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ABSTRACT
Dimitra Petza, Stelios Katsanevakis, George Verriopoulos: Diurnal variation of oxygen
consumption and ammonia excretion rates of the common octopus (Octopus vulgaris).
Oxygen consumption rate (R) and ammonia excretion rate (U) of the common octopus, Octopus
vulgaris were studied during 24-hour periods. The experimental study was carried out in a
closed seawater system, under steady conditions (20oC temperature, 38.5±0.2 psu salinity, 7.88.1 pH). Octopuses were fed ad libitum once per day with frozen anchovy. The rise and fall of
oxygen consumption and ammonia excretion, which followed the meals, were monitored in a
24-hour basis. In particular, ammonia excretion peak (6 hours after feeding) followed the one of
oxygen consumption (1hour after feeding). The values of oxygen per nitrogen (O:N) ratio
indicated a protein-dominated metabolism for O. vulgaris.
Keywords: Octopus vulgaris, oxygen consumption rate, ammonia excretion rate, O:N ratios.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Octopus vulgaris (Cuvier 1797), κοινό χταπόδι (common octopus), είναι αρκετά
συνηθισµένο στους ελληνικούς βυθούς και αποτελεί ένα από τα πιο µελετηµένα Κεφαλόποδα.
Εκτενείς µελέτες έχουν διενεργηθεί για την οικολογία (Κατσανεβάκης 2004), τη βιολογία, τη
φυσιολογία, τη συµπεριφορά (Mangold 1983) και το µεταβολισµό (Wells et al. 1983α, 1983β)
του είδους. Αρκετές έρευνες επικεντρώθηκαν στη διατροφή, τις διατροφικές συνήθειες, την
αύξηση και την αναπαραγωγή του (Mangold & Boletzky 1973, Mangold 1983). Υπάρχει έντονο
ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες για την επίτευξη εντατικής εκτροφής του O. vulgaris.
Αρκετές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε τους παράγοντες, που επηρεάζουν
τους ρυθµούς κατανάλωσης οξυγόνου και απέκκρισης αµµωνίας στο Ο. vulgaris. Συγκεκριµένα
ο ρόλος της θερµοκρασίας και της µάζας στους ρυθµούς κατανάλωσης οξυγόνου και απέκρισης
αµµωνίας µελετήθηκαν από τους Katsanevakis et al. (2005), ενώ οι Wells et al. (1983a, 1983β)
αναφέρθηκαν στην επίδραση της χορηγούµενης τροφής και της δραστηριότητας των ζώων στον
ρυθµό κατανάλωσης οξυγόνου. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της
µεταβολής των ρυθµών κατανάλωσης οξυγόνου και απέκκρισης αµµωνίας κατά τη διάρκεια
του εικοσιτετραώρου.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Έξι πειραµατόζωα του O. vulgaris βάρους 114 έως 642 g, συλλέχθηκαν µε ελεύθερη
και αυτόνοµη κατάδυση από το Σαρωνικό Κόλπο τον Οκτώβριο του 2003. Αµέσως µετά τη
συλλογή τους τα ζώα τοποθετήθηκαν σε πλαστικά δοχεία, στα οποία χορηγούταν επαρκής
αερισµός µε φορητές αεραντλίες έως τη µεταφορά τους στο εργαστήριο, όπου τοποθετήθηκαν
ξεχωριστά το καθένα σε δεξαµενές των 110 lt, συνδεδεµένες µε κλειστό κύκλωµα θαλασσινού
νερού, συνολικού όγκου 2000 lt. Το κλειστό κύκλωµα και το σύστηµα ανακύκλωσης
περιγράφονται λεπτοµερειακά από τον Κατσανεβάκη (2004). Τα πειραµατόζωα, πριν από τη
διεξαγωγή των πειραµάτων, υποβλήθηκαν σε εγκλιµατισµό για ένα µήνα, προκειµένου να
προσαρµοστούν στο καινούργιο περιβάλλον και να συνηθίσουν ως τροφή τον κατεψυγµένο
γαύρο (Engraulis encrasicolus), που τους χορηγούταν την περίοδο αυτή σε ποσότητα 3% του
σωµατικού τους βάρους µία φορά την ηµέρα (στις 13:00).
