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Περίληψη 

 

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα διέπεται από αυστηρούς 

περιορισμούς στα εδώδιμα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης. Επιπλέον, υπάρχει 

προστατευτικό καθεστώς για παραδοσιακά προϊόντα καθώς και προϊόντα που προέρχονται 

από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Αυτά τα συστήματα προστασίας που συνήθως 

χαρακτηρίζονται ως ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), ΠΟΠ 

(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή ακόμα και ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά 

Ιδιότυπα Προϊόντα) εγγυώνται την προέλευση αυτών των προϊόντων. Στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, μελετήθηκε το θέμα του προσδιορισμού και της 

ταυτοποίησης καινοτόμων προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε) 

συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού Κόλπου με τη χρήση 

μεθοδολογιών DNA. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν δύο μιτοχονδριακοί γενετικοί δείκτες, τα γονίδια COI και 

Cytb. Συλλέχθηκαν 60 άτομα του είδους Mullus barbatus από τρεις περιοχές: κόλπος της 

Καλλονής, Ιόνιο Πέλαγος και Αμβρακικός Κόλπος (20 άτομα για τον κάθε πληθυσμό). Έγινε 

απομόνωση του DNA, ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης, ενίσχυση των δύο γονιδίων με 

τη μέθοδο της PCR και ηλεκτροφόρηση των προϊόντων τους σε πηκτή αγαρόζης. Τέλος, τα 

προϊόντα της PCR καθαρίστηκαν και αλληλουχήθηκαν στον αυτόματο αναλυτή ABI 3500. 

Αφού βρέθηκαν οι απλότυποι για κάθε γονίδιο και σε κάθε πληθυσμό, κατασκευάστηκαν τα 

φυλογενετικά δέντρα των απλοτύπων. Επίσης, υπολογίστηκαν οι γενετικές αποστάσεις 

μεταξύ των πληθυσμών για κάθε γονίδιο αλλά και για τις συνολικές ακολουθίες. Στη 

συνέχεια, με τη βοήθεια των κατάλληλων στατιστικών προγραμμάτων κατασκευάστηκαν τα 

αντίστοιχα φυλογενετικά δέντρα των υπό μελέτη πληθυσμών. Τέλος, υπολογίστηκε η τιμή 

του δείκτη FST μεταξύ των πληθυσμών, για την αξιολόγηση της γενετικής τους 

διαφοροποίησης. 

Με βάση τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων (υπολογισμός γενετικών 

αποστάσεων, κατασκευή φυλογενετικών δέντρων των πληθυσμών, τιμές του δείκτη FST)  

φαίνεται πως ο πληθυσμός του Ιονίου πελάγους διαφοροποιείται ελάχιστα από αυτόν του 

κόλπου της Καλλονής, ενώ δεν παρατηρείται διαφοροποίηση από τον πληθυσμό που 

προέρχεται από τον Αμβρακικό κόλπο. Επίσης, δεν εμφανίζεται κάποια σημαντική γενετική 

διαφοροποιήση μεταξύ των υπόλοιπων πληθυσμών. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 
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εάν εμπλουτιστούν με: δεδομένα μιτοχονδριακού DNA, δειγματοληψίες από άλλες 

περιοχές του Ιονίου πελάγους και συνδυαστούν με αποτελέσματα άλλων μελετών 

(βιοχημικών, περιβαλλοντικών ή και λαογραφικών), μπορούν να ξεκαθαρίσουν το πεδίο της 

γενετικής ετερογένειας από αυτές τις περιοχές και εν τέλει να συντελέσουν στην 

καταχώρηση της κουτσομούρας Mullus barbatus από το Ιόνιο πέλαγος ως ένα προϊόν Π.Ο.Π 

- Π.Γ.Ε. 
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Abstract 

 

European Union food legislation is dominated by particularly strict restrictions for edible 

products of animal and plant origin. Furthermore, traditional specialties are protected and 

promoted and geographical indications are applied to ensure that specific quality foodstuffs 

and agricultural products are genuinely originating from a specific region. These protection 

schemes are usually referred as PGI (Protected Geographical Indication), PDO (Protected 

Designation of Origin) or even TSG (Traditional Specialties Guaranteed) and guarantee the 

origin of these products. In the context of this dissertation, the issue of identifying 

innovative protected geographical indication products (PGIs) of specific species of the 

Amvrakikos Gulf with the use of DNA methodologies was studied. 

In particular two mitochondrial genetic markers, the COI and Cytb genes were used. 60 

samples of the species Mullus barbatus were collected from three areas: the bay of Kalloni, 

the Ionian Sea and the Amvrakikos Gulf (20 samples per population). Isolation of DNA, 

agarose gel electrophoresis, amplification of the two genes by the PCR method and 

electrophoresis of their products on agarose gel were performed. Finally, the PCR products 

were purified and sequenced in the ABI 3500 automated analyzer. 

After the haplotypes were found for each gene and in each population, phylogenetic trees of 

the haplotypes were constructed. Also, the genetic distances between the populations for 

each gene and for the whole sequences were calculated. The corresponding phylogenetic 

trees of the studied populations were then constructed with the help of the appropriate 

statistical software. Finally, the value of the FST among populations was calculated to assess 

their genetic differentiation. 

Based on the statistical analysis of the results (estimation of genetic distances, construction 

of phylogenetic trees of the populations, FST index values) it seems that the population of the 

Ionian Sea is significantly differentiated from that of Kalloni Bay. Furthermore, there is no 

significant differentiation among the other populations. The findings of the present study, if 

enriched with: more mitochondrial DNA data, sampling from other areas of the Ionian Sea 

and combined with other biochemical, environmental and folklore studies, can clarify the 

field of genetic heterogeneity from these regions and eventually to contribute to the 

registration of Mullus barbatus from the Ionian Sea as a PDO - PGI product. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Περιγραφή του είδους Mullus barbatus 

 

Το είδος Mullus barbatus (κοινό όνομα κουτσομούρα και mullet ή red mullet στην 

αγγλόφωνη βιβλιογραφία) (Σχήμα 1) είναι ένα είδος του γένους Mullus (Nelson et al., 2016; 

Papaconstantinou et al., 1981) που συναντάται στη Μεσόγειο Θάλασσα, στη Θάλασσα του 

Μαρμαρά, στη Μαύρη Θάλασσα και στον Βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό, από τη 

Σκανδιναβία έως τη Σενεγάλη (Tserpes et al., 2002). Η βάση δεδομένων FishBase  

(www.fishbase.org) αναγνωρίζει επί του παρόντος δύο υποείδη (Machias & Labropoulou, 

2002), αν και η ταξινομική θέση του υποείδους Mullus barbatus  ponticus είναι ακόμα 

αβέβαιη (Keskin & Can, 2009):  

• Mullus barbatus barbatus Linnaeus, 1758 (το οποίο έχει κοσμοπολίτικη εξάπλωση) 

• Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927 (εντοπίζεται στη Μαύρη Θάλασσα και στην 

Αζοφική Θάλασσα).  

 

 

1.2 Περιγραφή των ειδών Mullus barbatus και Mullus surmuletus 

 

Τα δύο είδη Mullus barbatus και Mullus surmuletus  ανήκουν στο ίδιο γένος και είναι πάρα 

πολύ όμοια από μορφολογική άποψη. Το  σώμα και στα δυο είδη είναι επίμηκες και 

ελαφρώς συμπιεσμένο πλευρικά. Το ραχιαίο προφίλ είναι τοξοειδές σε αντίθεση με την 

κοιλιακή πλευρά, η οποία είναι σχεδόν επίπεδη. Το κεφάλι είναι ογκώδες, με πολύ απότομο 

μέτωπο. Τα μάτια είναι σχετικά μεγάλα και στρογγυλά, βρίσκονται στην κορυφή κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να προεξέχουν από το ραχιαίο προφίλ της κεφαλής. Το στόμα είναι  

 

Σχήμα 1. Το είδος Mullus barbatus. (www.fao.org) 

 

 

http://www.fishbase.org/search.php
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οριζόντιο με ελαφρά προεξέχουσα ανώτερη σιαγόνα. Στο κάτω μέρος της κάτω γνάθου 

υπάρχουν δύο απτικές ακίδες. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο έχει τριγωνικό σχήμα και 

αποτελείται από επτά-οκτώ ακανθώδεις ακτίνες, εκ των οποίων η πρώτη είναι και η 

μικρότερη. Το  δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο είναι μικρότερο και περιλαμβάνει μια μικρή 

ακτίνα και οκτώ-εννέα μαλακές ακτίνες, οι οποίες μειώνονται γρήγορα σε ύψος. Το ουραίο 

πτερύγιο (18 ακτίνες) είναι μεγάλο και διχαλωτό με ίσους λοβούς. Τα θωρακικά πτερύγια 

έχουν 15-17 μεγάλες ακτίνες και οι μεγαλύτερες βρίσκονται στην κορυφή (Helfman et al., 

2009; Nelson et al., 2016).   

 

1.2.1 Το είδος Mullus barbatus και η διάκρισή του από το Mullus surmuletus 

 

Το είδος Mullus barbatus δεν πρέπει να συγχέεται με το στενά συγγενικό είδος Mullus 

surmuletus, τα οποία από κοινού ονομάζονται "red mullets" στην αγγλόφωνη 

βιβλιογραφία. Το είδος Mullus surmuletus (κοινό όνομα μπαρμπούνι ή μπαρμπουνάκι, και 

striped red mullet ή surmullet στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία) είναι ένα είδος 

μπαρμπουνιού με παρόμοια γεωγραφική κατανομή με το είδος Mullus barbatus 

(ανιχνεύεται στη Μεσόγειο Θάλασσα, στον Βόρειο- ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό και στη 

Μαύρη Θάλασσα) (Tserpes et al., 2002). Το μπαρμπούνι (Mullus surmuletus) ανήκει στην 

οικογένεια Mullidae, τα μέλη της οποίας αναγνωρίζονται εύκολα από το ζεύγος των 

μεγάλων "μουστακιών", τα οποία είναι  εκτεθειμένα κάτω από το πηγούνι (Helfman et al., 

2009). Έχει ένα μέτρια επίμηκες σώμα μήκους έως 40 cm. Έχει δύο καλά διαχωρισμένα 

ραχιαία πτερύγια και μια διχαλωτή ουρά. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο έχει σκοτεινά 

σημάδια. Το σώμα του έχει κόκκινες και καφέ λωρίδες. Μπορεί να βρεθεί από τα 5 μέτρα 

έως και τα 409 μέτρα. Αυτό το είδος μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 40 cm, αν και τα 

περισσότερα άτομα είναι περίπου 25 cm. Το μεγαλύτερο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 

1 kg (Benzinou et al., 2013; Mahe et al., 2014). 

Παρά το όνομά τους ("mullets"), η κουτσομούρα και το μπαρμπούνι έχουν μακρινή γενετική 

σχέση με τον κέφαλο (grey mullet) και με πολλά άλλα είδη που ονομάζονται κοινά 

"mullets". Τα είδη "mullets" της οικογένειας Mugilidae ανήκουν σε μια εντελώς 

διαφορετική τάξη  οργανισμών από φυλογενετική άποψη.   
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1.3 Γεωγραφική κατανομή και βιότοποι του είδους Mullus barbatus 

 

Το είδος  Mullus barbatus εντοπίζεται κυρίως στη Μεσόγειο Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο 

και στον Ανατολικό Ατλαντικό (από τα παράλια της Νορβηγίας ως την Σενεγάλη 

συμπεριλαμβανομένων των Αζόρων). Πάντως, και εδώ υπάρχει σύγχυση του είδους Mullus 

barbatus  που έχει πιο νότια κατανομή, με το είδος Mullus surmuletus το οποίο εντοπίζεται 

επίσης στη Μεσόγειο Θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα και στον Ανατολικό Ατλαντικό, από  

τη Δυτική Νορβηγία, τη Δυτική Βαλτική Θάλασσα και τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τη Σενεγάλη 

και τις Καναρίους  Νήσους (συμπεριλαμβανομένων των Αζόρων και της Μαδέρας) (Tserpes 

et al., 2002; Colloca et al., 2003;). 

 Αναφορικά με τον οικότοπο του είδους Mullus barbatus  μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα 

βενθοπελαγικό είδος που εντοπίζεται σε χαλίκια, άμμο και λάσπη πυθμένα της ηπειρωτικής 

υφαλοκρηπίδας (Maravelias et al., 2007). Βρίσκεται σε βάθος από 10-270 μέτρα (Lombarte 

et al., 2000). Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος του είδους. 

