηλώµατα, επίσης, έχουν περιγραφεί στο koi carp.  

Τα θηλώµατα έχουν περιγραφεί, επίσης, και στα ψάρια των εργαστηρίων, τα 

οποία έχουν εκτεθεί σε χηµικούς παράγοντες, ενώ επιπρόσθετα έχουν περιγραφεί σε 

άγρια ψάρια που προέρχονται από µολυσµένο περιβάλλον [5]. 

Το κυτταρικό καρκίνωµα στο λέπι (squama) είναι σπάνιο στα ψάρια, αλλά 

ωστόσο έχει παρατηρηθεί σε ποικίλους άγριους πληθυσµούς και ενδεχοµένως να 

συµβεί σε ατοµικές περιπτώσεις ψαριών ιχθυοτροφείου. Η δερµατική έκφραση είναι 

τυχαία, αν και η κρανιακή εντόπιση συµπεριλαµβανοµένης και της στοµατικής είναι ένα 

σύνηθες σηµείο ανάπτυξης. Τα καρκινώµατα του κυττάρου του λεπιού συχνά µοιάζουν 

µε συγκιτιώµατα ή προέρχονται από παθήσεις του συγκιτίου [6, 71-74], ή µπορεί να 

είναι ένα διάχυτο, διεισδύον νεόπλασµα που έχει ως αποτέλεσµα την αλλοίωση και την 

εξέλκωση µε την επακόλουθη ανάµιξη του υποδόριου ιστού [18]. Ιστολογικά, τα 

καρκινώµατα του κυττάρου του λεπιού είναι τοπικώς επιθετικά νεοπλάσµατα µε 

απώλεια της µεµβρανώδους βάσης και την εµφάνιση δερµατικών χορδών και κύστες 

από νεοπλασµατικά κύτταρα τα οποία συνιστούν φαινοτυπικά χαρακτηριστικά 

κακοήθειας [6, 72, 73]. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η δερµατική εξέλκωση του 

πλάγιου πλευρού του σώµατος εξαιτίας του καρκινώµατος του κυττάρου του λεπιού 

του οποίου προφανώς προέρχεται από συγκίτωµα έχει παρατηρηθεί στο koi carp [73], 

και το καρκίνωµα του κυττάρου του λεπιού µε ηπατική µετάσταση έχει παρατηρηθεί 

στο υβρίδιο ηλιόψαρου [90].  

Εικόνα 1: Θήλωμα σε σολωμό 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:04 EEST - 54.219.128.100



 

Π.Μ.Σ. « Υδατοκαλλιέργειες –Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών» 

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

41 ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Περιστασιακά καρκινώµατα έχουν περιγραφεί στα ψάρια των εργαστηρίων τα 

οποία έχουν εκτεθεί σε χηµικούς παράγοντες [5]. Ένα επιδερµικό κυσταδένωµα έχει 

παρατηρηθεί στο guppy (Poecilio reticulata) [226].                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Θήλωμα  

Εικόνα 3: Επιχείλιο θήλωμα σε white sucker. 
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Εικόνα 4:Μερικά θηλώματα εμφανίζονται ως επίπεδες επιφάνειες παρά ως προβάλλουσες 

εξεργασίες 

Εικόνα 5: Ιστοπαθολογία ενός τυπικού brown bullhead θηλώματος, 

που δείχνει μετατροπή από υγιή επιδερμίδα σε  υπερπλαστική 
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2.2.2 Νεοπλασίες στα βράγχια 

Οι νεοπλασίες στα βράγχια στα ψάρια είναι σπάνιες, γεγονός που προκαλεί 

απορία, δεδοµένης της έκτασης της επιθήλιας περιοχής και της επακόλουθης έκθεσής 

της σε ποικίλους περιβαλλοντολογικούς χηµικούς και µολυσµατικούς παράγοντες [7].

  Βραγχιοβλαστώµατα ή νεοπλασίες των βραγχίων έχουν παρατηρηθεί σε 

άγρια σολωµοειδή [18] και έχουν αναπτυχθεί σε ψάρια εργαστηρίων που είναι 

εκτεθειµένα στο MNNG [240] και στο DEN [5]. Επιθετικά καρκινώµατα της κοιλότητας 

έχουν επίσης παρατηρηθεί στο koi carp [18]. Επιπρόσθετα, στα νεοπλάσµατα των 

βραγχίων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: οστεοβλαστικό οστεοσάρκωµα (Barbus 

barbus plebejki) [241], οστεοσάρκωµα στην τσιπούρα sea bream (Sparus aurata) [242] 

και χόνδρωµα του βραγχιακού τόξου ή του νηµατοειδούς χόνδρου και φίβρωµα 

(fibroma) στο τόξο των βραγχίων [7]. 

Νεοπλασίες στα ψευδοβράγχια (Pseudobranch) δεν έχουν παρατηρηθεί σε 

ψάρια ενυδρείου, αν και περιπτώσεις αδενωµάτων στα ψευδοβράγχια, τα οποία 

αποτελούνται από µεγάλα κύτταρα, γνωστά ως X-κύτταρα (x-cells), λαµβάνουν χώρα 

σε πληθυσµούς άγριων µουρούνων (Gadus spp.) και άλλα άγρια ψάρια [5, 18, 243]. 

Τέλος, οι νεοπλασίες στα βράγχια πρέπει να διαφοροποιηθούν από τις 

νεοπλασίες του θυρεοειδή ή άλλες παθήσεις του θυρεοειδή, όπως βρογχοκήλη. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Εικόνα 6: Χόνδρωμα βραγχιακού τόξου  
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2.2.3 Νεοπλασίες του ανώτερου πεπτικού συστήµατος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεοπλασίες που οφείλονται σε µολύνσεις των δοντιών εντοπίζονται 

περιστασιακά σε συγκεκριµένα είδη ψαριών [24, 244, 245], συµπεριλαµβανοµένων 

των οδοντωµάτων του άγριου αγγελόψαρου. 

Αυτές οι νεοπλασίες είναι αυξητικοί, στρογγυλοί όγκοι του στόµατος, των 

χειλέων και της γνάθου, οι οποίοι γενικά θυµίζουν τα θηλώµατα και οι νεοπλασίες 

έχουν συχνά χαρακτηρισθεί ως ινώµατα ή ινοσαρκώµατα [178]. Ιστολογικά, τα τµήµατα 

αυτά, αρχικώς, αποτελούνται από οδοντικά στοιχεία µέσα σε ένα πυκνό ιστό 

κολλαγόνου µε ένα ελάχιστο στοιχείο επιθηλίου. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, 

στοιχεία ρετροϊών έχουν εντοπισθεί µέσα στους νεοπλασµατικούς ιστούς [178]. Τα 

νεοπλάσµατα µπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά χωρίς να επανεµφανισθούν [178], 

αν και η χειρουργική αφαίρεση θα πρέπει να διεξάγεται µε ιδιαίτερη προσοχή, διότι ένα 

σηµαντικό τµήµα του σαγονιού µπορεί να χρειασθεί να αφαιρεθεί. Με την αφαίρεση 

µεγάλων τµηµάτων θα χειροτερεύσει περαιτέρω η ήδη βεβαρηµένη κατάσταση ή θα 

διακινδυνεύσει η επιβίωση του παθόντος ψαριού.  

 

Εικόνα 7: Αγγελόψαρο με όγκο από μόλυνση των δοντιών. Τόσο μεγάλοι 

όγκοι οδηγούν συνήθως σε προβλήματα λόγω ανικανότητας σίτισης. 
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Άλλες νεοπλασίες του ανωτέρου πεπτικού συστήµατος είναι σπάνιες στα 

ψάρια. Ωστόσο, επιθετικά καρκινώµατα και µικτές κακοήθεις νεοπλασίες του εντέρου 

στο zebrafish έχουν συνδεθεί µε το νηµατώδες (nematode) Pseudocapillaria 

tomentosa [200]. Γαστρικά αδενώµατα έχουν παρατηρηθεί στην ιριδίζουσα πέστροφα 

που έχει εκτεθεί σε χηµικά [127]. Επειδή η νηκτική κύστη είναι συνδεδεµένη µε το 

πεπτικό σύστηµα µέσω ενός αεραγωγού (pneumatic tract) στα physostomous ψάρια 

(αλλά όχι στα physoclistus ψάρια), οι νεοπλασίες της νηκτικής κύστης συχνά 

περιλαµβάνονται στις συζητήσεις πάνω στο πεπτικό σύστηµα και περιλαµβάνουν 

αδενώµατα και αδενοκαρκινώµατα στην Ιαπωνική medaka και guppy [246], θηλώµατα 

πλακώδους επιθηλίου στην ιριδίζουσα πέστροφα [127] και σαρκώµατα στον σολωµό 

του Ατλαντικού [177, 247]. Αδενώµατα του οισοφάγου και γαστρικά αδενώµατα, 

αδενοκαρκινώµατα του εντέρου και θηλώµατα της νηκτικής κύστης έχουν, επίσης, 

παρατηρηθεί σε ψάρια εργαστηρίου που έχουν εκτεθεί σε χηµικούς παράγοντες [5]. 

   

 

 

 

Εικόνα 8: Λίπωμα στο καφέ bullhead 
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2.2.4 Ηπατικές και παγκρεατικές νεοπλασίες  

 

Οι ηπατικές νεοπλασίες είναι, γενικώς, οι πιο συχνές εσωτερικές νεοπλασίες 

στα ψάρια, αν και η ακριβής αιτία της διάδοσης αυτών των νεοπλασιών είναι δύσκολο 

να διαπιστωθεί στα ελεύθερα ψάρια / µη εργαστηρίου, διότι οι εσωτερικές νεοπλασίες 

προφανώς είναι λιγότερο εµφανείς και για το λόγο αυτό λιγότερο πιθανό να 

εξετασθούν όπως οι εξωτερικές νεοπλασίες. 