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Κατά την περίοδο διεξαγωγής των πειραµάτων, η θερµοκρασία διατηρήθηκε στους 20,0
± 0,5 oC, η αλατότητα στα 38,5 ± 0,2 psu και το pH κυµάνθηκε µεταξύ 7,8 και 8,1.
Εφαρµόστηκε φωτοπερίοδος 12h φως - 12h σκοτάδι, µε περίοδο φωτός από 7:00 π.µ. έως 7:00
µ.µ. Προκειµένου να περιοριστεί το στρες, τοποθετήθηκε σε κάθε δεξαµενή από ένα πλαστικό
θαλάµι, οι πλευρές των δεξαµενών καλύφθηκαν εξωτερικά µε µαύρο αυτοκόλλητο κάλυµµα και
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο λόγος του όγκου του νερού της δεξαµενής προς το βάρος του
ζώου να είναι µεγαλύτερος από 50 lt kg-1.
Για κάθε πειραµατόζωο πραγµατοποιήθηκαν µέσα σε χρονικό διάστηµα 10 ηµερών, 3
εικοσιτετράωρες µετρήσεις του ρυθµού κατανάλωσης οξυγόνου (R σε mg h-1) και του ρυθµού
απέκκρισης αµµωνίας (U σε µmole h-1). Κάθε εικοσιτετράωρο διαιρέθηκε σε 16 διαστήµατα 1h,
στα οποία γίνονταν οι µετρήσεις, µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονταν 16 διαστήµατα ηρεµίας
0,5h. Στην έναρξη κάθε διαστήµατος 1h η δεξαµενή του υπό πειραµατισµού ζώου
αποµονωνόταν από το κλειστό κύκλωµα και επανασυνδεόταν στη λήξη του ίδιου διαστήµατος.
Τα χταπόδια ταΐζονταν καθηµερινά σε κορεσµό στις 13:00, µε κατεψυγµένο γαύρο (Engraulis
encrasicolus).
Κατά τη διάρκεια των διαστηµάτων 1h λαµβάνονταν από τη δεξαµενή δείγµατα νερού
όγκου 500ml ανά 15min και γινόταν µέτρηση της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου, µε
πολαρογραφικό ηλεκτρόδιο οξυγόνου τύπου Cellox 325 WTW, συνδεδεµένο µε καταγραφικό
όργανο MultiLine P4, ενώ το δείγµα υποβαλλόταν σε αργή ανάδευση µε µαγνητικό
αναδευτήρα. Μετά από κάθε µέτρηση το δείγµα νερού επέστρεφε αδιατάραχτο στη δεξαµενή µε
φυσική ροή. Στις περιπτώσεις που η συγκέντρωση του οξυγόνου έπεφτε κάτω από 3,0 mg lt-1, η
µέτρηση διακοπτόταν πριν τη 1h, καθώς κάτω από τα 2,0 mg lt-1 τα χταπόδια δείχνουν σηµάδια
στρες και η κατανάλωση οξυγόνου µειώνεται (Maginis & Wells 1969). Στην αρχή και το τέλος
κάθε διαστήµατος 1h λαµβάνονταν 3 δείγµατα νερού όγκου 50 ml από κάθε δεξαµενή, σε
πλαστικά δοχεία µε πώµα, τα οποία καταψύχονταν αµέσως µετά τη λήψη τους. Μετά το πέρας
του δεκαηµέρου στα δείγµατα έγινε προσδιορισµός της συγκέντρωσης της αµµωνίας, µε
εφαρµογή της αναλυτικής µεθόδου των Liddicoat et al. (1975) και υπολογίστηκε ο µέσος όρος
από κάθε τριπλέτα δειγµάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο ρυθµός κατανάλωσης του οξυγόνου (R) εκτιµήθηκε από τη µείωση της
συγκέντρωσης του οξυγόνου στο νερό των ενυδρείων. Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία το
οξυγόνο µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο (Maginniss & Wells 1969, Boucher-Rodoni &
Mangold 1985), καθώς το κοινό χταπόδι είναι ρυθµιστής του αναπνευστικού του ρυθµού
(metabolic regulator) µέχρι συγκέντρωσης οξυγόνου 2 mg lt-1. Το (R) προσδιορίστηκε από την
κλίση της ευθείας αναδροµής, που προσαρµόστηκε µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων
στα πειραµατικά σηµεία των µετρήσεων του περιεχόµενου οξυγόνου σε mg (που υπολογίστηκε
πολλαπλασιάζοντας τη µετρούµενη συγκέντρωση του οξυγόνου του δείγµατος µε τον όγκο του
ενυδρείου) στο ενυδρείο κάθε πειραµατόζωου ως συνάρτηση του χρόνου (σε h), για κάθε
διάστηµα µέτρησης 1h.