  

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος του είδους Mullus barbatus. Το εύρος βάθους βασίζεται σε 

αποτελέσματα από 698 δείγματα. Η θερμοκρασία του νερού και τα χημικά συστατικά αναλύθηκαν σε 430 

δείγματα του είδους. Πηγή: http://www.iobis.org/ 

Χαρακτηριστικά ενδιαιτήματος Mullus barbatus 

Εύρος βάθους  (m) 12 - 414 

Εύρος θερμοκρασίας (°C) 6,882 – 20,207 

Αλατότητα (PPS) 31,839 - 38,781 

Οξυγόνο (mL/L) 4,275 - 6,375 

Νιτρικά (μmol/L) 0,432 - 10,360 

Φωσφορικά άλατα (Phosphate σε μmol/L) 0,091-0,747 

 

1.4 Διατροφικές συνήθειες 

 

Το είδος Mullus barbatus τρέφεται κατά κύριο λόγο με μικρά βενθικά αρθρόποδα, 

σκουλήκια και μαλάκια (Chérif et al., 2011). Στην ανατολική Μεσόγειο (Ισραήλ-Λίβανος), το 

πιο σημαντικό θήραμα είναι τα δεκάποδα και ιδιαίτερα το είδος Leptochela pugnax. 

Ανάλογες διατροφικές συνήθειες παρουσιάζουν στην ίδια περιοχή και άλλοι εκπρόσωποι 
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της οικογένειας Mullidae. Μελέτες στα βορειοδυτικά της Μεσογείου έχουν δείξει ότι τα 

μικρότερα άτομα του είδους προτιμούν λιθότροφους και γαρίδες (Bautista‐Vega et al., 

2008; Aydin & Karadurmuş, 2013). Μελέτες  ανάλυσης λιπιδίων (τα οποία είναι ενδεικτικά 

των ενεργειακών αποθεμάτων) στη Νοτιοδυτική Μεσόγειο, έχουν δείξει ότι τα άτομα που 

ζουν σε πιο ρηχά  νερά εμφανίζουν μεγαλύτερη μυϊκή μάζα (Lloret Romañach et al., 2007). 

 

1.5 Μιτοχονδριακοί δείκτες στη γενετική ανάλυση πληθυσμών ψαριών 

 

1.5.1 Πλεονεκτήματα μιτοχονδριακών δεικτών 

 

Το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με το 

πυρηνικό DNA (nDNA). Τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα που εξηγούν γιατί οι 

περισσότερες πληθυσμιακές μελέτες επικεντρώνονται στο μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) και 

όχι στο πυρηνικό DNA, συνοψίζονται παρακάτω (Teletchea et al., 2005; Waugh, 2007): 

1. Το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) είναι μικρότερο (~16 kb στα περισσότερα είδη 

σπονδυλωτών) σε σύγκριση με το  πυρηνικό DNA, με σχετικά απλή δομή, χωρίς 

μεγάλες μη κωδικοποιούσες αλληλουχίες (ιντρόνια), ψευδογονίδια, 

επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες και μεταθετά στοιχεία.  

2. Η μεθοδολογία εξαγωγής του μιτοχονδριακού DNA είναι σχετικά εύκολη  

3. Το μιτοχονδριακό DNA είναι απλοειδές και δεν υφίσταται γενετικές αναδιατάξεις 

όπως ο ανασυνδυασμός 

4. Το μιτοχονδριακό DNA το οποίο κληρονομείται από τη μητέρα, παρουσιάζει 

υψηλότερο αριθμό αντιγράφων. Υπάρχουν πολλά αντίγραφα του mtDNA μέσα σε 

ένα κύτταρο, και η πιθανότητα να ενισχυθεί ένα θραύσμα μέσα σε αυτό το 

γονιδίωμα είναι υψηλότερη σε σχέση με το πυρηνικό γονιδίωμα. Αυτή η 

δυνατότητα παρουσιάζει  ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά στην περίπτωση 

καταπονημένου, υποβαθμισμένου ή μερικώς αποικοδομημένου DNA.  

5. Το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) παρουσιάζει ταχύτερο ρυθμό μετάλλαξης 

συγκριτικά με το πυρηνικό DNA, καθιστώντας το εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο σε 

μελέτες πληθυσμιακής ή εξελικτικής γενετικής.  
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1.5.2 Γονίδιο που κωδικοποιεί για την υπομονάδα Ι της οξειδάσης του κυτοχρώματος C 

(COI) 

 

Η κυτοχρωμική οξειδάση είναι μια μεγάλη διαμεμβρανική πρωτεΐνη που εντοπίζεται  στο 

μιτοχόνδριο, και έχει λειτουργική σημασία στα είδη που χρησιμοποιούν την οξειδωτική 

φωσφορυλίωση για το μεταβολισμό τους. Λειτουργεί ως δέκτης ηλεκτρονίων στην 

αναπνευστική αλυσίδα, καταλύοντας τη οξείδωση  του οξυγόνου στο νερό και την άντληση 

πρωτονίων στις μεμβράνες των μιτοχονδρίων. Η πρωτεΐνη περιέχει αρκετές υπομονάδες 

πυρηνικής προέλευσης και τρεις υπομονάδες που κωδικοποιούνται από το μιτοχονδριακό 

DNA. Οι μιτοχονδριακές υπομονάδες είναι γνωστές ως υπομονάδες Ι, II και III. Η 

υπομονάδα Ι της οξειδάσης του κυτοχρώματος C (COI) είναι η καταλυτική υπομονάδα του 

ενζύμου και είναι  ενσωματωμένη στη μεμβράνη του μιτοχονδρίου.  

Η νουκλεοτιδική ακολουθία του γονιδίου COI παρουσιάζει  επαρκή διαφοροποίηση για τη 

διάκριση μεταξύ των ειδών. Αντιστρόφως, η ενδοειδική διαφοροποίηση σε αυτό το γονίδιο 

είναι <10%, συγκριτικά με αυτήν που παρατηρείται μεταξύ των ειδών. Επιπλέον, ενθέματα 

και ελλείμματα σε αυτό το γενετικό τόπο  είναι σχετικά σπάνια. Πρόσφατες μελέτες έχουν 

επιδείξει ένα τμήμα 648 bp του γονιδίου COI, ως καταλληλότερου στη μοριακή 

ταυτοποίηση οργανισμών της θάλασσας (Filonzi et al., 2010; Kochzius et al., 2010; Cutarelli 

et al., 2014). 

  

1.5.3 Γονίδιο που κωδικοποιεί για το κυτόχρωμα b (cyt b) 

 

Το cyt b (κυτόχρωμα b) είναι ένα από το σύνολο των κυτοχρωμάτων, που εμπλέκονται στη 

μεταφορά ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα των μιτοχονδρίων των ευκαρυωτικών 

οργανισμών. Βρίσκεται μεταξύ των γενετικών τόπων tRNA-Glu και tRNA-Thr στο 

μιτοχονδριακό γονιδίωμα, και κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη που απαρτίζεται από οκτώ 

διαμεμβρανικές έλικες συνδεδεμένες με την μεμβράνη του μιτοχονδρίου. Ο συνδυασμός 

της πρωτεΐνης του γενετικού τόπου cytb και άλλων γενετικών τόπων που εντοπίζονται στο 

γονιδιωματικό DNA, κωδικοποιεί την κυτοχρωμική οξειδορεδουκτάση, η οποία είναι ένα 

πολύπλοκο ένζυμο με κομβικό ρόλο στην οξειδωτική φωσφορυλίωση.  

Το γονίδιο cytb χρησιμοποιείται ευρέως στις φυλογενετικές μελέτες, καθώς έχει καλύτερη 

διακριτική ικανότητα από άλλες μη κωδικοποιούσες μιτοχονδριακές αλληλουχίες. Κάποιες 
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υψηλά συντηρημένες περιοχές του γονιδίου cyt b είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για αναγνώριση, 

ταυτοποίηση και διαχωρισμό ειδών στα περισσότερα είδη σπονδυλωτών. Ο γενετικός 

τόπος cyt b εμφανίζει σχετικά υψηλή διαφοροποίηση μεταξύ των ειδών και χαμηλή 

ποικιλομορφία μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους (Sevilla et al., 2007; Filonzi et al., 2010; 

Thomsen et al., 2012). Αρκετές μελέτες έχουν επίσης στοχεύσει μια περιοχή του mtDNA 

που κωδικοποιεί και το cytb και μια γειτονική αλληλουχία tRNA (tRNAGlu), για την 

ανίχνευση συγκεκριμένων ειδών όπως ο οξύρρυγχος και οι σολομοί. 

 

1.5.4 O βρόχος D (D-loop) 

 

Αρκετές μελέτες έχουν υποδείξει, ότι το ταχύτερα μεταβαλλόμενο τμήμα του 

μιτοχονδριακού γονιδιώματος είναι η μη κωδικοποιούσα περιοχή ελέγχου που περιέχει τον 

βρόχο D. Ο ρυθμός μετάλλαξης στο βρόχο D εκτιμάται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος από 

το ρυθμό που βρέθηκε στο υπόλοιπο του μιτοχονδριακού γονιδιώματος. Το μέγεθος αυτής 

της περιοχής κυμαίνεται από 200 bp  έως 4.100 bp μεταξύ των ζωικών ειδών (Fish et al., 

2004). 

 

1.6 Απομόνωση DNA  

 

Η απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων (συνήθως γονιδιωματικού DNA) είναι το 

προαπαιτούμενο βήμα σε κάθε πειραματικό πρωτόκολλο, που στοχεύει στη γενετική 

ανάλυση πληθυσμών. Η απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων από ποικίλα περιβαλλοντικά 

δείγματα για χρήση ως εκμαγεία σε αντιδράσεις PCR, συχνά περιπλέκεται από το γεγονός 

ότι πολλά από τα συστατικά του δείγματος έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν ως 

αναστολείς της αντίδρασης PCR (Deiner et al., 2015; Eichmiller et al., 2016). 

Ως εκ τούτου, μια κρίσιμη παράμετρος για την τελική επιτυχία του πειράματος είναι η 

χρησιμοποίηση της βέλτιστης μεθόδου απομόνωσης, με κριτήρια τα υψηλά επίπεδα 

καθαρότητας  και ανάκτησης του DNA. 

Η ίδια η μέθοδος δειγματοληψίας του ιστού από τον οποίο θα προέρθει το DNA, πρέπει να 

παρέχει DNA υψηλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας, αξιοποιήσιμου για την ενίσχυση 

της στοχευόμενης περιοχής. Η απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με αξιοποίηση οποιουδήποτε διαθέσιμου βιολογικού υλικού. Πρακτικά 
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όμως, ο  μυϊκός ιστός (κυρίως ο λευκός μυς) αντιπροσωπεύει την πιο συνηθισμένη πηγή 

DNA στους ιχθύες. Εναλλακτικά, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας (π.χ. όταν τα άτομα είναι 

πολύ μικρά), μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν το αυγό, το ήπαρ και το αίμα (Deiner et al., 

2015; Eichmiller et al., 2016). 

Όπως προαναφέρθηκε, άλλα κυτταρικά συστατικά όπως πολυσακχαρίτες, λιπίδια, 

πρωτεΐνες, RNA, όταν συν-απομονώνονται με το DNA, έχουν την ικανότητα  να 

παρεμποδίσουν (αναστείλουν) τη θερμοσταθερή DNA πολυμεράση κατά τη διάρκεια της 

PCR, αλλά και την αξιοποίηση του προϊόντος της αντίδρασης PCR σε μεταγενέστερα στάδια 

επωάσεων που περιλαμβάνουν περιοριστικά ένζυμα και λιγάσες (Teletchea, 2009). 

Μια ορθολογική μεθοδολογία απομόνωσης DNΑ πρέπει να στοχεύει στη διαλυτοποίηση και 

απομάκρυνση των επιπλέον κυτταρικών συστατικών, και ταυτόχρονα στην απενεργοποίηση 

τυχόν ενδοκυτταρικών νουκλεασών, οι οποίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του   

DNA. Η συντριπτική πλειοψηφία των διαδικασιών απομόνωσης συνδυάζει τη χρήση ενός ή 

περισσοτέρων οργανικών διαλυτών και απορρυπαντικών, χαοτροπικών αλάτων, ουρίας 

κ.λ.π. Περιστασιακά, αξιοποιείται και η  β- μερκαπτοαιθανόλη με στόχο την  μετουσίωση 

των πρωτεϊνών (Nishiguchi et al., 2002). 