Ανεξαρτήτως, οι ηπατικές νεοπλασίες δεν είναι σπάνιες στα άγρια ψάρια - 

κυρίως τα ψάρια που διαµένουν σε µολυσµένο περιβάλλον [5, 125, 136, 248] – και τα  

εργαστηριακά ψάρια, τα οποία για λόγους πειραµατικούς έχουν εκτεθεί σε ποικίλα 

καρκινογενή χηµικά [5]. Αυτές οι νεοπλασίες περιλαµβάνουν: το ηπάτωµα, το 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα, το χολαγγείωµα, το χολαγγειοκυτταρικό καρκίνωµα 

(cholangio carcinomas) και “συνδυασµένες” νεοπλασίες.  

Η µετάσταση των ηπατικών καρκινωµάτων στον σπλήνα δεν είναι σπάνιο 

εύρηµα, όπως για παράδειγµα είναι η µεταστατική συµπεριφορά των ηπατοκυτταρικών 

καρκινωµάτων στην ιριδίζουσα πέστροφα ως αποτέλεσµα της έκθεσης στις 

αφλατοξίνες, που συζητήθηκε προηγουµένως [80, 81, 83, 84, 86].  

Μία ηπατική νεοπλασία που χαρακτηρίζεται ως ηπατοβλάστωµα έχει 

παρατηρηθεί στο mummichugs (Fundulus heteroclitus) από ένα περιβάλλον 

µολυσµένο µε πίσσα [249].  

Καρκίνος των χοληφόρων έχει αναφερθεί στον άγριο µπλε καρχαρία (Prionace 

glauca) [131].  
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Ωστόσο, ηπατικές νεοπλασίες δεν παρατηρούνται συχνά σε είδη ενυδρείου. 

Νεοπλασίες της εξωκρινούς µοίρας του παγκρέατος (αδενώµατα, αδενοκαρκινώµατα 

και κυσταδενώµατα) είναι σπάνιες στα ψάρια, αλλά έχουν παρατηρηθεί σε ψάρια που 

είναι εκτεθειµένα στη διαιθυλονιτροζαµίνη, µεθυλαζοξυµεθανόλη και στους 

πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (polycyclic aromatic hydrocarbons) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Θήλωμα στο συκώτι ενήλικου σολωμού του Ατλαντικού 

Εικόνα 10  Ηπατοκυτταρικός καρκίνος 
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2.2.5 Νεοπλασίες των νεφρών 

Οι νεφρικές νεοπλασίες είναι, επίσης, σπάνιες στα ψάρια, µολονότι 

νεφροβλαστώµατα και αδενοκαρκινώµατα των νεφρών έχουν αναφερθεί 

προηγουµένως. Συγκεκριµένα, νεφροβλαστώµατα έχουν παρατηρηθεί στην ιριδίζουσα 

πέστροφα, στη µαρίδα (ατλαντικού), στο Ιαπωνικό χέλι και στη ριγωτή πέρκα (Morone 

saxatilis) [7, 18, 91, 250, 251]. Οι νεοπλασίες προέρχονται από εµβρυϊκά κύτταρα και 

για το λόγο αυτό αποτελούνται από ποικίλες ποσότητες επιθηλιακών και ινωδών 

στοιχείων [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Νεφρικά αδενοκαρκινώµατα έχουν επίσης εντοπισθεί στην τιλάπια (tilapia) 

[232, 252] και στα guppies [253], ενώ αδενοκαρκινώµατα του πυελοκαλλικικού 

συστήµατος έχει παρατηρηθεί στα oscar (Astronotus ocellatus) [254], που είναι ένα 

σύνηθες ψάρι ενυδρείου, και ενδέχεται να έχουν γενετική αιτία. Νεφρικά 

αδενοκαρκινώµατα και νεφροβλαστώµατα έχουν επίσης επηρεάσει τα ψάρια 

εργαστηρίων που είναι εκτεθειµένα σε διαιθυλνιτροζαµίνη, µεθυλαζοξυµεθανόλη και 

πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες  [5]. Επειδή ο νεφρός είναι, γενικώς, το 

κύριο όργανο της λεµφο-αιµοποίησης στα ψάρια, νεοπλασίες που έχουν αντίστοιχη 

εκδήλωση συχνά προέρχονται από τον νεφρό ή τουλάχιστον περιλαµβάνουν και τον 

νεφρό. 

Εικόνα 11: Νεφροβλάστωμα στο χέλι 
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2.2.6  Νεοπλασίες του Λεµφοαιµοποιητικού 

Οι νεοπλασίες στα ψάρια πηγάζουν, κυρίως, από τα λεµφοκύτταρα και η 

πλειονότητα αυτών των λεµφικών νεοπλασιών έχουν χαρακτηρισθεί ως 

λεµφοβλάστωµα, λέµφωµα και λεµφοσάρκωµα [69].  

Λεµφοσαρκώµατα έχουν παρατηρηθεί σε ποικίλα είδη περιλαµβανοµένων της 

ιαπωνικής medaka [69], της αφρικανικής τιλάπιας [252], της astyanax (Astyanax spp) 

[255], της ιριδίζουσας πέστροφας, του σολωµού Coho [256-258] και των esocids, 

όπως ο βόρειος λούτσος (pike) και το muskellunge [67, 68, 259, 260]. Οι νεοπλασίες 

στην ιαπωνική medaka και στα esocids έχουν συνδεθεί µε ρετροϊούς, όπως 

σηµειώθηκε ανωτέρω. Τα λεµφοσαρκώµατα στην ιαπωνική Medaka είναι δερµατικές 

νεοπλασίες που αποτελούνται από λεµφοβλαστώµατα που ενδέχεται να διεισδύσουν 

στο υποδόριο σκελετικό µυ ή να οδηγήσουν σε θυµικές, νεφρικές µεταστάσεις και 

µεταστάσεις στη σπλήνα [69]. Οµοιοτρόπως, τα λεµφοσαρκώµατα στους ενήλικους 

βόρειους λούτσους και στα muskellunge είναι µεγάλες, µαλακές, λευκές, κοµβώδεις, 

διεισδυτικές νεοπλασίες µε ένα µέγιστο µέγεθος επτά εκατοστών που προέρχονται και 

εξέχουν από το δέρµα, περιλαµβανοµένου και του κρανιακού δέρµατος και του 

στόµατος, αλλά ενδέχεται να εισβάλουν και στον υποδόριο σκελετικό µυ και να κάνουν 

µετάσταση στο ήπαρ, τον σπλήνα και το νεφρό [67, 68]. Τα ασθενή ψάρια ενδέχεται να 

έχουν και εσωτερικές νεοπλασίες που προέρχονται από το νεφρό, χωρίς δερµατική 

εντόπιση [67, 68, 255, 261]. Οι νεοπλασίες αποτελούνται από αιµοκυτοβλάστες ή 

λεµφοβλαστώµατα [67, 68] και συχνά σχετίζονται µε τη λευχαιµία. Τα 

λεµφοσαρκώµατα στα σολωµοειδή ενδέχεται να έχουν θυµική προέλευση [257, 258] 

και µπορεί να σχετίζονται µε κάποια λευχαιµική κατάσταση [7,250].  

Άλλες λεµφοαιµοποιητικές νεοπλασίες στα ψάρια που έχουν µελετηθεί και 

καταγραφεί είναι: το λεµφοσάρκωµα στο βόρειο λούτσο, το οποίο προφανώς 

προέρχεται από µονοκύτταρα µη διαχωρισµένα [262], η κοκκιοπλαστική λευχαιµία σε 

ένα bowfin (Amia Calva) [129] και η λευχαιµία σε σολωµοειδή, όπως αναφέρθηκε 
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ανωτέρω [180, 181]. Φυσικά, οι λεµφοαιµοποιητικές νεοπλασίες στα ψάρια πρέπει να 

διαφοροποιούνται και να µη συγχέονται µε τις συνήθεις καταστάσεις φλεγµονής ή τις 

µη διαχωριζόµενες/µη διακριτές νεοπλασίες που έχουν µεσεγχυµατική προέλευση [7, 

18]. Όπως σηµειώθηκε προηγουµένως, µια λευχαιµία του κυπρίνου της ερυθράς 

θάλασσας, που έχει αποδοθεί σε στοιχεία που µοιάζουν µε αδενοϊούς, προφανώς 

πηγάζει  από τον σπλήνα µε επακόλουθη συστηµική ανάµειξη [195].  

Λεµφοσάρκωµα και θύµωµα έχουν επηρεάσει τα ψάρια σε εργαστήρια, τα 

οποία έχουν εκτεθεί σε χηµικούς παράγοντες, αν και το θύµωµα δεν έχει 

λεµφοαιµοποιητική προέλευση [5].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Το λεμφοσάρκωμα είναι σύνηθες σε λούτσους και muskellunge  

Εικόνα 13: Λεμφοσάρκωμα  
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2.2.7 Νεοπλασίες ενδοκρινών αδένων 

Οι νεοπλασίες των ενδοκρινών αδένων είναι σπάνιες στα ψάρια, αν και µια 

συζήτηση για νεοπλασµατικές και µη νεοπλασµατικές βλάβες απαιτείται λόγω της 

συχνής εκδήλωσης βρογχοκήλης στα ψάρια. Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένα συµπαγές 

και διακριτό όργανο σε ορισµένα ψάρια, όπως στους χονδροϊχθείς, αλλά γενικά είναι 

µία διάχυτη συλλογή από θυρεοειδείς κύστες στα τελεοστά ψάρια. Η θέση αυτών των 

θυρεοειδών κυστών διαφέρει αρκετά ανάµεσα και µέσα στα είδη των ψαριών, αλλά η 

βασική θέση είναι µέσα στον υποθάλαµο της κεφαλής (oropharynx), µε επιπρόσθετες 

τοποθεσίες που περιλαµβάνουν τον συνδετικό ιστό παραπλεύρως της αορτής, τις 

Εικόνα 14: Λεμφοσάρκωμα σε σολωμό του Ατλαντικού 

Εικόνα 15: Tetra με αιμαγγείωμα 
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βραγχιακές αρτηρίες, το ενδοκάρπιο, τις ηπατικές φλέβες, τον σπλήνα και διαµέσου 

των νεφρικών λεµφοαιµοποιητικών ιστών [18].  