Η έκκριση της αµµωνίας στο O.vulgaris γίνεται γραµµικά µε το χρόνο, κυρίως µε
διάχυση από τα βράγχια (Boucher-Rodoni & Mangold 1985). Ο ρυθµός απέκκρισης αµµωνίας
(U) προσδιορίστηκε από τη διαφορά της αρχικής από την τελική συγκέντρωση αµµωνίας στο
νερό της δεξαµενής, πολλαπλασιαζόµενη µε τον όγκο της δεξαµενής και διαιρούµενη µε το
χρονικό διάστηµα 1h.
Τα αποτελέσµατα των R και U, για το O. vulgaris κατά τη διάρκεια του
εικοσιτετραώρου, απεικονίζονται στην Εικ.1. Οι ρυθµοί εκφράζονται µε τη µορφή R/R0 και
U/U0 (όπου R0, U0 οι ρυθµοί στο χρόνο 0) και αντιστοιχούν στο µέσο όρο των αντίστοιχων
τιµών, που σηµειώθηκαν στα τρία εικοσιτετράωρα και για τα έξι πειραµατόζωα. Ο χρόνος
µηδέν (0) αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα 12:00 µε 13:00, 1h δηλαδή πριν το τάισµα των
χταποδιών. Η χρησιµοποίηση των αδιάστατων λόγων R/R0 και U/U0 αντί των R και U είναι
αναγκαία για να έχει νόηµα η εξαγωγή µέσων όρων στους µεταβολικούς ρυθµούς διαφορετικών
πειραµατόζωων.
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ΛΟΓΟΣ O:N

Το µέγιστο του R/R0 βρέθηκε ίσο µε
3
R/R0
1,63±0,36 κατά το χρονικό διάστηµα 13:30
U/U0
2,5
έως 14:30, δηλαδή στην πρώτη ώρα µετά το
τάισµα. Στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήγουν
2
και οι Wells et al. (1983β) για χταπόδια του
ίδιου είδους, που τρέφονταν µε καβούρια
1,5
µετά
από
περίοδο
νηστείας,
σε
ο
θερµοκρασία 19-24 C. Η αύξηση της
1
κατανάλωσης του οξυγόνου µετά την
πρόσληψη της τροφής, συνδέεται µε την
0,5
επιπλέον ενέργεια, που απαιτείται, για τη
µεταφορά της τροφής κατά µήκος του
0
πεπτικού σωλήνα, την πέψη, την -5
0
5
10
15
20
ΧΡΟΝΟΣ (h)
απορρόφηση και την µετα-µεταβολική της
επεξεργασία (Jobling 1981).
∆ιακυµάνσεις του ρυθµού κατανάλωσης
Στη συνέχεια το R/R0 µειώνεται Εικ.1.
οξυγόνου (R/R0) και του ρυθµού έκκρισης αµµωνίας
σταδιακά και σταθεροποιείται µετά τη (U/U0) για το κοινό χταπόδι O. vulgaris κατά τη
χρονική στιγµή t=15h έως το χρόνο διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Ο χρόνος 0 αντιστοιχεί
t=19,5h, όπου σηµειώνεται περαιτέρω σε 1h πριν το τάισµα, δηλαδή στις 12:00 π.µ. Το
µείωση. Αυτό πιθανότατα συνδέεται µε τη αστέρι αντιστοιχεί στη χρονική στιγµή του ταΐσµατος.
Το κουτί αντιστοιχεί στην περίοδο σκότους.
µετάβαση από την περίοδο σκότους στην Fig.1. Diurnal variation of oxygen consumption (R/R )
0
περίοδο φωτός (ο χρόνος t=19,5h and ammonia excretion (U/U0) rates of the common
αντιστοιχεί στην περίοδο 7:30 π.µ. έως 8:30 octopus O. vulgaris. Time 0 represents 1h before
π.µ. ενώ στις 7:00 π.µ. γινόταν η µετάβαση feeding, that is to say 12:00 p.m. The star shows the
από το σκοτάδι στο φως), καθώς το κοινό feeding time. The box represents night period.