Το CTAB (βρωμιούχο κετυλοτριμεθυλοαμμώνιο) εφαρμόζεται συχνά ως επιφανειοδραστική 

ουσία, για την εξαγωγή DNA από ιστούς ψαριών και άλλων οργανισμών (Seah et al., 2008; 

Espiñeira & Vieites, 2015; Debode et al., 2018). Στην πραγματικότητα, οι πειραματικές 

μέθοδοι εξαγωγής DNA που στηρίζονται στο CTAB αρχικά αναπτύχτηκαν  για την εξαγωγή 

νουκλεϊνικών από φυτικό ιστό, ο οποίος λόγω φωτοσυνθετικής δραστηριότητας εμφάνιζε  

υψηλά επίπεδα αναστολέων για την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Allen et al., 2006; 

Shepherd & McLay, 2011). Συχνά (αλλά όχι απαραίτητα), το  CTAB  χρησιμοποιείται σε 

διαλύματα λύσης σε συνδυασμό με τη β-μερκαπτοαιθανόλη (για μετουσίωση πρωτεϊνών) ή 

με το PVP (πολυβινυλοπυρρολιδόνη) σε πλούσια σε φαινολικές ενώσεις δείγματα. 

Εναλλακτικά του PVP, ενεργός άνθρακας ή συνδυασμός και των δύο μπορεί να αξιοποιηθεί 

για την απομάκρυνση των πολυφαινολών από τα μεταγενέστερα βήματα της εκχύλισης 

(Sambrook et al., 2001; Sambrook & Russell., 2006). 

Σε πολλές διαδικασίες κλασικής εκχύλισης DNA, η επώαση με CTAB συνοδεύεται από 

εκχύλιση με οργανικούς διαλύτες (συνήθως φαινόλη-χλωροφόρμιο), για την απομάκρυνση 

των εναπομεινάντων πρωτεϊνών και άλλων ανασταλτικών ουσιών. Η φαινόλη 

χρησιμοποιείται σε αλκαλικές συνθήκες (pH ≥ 7,5), διότι διαφορετικά το απομονωμένο DNA 
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θα παραμείνει στην οργανική φάση ή τη μεσόφαση, ενώ η όξινη φαινόλη αξιοποιείται στα 

πρωτόκολλα καθαρισμού RNA. Πρακτικά, προστίθεται ένα μίγμα φαινόλης: χλωροφορμίου, 

που συνοδεύεται συνήθως με ποσότητα ισοαμυλικής αλκοόλης (σε αναλογίες Ρ: C: I = 25: 

24: 1), σε όγκο ίσο με τον όγκο του ρυθμιστικό διαλύματος λύσης (extraction buffer). Ο  

στόχος είναι ο σχηματισμός ενός διφασικού μίγματος, μέσω φυγοκέντρησης σε υψηλή 

ταχύτητα (8.000-10.000 rpm για 5-10 λεπτά ή και περισσότερο). Η ισοαμυλική αλκοόλη 

είναι κρίσιμη για την αποφυγή του αφρισμού του μίγματος αλλά μπορεί και να 

παραληφθεί. Μέσω της φυγοκέντρησης, οι πρωτεΐνες  και τα λιπίδια θα καταμεριστούν 

στην οργανική φάση, ενώ το DNA,  τα σάκχαρα και τα άλατα θα παραμείνουν στην υδατική 

φάση. Μερικές φορές η εκχύλιση επαναλαμβάνεται ή συνοδεύεται από δεύτερη εκχύλιση 

με χλωροφόρμιο: ισοαμυλική αλκοόλη (σε αναλογίες C: I = 24: 1), για την απομάκρυνση της 

υπολειμματικής φαινόλης. Η φαινόλη και το χλωροφόρμιο είναι επίσης ισχυροί αναστολείς 

ενζυματικών αντιδράσεων (Sambrook et al., 2001; Sambrook & Russell, 2006). 

Η υδατική φάση που περιέχει τα νουκλεϊνικά DNA (και τυχόν υπολείμματα RNA) 

συμπυκνώνεται με διπλό όγκο απόλυτης παγωμένης αιθανόλης παρουσία αλάτων, με 

στόχο την καθίζηση του DNA με τη βοήθεια και φυγοκέντρησης. Με τη φυγοκέντρηση, το   

DNA συμπυκνώνεται και σχηματίζει ένα λευκό ή διαφανές σφαιρίδιο. 

Η κατακρήμνιση του DNA οφείλεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ αιθανόλης-νερoύ, που 

έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη ικανότητα διάλυσης του DNA. Εναλλακτικά της αιθανόλης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ισοπροπανόλη. Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης 

ιοπροπανόλης είναι η υψηλότερη απόδοση κατακρήμνισης συγκριτικά με  την αιθανόλη. Το 

βασικό μειονέκτημα της ισοπροπανόλης είναι η μικρότερη πτητικότητα της.  Επομένως, 

χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να στεγνώσει το απομονωμένο DNA μετά τη 

φυγοκέντρηση. Η ολοκληρωτική απομάκρυνση της πτητικής αιθανόλης ή της 

ισοπροπανόλης με στέγνωμα του δείγματος είναι απαραίτητη, καθώς αποτελούν ισχυρούς 

αναστολείς ενζυματικών αντιδράσεων (Sambrook et al., 2001; Sambrook & Russell, 2006). 

 

1.7 Η τεχνική της PCR 

 

Η συγκεκριμένη τεχνική αναπτύχτηκε σε μια πρώιμη μορφή της το 1983 από τον Kary 

Mullis, και εμφάνισε εξαρχής αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς προσφέρει μια τεχνικά απλή 

διαδικασία για το μαζικό εμπλουτισμό ενός στοχευμένου τμήματος του DNA. 
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Η PCR είναι μια in vitro τεχνική για την ενίσχυση και το πολλαπλασιασμό DNA, που 

περιλαμβάνει μια κυκλικά επαναλαμβανόμενη διαδοχή επιμέρους σταδίων θερμικής 

αποδιάταξης νουκλεϊνικών οξέων (denaturation), υβριδισμού μονόκλωνων αλυσίδων 

εκμαγείου με εκκινητές (annealing) και επέκτασης νεοσυντιθέμενων αλυσίδων (elongation) 

(Sambrook et al., 2001; Sambrook & Russell, 2006). 

Τα επιμέρους αντιδραστήρια που απαιτούνται για την PCR περιλαμβάνουν το DNA-

εκμαγείο από τον υπό μελέτη οργανισμό, ένα ζεύγος εκκινητών με συμπληρωματικότητα 

για ένα θραύσμα του DNA-εκμαγείου, ρυθμιστικό διάλυμα για τη ρύθμιση του pH αλλά και 

της αλατότητας της αντίδρασης στις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της πολυμεράσης, 

πιθανόν κάποιες ενώσεις που σταθεροποιούν την πολυμεράση ή ενισχύουν την αντίδραση, 

έκαστο των τεσσάρων νουκλεοτιδίων (dNTPs), πηγή μαγνησίου (απαραίτητος 

συμπαράγοντας για την πολυμεράση) και  DΝΑ πολυμεράση (από θερμόφιλο οργανισμό 

για αυξημένη θερμοσταθερότητα) ( Innis et al., 2012). 

Σε ένα πείραμα ρουτίνας αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης, το DNA θερμαίνεται πάνω 

από 94-95°C για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα τη θερμική του αποδιάταξη 

και τη μετατροπή της δίκλωνης αλυσίδας DNA σε δύο μονόκλωνες αλυσίδες. Αυτή η 

διαδικασία που ονομάζεται αποδιάταξη του DNA, επιτρέπει στο επόμενο στάδιο 

(annealing) στους εκκινητές να δεσμεύονται σε ακολουθίες που έχουν 

συμπληρωματικότητα στο μονόκλωνο DNA πρότυπο. Οι συνθήκες του σταδίου αυτού 

κυμαίνονται από 35-68°C για 30-120 δευτερόλεπτα. Στο στάδιο που χαρακτηρίζεται ως 

επιμήκυνση/επέκταση αλυσίδας, η θερμοσταθερή πολυμεράση δημιουργεί 

συμπληρωματικό αντίγραφο του DNA προτύπου που ξεκινά από κάθε εκκινητή, 

δημιουργώντας δίκλωνα μόρια της περιοχής στόχου. Η θερμοκρασία αυτού του σταδίου 

είναι 72°C (εξαρτάται από τη βέλτιστη θερμοκρασία της πολυμεράσης) για 30-180 

δευτερόλεπτα (εξαρτάται από διάφορους παράγοντες με κυριότερο το μήκος της αλυσίδας 

του τελικού προϊόντος). Στον επόμενο κύκλο, το νεοπαραγώμενο DNA από τον 

προηγούμενο κύκλο ακολουθεί τα ίδια στάδια (Innis et al., 2012). 

 

1.8 Αλληλούχιση DNA 

 

Η αλληλούχιση του DNA είναι η πιο πληροφοριακή, στοχευμένη και ακριβής τεχνική για το 

γενετικό χαρακτηρισμό πληθυσμών. Η μεθοδολογία της αλληλούχισης του DNA είναι μια 
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τροποποίηση της μεθοδολογίας in vivo αντιγραφής του DNA, η οποία διαφέρει από την 

κλασσική διαδικασία αντιγραφής στην εισαγωγή διδεοξυνουκλεοτιδίων (ddNTPs) μαζί με τα 

κανονικά νουκλεοτίδια (dNTPs), σε κάποιες θέσεις της επιμηκυνόμενης αλυσίδας. Η 

διαφορά μεταξύ ddNTP στο οποίο λείπει η 3'-ΟΗ ομάδα και dNTP, έχει σαν αποτέλεσμα 

όταν το ddNTP ενσωματώνεται στο DNA, να παρεμποδίζεται η περαιτέρω επιμήκυνση της 

αλυσίδας και να τερματίζεται η σύνθεση. Το πείραμα πραγματοποιείται σε τέσσερις 

επιμέρους αντιδράσεις, καθεμιά από τις οποίες περιέχει τα τέσσερα dNTPs, αλλά μόνο ένα 

από τα ddNTP. Έτσι, τα προϊόντα της συγκεκριμένης αντίδρασης είναι τέσσερα σύνολα 

τεμαχίων, τα οποία τερματίζονται σύμφωνα με το ddNTP που περιλαμβάνεται στην 

αντίδραση. Για την απεικόνιση της ακολουθίας ενσωματώνεται στον εκκινητή, ή σε κάποιο 

dNTP ή στο ddNTP μια ανιχνεύσιμη ετικέτα (π.χ. φθορίζουσα ή ραδιενεργή ομάδα).  

Παραδοσιακά, η αλληλούχιση προϋπόθετε την κλωνοποίηση του DNA σε έναν κατάλληλο 

φορέα, για να δημιουργηθεί ανασυνδυασμένο DNA σε μορφή που να μπορεί να 

αξιοποιηθεί για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας. Πρόσφατα, τα προϊόντα PCR μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν άμεσα ως υποστρώματα ανάγνωσης αλληλουχίας. Αυτή η τεχνική που 

χαρακτηρίζεται άμεση αλληλούχιση (Direct Sequencing), παρακάμπτει και εξαλείφει το 

στάδιο κλωνοποίησης με αποτελέσματα την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. Στα 

μειονεκτήματα της άμεσης αλληλούχισης συγκαταλέγονται το πιο περιορισμένο μέγεθος 

θραύσματος (1.000-2.000bp) προς αλληλούχιση και η αναγκαιότητα καθαρισμού των 

προϊόντων PCR (Sambrook et al., 2001; Sambrook & Russell, 2006). 

Η άμεση αλληλούχιση DNA χρησιμοποιεί μια φθορίζουσα χρωστική για να επισημάνει τα 

νουκλεοτίδια. Η φθορίζουσα χρωστική δεν είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και δεν έχει 

ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης ή απόρριψης. Προκειμένου να διεγερθεί η φθορίζουσα 

χρωστική χρησιμοποιούνται ακτίνες λέιζερ. Οι εκπομπές φθορισμού συλλέγονται σε μια 

συζευγμένη με φορτίο συσκευή που είναι σε θέση να καθορίσει το μήκος κύματος. Οι 

αναλυτές DNA Perkin-Elmer Applied Biosystems (ΑΒΙ) σχεδιάζονται για να διακρίνουν και τα 

τέσσερα μήκη κύματος φθορίζουσας χρωστικής ταυτόχρονα, πράγμα που επιτρέπει πλήρη 

ανάλυση αλληλουχίας DΝΑ σε μία λωρίδα πάνω στο πήκτωμα. 