Θυρεοειδείς κύστεις σε αυτές τις υπερασθενείς τοποθεσίες συχνά αναφέρονται 

ως έκτοπες θυρεοειδείς κύστες ή µάζες, αν και τεχνικά είναι ένας λανθασµένος 

χαρακτηρισµός, διότι η εκδήλωση θυρεοειδών ιστών σε αυτές τις τοποθεσίες είναι 

φυσιολογική. Ανεξαρτήτως, αδενώµατα και αδενοσαρκώµατα του θυρεοειδή έχουν 

αναφερθεί [13, 264, 265], και είναι γενικά τοποθετηµένα στην πλάγια κοιλότητα. 

Αναπτυγµένες κακώσεις ενδέχεται να διατείνουν την opercula µε πίεση ή εισβολή των 

βραγχιακών τόξων [18]. Αδενώµατα και αδενοκαρκινώµατα, επίσης, έχουν επηρεάσει 

τα ψάρια των εργαστηρίων που έχουν εκτεθεί σε χηµικά [5].  

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι νεοπλασίες του θυρεοειδούς θα πρέπει 

να διαχωρίζονται από τις θυρεοειδείς υπερπλασίες ή τη βρογχοκήλη, διότι οι τελευταίες 

νεοπλασίες είναι κοινές βλάβες σε ποικίλα άγρια ψάρια και ψάρια σε αιχµαλωσία. Στο 

πλαίσιο αυτό, η προµήθεια και η επακόλουθη εξέταση ενός δείγµατος βιοψίας από τις 

κακώσεις αυτές είναι σχετικά εύκολη, αλλά ιδιαίτερα χρήσιµη διαγνωστική διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Θύμωμα σε πέστροφα 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:04 EEST - 54.219.128.100



 

Π.Μ.Σ. « Υδατοκαλλιέργειες –Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών» 

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

53 ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

2.2.8 Νεοπλασίες των γενετικών οργάνων 

Οι νεοπλασίες των γενετικών οργάνων στα ψάρια είναι σπάνιες, ωστόσο 

περιλαµβάνουν νεοπλασίες που έχουν µεσεγχυµατική προέλευση, όπως το λειοµύωµα 

και το ινολειοµύωµα των ωοθηκών και των όρχεων στη κίτρινη πέρκα (Perca 

flavescens) [266]. Μεσοθηλιώµατα των όρχεων έχουν παρατηρηθεί στον άγριο µπλε 

καρχαρία [131]. Οµοίως, οι νεοπλασίες του σπερµατικού επιθηλίου είναι, επίσης, 

σπάνιες, αλλά περιλαµβάνουν νεοπλασίες των κυττάρων sertoli (σερτολίωµα) στους 

κυπρίνους [267], σεµίνωµα στο Αφρικανικό πνευµονόψαρο [132, 133] και στη 

θαλάσσια πέρκα [268], νεοπλασίες διαµέσων κυττάρων [7] (διαµεσίωµα), καθώς και 

θηλώµατα και αδενοκαρκινώµατα των ωοθηκών [7]. Νεοπλασίες των ωοθηκών έχουν, 

επίσης, εµφανισθεί στα ψάρια εργαστηρίων που έχουν εκτεθεί σε χηµικούς 

παράγοντες. 

Η πιο γνωστή σηµαντική νεοπλασία των γενετικών οργάνων στα ψάρια είναι 

αυτή των γενετικών οργάνων των διακοσµητικών koi carp [79], που είναι παρόµοια µε 

τις νεοπλασίες των γενετικών οργάνων των υβριδίων από την ένωση του άγριου 

χρυσόψαρου µε τον κυπρίνο [50, 51]. Οι νεοπλασίες εµφανίζονται, συνήθως, στα 

σεξουαλικά ώριµα koi θηλυκά και, προφανώς, προέρχονται από το ωάριο, αν και η 

κυτταρική προέλευση αυτών των νεοπλασιών είναι συχνά δύσκολο να προσδιορισθεί. 

Τα άρρωστα ψάρια γενικά παρουσιάζουν ύδρωπα, υποδόριο οίδηµα µε 

προεξοχή, συµφόρηση του περιβλήµατος και πιθανή ανικανότητα να διατηρήσουν 

φυσιολογική ισορροπία σε σοβαρές περιπτώσεις.  

Αρχικά, οι νεοπλασίες είναι διακριτές, σκληρές, λευκές αλλοιώσεις ποικίλων 

µεγεθών µε µία ανώµαλη επιφάνεια που σχετίζεται µε το ωάριο. Ο ρυθµός εξέλιξης 

αυτών των νεοπλασιών δεν έχει προσδιορισθεί, αν και τα άρρωστα ψάρια γενικότερα 

παρουσιάζονται µε αναπτυγµένες επιθετικές νεοπλασίες, µε τοπική εισβολή και 

µεταστάσεις στο ήπαρ, το έντερο και σε άλλα εσωτερικά όργανα. Βιώσιµοι 

νεοπλασµατικοί ιστοί σε εξελιγµένες βλάβες είναι ελάχιστοι και λαµβάνουν χώρα στην 
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περιφέρεια των νεοπλασιών, µε σηµαντική κεντρική νέκρωση, η οποία συχνά 

καταλήγει σε κυστικούς σχηµατισµούς µε ή χωρίς συσσώρευση υγρού. Λύσεις στη 

συνέχεια του δέρµατος δεν είναι ασυνήθιστο φαινόµενο σε ψάρια µε εξελιγµένες 

νεοπλασίες, και έχουν ως αποτέλεσµα την έκθεση των σπλάχνων. Αυτά τα ψάρια 

συχνά θα επιζήσουν για πολλές µέρες χωρίς κλινική επέµβαση, ενώ ψάρια µε 

αναπτυγµένες κακώσεις, αλλά χωρίς σχισµές της µέσης πλευράς, θα επιζήσουν για 

εβδοµάδες ή µήνες και εξαρτάται από την εξέλιξη και τη σοβαρότητα της ασθένειας. Η 

χειρουργική αφαίρεση αυτών των νεοπλασιών είναι δυνατή, αλλά γενικότερα είναι 

επιτυχής στα πρώτα στάδια της ασθένειας ή χωρίς την ανάµειξη άλλων εσωτερικών 

οργάνων. Ωστόσο, επειδή τα ασθενή ψάρια γενικότερα εµφανίζουν εξελιγµένες 

κακώσεις και ανάµειξη άλλων εσωτερικών οργάνων, η χειρουργική επέµβαση στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων δεν είναι επιτυχής, και για το λόγο αυτό θεωρείται 

αµφισβητούµενη διαδικασία και δε συνιστάται γενικότερα, αν και οι νεοπλασίες αυτές 

είναι µία αρχική διαφορική διάγνωση στα σεξουαλικώς ώριµα θηλυκά koi. 

Επιπρόσθετες καταστάσεις, που ενδέχεται να συγχέονται µε νεοπλασµατική 

κατάσταση, περιλαµβάνουν θηλυκά, τα οποία εµφανίζουν συστηµικές βακτηριακές 

µολύνσεις, όπως οι µολύνσεις από αεροµονάδα (Aeromonas) ή σχετίζονται µε 

βακτηριδιακές µολύνσεις, που έχουν ως αποτέλεσµα παρόµοια κλινικά συµπτώµατα, 

όπως τη νηκτική ίωση, τις νεφρικές ή ηπατικές βλάβες, ή άλλες βλάβες και 

καταλαµβάνουν χώρο ενδοκοιλιακά, περιλαµβανοµένων και άλλων πιθανών σπάνιων 

νεοπλασιών. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Υβρίδιο κυπρίνου X χρυσόψαρου με όγκο στα γενετικά όργανα 
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2.2.9 Νεοπλασίες του νευρικού συστήµατος 

Νεοπλασίες του περιφερειακού νευρικού συστήµατος (όπως το νευρίνωµα και 

το νευρειλήνωµα ή σβάνωµα) συζητήθηκαν µε τις δερµατικές νεοπλασίες, αλλά 

ενδέχεται περιστασιακά να λαµβάνουν χώρα και σε άλλες εσωτερικές περιοχές. Το 

γαγγλιονεύρωµα έχει περιγραφεί, επίσης, στα ψάρια [18, 269]. Νευροβλαστώµατα και 

οσφρητικές νεοπλασίες µε προέλευση από το επιθήλιο έχουν επηρεάσει και ψάρια 

εργαστηρίων, που έχουν εκτεθεί σε χηµικούς παράγοντες, αν και αυτές οι τελευταίες 

νεοπλασίες δεν έχουν καταγωγή από τον νευρικό ιστό. 

 

2.2.10 Νεοπλασίες των οφθαλµών 

Ο κερατοειδής χιτών δεν είναι µία ασυνήθιστη τοποθεσία για το ερυθροφόρωµα 

του χρυσόψαρου, που συζητήθηκε µε τις νεοπλασίες της χρωστικής ουσίας των 

κυττάρων. Οφθαλµικά µελανώµατα είναι, επίσης, µία συχνή παρουσία στα υβρίδια από 

την ένωση πλατύψαρου µε swordtail [270]. Τα µελανώµατα των οφθαλµών στα 

υβρίδια αυτά προέρχονται από το χοριοειδή χιτώνα και έχουν ως αποτέλεσµα 

έγχρωµες οπισθοβολβικές βλάβες.  

Επιπρόσθετες νεοπλασίες των οφθαλµών είναι σπάνιες στα ψάρια, αλλά γενικά 

περιλαµβάνουν ίνωµα, νευρίνωµα, λεµφωσάρκωµα και ρετινοβλάστωµα [7]. 