χταπόδι O. vulgaris υπό φυσιολογικές
συνθήκες είναι δραστήριο τη νύχτα (Wells et al. 1983α).
Το µέγιστο U/U0 = 2.50±0.93 σηµειώθηκε στο χρόνο t=7.5h, έπεται δηλαδή κατά 6h
περίπου του µέγιστου του R/R0. Η µη συγχρονισµένη εµφάνιση των µέγιστων των ρυθµών
κατανάλωσης οξυγόνου και απέκκρισης αµµωνίας είναι φαινόµενο που συναντάται και σε
άλλους ασπόνδυλους οργανισµούς, όπως στον Jasus edwardsii, αστακός του βράχου της Νέας
Ζηλανδίας (New Zealand rock lobster) (Radford et al. 2004).
Η αύξηση του U µετά την πρόσληψη
12,00
της τροφής, συνδέεται µε την αφοµοίωση
των προϊόντων της πέψης. Ιστολογικές
µελέτες έχουν δείξει ότι η µέγιστη
8,00
απορρόφηση λαµβάνει χώρα 1½ έως 3 h
µετά την χορήγηση της τροφής (BoucherRodoni
&
Mangold
1977).
Αυτό
4,00
επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα
της παρούσας εργασίας, καθώς ο µέγιστος
ρυθµός έκκρισης της αµµωνίας, η οποία
0,00
αποτελεί
προϊόν
µεταβολισµού
των
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
πρωτεϊνών
και
των
νουκλεικών
οξέων
(που
ΧΡΟΝΟΣ (h)
προσλαµβάνονται
µε
την
τροφή)
σηµειώθηκε
σε
χρονικό
διάστηµα
Εικ.2. ∆ιακύµανση του λόγου Ο:Ν για το κοινό
χταπόδι O. vulgaris κατά τη διάρκεια του
µεγαλύτερο των 3h από το τάισµα (6h).
εικοσιτετραώρου. Ο χρόνος 0 αντιστοιχεί σε 1h πριν
Για
κάθε
πειραµατόζωο
το τάισµα, δηλαδή στις 12:00 π.µ.. Οι κάθετες µπάρες
υπολογίστηκε και ο λόγος οξυγόνο προς
αντιστοιχούν στην τυπική απόκλιση.
άζωτο (Ο:Ν), ως το πηλίκο R (µmol h-1)/U
Fig.2. Oxygen nitrogen ratios variation of common O.
(µmol h-1), ο οποίος χρησιµοποιείται ως
vulgaris during a 24-hours period, that is to say 12:00
p.m. Time 0 represents 1h before feeding. The
horizontal bars represent the standard deviation.
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δείκτης για την εκτίµηση της πηγής ενέργειας του καταβολισµού. Στην Εικ.2 δίνεται συνολικά
η µέση τιµή του λόγου Ο:Ν για τα έξι ζώα, κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Η τιµή του
λόγου Ο:Ν κυµάνθηκε από 3,6 έως 7,8 µε µέση τιµή ίση µε 5,0 ± 1,17. Επειδή ο λόγος Ο:Ν
βρέθηκε στην περιοχή µεταξύ 3 και 15, φαίνεται ότι το κοινό χταπόδι O. vulgaris
χαρακτηρίζεται από τον καταβολισµό πρωτεϊνών σύµφωνα µε τους Mayzaud and Conover
(1988), γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους Katsanevakis et al. (2005). Η µέγιστη τιµή
του λόγου σηµειώθηκε στη δεύτερη ώρα µετά το τάισµα, ενώ στη συνέχεια ο λόγος µειώνεται
απότοµα και διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Επειδή η τιµή του λόγου Ο:Ν εξαρτάται από τον
τύπο της τροφής, είναι πιθανό κάτω από διαφορετικές διατροφικές συνθήκες να σηµειώνονταν
διαφορετικές τιµές του λόγου. Πράγµατι, έχουν σηµειωθεί υψηλές τιµές του λόγου Ο:Ν (7.19
και 14.5) για δύο άτοµα του O. vulgaris, που τρέφονταν µε ζωντανά καβούρια (Boucher-Rodoni
& Mangold 1985).
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