Διαφορετικοί βαθμοί αυτοματισμού είναι επίσης διαθέσιμοι. Για πλήρη αυτοματοποίηση, 

το μόνο που απαιτείται είναι η φόρτωση ενός δίσκου δείγματος με το πρότυπο DNA και ο 

εξοπλισμός εκτελεί την επισήμανση και την ανάλυση. Η άλλη επιλογή είναι η 

πραγματοποίηση των αντιδράσεων επισήμανσης με φθορίζουσες χρωστικές, η φόρτωση 
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των δειγμάτων σε ένα πήκτωμα και η τοποθέτησή τους στον αναλυτή DNA. Ο εξοπλισμός 

εκτελεί το διαχωρισμό και την ανάλυση. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα την ακολουθία 

νουκλεοτιδίων και αποθηκεύει τις πληροφορίες στον υπολογιστή (www.dnalc.org). 

Οι μέθοδοι προσδιορισμού αλληλουχιών προϊόντων αντίδρασης PCR παράγουν τις 

αναλυτικότερες πληροφορίες, και επιτρέπουν να εντοπιστεί ένα ευρύ φάσμα βιολογικών 

ειδών, με βάση την αλληλουχία ενός θραύσματος DNA. Ωστόσο, υπάρχουν και 

αξιοσημείωτοι περιορισμοί σε αυτές τις μεθόδους. Για παράδειγμα, αν και οι τεχνολογικές 

εξελίξεις έχουν μειώσει τόσο το χρόνο όσο και την τιμή της αλληλουχίας, εξακολουθεί να 

είναι η πιο χρονοβόρα και η πιο δαπανηρή μέθοδος από άλλες εναλλακτικές μεθόδους. 

Επιπλέον, οι περισσότερες μέθοδοι προσδιορισμού ακολουθίας χρησιμοποιούν DNA 

θραύσματα που είναι πολύ μακριά για να ανακτηθούν από το συγκεκριμένα καταπονημένα 

δείγματα. Ωστόσο, αυτοί οι περιορισμοί παρακάμπτονται, είτε μέσω της χρήσης των mini 

barcodes (που στηρίζονται στη διατήρηση της διακριτικής ικανότητας των κλασικών 

barcodes με την αλληλούχιση όμως μικρότερων θραυσμάτων) (Meusnier et al., 2008; 

Günther et al., 2016;), είτε με την αξιοποίηση διαφορετικών μοντέρνων τεχνικών όπως των 

τεχνολογιών NGS (Sambrook et al., 2001; Sambrook & Russell, 2006). 

 

 

1.9 Στατιστική ανάλυση 

 

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε μία σύγχρονη πληθυσμιακή μελέτη είναι αναγκαίο να 

υπολογιστούν οι γενετικές αποστάσεις και να δημιουργηθούν φυλογενετικά δέντρα. 

Προτού γίνει λόγος για τις τεχνικές κατασκευής φυλογενετικών δέντρων, αξίζει να 

αναφερθούν βασικές έννοιες που θα χρειαστούν για την καλύτερη κατανόηση της 

στατιστικής επεξεργασίας, στα πλαίσια της υπολογιστικής βιολογίας. 

 

Γενετική ομοιότητα  

Είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος στην υπολογιστική βιολογία και εκφράζεται ως ποσοστό. 

Ουσιαστικά μετράει τον ποσοστό των ίδιων νουκλεοτιδίων ανάμεσα σε δύο ή και 

περισσότερες ακολουθίες, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.  
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Σχήμα 2. Συγκρίνοντας τις δύο ακολουθίες οι οποίες αποτελούνται από 10 νουκλεοτίδια, παρατηρείται ότι ο 

βαθμός ομοιότητας είναι 80%. (Νικολάου και Χουβαρδάς, 2015) 

 

Ομολογία 

Ως ομόλογες χαρακτηρίζονται οι ακολουθίες για τις οποίες θεωρούμε (λόγω υψηλού 

βαθμού ομοιότητας) ότι προέρχονται από κοινούς προγόνους, δηλαδή οι δύο νέες 

ακολουθίες προέρχονται από μία κοινή, εφόσον έχουν υποστεί κάποιες μεταβολές.  

 

Γενετική απόσταση D  

Είναι η παράμετρος που δείχνει τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε δύο (ή περισσότερες) 

ακολουθίες. Ανατρέχοντας στο Σχήμα 2, μπορούμε να πούμε ότι οι δύο ακολουθίες έχουν 

γενετική απόσταση 0,2. 

 

Υπόθεση του μοριακού ρολογιού  

Η συγκεκριμένη υπόθεση έγινε από τους Zuckerandl και Pauling το 1962 και θεωρεί πως η 

σχέση που συνδέει τον αριθμό των αντικαταστάσεων που γίνονται στα νουκλεοτίδια (από 

προγόνους σε απογόνους) σε συνάρτηση με το χρόνο, είναι γραμμική. Οι περισσότερες 

τεχνικές κατασκευής φυλογενετικών δέντρων στηρίζονται στην υπόθεση του μοριακού 

ρολογιού. 

 

Δείκτης FST 

Ο δείκτης FST μετρά τη διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών. Όσο η τιμή FST προσεγγίζει 

τη μονάδα τόσο περισσότερο διαφοροποιούνται οι πληθυσμοί μεταξύ τους (Wright, 1943)     

 

Φυλογενετικά Δέντρα 

Προκειμένου να αναπαρασταθεί η εξελικτική ιστορία και να γίνει η ποσοτικοποίηση 

νουκλεοτιδικών διαφορών των αλληλουχιών δημιουργούνται φυλογενετικά δέντρα. Είναι 

απαραίτητο οι αλληλουχίες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ομόλογες μεταξύ τους.  
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Τα φυλογενετικά δέντρα είναι διαγράμματα που απεικονίζουν τη σχέση ομοιότητας μεταξύ 

των υπό εξέταση δειγμάτων. Επίσης, ορισμένοι τύποι φυλογενετικών δέντρων είναι ικανοί 

να αποτυπώσουν και την εξελικτική συγγένεια των δειγμάτων. 

 

1.9.1 Μέθοδοι κατασκευή φυλογενετικών δέντρων 

 

UPGMA 

Η μέθοδος UPGMA παίρνει το όνομά της από το ακρωνύμιο “Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Averages” και περιγράφει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία που 

ακολουθείται για τη δημιουργία του δέντρου. Η UPGMA ξεκινά από έναν πίνακα γενετικών 

αποστάσεων και κατασκευάζει το φυλογενετικό δέντρο. Είναι ιδιαίτερα γρήγορη και 

παράγει ικανοποιητικά δενδρογράμματα, ακόμα και για μεγάλο αριθμό αλληλουχιών 

(Sneath and Sokal, 1973). To τελικό αποτέλεσμα της UPGMA είναι η δημιουργία ενός 

κλαδογράμματος όπως φαίνεται στο Σχήμα 3 .  

 

 

Neighbor- Joining 

Μια άλλη μέθοδος που φέρει το όνομα Neighbor-Joining, προτείνεται για την κατασκευή 

φυλογενετικών δέντρων από πίνακες γενετικών αποστάσεων. Η αρχή της μεθόδου είναι να 

βρεθούν ζεύγη λειτουργικών ταξινομικών μονάδων (δηλ. αλληλουχίες) που ελαχιστοποιούν 

το συνολικό μήκος διακλάδωσης σε κάθε στάδιο της ομαδοποίησης των αλληλουχιών, και 

 

Σχήμα 3. Κλαδόγραμμα που δημιουργεί η 

τεχνική UPGMA. 
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τελικά δημιουργείται ένα δέντρο με αστεροειδή μορφή (Σχήμα 4) (Saitou & Nei, 1986). Τα 

σύγχρονα προγράμματα στατιστικής ανάλυσης προσφέρουν τη δυνατότητα μετατροπής του 

παραπάνω διαγράμματος σε ένα συνηθισμένο κλαδόγραμμα. 

 

 

Minimum Evolution 

Η μέθοδος της ελάχιστης εξέλιξης (Minimum evolution-ME) βασίζεται στο γεγονός ότι το 

δέντρο με το ελάχιστο μήκος, το οποίο υπολογίζεται από το άθροισμα των μηκών όλων των 

κλάδων, θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει καλύτερα τη φυλογένεση (Rzhetsky & Nei, 1993). Το 

μεγάλο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι πρέπει πρώτα να υπολογιστεί το μήκος όλων 

των δέντρων, προκειμένου να επιλεγεί το δέντρο που προσεγγίζει τη πραγματικότητα. Για 

μεγάλο αριθμό αλληλουχιών είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί το σωστό δέντρο, λόγω του 

μεγάλου αριθμού των πιθανών δέντρων. 

 

1.10 Χρήση των μεθοδολογιών DNA σε πληθυσμιακές μελέτες του είδους 

Mullus barbatus 

 

Ο γενετικός πολυμορφισμός των ελληνικών πληθυσμών του είδους Μullus barbatus έχει 

απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα στον παρελθόν, και για το λόγο αυτό έχουν 

διεξαχθεί πληθυσμιακές μελέτες με διαφορετικές τεχνικές μοριακής ανάλυσης όπως: 

αλλοενζυμική ανάλυση (Mamuris et al., 1998a; Apostolidis et al., 2009), ανάλυση τυχαίων 

 

Σχήμα 4. Διάγραμμα μεθόδου Neighbor-

Joining. 
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ενισχυμένων πολυμορφικών τμημάτων DNA (Rapid Amplified Polymorphic DNAs-RAPDs) 

(Mamuris et al., 1998b; Apostolidis et al., 2009), και ανάλυση μιτοχονδριακού DNA (COI, Cyt 

b) με πολυμορφισμό μήκους περιοριστικών θραυσμάτων (Restriction Fragment Length 

Polymorphisms-RFLPs) (Mamuris et al., 2001; Apostolidis et al., 2009). 

Οι μελέτες των Mamuris et al. (1998a, b, 2001) έγιναν σε πληθυσμούς είδους Μullus 

barbatus που αλιεύθηκαν από το Αιγαίο πέλαγος και από το Ιόνιο Πέλαγος. H γενετική 

απόσταση μεταξύ των πληθυσμών από τον Αμβρακικό κόλπο και από το Ιόνιο πέλαγος 

υπολογίστηκε D=0,0027 χρησιμοποιώντας τη τεχνική της αλλοενζυμικής ανάλυσης, D=0,002 

χρησιμοποιώντας τη  μέθοδο RAPD, και D=0,000 χρησιμοποιώντας την ανάλυση του 

μιτοχονδριακού DNA. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ελάχιστη έως αμελητέα 

διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο υπό μελέτη πληθυσμούς. Και στις δύο μελέτες 

(Mamuris et al., 1998a, b) ο πληθυσμός από το Ιόνιο πέλαγος (Κέρκυρα) και ο πληθυσμός 

από τον Αμβρακικό κόλπο ομαδοποιήθηκαν χωριστά στο δενδρόγραμμα UPGMA, και 

διαφοροποιήθηκαν από τους πληθυσμούς του Αιγαίου πελάγους. Αντίθετα, η RFLPs 

ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA έδειξε ότι οι δύο ίδιοι πληθυσμοί του είδους (Ιόνιο 

πέλαγος, Αμβρακικός κόλπος) δεν ομαδοποιήθηκαν χωριστά (Mamuris et al., 2001). Στην 

ίδια μελέτη (Mamuris et al., 2001) οι πληθυσμοί του Αιγαίου πελάγους φαίνεται να 

αποκλίνουν από τους πληθυσμούς του Ιονίου πελάγους (μέσος όρος D=0,014) και συνήχθη 

το συμπέρασμα ότι η γονιδιακή ροή από το Ιόνιο πέλαγος προς το Αιγαίο πέλαγος και 

αντίστροφα, ήταν μικρή.  

Η ενδοπληθυσμιακή ετερογένεια των ειδών Mullus barbatus και Mullus surmuletus έχει 

μελετηθεί με την αξιοποίηση τμημάτων των γενετικών τόπων cyt b, 

12S ribosomal RNA και  cytochrome oxidase II (Keskin & Can, 2009).  Με βάση αυτά τα 

δεδομένα, η διάκριση του είδους Mullus barbatus στα υποείδη Mullus barbatus barbatus 

και Mullus barbatus  ponticus  ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί (Keskin & Can, 2009). 