Ρετινοβλαστώµατα έχουν παρατηρηθεί στο εαρινό cavefish (Cholegaster agassizi) 

[271] και έχουν προσβάλλει και την ιαπωνική medaka µετά από έκθεσή της σε 

χηµικούς παράγοντες. Τα τελευταία ρετινοβλαστώµατα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα 

κακοήθεις νεοπλασίες, µε διαφοροποίηση στα τερατοειδή µυελοεπιθηλιώµατα (teratoid 

medulloepitheliomas) [272]. Οµοιοτρόπως, µυελοεπιθηλίωµα του αµφιβληστροειδούς 

έχει παρουσιασθεί στην ιαπωνική medaka που έχει εκτεθεί στο µεθυλζοξυµεθανολικό 

χλωριούχο ψευδάργυρο [272] και έχουν οµοιότητες µε το ρετινοβλάστωµα των 

θηλαστικών, αλλά µπορεί ακόµα να αναπτύξουν χαρακτηριστικά των νεοπλασιών των 

δερµατικών χρωµοφόρων κυττάρων (pigment cell neoplasms). 
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2.2.11 Μεσεγχυµατικά νεοπλάσµατα 

Οι µεσεγχυµατικές νεοπλασίες - µε εξαίρεση το ίνωµα και το ινοσάρκωµα - είναι 

γενικά σπάνιες στα ψάρια, αλλά έχουν παρατηρηθεί στα ψάρια εργαστηρίων 

(οστεοσάρκωµα, ραβδοµυοσάρκωµα και λειοµυοσάρκωµα) που έχουν εκτεθεί σε 

χηµικούς παράγοντες [5]. Λιπώµατα µπορεί να λάβουν χώρα ως καλώς διαχωριζόµενα 

ή εγκλεισµένα, δερµατικά ή υποδόρια νεοπλάσµατα, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

δερµατική εξέλκωση [6], ή µπορεί να λάβουν χώρα εσωτερικές νεοπλασίες στο ήπαρ 

[5, 18, 24]. Νεοπλασίες που έχουν προέλευση από κάποιο σκελετικό µυ συζητήθηκαν 

µαζί µε τις νεοπλασίες των γενετικών οργάνων. Το λειοµύωµα είναι συχνά δύσκολο να 

διακριθεί από τις άλλες νεοπλασίες και µπορεί να συγχέεται µε το νευρειλήνωµα στα 

χρυσόψαρα [18]. 

 

2.2.12 Νεοπλασίες των µυών 

Νεοπλασίες του γραµµωτού µυός είναι σπάνιες, αν και τα ραβδοµυώµατα στο 

cultured ayu (Plecoglossus altivelis) από την Ιαπωνία ανακοινώθηκε ότι οδήγησαν 

στην παραµόρφωση του ασθενούς ψαριού [269]. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, 

το θήλωµα της άγριας µαύρης γλώσσας (Pleuronectes obscurus) έχει συσχετισθεί µε 

τη δερµατική διαφοροποίηση και την επακόλουθη ανάπτυξη έκτοπων δερµατικών 

ραβδοµυοσαρκώµατων [65]. 

 

2.2.13 Νεοπλασίες των οστών 

Περιστασιακές νεοπλασίες του αρθρικού χόνδρου έχουν αναφερθεί, και 

περιλαµβάνουν το χόνδρωµα του βραγχιακού τόξου [7],  οστεοχόνδρωµα στο jewel 

(Hemichromis bimaculatus) [273] και χονδροσάρκωµα στο paddlefish [130] και στο 

mangrove rivulus [274]. Οµοιοτρόπως, νεοπλασίες των οστών (οστέωµα και 

οστεοσάρκωµα) είναι σπάνιες στα ψάρια [7, 18, 24], ωστόσο περιλαµβάνουν το 

δερµατικό οστέωµα του tawny nurse καρχαρία (Nebrius ferrugineus) [134], το 
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οστεοβλαστικό οστεοσάρκωµα του βραγχίου στο µπαρµπούνι (barbell) [24] και το 

οστεοσάρκωµα στο channel γατόψαρο (Ictalurus punctatus) [232]. Ένα βραγχιακό 

οστεοχόνδρωµα έχει επίσης παρατηρηθεί στο gilthead sea bream [242]. Υπερόστωση 

ή εξόστωση του πτερυγίου και του σπονδύλου, των σιαγόνων, και της σπονδυλικής 

στήλης δεν είναι ασυνήθης σε πολλά ψάρια τα οποία είναι σε “αιχµαλωσία”, 

περιλαµβανοµένου και του χρυσόψαρου, και δεν πρέπει να συγχέονται µε τις 

νεοπλασίες που προέρχονται από τη σπονδυλική στήλη [6, 12]. Όγκοι του ινώδους 

συνδετικού ιστού από ασβεστοποίηση (calcification of fibrous connective rissio 

tumors), όπως το ίνωµα, δεν είναι ασυνήθιστο εύρηµα [228] και δε θα έπρεπε να 

συγχέεται µε το χόνδρωµα ή το οστέωµα. 

 

2.2.14 Καρδιοαγγειακές νεοπλασίες 

Οι νεοπλασίες αγγειακής καταγωγής είναι σπάνια ευρήµατα στα ψάρια, αλλά 

ωστόσο περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: αιµαγγείωµα, αιµαγγείωµα του τριχοειδούς και 

αιµαγγειοενδοθηλιώµατα [18, 275, 276]. Ο επιδερµικός και υποδόριος σκελετικός µυς 

είναι ένα σύνηθες σηµείο για τα αιµαγγειώµατα στα ψάρια [7]. Ένα 

αιµαγγειοπερικύττωµα έχει παρατηρηθεί στα χρυσόψαρα [277]. Μία ασυνήθιστη 

νεοπλασία στα ψάρια έχει παρατηρηθεί στο mangrove rivulus, το οποίο ανέπτυξε 

ενδοθηλιακές νεοπλασίες των καρδιακών κοιλιών και των µεγάλων αρτηριών 

(αιµαγγείωµα, αιµαγγειοενδοθηλίωµα και αγγειοσάρκωµα) µε πιθανή µετάσταση στα 

βράγχια [92]. Αυτές οι νεοπλασίες αναπτύχθηκαν σε ψάρια στα οποία είχε δοθεί στην 

τροφή παγωµένα συκωτάκια κοτόπουλου µε ή χωρίς βουτυρικό εστέρα της 

υδροξυανισόλης (butylated hydroxyanisole). Αγγειακές νεοπλασίες (αιµαγγείωµα, 

περικύτωµα) έχουν, επίσης, παρατηρηθεί σε ποικίλα ψάρια εργαστηρίου που έχουν 

εκτεθεί σε διαιθυλνιτροζαµίνη και µεθυλοζοξυµεθανόλη και στα άγρια ψάρια που έχουν 

εκτεθεί σε σύνθετα δείγµατα µολυσµατικών ουσιών, περιλαµβανοµένων των 

πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (polycyclic aromatic hydrocarbons) [5]. 
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2.2.15 Νεοπλασίες εµβρυϊκής προέλευσης 

Νεοπλασίες εµβρυϊκής προέλευσης, ή αλλιώς τερατώµατα, έχουν βρεθεί 

ενδοκοιλιακά του guppy και του πλατύψαρου[18], καθώς και στην Ιαπωνική medaka, 

µετά από έκθεση σε µεθυλοξυµεθανόλη [5], αλλά γενικά είναι σπάνιες στα ψάρια. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33οο  
 

ΔΔιιααφφοορριικκήή  ΔΔιιάάγγννωωσσηη  
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι περιπτώσεις όπου νεοπλασματικές βλάβες συγχέονται με 

μη νεοπλασματικές βλάβες στους υδρόβιους οργανισμούς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους 

παράγοντες που προκαλούν τις ανωτέρω ψευδονεοπλασίες. Για την αποφυγή του 

φαινομένου αυτού ο επιστήμονας έχει περαιτέρω στη διάθεσή του μια σειρά από τεχνικές 

διάγνωσης, που παρουσιάζονται, επίσης, αξιολογώντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας 

πάνω στη χρήση τους στα ψάρια.  
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3.1 ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

 

Οι βλάβες που πιθανώς συγχέονται µε τις νεοπλασίες είναι γενικότερα πιο 

συχνές σε σχέση µε τις νεοπλασµατικές αλλοιώσεις/ βλάβες και για αυτό χρειάζεται να 

αναγνωρισθούν ως µη νεοπλασµατικές αλλοιώσεις από τον επιστήµονα. Αυτές οι 

αλλοιώσεις συχνά περιγράφονται ως ψευδονεοπλασίες [278], αν και ο όρος αυτός είναι 

διφορούµενος και θα πρέπει να αποφεύγεται, κυρίως επειδή εναλλακτικοί όροι (όπως 

ψευδοκοκκίωµα) δεν είναι γενικότερα δεκτοί ή δε χρησιµοποιούνται σε 

κλινικοπαθολογοανατοµικές περιγραφές. Αυτές οι ποικίλες, µη νεοπλασµατικές 

κακώσεις, που περιλαµβάνουν µη νεοπλασµατικές δερµατικές βλάβες, έχουν µελετηθεί 

προηγουµένως [5, 278, 279]. Πολλαπλές εκδόσεις και κείµενα µε εικόνες είναι, επίσης,  

διαθέσιµα, και συζητούν τις πολλαπλές µολυσµατικές και µη µολυσµατικές ασθένειες 

των ψαριών που µπορεί να συγχέονται µε [1, 2, 4-7, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 56, 166, 

280, 281] νεοπλασίες και θα πρέπει να µελετηθούν µε περισσότερες πληροφορίες, αν 

και µία σύντοµη περιγραφή θα δοθεί και εδώ. 