 

1.11 Προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ 

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 1992 η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θέσπισε για πρώτη φορά το καθεστώς για την προστασία των γεωγραφικών 

ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και  τροφίμων, καθώς 

και το καθεστώς για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Η 
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τελευταία ενημέρωση των κανονισμών που θεσπίστηκαν το 1992 έγινε το 2012 με τον 

Καν(ΕΕ) 1151/2012, με σκοπό τη βελτίωση και προσαρμογή τους στα σημερινά δεδομένα. Ο 

νέος κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να στραφούν σε μορφές 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της διαφοροποίησης της γεωργικής 

παραγωγής. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς (ιδίως των 

μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα 

τους που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές 

στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδημά τους, και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να 

αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα, με εγγυήσεις για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη 

γεωγραφική τους προέλευση (www.minagric.gr). 

 

Προϊόντα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) 

Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:  

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

χώρα 

β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο 

ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και 

ανθρώπινους παράγοντες   

γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης 

γεωγραφικής περιοχής 

Ελληνικά προϊόντα με ταυτοποίηση Π.Ο.Π.  έχουν χαρακτηριστεί η φέτα, το κασέρι, το 

αυγοτάραχο Μεσολογγίου καθώς και άλλα πολλά.  

 

Προϊόντα Π.Γ.Ε. ( Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) 

Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:  

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα  

β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό 

μπορούν να αποδοθούν κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση  

γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της 

οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής 

http://www.minagric.gr/
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 Ως προϊόντα Π.Γ.Ε. έχουν χαρακτηριστεί  ελαιόλαδα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος 

(Χανιά Κρήτης, Λακωνία, Λέσβος-Μυτιλήνη κ.α.), το Κρητικό παξιμάδι, το μελεκούνι Ρόδου 

κ.α. (www.minagric.gr) 

Έχουν γίνει μελέτες στην Ισπανία χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες DNA, προκειμένου να 

διαχωρίσουν το Π.Ο.Π προϊόν Ternera de Navarra (βόειο  κρέας που παράγεται στη Ναβάρα 

της Ισπανίας) από τα υπόλοιπα βοδινά κρέατα (Arana et al., 2002). Επίσης, αντίστοιχες 

έρευνες διεξήχθησαν προκειμένου να επαληθεύσουν τη γνησιότητα των ντοματών San 

Marzano που έφεραν ετικέτα Π.Ο.Π. (Scarano et al., 2015).  

 

http://www.minagric.gr/
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της πληθυσμιακής δομής του είδους Μullus 

barbatus στον Ελλαδικό χώρο, με σκοπό την περαιτέρω ταυτοποίηση ενός πληθυσμού του 

είδους ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Καταβλήθηκε προσπάθεια να 

αναλυθούν δείγματα από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας: 20 δείγματα 

από τον Αμβρακικό κόλπο, 20 δείγματα από το Ιόνιο πέλαγος και τα υπόλοιπα από τον 

Κόλπο της Καλλονής, σε σύνολο 60 δειγμάτων. Η χρησιμοποίηση στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας πολλαπλών γενετικών δεικτών (COI, cytochrome b και D-Loop) προσφέρει τη 

δυνατότητα αντιπαραβολής των αποτελεσμάτων, και αποκλεισμού τυχών αποκλίσεων που 

συχνά παρατηρούνται όταν αναλύεται ένας μόνο γενετικός τόπος. Η αξιοποίηση σύγχρονων 

μοριακών αναλύσεων όπως η ανάλυση πρωτοδιάταξης  (sequencing) με τη μέθοδο Sanger 

προϊόντων PCR σε υποστρώματα DNA που απομονώθηκαν με το πρωτόκολλο CTAB, 

προσφέρει μεγαλύτερη αναλυτική ικανότητα σε σχέση με παλιότερες μεθόδους (π.χ. 

RFLPs). 

Η παρούσα εργασία συμβάλει στην πληθυσμιακή μελέτη του είδους Μullus barbatus στον 

Ελλαδικό χώρο, με στόχο  τα αποτελέσματα της να αξιοποιηθούν σε πρωτόκολλα 

ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης της γεωγραφικής προέλευσης προϊόντων, τα οποία είναι  

προαπαιτούμενα για την ταυτοποίηση προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

3.1 Δειγματοληψία 

 

Αλιεύτηκαν συνολικά 60 δείγματα κατά τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 2016 - Μάιος 

2017, εκ των οποίων τα 20 από τον Αμβρακικό κόλπο, 20 από το Ιόνιο πέλαγος και 20 από 

τον κόλπο της Καλλονής. Στη συνέχεια, οι ιχθύες ελέγχθηκαν ως προς τα μορφολογικά τους 

χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν όλα τα δείγματα ανήκουν στο είδος Mullus 

barbatus. Τέλος, από τα δείγματα αφαιρέθηκε μικρή ποσότητα μυικού ιστού η οποία 

τοποθετήθηκε σε σωληνάκια Eppendorf 1,5ml, τα οποία αποθηκεύτηκαν στην κατάψυξη 

στους -20˚C. 

 

3.2 Απομόνωση DNA 

 

3.2.1 Παρασκευή Διαλυμάτων 

  

Για την απομόνωση του DNA με το πρωτόκολλο CTAB  πρέπει να παρασκευαστούν τα εξής 

διαλύματα: 

1. Διάλυμα 1Μ Tris-HCl, pH= 8 

Σε ογκομετρική φιάλη 1L,  121,14 gr Tris base διαλύονται σε 900ml δις-απεσταγμένο  Η2Ο. 

Το pH ρυθμίζεται στο 8 με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 37%. Τέλος συμπληρώνεται δις- 

απεσταγμένο  Η2Ο μέχρι τη χαραγή. 

2. Διάλυμα 0,5Μ EDTA, pH = 8 

Σε ογκομετρική φιάλη 1L, διαλύονται 186,12 gr EDTA σε 1000ml δις-απεσταγμένο  Η2Ο. Το 

pH ρυθμίζεται με NaOH σε μορφή σκόνης. 

3. Διάλυμα 4Μ ΝaCl 

Σε ογκομετρική φιάλη 1L, 233,76 gr NaCl διαλύονται σε 1000ml δις-απεσταγμένο  Η2Ο. 

4. Διάλυμα CTAB 2Χ 

Σε ογκομετρική φιάλη 100ml, προστίθενται 10ml 1M Tris HCl pH = 8, 35ml 4M NaCl, 4ml 

0,5M EDTA, 2 gr CTAB, και συμπληρώνεται μέχρι τη χαραγή με δις-απεσταγμένο  Η2Ο. Το 

μίγμα θερμαίνεται και ταυτόχρονα αναδεύεται, προκειμένου να διαλυθεί πλήρως, και στο 

τέλος προστίθενται 100μl μερκαπτοαιθανόλης.  
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5. Διάλυμα πρωτεϊνάσης Κ 10 mg/ml 

Σε σωλήνα Eppendorf 1,5ml, διαλύονται 10 mg πρωτεϊνάσης με 1ml δις-απεσταγμένο  Η2Ο.  

6. Διάλυμα χλωροφορμίου – ισοαμυλικής αλκοόλης 24V:1V 

Σε ογκομετρική φιάλη 100ml, αναμιγνύονται μέσω καλής ανάδευσης 96ml διαλύματος 

χλωροφορμίου και 4ml διαλύματος ισοαμυλικής αλκοόλης. 

7. Διάλυμα SAVAGE 

Σε σωλήνες Falcon 50ml, προστίθενται 25ml διαλύματος εξισορροπημένης φαινόλης και 

25ml διαλύματος χλωροφορμίου- ισοαμυλικής αλκοόλης. 

8. Διάλυμα αλκοόλης 70% 

Σε ογκομετρική φιάλη 100ml, διαλύονται 70ml απόλυτης αλκοόλης με 30ml δις-

απεσταγμένο  Η2Ο. 

9. Διάλυμα 2Μ Tris-HCl, pH = 7,4 

Σε ογκομετρική φιάλη 100ml, διαλύονται 24,22gr Tris base σε 90 ml δις-απεσταγμένο  Η2Ο. 

Το pH ρυθμίζεται στο 7,4 της κλίμακας και στη συνέχεια συμπληρώνεται νερό μέχρι τη 

χαραγή.  

10. Διάλυμα ΤΕ (10mMTris-HCl pH = 7,4, 1mM EDTA pH = 8) 

Σε ογκομετρική φιάλη 1L, διαλύονται 5ml 2Μ Tris-HCl pH = 7,4 και 2ml διαλύματος 0,5Μ 

EDTA pH = 8. Τέλος, η φιάλη συμπληρώνεται μέχρι τη χαραγή με δις-απεσταγμένο  Η2Ο. 

  

3.2.2 Διαδικασία  

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι για την απομόνωση του DNA, το 

πρωτόκολλο CTAB και το έτοιμο kit απομόνωσης ‘’UltraClean® Tissue & Cells DNA Isolation 

Kit ‘’ της εταιρείας MoBio. Κατά την εφαρμογή και των δύο μεθόδων αξίζει να σημειωθεί 

πως είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται σχολαστικά μέτρα καθαριότητας του χώρου 

(πάγκοι εργασίας) καθώς και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται (νυστέρια, λαβίδες κτλ), 

προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος τυχόν επιμολύνσεων. Για τη χρήση του kit 

απομόνωσης ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν. Τα βήματα της 

διαδικασίας του πρωτοκόλλου CTAB (Hillis et al., 1996) περιγράφονται παρακάτω: 

 Με καθαρό νυστέρι κόβεται μικρή ποσότητα (περίπου 70 mg) από τα δείγματα 

Mullus barbatus που έχουν αποθηκευτεί στην κατάψυξη, και μεταφέρεται σε 

σωλήνα Eppendorf 1,5 ml. 
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 Προστίθεται 0,5ml διαλύματος CTAB 2X στο σωλήνα. Το CTAB διασπά την κυτταρική 

και την πυρηνική μεμβράνη, με αποτέλεσμα τα οργανίδια του κυττάρου να 

απελευθερώνονται καθώς και το DNA. 

 Προστίθενται 5μl διαλύματος 10mg/ml πρωτεϊνάσης Κ. Η πρωτεϊνάση καταστρέφει 

τις πρωτεΐνες των κυττάρων αλλά και τις ιστόνες του DNA. 

 Το μείγμα επωάζεται στους 55˚C για δύο ώρες, και κατά τη διάρκεια της επώασης 

ανά μισή ώρα ανακινείται, προκειμένου να διαλυθεί πλήρως ο ιστός. 

  Έπειτα γίνεται προσθήκη 0,5ml διαλύματος SAVAGE, στην οργανική φάση του 

οποίου διαλύονται τα λιπίδια και οι πρωτεΐνες των κυττάρων ενώ στην υδατική 

φάση διαλύεται το DNA.  

 Ακολουθεί έντονη ανάδευση, περιστροφή των φιαλιδίων για 5min και 

φυγοκέντρηση του μείγματος στις 12.000 στροφές για 3min. Έτσι επιτυγχάνεται ο 

διαχωρισμός των φάσεων, και το υπερκείμενο που περιέχει το DNA μεταφέρεται 

προσεκτικά σε νέο σωλήνα Eppendorf.  

 Προστίθενται 0,5 ml διαλύματος χλωροφορμίου.  

 Ακολουθεί έντονη ανάδευση, περιστροφή των φιαλιδίων για 5min και 

φυγοκέντρηση του μείγματος στις 12.000 στροφές για 3min.  

 Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο σωλήνα Eppendorf και προστίθεται 1ml 

παγωμένης απόλυτης αιθανόλης. Ακολουθεί περιστροφή των σωλήνων και 

φυγοκέντρηση, ώστε το DNA να προσκολληθεί στα τοιχώματα. Η αιθανόλη 

αφυδατώνει το DNA που γίνεται ορατό σε μορφή λευκού νήματος ή μπίλιας.  

 Προσεκτικά αφαιρείται η απόλυτη αιθανόλη και προστίθεται 1ml διαλύματος 

αλκοόλης 70%.  

 Ακολουθεί περιστροφή των σωλήνων για 30min και παραμονή για τουλάχιστον 2 

ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Το μείγμα φυγοκεντρείται και απομακρύνεται 

προσεκτικά η αλκοόλη. Η πλήρης απομάκρυνση της αλκοόλης αποτελεί βασικό 

στάδιο κατά την απομόνωση του DNΑ, καθώς τα υπολείμματα αλκοόλης δρουν 

ανασταλτικά στο στάδιο της αντίδρασης PCR.   

 Προσθήκη 100μl διαλύματος ΤΕ στο οποίο διαλύεται το DNA.  

 Τέλος, το DNA αποθηκεύεται σε θερμοκρασία -24 ˚C. 
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3.3 Αντίδραση PCR 

 

3.3.1 Ενίσχυση του γονιδίου COI 

 

Για την ενίσχυση του μιτοχονδριακού γονιδίου COI, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι 

εκκινητές (της εταιρείας IDT, USA) που δίνουν προϊόν PCR με μήκος αλυσίδας περίπου 

655bp (Ward et al., 2005): 

 

 

 

Το μίγμα της αντίδρασης PCR φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Συνολικός όγκος αντίδρασης 25 μl 

Buffer Taq DNA πολυμεράσης 2,5 μl 

MgSO4 0,625 μl 

Διάλυμα dNTP 0,6 μl 

Εκκινητής 1 0,25 μl 

Εκκινητής 2 0,25 μl 

Διάλυμα Taq DNA πολυμεράσης 0,2 μl 

DNA από κάθε άτομο 1 μl 

Δις- απεσταγμένο νερό 19,575 μl 

 

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της περιοχής του γονιδίου COI είναι 

το εξής (Ward et al., 2005): 

 95˚C για 5 min, αρχική αποδιάταξη του δίκλωνου DNA 

 94˚C για 30 sec, επιπλέον αποδιάταξη DNA 

 52˚C για 30 sec, σύνδεση των εκκινητών στο DNA 

 72˚C για 1 min, δράση της πολυμεράσης και επιμήκυνση των αλυσίδων DNA 

 Επανάληψη των προηγούμενων βημάτων, εκτός του πρώτου, για 35 φορές (κύκλοι) 

 72˚C για 10 min, συμπληρωματική επιμήκυνση 

Αφού ολοκληρωθεί η αντίδραση PCR, τα προϊόντα αποθηκεύονται στο ψυγείο στους 

4˚C. 

 

FishF2-5 -  TCGACTAATCATAAAGATATCGGCAC – 3 

FishR2-5 -  ACTTCAGGGTGACCGAAGAATCAGAA - 3 
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3.3.2 Ενίσχυση του γονιδίου cyt b 

 

Για την ενίσχυση του μιτοχονδριακού γονιδίου cyt b ακολουθήθηκε η μέθοδος 

σύμφωνα με τους Kochzius et al. (2010). Οι ακολουθίες των εκκινητών (της εταιρείας 

IDT, USA) που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

 

 

 

Η αντίδραση PCR που χρησιμοποιήθηκε τελικά για την ενίσχυση των δειγμάτων είναι η 

εξής: 

Συνολικός όγκος αντίδρασης 25 μl 

Buffer Taq DNA πολυμεράσης 2,5 μl 

MgSO4 0,6 μl 

Διάλυμα dNTP 0,6 μl 

Εκκινητής 1 0,25 μl 

Εκκινητής 2 0,25 μl 

Διάλυμα Taq DNA πολυμεράσης 0,2 μl 

DNA από κάθε άτομο 1 μl 

Δις- απεσταγμένο νερό 19,6 μl 

 

Το πρόγραμμα ενίσχυσης για την περιοχή του γονιδίου Cyt b με την παραπάνω αντίδραση 

έχει ως εξής: 

 94˚C για 4 min, αρχική αποδιάταξη του δίκλωνου DNA 

 94˚C για 30 sec, επιπλέον αποδιάταξη DNA 

 52˚C για 30 sec, σύνδεση των εκκινητών στο DNA 

 72˚C για 90 sec, δράση της πολυμεράσης και επιμήκυνση των αλυσίδων DNA 

 Επανάληψη των προηγούμενων βημάτων, εκτός του πρώτου, για 35 φορές (κύκλοι) 

 72˚C για 7 min, συμπληρωματική επιμήκυνση 

Αφού ολοκληρωθεί η αντίδραση PCR τα προϊόντα αποθηκεύονται στο ψυγείο στους 4˚C. 

 

CytbMbF 5-GGCTGATTCGGAATATGCAYGCNAAYGG-3’ 

CytbMbR 5-GGGAATGGATCGTAGAATTGCRTANGCRAA-3 
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3.4 Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 

 

Προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία της απομόνωσης του DNA καθώς και της αντίδρασης 

PCR, ακολουθεί ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης. Η πηκτή έχει συγκέντρωση 1% 

αγαρόζη σε διάλυμα 1ΧΤΒΕ, όταν πρόκειται να ελεγχθεί ολόκληρο το DNA μετά την 

απομόνωση. Η συγκέντρωση της αγαρόζης αυξάνεται σε 1,5% όταν πρόκειται να ελεγχθεί 

το προϊόν της αντίδρασης PCR. Αυτή η διαφοροποίηση στη συγκέντρωση γίνεται επειδή το 

DNA έχει μεγαλύτερο μοριακό βάρος σε σχέση με το προϊόν ενίσχυσης της PCR, οπότε θα 

αυξηθεί δραματικά ο χρόνος ηλεκτροφόρησης.  

Πριν τη φόρτωση των δειγμάτων στη πηκτή, αυτά αναμειγνύονται με διάλυμα κυανού της 

βρωμοφαινόλης. Η ανίχνευση γίνεται μετά από χρώση του DNA με τη χρωστική Midori 

Green, η οποία αναμιγνύεται με το μίγμα της αγαρόζης. Προκειμένου να παρατηρηθεί το 

μήκος της αλυσίδας των υπό μελέτη δειγμάτων, ‘’φορτώνεται’’ στην πηκτή ένας μάρτυρας 

(ladder), του οποίου τα θραύσματα έχουν γνωστό μέγεθος. Για την παρατήρηση δειγμάτων 

συνολικού DNA χρησιμοποιείται ο 1000bp ladder, ενώ για την παρατήρηση PCR προϊόντων 

χρησιμοποιείται ο 100bp ladder. Η πηκτή τοποθετείται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης και 

καλύπτεται πλήρως με διάλυμα 1ΧTBE. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, το DNA ως 

αρνητικά φορτισμένο λόγω των υδροξυλίων και των φωσφορικών ομάδων, κινείται εντός 

της πηκτής προς το θετικά φορτισμένο πόλο της (άνοδος).  

Τέλος, η πηκτή τοποθετείται στο υπεριώδες φως και το γενετικό υλικό εμφανίζεται σαν μία 

φωτεινή ζώνη επάνω στην πηκτή αγαρόζης. Η συσκευή παραγωγής υπεριώδους φωτός 

είναι συνδεδεμένη με φωτογραφική μηχανή, και μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος 

(DOC-IT), γίνεται λήψη φωτογραφίας. 

 

3.5 Καθαρισμός του προϊόντος PCR 

 

Ο καθαρισμός του προϊόντος της PCR γίνεται με σκοπό την απομάκρυνση υπολειμμάτων 

από εκκινητές και νουκλεοτίδια (dNTPs). Για τον καθαρισμό των προϊόντων 

χρησιμοποιήθηκε το UltraClean® PCR Clean-Up Kit της MoBio Labs και ακολουθήθηκαν 

επακριβώς οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Το αποτέλεσμα που προέκυψε μετά τον 

καθαρισμό τοποθετήθηκε στην κατάψυξη στους -24˚C. 
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3.6 Ανάλυση πρωτοδιάταξης (sequencing) 

 

Η ανάλυση πρωτοδιάταξης πραγματοποιήθηκε για την αλληλούχηση των δύο 

μιτοχονδριακών γονιδίων COI και cyt b. Η ανάλυση πρωτοδιάταξης έγινε με  τη μέθοδο 

Sanger (Sanger et al., 1977), χρησιμοποιώντας τον αυτόματο αναλυτή ΑΒΙ 3500. Κατά τη 

μέθοδο Sanger, αρχικά πραγματοποιείται μια δεύτερη αντίδραση PCR, στην οποία η 

πολυμεράση θα δημιουργήσει τα μονόκλωνα τμήματα DNA, τα οποία διαφέρουν μεταξύ 

τους κατά ένα νουκλεοτίδιο. Έπειτα ακολουθεί καθαρισμός του προϊόντος της PCR, και 

τέλος γίνεται προετοιμασία των δειγμάτων για την τοποθέτησή τους στον αναλυτή ΑΒΙ 3500 

(Σχήμα 5).  

 

 

3.6.1 Προετοιμασία της δεύτερης αντίδρασης PCR 

 

Η δεύτερη αντίδραση PCR πραγματοποιείται για να προστεθούν τα φθορίζοντα 

νουκλεοτίδια και να δημιουργηθούν από την πολυμεράση μονόκλωνα τμήματα DNA, τα 

οποία διαφέρουν μεταξύ τους κατά ένα νουκλεοτίδιο. Η δεύτερη αντίδραση PCR έγινε με τη 

χρήση του ‘’BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit’’  της εταιρείας Applied 

Biosystems. 

Τα δείγματα τοποθετούνται σε ειδικό φορέα της εταιρίας ΑΒΙ. Ο τελικός όγκος της 

αντίδρασης PCR για κάθε δείγμα είναι 6μl. Σε κάθε πηγαδάκι του φορέα προστίθενται: 

 2μl καθαρισμένο προϊόν PCR 

 

Σχήμα 5. Αυτόματος αναλυτής ΑΒΙ 3500. 
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 4μl Master mix το οποίο αποτελείται από:  

o 2,554μl Η2Ο 

o 0,096μl εκκινητή 

o 1,05μl sequencing buffer  

o 0,3μl Big dye premix 

Το διάλυμα Big dye premix περιέχει την πολυμεράση, τα κανονικά νουκλεοτίδια (dNTPs) και 

τα τροποποιημένα νουκλεοτίδια με τις φθορίζουσες χρωστικές (ddNTPs). Το διάλυμα 

sequencing buffer χρησιμοποιείται μόνο για την αραίωση του διαλύματος Big dye premix 7. 

Το πρόγραμμα που ακολουθείται για την PCR είναι το εξής: 

 min στους 96˚C, αρχική αποδιάταξη του δίκλωνου DNA  

 20 sec στους 96˚C, αποδιάταξη του δίκλωνου DNA 

 15 sec  στους  55˚C,  σύνδεση  των  εκκινητών  στο  DNA  στόχο  

 min στους 60˚C, δράση πολυμεράσης και επιμήκυνση των αλυσίδων DNA 

 Ο θερμοκρασιακός κύκλος επαναλαμβάνεται 40 φορές (βήματα 2-4) 

 

3.6.2 Καθαρισμός του δεύτερου προϊόντος PCR 

 

Ο καθαρισμός του προϊόντος της δεύτερης αντίδρασης PCR πραγματοποιείται για την 

απομάκρυνση των φθοριζόντων νουκλεοτιδίων που δεν έχουν ενσωματωθεί. Τα διαλύματα 

που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: 

 EDTA 0,5Μ, pH=8 (0,1μl ανά δείγμα) 

 Sodium acetate 3M, pH=5,2 (0,2μl ανά δείγμα)  

 Αιθανόλη 99% (24μl ανά δείγμα) 

Η διαδικασία καθαρισμού έχει ως εξής: 

 Ετοιμάζεται ένα μείγμα για το σύνολο των δειγμάτων για καθαρισμό, και 

τοποθετούνται 24,3μl από το μίγμα σε κάθε πηγαδάκι του φορέα (plate), το οποίο 

ήδη περιέχει το προϊόν της δεύτερης αντίδρασης PCR 

 Σκεπάζεται το plate με ειδικό καπάκι 

 Επωάζεται στο σκοτάδι για 1 ώρα 

 Φυγοκεντρείται για 30 min στις 3.700 στροφές και στους 15˚C 

 Αναποδογυρίζεται το plate, απομακρύνεται το υγρό περιεχόμενο και το 

καθαρισμένο προϊόν PCR έχει παραμείνει ως ίζημα 
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 Φυγοκεντρείται για 15 sec στις 400 στροφές και στους 15˚C 

 Στη συνέχεια προστίθενται 70μl διαλύματος αλκοόλης 70%, σε κάθε δείγμα 

 Φυγοκεντρείται για 15 min  στις 3.700 στροφές και στους 15˚C 

 Αναποδογυρίζεται το plate και απομακρύνεται το υγρό περιεχόμενο 

 Φυγοκεντρείται για 15 sec στις 400 στροφές και στους 15˚C 

 Επωάζεται στο σκοτάδι για 1h στους 37˚C 

 

3.6.3 Προετοιμασία των δειγμάτων για τοποθέτηση στον αναλυτή ABI 3500 

 

Σε κάθε “πηγάδι” του plate τοποθετούνται 9,5 μl φορμαμίδιο. Το φορμαμίδιο διατηρεί τα 

κομμάτια του DNA μονόκλωνα, εφόσον λειτουργεί ως αποδιατακτικός παράγοντας. Στη 

συνέχεια το plate τοποθετείται για 5min στους 95˚C, όπου γίνεται αποδιάταξη των 

δίκλωνων τμημάτων DNA. Στη συνέχεια τα δείγματα είναι έτοιμα να τοποθετηθούν στον 

αυτόματο αναλυτή. 