Ποικίλες υπερπλαστικές βλάβες στα ψάρια περιλαµβάνουν δερµατική 

υπερπλασία, η οποία µπορεί να συγχέεται µε τη νεοπλασία. Για παράδειγµα, η 

δερµατική υπερπλασία στα ψάρια µπορεί να λάβει χώρα και να εκδηλωθεί µε κάποιο 

ερεθισµό, ποικίλες µολυσµατικές ασθένειες, συµπεριλαµβανοµένων των παρασιτικών 

και των ιογενών ασθενειών ή µπορεί να είναι ένα φυσιολογικό συµβάν σε πολλά ψάρια 

κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής ωρίµανσης που µπορεί να αναπαραχθεί µε ενέσεις 

κορτιζόνης [279, 280]. Ωστόσο, επιδερµική υπερπλασία που µπορεί να καταλήξει σε 

διακριτές, επίπεδες, ελαφρώς ανασηκωµένες επιδερµικές πλάκες, µε ένα ελάχιστο ή 

απόν δερµατικό στοιχείο, µπορεί συχνά να χαρακτηρισθεί λανθασµένα ως θήλωµα [7, 

18]. Συγκεκριµένα, το πιο συνηθισµένο παράδειγµα δερµατικής υπερπλασίας είναι η 

µόλυνση από τον ερπητοϊό herpesvirus cyprini, που είναι µία συνήθης ασθένεια 

πολλών κυπρινοειδών, συµπεριλαµβανοµένου του koi carp, και είναι γνωστή ως 
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ευλογιά των carp ή ευλογιά των ψαριών. Η ασθένεια καταλήγει σε µία χρόνια 

επιδερµική υπερπλασία [63, 64, 283-285], που συχνά χαρακτηρίζεται ως θήλωµα. Οι 

υπερπλαστικοί επιδερµικοί “σπίλοι” είναι πυκνές, ανασηκωµένες, απαλές, σφιχτές, 

διάφανες προς θολές, λευκές πλάκες που ενδέχεται να είναι εκτεταµένες και να έχουν 

µία ζελοειδή υφή. Οι αλλοιώσεις ενδέχεται να γίνουν περισσότερο αδιαφανείς, λόγω 

της σκλήρυνσης του ιστού που συµβαίνει µε την ωρίµανση της βλάβης [281]. 

Ιστολογικά, η αλλοίωση συνίσταται σε υπερπλαστικούς τερατοκύτες, που έχουν ένα 

φυσιολογικό µέγεθος ή είναι σε υποτροπή, αλλά µπορεί να είναι πολυπυρηνική µε 

προεξέχων πυρήνα. Η ασθένεια είναι γενικώς καλοήθης και είναι περισσότερο 

συνηθισµένη σε χαµηλές θερµοκρασίες µε ξαφνική επανεµφάνιση των συµπτωµάτων 

µετά από αρκετούς µήνες, που γενικότερα σχετίζονται µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας [288]. Ωστόσο, η ασθένεια στο koi carp είναι επίσης γνωστή και 

λαµβάνει χώρα, στη διάρκεια του καλοκαιριού, µόνο για να εκδηλώσει µία 

επανεµφάνιση στη διάρκεια της έναρξης των χαµηλότερων θερµοκρασιών. 

Ανεξαρτήτως, συµπτώµατα µπορεί να επαναληφθούν [285] γεγονός που δείχνει είτε 

απουσία ανοσίας, ή υποτροπή µίας επίµονης πρόσφατης ιογενούς µόλυνσης που είναι 

χαρακτηριστικό των ερπητοϊών (herpes viruses). Συγκεκριµένα, ο προκαλών ιός 

ενδέχεται να επιµένει στα βράγχια και στα εγκεφαλικά γάγγλια, καθώς και στα νωτιαία 

νεύρα [289]. Αν και γενικότερα καλοήθης, σε σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να 

οδηγήσει σε νοσηρότητα ή σε θνησιµότητα σε σπάνιες περιπτώσεις. Η διάγνωση 

γίνεται µε ιστολογική εξέταση δειγµάτων βιοψίας. Οι ασθένειες που εµφανίζονται τους 

ψυχρούς µήνες µπορούν να θεραπευθούν µε την αύξηση της θερµοκρασίας του νερού 

αν είναι δυνατόν. 

Ένα επιπλέον παράδειγµα υπερπλαστικών κακώσεων στα ψάρια που µπορεί 

να συγχέεται µε τη νεοπλασία είναι η υπερπλασία του θυρεοειδούς αδένα ή 

βρογχοκήλη. Η βρογχοκήλη συναντάται, συνήθως, σε ποικίλα είδη άγριων και 

αιχµάλωτων ψαριών του καθαρού νερού και της θάλασσας, συµπεριλαµβανοµένων 

διακοσµητικών τελεόστεων και χονδριχθύων (καρχαρίες, σελάχια και πεσκανδρίτσες) 
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[13, 18, 250, 290, 291]. Η κατάσταση οφείλεται, κυρίως, στην έλλειψη ιωδίου στα 

αιχµάλωτα ψάρια και για το λόγο αυτό µπορεί να προληφθεί µε συµπλήρωµα ιωδίου 

στη διατροφή τους. Ωστόσο, η έκθεση σε θυρεοειδικούς παράγοντες έχει δώσει τις 

εξηγήσεις για τις κακώσεις σε πολλά άγρια ψάρια ή σε περιπτώσεις που δεν 

ανταποκρίνονται σε συµπλήρωµα ιωδίου. Επιπλέον, πολλές περιπτώσεις µπορεί να 

µην ανταποκρίνονται στη συµπλήρωση ιωδίων. 

Ασθενή ψάρια εµφανίζουν γενικευµένους, διογκωµένους ή διακριτούς όγκους, 

ποικίλων µεγεθών του στοµατοφάρυγγα, της περιτοναϊκής κοιλότητας ή σε 

παρακείµενους ιστούς. Σοβαρές, µεγάλες βλάβες ενδέχεται να καταλήξουν σε 

απόφραξη και επακόλουθη δύσπνοια και την ανάµειξη και άλλων οργάνων, όπως των 

βραγχιακών τόξων ή των παρακείµενων ιστών, ή την ανάµιξη µακρινών οργάνων, 

όπως ο σπλήνας και ο νεφρός. Αυτά τα χαρακτηριστικά της κατάστασης συχνά 

οδηγούν σε λανθασµένη διάγνωση του αδενοκαρκινώµατος του θυρεοειδούς, αν και η 

διαφοροποίηση της προχωρηµένης υπερπλασίας του θυρεοειδούς ή βρογχοκήλη από 

τη νεοπλασία του θυρεοειδούς είναι συχνά δύσκολη. 

Αλλαγές στο χρωµατισµό του δέρµατος στα ψάρια, συµπεριλαµβανοµένης της 

µελάνωσης, είναι συχνά µη συγκεκριµένα συµπτώµατα στα ψάρια, τα οποία µπορεί να 

συµβούν δευτερευόντως, λόγω ποικίλων στρεσογόνων παραγόντων, όπως ο 

χειρισµός, η µεταφορά, η επίθεση, η χαµηλή ποιότητα νερού και οι καταστάσεις 

διαχείρισης, καθώς και πολλές καταστάσεις ασθένειας [279]. Ψάρια τα οποία είναι 

στρεσαρισµένα ή ετοιµοθάνατα συχνά γίνονται πιο σκούρα, αν και η ποιότητα της 

αλλαγής του χρώµατος ποικίλει και εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της 

ασθένειας. Για παράδειγµα, το σκούρο χρώµα είναι συχνό στα τροπικά ψάρια που 

αιχµαλωτίζονται ακολουθώντας τη µεταφορά και την είσοδο σε ένα νέο περιβάλλον και 

υπόκεινται σε κοινωνική υποταγή και επιθετικότητα, φτωχή διαχείριση, 

συµπεριλαµβανοµένης της χαµηλής ποιότητας του νερού και της θνησιµότητας. Ένας 

σκούρος ή µαύρος χρωµατισµός στο πίσω µέρος (µαύρη ουρά) δεν είναι ασυνήθης 

στην ιριδίζουσα πέστροφα µε σπειροειδή κολύµβηση, ασθένεια που οφείλεται στο 
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µυξοσπορίδιο παράσιτο myxosoma cerebralis, το οποίο διεισδύει στο χόνδρο µε 

επακόλουθη λύση και νέκρωση του ιστού. Παρασιτικές µολύνσεις του δέρµατος, όπως 

οι µολύνσεις λόγω του metacercariae of digenean trematodes µπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσµα µαύρες εστίες (ασθένεια των µαύρων κηλίδων) λόγω της διείσδυσης και 

της συγκέντρωσης µελανοκυττάρων (melanocyte) ως απάντηση/αντίδραση στο 

παράσιτο [292]. Μία διάχυτη µελάνωση µπορεί επίσης να λάβει χώρα µαζί µε τις 

digenean trematode µολύνσεις [293, 294]. Η χρόνια υπερπλασία συχνά 

χαρακτηρίζεται από δερµατικό υπερχρωµατισµό και το σχηµατισµό δερµατικών 

θηλωµάτων. Γενικευµένη µελανοποίηση συµβαίνει και καθώς τα ψάρια µεγαλώνουν. 

Ένας σκούρος ή µαύρος χρωµατισµός µπορεί να συµβεί µε χρόνιες φλεγµονώδεις 

παθήσεις, λόγω της συγκέντρωσης µελανοκυττάρων ή µελανοµακροφάγων 

(melanomacrophagos). Για παράδειγµα, η κατάληξη των ελκών λόγω ποικίλων 

βακτηριδιακών παραγόντων, συχνά οδηγεί στο µαύρο χρωµατισµό περιφερειακά του 

θεραπευόµενου έλκους, λόγω της συµµετοχής των µελανοκυττάρων και των 

µελανοµακροφάγων στη διαδικασία [292]. 

Οξεία και υποξεία δερµατική µόλυνση στα ψάρια µπορεί να οδηγήσει σε 

δερµατικές φλύκταινες, λόγω της δερµατικής ή επιδερµικής συγκέντρωσης 

λευκοκυττάρων. Κακώσεις από δερµατικές φλύκταινες ενδέχεται περιστασιακά να 

οφείλονται στη σωληνοειδή επικοινωνία µε τις υποδερµατικές αλλοιώσεις. Εν 

αντιθέσει, υποξείες και χρόνιες µολύνσεις στα ψάρια, αρχικά χαρακτηρίζονται από τη 

διείσδυση µονοπυρηνικών φλεγµονώδων µολυσµατικών κυττάρων, 

συµπεριλαµβανοµένων των µακροφάγων, µελανοµακροφάγων και των κυττάρων της 

επιδερµίδας και µία µεταβλητή ίνωση και αγγειογένεση (κοκκιοποίηση ιστών).  

Κοκκιωµατώδης µόλυνση/φλεγµονή µε το σχηµατισµό διακριτών κόκκων ή 

φυµατίων δεν είναι ασυνήθιστη στα ψάρια, και µπορεί να λάβει χώρα µε διάφορους 

µολυσµατικούς παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων ποικίλων παράσιτων, µυκήτων και 

βακτηρίων. Ωστόσο, ο σχηµατισµός ή η παρουσία κοκκίων χωρίς να σχετίζονται µε 

κάποια κοκκιωµατώδη φλεγµονή, επίσης δεν είναι σπάνια στα ψάρια, αν και η 
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αιτιολογία αυτών των κόκκων, συχνά είναι δύσκολο να προσδιορισθεί. Κοκκιοποίηση 

ιστών µπορεί, επίσης, να εµφανισθεί ως µία διακριτή ή µη διακριτή διόγκωση που 

µπορεί να συγχέεται µε νεοπλασία. Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, οι 

λεµφοαιµατοποιητικές νεοπλασίες στα ψάρια πρέπει να διακρίνονται αρχικά από τη 

φλεγµονή. Η διάκριση των κόκκων από τις νεοπλασίες είναι εύκολη µε την 

κυτταρολογική εξέταση των βλαβών ή την ιστοπαθολογική εξέταση. Επιπρόσθετα, οι 

κοκκιώδεις, οξώδεις ή κυστικές βλάβες ποικίλων µεγεθών και ανεξαρτήτως της 

τοποθεσίας είναι συχνές στα ψάρια. Η ακαθόριστη εικόνα των αιµατωµάτων και των 

αποστηµάτων µπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε λανθασµένη διάγνωση ως νεοπλασία 

[295]. 

Το πιο γνωστό πρωτόζωο παράσιτο στα ψάρια είναι το Ichthyophthirius 

multifiliis ή απλά Ich Trophonts. Το παράσιτο τρέφεται από τον ξενιστή µέσα σε 

διακριτές, ελαφρώς ανασηκωµένες, 0,1 µε 1,0 mm, δερµατικές επιθηλιακές κύστες ή 

όζους. Ως εκ τούτου, η ασθένεια είναι γνωστή ως “η νόσος των άσπρων κηλίδων” 

(white spot disease). ∆ιάχυτες λοιµώξεις µε µικρότερους όζους µπορεί να 

προκαλέσουν µία εµφάνιση που έχει περιγραφεί ως “διάστικτο µε σκόνη και κόκκους 

άµµου”. Σοβαρές µολύνσεις µπορεί να οδηγήσουν σε επιθηλιακή υπερπλασία και 

συνένωση των όζων. Το θαλάσσιο αντίστοιχο του I multifiliis είναι το Cryptocaryon 

irritans, που συχνά αποκαλείται ως θαλάσσιο Ich, επειδή ο κύκλος της παρασιτικής 

ζωής και οι βλάβες που προκαλούνται από το παράσιτο είναι όµοιο µε το I multifiliis. 

Ωστόσο όζοι µε πολλές προεξοχές, που είναι χαρακτηριστικοί της µόλυνσης, είναι 

γενικότερα πιο µικροί- µε µία µέγιστη διάµετρο περίπου των 0,5mm - και ενδέχεται να 

µην είναι ορατοί στη διάρκεια µίας τυπικής εξέτασης. Σοβαρές φλεγµονές µπορούν να 

καταλήξουν σε φολίδες εκτεταµένες λευκές, κοµµάτια ή ετικέτες του περιβλήµατος, 

λόγω της συνένωσης µε την αρχική φολίδα. 

Τα µυξοσπορίδια (Phylum myxozoa) και τα µικροσπορίδια (Phylum 

microsporidia) συχνά οδηγούν σε κυστικές βλάβες ποικίλων µεγεθών. Τα 

µυξοσπορίδια είναι µια οµάδα παρασίτων τα οποία έχουν έναν έµµεσο και πολύπλοκο 
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κύκλο ζωής. Τα µυξοσπορίδια, τα οποία είναι παράσιτα ψαριών, περιλαµβάνονται στη 

τάξη του Myxosporea και ενδέχεται να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ως παράσιτα 

ιστών ή παράσιτα κοίλων οργάνων. Τα µυξοσπορίδια στους ιστούς δεν δηµιουργούν 

γενικότερα σοβαρές παθογένειες, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, και συχνά είναι τυχαία 

ευρήµατα, αν και οι φλεγµονές µπορούν να σχηµατίζουν κύστες (ή ψευδοκύστες), 

συµπεριλαµβανοµένων δερµατικών κύστεων που περιέχουν τους αναπτυσσόµενους 

σπόρους. Οι κύστες µπορεί να είναι µικροσκοπικοί ή οζώδεις, έντονοι, εµφανείς και 

εξελικτικοί όγκοι, ή µάζες ποικίλων µεγεθών. Οι φλεγµονές από µυξοσπορίδια 

µπορούν να διαγνωσθούν εύκολα µε κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση. 

Τα µικροσπορίδια είναι, επίσης, συχνά παράσιτα των ψαριών και συχνά είναι 

τυχαία ευρήµατα, αλλά µπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή νοσηρότητα και θνησιµότητα 

στα ψάρια ιχθυοτροφείου. Εν συντοµία, τα µικροσπορίδια είναι ενδοκυτταρικά 

παράσιτα που έχουν ένα σύνθετο κύκλο ζωής. Η φλεγµονή συχνά καταλήγει σε 

κυτταρική υπερτροφία, που συγκεντρωτικά εµφανίζεται ως λευκές µε κίτρινες κύστες, 

ποικίλων µεγεθών µε ένα κατά προσέγγιση µέγιστο µέγεθος πολλών χιλιοστών. 

Η συνένωση των ελκών ενδέχεται να προκαλέσει το σχηµατισµό µεγάλων 

εξελικτικών µαζών ή όγκους. Η ασθένεια που προκαλείται από το Pleistophora 

hyphessobryconis είναι γνωστή στους περισσότερους µελετητές θαλάσσιων ζώων. Η 

ασθένεια είναι γνωστή ως neon tetra ασθένεια, λόγω της ευπάθειας των ειδών στη 

µόλυνση, αν και ποικίλα άλλα είδη του φρέσκου νερού είναι επίσης ευαίσθητα στη 

µόλυνση - όπως άλλα tetra (Οικογένεια Characidae), barbs και danios (οικογένεια 

Cyprinidae), τα αγγελόψαρα του καθαρού νερού (οικογένεια Cichlidae) και τα 

χρυσόψαρα. Η µόλυνση οδηγεί σε ωχρότητα του δέρµατος και στην ανάπτυξη 

υποδόριων όγκων. Η διάγνωση βασίζεται στην ανεύρεση και ταυτοποίηση των 

microsporidian ειδών στα κυτταρολογικά και ιστολογικά αποτελέσµατα.  

Ο παράγοντας που µοιάζει µε µύκητα -Ichthyophonus hoferi- είναι µια συνήθης 

παθογένεια ποικίλων ψαριών που διαβιούν κοντά σε λιµάνια, αν και η ταξινόµηση του 

οργανισµού δεν έχει ακόµη καθορισθεί επακριβώς, και ενδέχεται να αντιπροσωπεύει 
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ένα πρωτόζωο ή παρόµοιο παράγοντα. Ο οργανισµός ανευρίσκεται επίσης και στα 

ψάρια των καθαρών νερών αν και είναι σπάνιο εύρηµα. Η φλεγµονή οδηγεί σε 

συστηµατική κοκκιωµατώδη µόλυνση µε διακριτό κοκκιωµατώδη σχηµατισµό, που 

εµφανίζεται ως λευκός προς σκούρος, µε οζώδεις εστίες. ∆ερµατικές φλεγµονές συχνά 

προκαλούν χαµηλές δερµατικές εξελκώσεις. Η αρχική διάγνωση βασίζεται στον 

εντοπισµό των σπόρων που επιβεβαιώνεται µε ιστολογική εξέταση. Ποικίλοι µύκητες 

µπορούν να προκαλέσουν κοκκιωµατώδη µόλυνση µε διακριτούς κοκκιωµατώδεις 

σχηµατισµούς.  

Η µυκοβακτηρίωση (mycobacteriosis) θα πρέπει να θεωρηθεί ως πιθανή 

ασθένεια όλων των ψαριών, αλλά είναι κυρίως συνήθης στα τροπικά ψάρια ενυδρείου. 

Ο αιτιογενής παράγοντας είναι βασικά το Μycodacterium marinum, αν και το M. 

fortuitum και το M. chelonae έχουν, επίσης, αποµονωθεί από ψάρια που είναι ασθενή 

[166]. Το βακτήριο είναι πανταχού παρών στο περιβάλλον και συχνά είναι ανθεκτικό 

στην απολύµανση. 

 Η µυκοβακτηρίωση είναι γενικότερα µία χρόνια ασθένεια, αν και µολονότι 

έντονα ξεσπάσµατα της ασθένειας δεν είναι ασυνήθιστα, ιδιαιτέρως σε αγχωµένα ή 

εκτεθειµένα ψάρια. Η κλινική εικόνα του ψαριού µε χρόνια ασθένεια περιλαµβάνει 

απίσχναση, ανικανότητα για ευδοκίµηση, αλλαγές στο χρώµα, χρόνια εξέλκωση που 

δεν ανταποκρίνεται στην θεραπεία, νέκρωση των πτερυγίων και σχηµατισµό διακριτών 

όζων ή φυµάτων. ∆ερµατικές εξελκώσεις µε µελανωτικές (melanotic) εστίες έχουν 

παρατηρηθεί στην τιλάπια (Oreochromis massambicus) µε µυκοβακτηρίωση [296]. Μια 

αρχική διάγνωση της δερµατικής µυκοβακτηρίωσης βασίζεται στην παρατήρηση όζων 

στις δερµατικές βλάβες. Η κοκκιωµατώδης φλεγµονή µε τη δηµιουργία διακριτών 

κοκκιωµάτων δεν περιορίζεται στα µυκοβακτήρια, αλλά συµβαίνει µε ποικίλους άλλους 

βακτηριδιακούς παράγοντες και άλλους µολυσµατικούς παράγοντες, όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως. 