Οι βελόνες παίρνουν 1μl από το δείγμα και το στέλνουν στα capillaries (τα οποία έχουν 

μέσα το πολυμερές της ηλεκτροφόρησης). Η διαδικασία της ηλεκτροφόρησης γίνεται στο 

εσωτερικό του αναλυτή, και ένας ανιχνευτής Laser δίνει σήμα κάθε φορά που εντοπίζει ένα 

φθορίζον νουκλεοτίδιο. 

Το σήμα μεταφράζεται σαν μία έγχρωμη κορυφή, και καθώς το όλο σύστημα συνδέεται με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, η ακολουθία των νουκλεοτιδίων του DNA εμφανίζεται σαν μία 

ακολουθία έγχρωμων κορυφών στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

3.7 Στατιστική ανάλυση 

 

Οι ακολουθίες που προέκυψαν από την ανάλυση της πρωτοταγούς δομής των γονιδίων COI 

και Cytb αναλύθηκαν με το πακέτο BioEdit (Hall, 1999).  

Η ταυτοποίηση των δειγμάτων με το γονίδιο COI έγινε στη βάση ταυτοποίησης BOLD 

(Barcode of Life Data Systems) (http://www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine). 

Η ταυτοποίηση των δειγμάτων με το γονίδιο Cytb έγινε με τη χρήση του λογισμικού 

προγράμματος BLAST, στη βάση δεδομένων Genbank του NCBI 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Για την εύρεση των διαφορετικών απλοτύπων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 

DAMBE6 (Xia, 2017). Η φυλογενετική ανάλυση των απλοτύπων και των πληθυσμών έγινε με 

http://www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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το πρόγραμμα MEGA7 (Kumar et al., 2016). Τέλος, για το προσδιορισμό του δείκτη FST 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Arlequin 3.5.2.2 (Excoffier and Lischer, 2010). 
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4. Αποτελέσματα 

 

4.1 Απομόνωση ολικού DNA 

 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται τα αποτελέσματα της απομόνωσης DNA, για τους 

πληθυσμούς που εξετάστηκαν. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της απομόνωσης με το 

Ultra Clean Tissue & Cells DNA Isolation Kit και με το πρωτόκολλο C-TAB. 

Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα μετά την ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 

1%, των δειγμάτων που προέρχονται από το Ιόνιο πέλαγος. Η εξαγωγή έγινε με το Kit του 

εμπορίου. Η επιτυχία της εξαγωγής του DNA φαίνεται στις φθορίζουσες ζώνες που 

εμφανίζονται πάνω στην πηκτή.  

 

 

Σχήμα 6. Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 1% με δείγματα από τον πληθυσμό του Ιονίου πελάγους. 

 

Στα Σχήματα 7 & 8  παρουσιάζεται το αποτέλεσμα μετά την ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 

αγαρόζης 1%, των δειγμάτων που προέρχονται από τον Αμβρακικό κόλπο και τον κόλπο της 

Καλλονής. Η απομόνωση του DNA έγινε με το πρωτόκολλο CTAB. Οι θολές ζώνες που 

σχηματίζονται κάτω από την ζώνη που δηλώνει την επιτυχία της εξαγωγής, δείχνουν ότι 

υπάρχουν μικρότερα θραύσματα του DNA. 

   

 

Σχήμα 7. Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 1% με δείγματα από τον πληθυσμό του κόλπου της Καλλονής. 
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Σχήμα 8. Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 1% με δείγματα από τον πληθυσμό του Αμβρακικού κόλπου. 

 

4.2 Προϊόντα αντίδρασης PCR 

 

4.2.1 Γονίδιο COI 

 

Στο Σχήμα 9 φαίνονται τα προϊόντα της ενίσχυσης του γονιδίου της κυτοχρωμικής 

οξειδάσης (COI) στον πληθυσμό του Αμβρακικού κόλπου. Το γονίδιο της κυτοχρωμικής 

οξειδάσης (COI) ενισχύθηκε επιτυχώς σε όλα τα δείγματα του Αμβρακικού, εμφανίζοντας 

μια έντονη φωτεινή ζώνη περίπου στα 700 ζεύγη βάσεων, σε σύγκριση με το μάρτυρα των 

100 βάσεων (100bp DNA ladder). 

 

 

Σχήμα 9. Προϊόντα ενίσχυσης του γονιδίου της κυτοχρωμικής οξειδάσης (COI) στον πληθυσμό του 

Αμβρακικού κόλπου. 

 

Στο Σχήμα 10 φαίνονται τα προϊόντα της ενίσχυσης του γονιδίου της κυτοχρωμικής 

οξειδάσης (COI) στον πληθυσμό του Ιονίου πελάγους. Το γονίδιο της κυτοχρωμικής 

οξειδάσης (COI) ενισχύθηκε επιτυχώς σε όλα τα δείγματα του Ιονίου, εμφανίζοντας μια 

έντονη φωτεινή ζώνη στο ύψος των 700 ζευγών βάσεων, σε σύγκριση με το μάρτυρα των 

100 βάσεων.  
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Σχήμα 10. Προϊόντα ενίσχυσης του γονιδίου της κυτοχρωμικής οξειδάσης (COI) στον πληθυσμό του Ιονίου 

πελάγους. 

 

Στο Σχήμα 11 φαίνονται τα προϊόντα της ενίσχυσης του γονιδίου της κυτοχρωμικής 

οξειδάσης (COI) στον πληθυσμό του κόλπου της Καλλονής. Το γονίδιο της κυτοχρωμικής 

οξειδάσης (COI) ενισχύθηκε επιτυχώς σε όλα τα δείγματα του κόλπου της Καλλονής, 

εμφανίζοντας μια έντονη φωτεινή ζώνη στο ύψος των 700 ζευγών βάσεων σε σύγκριση με 

το μάρτυρα των 100 βάσεων.  

 

Σχήμα 11. Προϊόντα ενίσχυσης του γονιδίου της κυτοχρωμικής οξειδάσης (COI) στον πληθυσμό του κόλπου 

της Καλλονής. 
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4.2.2 Γονίδιο cyt-b 

 

Στο Σχήμα 12 φαίνονται τα αποτελέσματα της ενίσχυσης του γονιδίου του κυτοχρώματος b 

(cytb) στον πληθυσμό του Αμβρακικού κόλπου. Το γονίδιο του κυτοχρώματος b (cytb) 

ενισχύθηκε επιτυχώς σε όλα τα δείγματα του Αμβρακικού κόλπου, εμφανίζοντας μια έντονη 

φωτεινή ζώνη στο ύψος των 640 ζευγών βάσεων σε σύγκριση με το μάρτυρα των 100 

βάσεων. 

 

  

Σχήμα 12. Προϊόντα ενίσχυσης του γονιδίου του κυτοχρώματος b (cytb) στον πληθυσμό του Αμβρακικού 

κόλπου. 

 

Στο Σχήμα 13 φαίνονται τα αποτελέσματα της ενίσχυσης του γονιδίου του κυτοχρώματος b 

(cytb) στον πληθυσμό του Ιονίου πελάγους. Το γονίδιο του κυτοχρώματος b (cytb) 

ενισχύθηκε επιτυχώς σε όλα τα δείγματα του Ιονίου πελάγους, εμφανίζοντας μια έντονη 

φωτεινή ζώνη στο ύψος των 640 ζευγών βάσεων σε σύγκριση με το μάρτυρα των 100 

βάσεων. 

 

 

Σχήμα 13. Προϊόντα ενίσχυσης του γονιδίου του κυτοχρώματος b (cytb) στον πληθυσμό του Ιονίου πελάγους. 

 

Στο Σχήμα 14 φαίνονται τα αποτελέσματα της ενίσχυσης του γονιδίου του κυτοχρώματος b 

(cytb) στον πληθυσμό του κόλπου της Καλλονής. Το γονίδιο του κυτοχρώματος b (cytb) 

ενισχύθηκε επιτυχώς σε όλα τα δείγματα του κόλπου της Καλλονής, εμφανίζοντας μια 
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έντονη φωτεινή ζώνη στο ύψος των 640 ζευγών βάσεων σε σύγκριση με το μάρτυρα των 

100 βάσεων.  

 

 

Σχήμα 14. Προϊόντα ενίσχυσης του γονιδίου του κυτοχρώματος b (cytb) στον πληθυσμό του κόλπου της 

Καλλονής. 

 

4.2.3 Βρόγχος D-Loop 

 

Ο βρόγχος D-Loop δε μελετήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία, καθώς δεν υπήρχαν ειδικοί 

εκκινητές για μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής στο είδος Mullus barbatus. Για το λόγο 

αυτό, χρησιμοποιήθηκαν παγκόσμιοι (universal) εκκινητές (Cheng et al., 2012) οι οποίοι δεν 

εγγυώνται επιτυχημένη αντίδραση PCR.  

Στο Σχήμα 15 φαίνεται ενδεικτικά μία προσπάθεια με τους παγκόσμιους εκκινητές. Το 

αποτέλεσμα της αντίδρασης δεν είναι το επιθυμητό καθώς έχουν σχηματιστεί πολλές ζώνες 

για το κάθε δείγμα. Aυτό σημαίνει ότι οι εκκινητές ‘’κόλλησαν’’ σε διάφορα σημεία πάνω 

στην αλυσίδα του DNA και όχι στα επιθυμητά άκρα του γονιδίου. 

 

 

Σχήμα 15. Δοκιμή PCR με universal εκκινητές. Τα άτομα που δοκιμάστηκαν προέρχονται από τους 

πληθυσμούς του Ιονίου πελάγους και του κόλπου της Καλλονής. 
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4.3 Ανάλυση Πρωτοδιάταξης (Sequencing) 

 

Για την ανάλυση και την επεξεργασία των χρωματογραφημάτων που προέκυψαν από τον 

αναλυτή ABI 3500, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Bio Edit (Hall, 1999). Στα παρακάτω 

σχήματα φαίνεται μέρος του χρωματογραφήματος για κάθε γονίδιο, για ένα από τα 

δείγματα που αναλύθηκαν σε κάθε πληθυσμό. 

 

4.3.1 Γονίδιο COI 

 

Για το γονίδιο COI αλληλουχήθηκαν 637 βάσεις (Σχήμα 16, Σχήμα 17, Σχήμα 18).  

 

 

Σχήμα 16. Χρωματογράφημα που προκύπτει έπειτα από ανάλυση πρωτοδιάταξης του γονιδίου COI στον 

πληθυσμό του Αμβρακικού κόλπου. 
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Σχήμα 17. Χρωματογράφημα που προκύπτει έπειτα από ανάλυση πρωτοδιάταξης του γονιδίου COI στον 

πληθυσμό του Ιονίου πελάγους. 

 

 

Σχήμα 18. Χρωματογράφημα που προκύπτει έπειτα από ανάλυση πρωτοδιάταξης του γονιδίου COI στον 

πληθυσμό του κόλπου της Καλλονής. 
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4.3.2 Γονίδιο cyt b 

 

Για το γονίδιο cyt b αλληλουχήθηκαν 576 βάσεις (Σχήμα 19, Σχήμα 20, Σχήμα 21). 

 

 

Σχήμα 19. Χρωματογράφημα που προκύπτει έπειτα από ανάλυση πρωτοδιάταξης του γονιδίου cyt b στον 

πληθυσμό του Αμβρακικού κόλπου. 

 

 

Σχήμα 20. Χρωματογράφημα που προκύπτει έπειτα από ανάλυση πρωτοδιάταξης του γονιδίου cyt b στον 

πληθυσμό του Ιονίου πελάγους. 
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Σχήμα 21. Χρωματογράφημα που προκύπτει έπειτα από ανάλυση πρωτοδιάταξης του γονιδίου cyt b στον 

πληθυσμό του Κόλπου της Καλλονής. 

 

4.4 Ταυτοποίηση δειγμάτων στη βάση δεδομένων BOLD 

 

 Οι ταυτοποιήσεις για το γονίδιο COI έγιναν στη βάση δεδομένων BOLD 

(http://www.boldsystems.org/). Στον Πίνακα 2 δίνονται τα ποσοστά ταυτοποίησης για όλα 

τα άτομα όλων των πληθυσμών. Από τα ποσοστά ταυτοποίησης είναι φανερό, ότι όλα τα 

άτομα των πληθυσμών που προέρχονται από τον Αμβρακικό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος 

ανήκουν στο είδος Mullus barbatus. Τρία άτομα από τον πληθυσμό του κόλπου της 

Καλλονής βρέθηκαν να ανήκουν στο είδος Mullus surmuletus. Tα συγκεκριμένα άτομα απλά 

απομακρύνθηκαν και δε χρησιμοποιηθήκαν περεταίρω στην πληθυσμιακή μελέτη. 