Η επιθηλιοκύστη (epitheliocystis) είναι µία συνηθισµένη ασθένεια σε πολλά 

ψάρια. Η ασθένεια προκαλείται κατά τεκµήριο από τα χλαµύδια, βασισµένη σε 
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ανοσοϊστοχηµικές µελέτες [297]. Η επιθηλιοκυστίτιδα είναι συχνά ένα τυχαίο εύρηµα 

στα ψάρια, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή νοσηρότητα και θνησιµότητα σε 

άγριους πληθυσµούς και σε πληθυσµούς ιχθυοτροφείων. 

Η έκταση της υαλοειδούς κάψας σχετίζεται µε τη φλεγµονή και την επακόλουθη 

ξαφνική παλινδρόµηση της νόσου. Μεµονωµένα µολυσµένα κύτταρα ενδέχεται να είναι 

ιδιαιτέρως ορατά ως εξέχουσες, χλωµές, λευκές προς σκούρες ή ροζ εστίες, αν και η 

συνένωση των υπερτροφικών κυττάρων οδηγεί σε εξελικτικές ογκώδεις ενώσεις που 

µπορεί να έχουν µία εµφάνιση ενδοπρωκτικών σπονδυλωµάτων ή θηλωµάτων. Η 

φλεγµονή µπορεί επίσης να προκαλέσει οφθαλµολογικές βλάβες, που να 

περιλαµβάνουν τον κερατοειδή, το οπτικό νεύρο και τον οπισθοβολβικό ιστό που 

µπορούν να οδηγήσουν σε εξόφθαλµο [300]. Η εσωτερική φλεγµονή είναι λιγότερο 

συχνή αλλά µπορεί και να συµβεί. Οι λιποκύστες είναι ορατές αν και η οριστική 

διάγνωση βασίζεται σε ιστολογική εξέταση. 

Η επιδερµίδα των ψαριών δεν περιέχει µία στοιβάδα κερατίνης, αν και τοπικές 

συγκεντρώσεις επιφανειακών κερατινοειδών κυττάρων ενδεχοµένως να 

παρατηρηθούν σε συγκεκριµένα είδη, όπως οι αναπαραγωγικές κύστες, που 

παρατηρούνται σε ποικίλα µέλη των σολωµοειδών, γονορυγχοειδών, κυπρινοειδών 

ψαριών (salmoniform, gonorhynchiform, perciform και cypriniform ) [301].  

Οι αναπαραγωγικές κύστες είναι σεξουαλικές δυσµορφικές νηπιακές 

κατασκευές, οι οποίες εκδηλώνονται γενικά στα αρσενικά µέλη κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγής, µολονότι λιγότερο προφανείς κύστεις µπορούν να εκδηλωθούν και 

στα θηλυκά. Η ανάπτυξη των κύστεων, αρχικώς, επηρεάζεται από τις ορµόνες της 

υπόφυσης και τις γενετήσιες ορµόνες.  

Τα όργανα επικοινωνίας είναι νηπιακές κατασκευές όµοιες µε τις υπό ανάπτυξη 

κύστες, αλλά αποτελούνται από δερµατικούς ασβεστοποιηµένους ιστούς, που 

προέρχονται από τα λέπια και τα πτερύγια και προεξέχουν στην επιδερµίδα ή 

διαµέσου της επιδερµίδας [301]. Αυτές οι κατασκευές γενικότερα εµφανίζονται πάνω 

στα πτερύγια και το σώµα, συµπεριλαµβανοµένου και του κεφαλιού, σε ποικίλα ψάρια 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:04 EEST - 54.219.128.100



 

Π.Μ.Σ. « Υδατοκαλλιέργειες –Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών» 

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

68 ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

όπως τα Killfishes, livebearers, characins και needlefishes. Τα όργανα επικοινωνίας 

στην Ιαπωνική medaka αναπτύσσονται και στα αρσενικά κατά τη διάρκεια της 

σεξουαλικής ωρίµανσης και αυξάνονται σε µέγεθος καθώς µεγαλώνει η ηλικία του 

ψαριού [302]. Ωστόσο, σε ποικίλα ψάρια, τα όργανα επικοινωνίας δεν είναι 

σεξουαλικώς παροδικές κατασκευές και ενδέχεται να είναι παρούσες στη διάρκεια 

όλου του χρόνου, αλλά συχνά µειώνονται σε µέγεθος κατά τη διάρκεια του χειµώνα. 

Πιθανές λειτουργίες των οργάνων επικοινωνίας περιλαµβάνουν τη διατήρηση της 

σωµατικής επαφής στη διάρκεια της αναπαραγωγής (γέννηµα αυγών), παρόµοια µε τις 

υπό ανάπτυξη κύστες και στη σεξουαλική έλξη, στην υπεράσπιση της φωλιάς ή στην 

περιοχή µεγαλώµατος ή στην οπτική αντίληψη [303]. 

Όπως σηµειώθηκε ανωτέρω, η υπερόστωση ή η εξόστωση είναι συνήθη σε 

ποικίλα ψάρια συµπεριλαµβανοµένων και των χρυσόψαρων, αλλά δε θα έπρεπε να 

συγχέονται µε τις νεοπλασίες που προέρχονται από τα οστά (osseous neoplasms) [6]. 

Αυτές οι εστίες έχουν γενικότερα διάµετρο πολλών χιλιοστών, και περιλαµβάνουν τα 

σαγόνια, τους σπονδύλους, τα πτερύγια και τις σπονδυλικές ακτίνες. Η αιτία αυτών 

των κακώσεων δεν έχει ακόµη προσδιορισθεί [303], ενώ ενδέχεται να είναι συνέπεια 

πολλών καταστάσεων στα ψάρια, συµπεριλαµβανοµένων της νεοπλασίας, όπως η 

νεοπλασία των γενετικών οργάνων στο koi carp, που µπορεί να λάβει χώρα µε 

συστηµατικές βακτηριδιακές µολύνσεις. 

Παθήσεις της νηκτικής κύστης, που είναι συχνές στο χρυσόψαρο, 

κοκκιωµατώδης φλεγµονή, και άλλες κακώσεις που λαµβάνουν χώρα όπως 

συζητήθηκε ανωτέρω. Παχύσαρκα ψάρια ή θηλυκά ψάρια που κυοφορούν, επίσης, θα 

εµφανίσουν διάταση της κοιλιάς. Τα τελευταία ψάρια, γενικά, εκδηλώνουν συµµετρική 

διάταση της κοιλιακής χώρας, που γενικά δεν είναι υπερβολική, µολονότι υπερβολικά 

παχύσαρκα ψάρια ενυδρείου, όπως τα Koi carp και τα χρυσόψαρα είναι ένα 

συνηθισµένο φαινόµενο. 
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3.2 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 

Οι διαγνωστικές διαδικασίες για τη διαφοροποίηση των νεοπλασµατικών 

καταστάσεων από τις µη νεοπλασµατικές στα ψάρια είναι σε γενικές γραµµές 

περιορισµένες στη µικροσκοπική, κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση αυτών 

των κακώσεων. Η απευθείας άµεση µε µικροσκόπιο εξέταση οποιασδήποτε βλάβης 

είναι µία απλή, αλλά ιδιαιτέρως διαγνωστική διαδικασία, που θα πρέπει να 

περιλαµβάνεται στη ρουτίνα του διαγνωστικού πρωτοκόλλου κάθε επιστήµονα 

υδρόβιων οργανισµών. Οι διαδικασίες για τη µικροσκοπική εξέταση αναφέρθηκαν 

προηγουµένως [166], και θα πρέπει να τις συµβουλεύεται κάποιος για περισσότερο 

λεπτοµερή πληροφόρηση. 

Άµεση εξέταση µικρών τεµαχίων ιστών (ή πολτοποιηµένα παρασκευάσµατα), 

επίσης, µπορούν να µελετηθούν µε µικροσκοπική εξέταση. Τα εντυπώµατα ιστών για 

αποφυλιδωτική βλάβη, µπορούν να χρωµατισθούν µε αντιδραστήρια Romanowsky,  

όπως οι Wright-Leishmann-Giemsa, Leishmann acid-Schiff, Gram acid-fast, για τον 

εντοπισµό µολυσµατικών παραγόντων. Ωστόσο ποικίλες νεοπλασίες, όπως οι 

νεοπλασίες που έχουν µεσεγχυµατική προέλευση, δεν είναι ιδανικές για 

αποφυλιδωτική κυτταρολογική εξέταση, λόγω της ελάχιστης αποφυλίδωσης του ιστού. 

Βιοψίες αλλοιώσεων, αλλά κυρίως δερµατικών και εξωτερικών βλαβών, θα 

πρέπει πάντα να προωθούνται για ιστοπαθολογική εξέταση. Οι ιστοί που 

υποβάλλονται για ιστολογική εξέταση θα πρέπει πάντα να περιλαµβάνουν τον 

φυσιολογικό παρακείµενο ιστό. Αν είναι δυνατό, οι τοµές από τη δερµατική βιοψία ή οι 

τοµές αφαίρεσης  καλό είναι να κλεισθούν µε ένα κατάλληλο απορροφητικό υλικό, αν 

και αυτό είναι γενικότερα περιττό, και συχνά δύσκολο, λόγω της σχετικής έλλειψης της 

ελαστικότητας, ειδικότερα της επιδερµίδας στην πλειονότητα των ψαριών. Η παρουσία 

των λεπιών δυσκολεύει ακόµη περισσότερο τη διαδικασία µιας τοπικής αντιβιοτικής 
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αλοιφής, όπως η 1% αργυριούχος σουλφαδιαζίνη [304], που µπορεί να εφαρµοσθεί 

στην πλευρά της βιοψίας ή µία προφυλακτική ένεση αντιβιοτικού µπορεί να χορηγηθεί 

ακολουθώντας τη βιοψία ή τη χειρουργική επέµβαση, µολονότι η χορήγηση τοπικών ή 

συστηµικών αντιµικροβιακών δεν είναι πάντοτε απαραίτητη ή απαιτούµενη.  

Οι βιοψίες από τα εσωτερικά σπλάχνα είναι πιο δύσκολες και απαιτούν γνώση 

της ανατοµίας των ψαριών, που µπορεί να διαφέρει από είδος σε είδος. Μία 

ενδοσκοπική εξέταση ενδείκνυται στα µεγάλα ψάρια. Εναλλακτικά, τα µικρά ψάρια 

µπορούν να ακτινογραφηθούν, µέσα σε µία καθαρή πλαστική σακούλα που περιέχει 

νερό, µολονότι αυτό, επίσης, απαιτεί αναισθησία για να περιορισθεί η κινητικότητα 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  

Επιπρόσθετες τεχνικές απεικόνισης που έχουν χρησιµοποιηθεί στα ψάρια 

περιλαµβάνουν αντίθετη ακτινογραφία [268, 295, 314] υπέρηχο U/S  [295],  

σπινθηρογράφηµα [310] και υπολογιστική τοµογραφία CT. Τεχνική απεικόνισης 

µαγνητικού συντονισµού MRI έχει επίσης εφαρµοσθεί πάνω σε ψάρια [316-318]. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44οο  
 

ΗΗ  ΘΘεερρααππεείίαα  ττωωνν  ΝΝεεοοππλλαασσιιώώνν  
  σσττοουυςς  ΥΥδδρρόόββιιοουυςς  ΟΟρργγααννιισσμμοούύςς    

 

Στο κεφάλαιο αυτό η μελέτη των νεοπλασιών στους υδρόβιους οργανισμούς 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των θεραπευτικών λύσεων που έχει στη διάθεσή του ο 

επιστήμονας. Επίσης, επιχειρείται να αξιολογηθούν και να δοθούν συστάσεις για την 

ορθότερη και πιο αποτελεσματική χρήση τους κατά την αντιμετώπιση των νεοπλασιών 

στα ψάρια.   
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 Η θεραπεία της νεοπλασµατικής νόσου στα ψάρια είναι σε γενικές γραµµές 

περιορισµένη στη χειρουργική επέµβαση, ενώ άλλες τυπικές θεραπείες που 

χρησιµοποιούνται στα θηλαστικά, όπως η ακτινοβολία και οι χηµειοθεραπείες δεν είναι 

πρακτικές και εφαρµόσιµες στα ψάρια. Οµοίως, σύγχρονες διαγνωστικές που 

χρησιµοποιούνται στα θηλαστικά, όπως οι αναπτυγµένες τεχνικές απεικόνισης είναι 

γενικά µη εφαρµόσιµες στα ψάρια, διότι αυτές οι τεχνικές συχνά δεν προσφέρουν 

χρήσιµες διαγνωστικές πληροφορίες µε ελάχιστες εξαιρέσεις.  

Ανεξαρτήτως, ο ιχθυοπαθολόγος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το όφελος της 

διαδικασίας στον ασθενή πριν προβεί σε κάποια χειρουργική διαδικασία, και δεν θα 

πρέπει να εκτελείται εάν η διαδικασία είναι µόνο για τους σκοπούς της ακαδηµαϊκής 

εξάσκησης. Για παράδειγµα, η πλειοψηφία των θηλυκών koi carp που εµφανίζει 

γενετικές νεοπλασίες έχει αναπτυγµένες κακώσεις µε συχνή ανάµειξη και άλλων 

σπλαχνικών οργάνων που γενικότερα δεν επιδέχονται χειρουργική αφαίρεση. Το 

χειρουργείο σε αυτές τις περιπτώσεις δε θα πρέπει να πραγµατοποιείται, διότι η 

θεραπεία σε γενικές γραµµές δεν είναι επιτυχής και ενδέχεται να είναι χειρότερο από 

ότι η ίδια η κατάσταση ασθενείας. Η διαγνωστική διαδικασία που παρέχει τις πλέον 

πολύτιµες πληροφορίες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ενδοσκόπηση (endoscopy)/ 

(λαπαροσκόπηση-laparoscopy). 

Παράγοντες αναισθησίας και µέθοδοι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη [35, 319, 

320]. Η χειρουργική αφαίρεση δερµατικών νεοπλασιών είναι µία απλή και γενικά 

γρήγορη διαδικασία που δεν απαιτεί κάποιο εξειδικευµένο εξοπλισµό [224, 304, 321], 

κυρίως διότι ποικίλες δερµατικές νεοπλασίες είναι συχνά διογκωµένες βλάβες που 

µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από τη βάση τους.  

Παρόµοια µε τη δερµατική βιοψία, οι τοµές που προκύπτουν από τη δερµατική 

αφαίρεση σε γενικές γραµµές δε χρειάζονται κλείσιµο ή τη χρήση τοπικών αντιβιοτικών 

επαγόµενες τη διαδικασία.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:04 EEST - 54.219.128.100



 

Π.Μ.Σ. « Υδατοκαλλιέργειες –Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών» 

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

73 ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Όσον αφορά προχωρηµένες χειρουργικές διαδικασίες, ποικίλες κριτικές και 

περιπτώσεις κλινικών µελετών που αναφέρονται σε γενικές χειρουργικές τεχνικές και 

διαδικασίες στα ψάρια, είναι στη διάθεση του ιχθυοπαθολόγου και θα πρέπει να 

προστρέχει σε αυτά όποτε είναι απαραίτητο [268, 312, 319, 320, 322-329]. 

Επιπροσθέτως διαθέσιµες είναι οι έρευνες µε έµφαση πάνω στο koi carp [313, 325]. 

Αυτές οι ποικίλες έρευνες περιλαµβάνουν πληροφορίες που αφορούν τη χειρουργική 

προετοιµασία, την επιλογή των ραµµάτων και των σχεδίων.  

Κατά τη διάρκεια της εγχειρητικής διαδικασίας, όπως η κοιλιοτοµή (celiotomy) 

[313, 319, 327] και η ενδοσκόπηση (λαπαροσκόπηση) [327], πρέπει να εξασφαλίζεται 

η προµήθεια νεφρικών και ηπατικών βιοψιών. 

Τεχνικές µικροχειρουργικής (microsurgical) για τα µικρότερα ψάρια έχουν,  

επίσης, καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία.  
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ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

 

Συµπερασµατικά, οι νεοπλασίες αποτελούν µία συχνή ασθένεια στο ζωικό 

βασίλειο και κατ’ επέκταση και στους υδρόβιους οργανισµούς, οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν την µεγαλύτερη οµάδα σπονδυλωτών µε πάνω από 20.000 είδη. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η συγκέντρωση και η καταγραφή των 

περισσοτέρων βιβλιογραφικών αναφορών, από τη διεθνή, κυρίως, βιβλιογραφία, 

προκειµένου να αναδειχτεί το θέµα των νεοπλασιών των υδρόβιων οργανισµών. 

 Από τη µελέτη που προηγήθηκε διαπιστώθηκε ότι η  αιτιολογία των 

νεοπλασµάτων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, ανάµεσα στους οποίους: οι 

ιοί (RNA ιοί και DNA ιοί), οι χηµικοί παράγοντες όπως οι καρκινογόνοι 

υδρογονάνθρακες, οι αρωµατικές αµίνες και τα πλαστικά, η καρκινογένεση από 

ραδιενέργεια, τα ογκογονίδια και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια, οι χηµικές και 

βιολογικές τοξίνες, οι ορµόνες, η ηλικία, το φύλο, η γενετική προδιάθεση και η 

ανοσολογική ισορροπία του ψαριού. 

 Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα νεοπλάσµατα στα ψάρια είναι γενικά λιγότερο 

επιθετικά σε σχέση µε τα νεοπλάσµατα στα κατοικίδια θηλαστικά, όµως η 

θεραπευτική αντιµετώπιση είναι πιο  δύσκολη και όχι τόσο ευρέως εξελιγµένη. Πιο 

αναλυτικά, παρουσιάστηκαν όλα τα είδη νεοπλασιών στους υδρόβιους οργανισµούς 

ανά κατηγορία οργάνων που εµφανίζονται. Περαιτέρω, µελετήθηκαν και διάφορες µη 

νεοπλασµατικές αλλοιώσεις, που συχνά συγχέονται µε τις νεοπλασίες.  

 Παρουσιάστηκαν οι διαγνωστικές τεχνικές που είναι διαθέσιµες και 

προτάθηκαν πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης των παθήσεων.  

 Κλείνοντας, θα λέγαµε ότι οι νεοπλασίες αποτελούν ένα µεγάλο κεφάλαιο των 

παθήσεων των υδρόβιων οργανισµών µε πολλά ακόµα, ελεύθερα προς διερεύνηση 

σηµεία. Η προτεινόµενη βιβλιογραφία που µελετήθηκε αναφέρεται λεπτοµερώς στις 

µορφές και τα είδη νεοπλασιών, ωστόσο δεν είναι επαρκής όσον αφορά την έγκαιρη 
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διάγνωση και τη θεραπεία τους. Σήµερα, χάρη στην αλµατώδη πρόοδο της 

τεχνολογίας και της ιατρικής επιστήµης, ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην εις βάθος 

διερεύνηση και κάλυψη των παραπάνω επιστηµονικών κενών, όπως για παράδειγµα 

το πεδίο νέων πειραµατικών ογκολογικών φαρµάκων, κ.ά.     
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