  

Πίνακας 2. Ποσοστά ταυτοποίησης για όλα τα άτομα των τριών πληθυσμών, όπως αυτά προκύπτουν από τη 

βάση δεδομένων BOLD. 

ΑΤΟΜΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΤΟΜΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Α1 M.barbatus 99,8%  Ι11 M.barbatus 99,8% 

Α2 M.barbatus 99,8%  I12 M.barbatus 100% 

Α3 M.barbatus 99,8%  Ι13 M.barbatus 99,5% 

Α4 M.barbatus 100%  I14 M.barbatus 99,84% 

http://www.boldsystems.org/


38 
 

Α5 M.barbatus 99,8%  Ι15 M.barbatus 100% 

Α6 M.barbatus 99,7%  Ι16 M.barbatus 99,3% 

Α7 M.barbatus 100%  I17 M.barbatus 100% 

Α8 M.barbatus 99,5%  I18 M.barbatus 99,84% 

Α9 M.barbatus 100%  I19 M.barbatus 100% 

Α10 M.barbatus 99,5%  I20 M.barbatus 99,68% 

Α11 M.barbatus 99,8%  I21 M.barbatus 100% 

Α12 M.barbatus 100%  I22 M.barbatus 100% 

Α13 M.barbatus 99,8%     

Α14 M.barbatus 100%     

Α15 M.barbatus 100%  K1 M.barbatus 99,7% 

Α16 M.barbatus 100%  K2 M.barbatus 100% 

Α17 M.barbatus 99,8%  K3 M.barbatus 100% 

Α18 M.barbatus 99,8%  K4 M.barbatus 99,8% 

Α19 M.barbatus 99,7%  K5 M.surmuletus 100% 

Α20 M.barbatus 99,8%  K6 M.barbatus 98,7% 

    K7 M.barbatus 99,8% 

I1 M.barbatus 100%  K8 M.surmuletus 99,84% 

Ι2 M.barbatus 99,8%  K9 M.barbatus 99,7% 

Ι3 M.barbatus 100%  K10 M.barbatus 100% 

Ι4 M.barbatus 100%  K11 M.barbatus 99,7% 

Ι5 M.barbatus 99,4%  K12 M.surmuletus 100% 

Ι6 M.barbatus 99,7%  K13 M.barbatus 99,7% 

Ι7 M.barbatus 100%  K14 M.barbatus 100% 

Ι8 M.barbatus 100%  K15 M.barbatus 99,8% 

I9 M.barbatus 100%  K16 M.barbatus 100% 

I10 M.barbatus 99,83%  K17 M.barbatus 99,5% 
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4.5 Διαχωρισμός απλοτύπων 

 

Η εύρεση των απλοτύπων έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος DAMBE6 (Xia, 2017). Για 

το γονίδιο της κυτοχρωμικής οξειδάσης COI διαχωρίστηκαν 32 απλότυποι (Παράρτημα Ι), 

και για το γονίδιο του κυτοχρώματος b διαχωρίστηκαν 19 απλότυποι (Παράρτημα ΙΙ). 

Επίσης δημιουργήθηκαν οι συνολικές ακολουθίες για τα δύο γονίδια, για όλα τα άτομα 

όλων των πληθυσμών (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Στους  Πίνακες 3 και 4 φαίνονται οι απλοτυπικές συχνότητες για τα δύο γονίδια, σε όλους 

τους πληθυσμούς. 

Πίνακας 3. Απλοτυπικές συχνότητες για το γονίδιο COI. 

ΑΠΛΟΤΥΠΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΙΟΝΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ 

Η1 4 7 3 

Η2 3 1 - 

Η3 1 2 1 

Η4 1 1 1 

Η5 2 - - 

Η6 1 - 1 

Η7 1 - - 

Η8 1 - - 

Η9 1 - - 

Η10 1 - - 

Η11 1 - - 

Η12 1 - - 

Η13 1 - - 

Η14 1 - - 

Η15 - 1 - 

Η16 - 1 - 

Η17 - 1 - 

Η18 - 1 - 

Η19 - 1 - 

Η20 - 1 - 
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Η21 - 1 - 

Η22 - 1 - 

Η23 - 1 - 

Η24 - 1 - 

Η25 - - 1 

Η26 - - 1 

Η27 - - 1 

Η28 - - 1 

Η29 - - 1 

Η30 - - 1 

Η31 - - 1 

Η32 - - 1 

 

Πίνακας 4. Απλοτυπικές συχνότητες για το γονίδιο cyt b. 

ΑΠΛΟΤΥΠΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΙΟΝΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ 

Η1 5 6 4 

Η2 8 3 3 

Η3 2 1 2 

Η4 - 4 - 

Η5 - 1 1 

Η6 1 1 - 

Η7 1 - - 

Η8 - - 1 

Η9 1 - - 

Η10 1 - - 

Η11 1 - - 

Η12 - 1 - 

Η13 - 1 - 

Η14 - 1 - 

Η15 - 1 - 

Η16 - 1 - 
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Η17 - - 1 

Η18 - - 1 

Η19 - - 1 

 

Οι απλότυποι αναλύθηκαν με το πρόγραμμα MEGA7 (Kumar et al., 2016) και παράχθηκαν 

τρία δενδρογράμματα για κάθε γονίδιο. 

Οι διαφορετικοί απλότυποι και για τα δύο γονίδια κατατέθηκαν στη βάση δεδομένων 

Genbank. Οι κωδικοί πρόσβασης (accession numbers) για την κυτοχρωμική οξειδάση (COI) 

είναι MG969169-MG969200 και για το κυτόχρωμα b (cytb) είναι MG969201-MG969219. 
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4.6 Δενδρογράμματα απλοτυπικής ανάλυσης 

 

4.6.1 Neighbor- Joining δενδρογράμματα  

 

 COI 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Neighbor-Joining (Saitou & Nei, 

1987) για το γονίδιο COI (Σχήμα 22). Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους διακλάδωσης = 

0,07618453, με κλίμακα και μήκη διακλάδωσης στις ίδιες μονάδες με αυτές των εξελικτικών 

αποστάσεων που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το φυλογενετικό δέντρο. Δείχνει τις 

φυλογενετικές σχέσεις (εξελικτικές αποστάσεις) μεταξύ των απλοτύπων για το γονίδιο COI. 

Το δέντρο κατασκευάστηκε με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 2016). Η 

ανάλυση περιλάμβανε 32 ακολουθίες με 637 βάσεις, στο τελικό σύνολο των δεδομένων. 

 

 

Σχήμα 22. Δενδρόγραμμα απλοτύπων που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Neighbor-Joining για το 

γονίδιο COI. 
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Cyt b 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 2016). 

Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους διακλάδωσης = 0,05074729. Η ανάλυση περιλάμβανε 19 

ακολουθίες με 576 βάσεις στο τελικό σύνολο δεδομένων (Σχήμα 23). 

  

 

Σχήμα 23. Δενδρόγραμμα απλοτύπων που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Neighbor-Joining για το 

γονίδιο cytb. 
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 4.6.2 UPGMA δενδρογράμματα 

 

COI 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο UPGMA (Sneath & Sokal, 1973) 

για το γονίδιο COI (Σχήμα 24). Εμφανίζεται το βέλτιστο δέντρο με άθροισμα μήκους 

διακλάδωσης =0,07413900, με κλίμακα και μήκη διακλάδωσης στις ίδιες μονάδες με αυτές 

των εξελικτικών αποστάσεων που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το φυλογενετικό 

δέντρο. Δείχνει τις φυλογενετικές σχέσεις (εξελικτικές αποστάσεις) μεταξύ των απλοτύπων 

για το γονίδιο COI. Το δέντρο κατασκευάστηκε με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et 

al., 2016). Η ανάλυση περιλάμβανε 32 ακολουθίες με 637 βάσεις στο τελικό σύνολο των 

δεδομένων. 

 

 

Σχήμα 24. Δενδρόγραμμα απλοτύπων που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο UPGMA για το γονίδιο 

COI 
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Cyt b 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 2016). 

Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους διακλάδωσης = 0,04910780. Η ανάλυση περιλάμβανε 19 

ακολουθίες με 576 βάσεις στο τελικό σύνολο δεδομένων (Σχήμα 25). 

 

 

Σχήμα 25. Δενδρόγραμμα απλοτύπων που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο UPGMA για το γονίδιο 

cytb. 
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4.6.3 Minimum Evolution δενδρογράμματα 

 

COI 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Minimum Evolution (Rzhetsky 

& Nei, 1992) για το γονίδιο COI (Σχήμα 26). Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους διακλάδωσης 

= 0,07669851, με κλίμακα και μήκη διακλάδωσης στις ίδιες μονάδες με αυτές των 

εξελικτικών αποστάσεων που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το φυλογενετικό δέντρο. 

Δείχνει τις φυλογενετικές σχέσεις (εξελικτικές αποστάσεις) μεταξύ των απλοτύπων για το 

γονίδιο COI. Οι εξελικτικές αποστάσεις σχεδιάστηκαν σύμφωνα με μέθοδο της μέγιστης 

συνθετικής πιθανότητας (Tamura et al., 2004). Το ακόλουθο δένδρο αναζητήθηκε 

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Close-Neighbor-Interchange (CNI) (Nei & Kumar, 2000), σε 

επίπεδο αναζήτησης 1. Ο αλγόριθμος Neighbor-joining χρησιμοποιήθηκε για να 

δημιουργήσει το αρχικό δένδρο. Η ανάλυση περιλάμβανε 32 ακολουθίες με 637 βάσεις στο 

τελικό σύνολο δεδομένων. Οι αναλύσεις έγιναν με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et 

al., 2016).  

 

Σχήμα 26. Δενδρόγραμμα απλοτύπων που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Minimum Evolution για 

το γονίδιο COI. 
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Cyt b 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 2016). 

Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους διακλάδωσης = 0,05051953. Η ανάλυση περιλάμβανε 19 

ακολουθίες με 576 βάσεις στο τελικό σύνολο δεδομένων (Σχήμα 27). 

 

 

Σχήμα 27. Δενδρόγραμμα που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Minimum Evolution για το γονίδιο 

cyt b. 

 



48 
 

4.7 Δενδρογράμματα πληθυσμιακής ανάλυσης 

 

Για τη κατασκευή των φυλογενετικών δέντρων μεταξύ των πληθυσμών, υπολογίστηκαν οι 

γενετικές αποστάσεις (D) μεταξύ των πληθυσμών με το πρόγραμμα MEGA7. Τα ακόλουθα 

φυλογενετικά δέντρα για το γονίδιο της κυτοχρωμικής οξειδάσης (COI) και του 

κυτοχρώματος b (cyt b) σχεδιάστηκαν με τις γενετικές αποστάσεις που φαίνονται στον 

Πίνακα 5. 

  

 

4.7.1 Neighbor- Joining δενδρογράμματα 

 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Neighbor-Joining (Saitou & Nei 

1987) για το γονίδιο COI (Σχήμα 28). Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους διακλάδωσης = 

0,00800000, με κλίμακα και μήκη διακλάδωσης στις ίδιες μονάδες με αυτές των εξελικτικών 

αποστάσεων που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το φυλογενετικό δέντρο. Οι τιμές 

των γενετικών αποστάσεων εισήχθησαν από το χρήστη. Οι αναλύσεις διεξήχθησαν με το 

στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 2016). 

 

  

 AMVRAKIKOS

 KALLONI

 IONIO

0.00050

 

Σχήμα 28. Φυλογενετικό δέντρο μεταξύ των τριών πληθυσμών βασισμένο στις ακολουθίες για το COI 

γονίδιο, που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο Neighbor-Joining. 

 

Πίνακας 5. Γενετικές αποστάσεις (D) μεταξύ των πληθυσμών που μελετήθηκαν, βασισμένες στις 

νουκλεοτιδικές ακολουθίες για τα γονίδια COI και cyt b. 
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Για την κατασκευή του δενδρογράμματος (Σχήμα 29) οι τιμές των γενετικών αποστάσεων 

παρασχέθηκαν από το χρήστη. Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους διακλάδωσης = 

0,01100000. Οι αναλύσεις διεξήχθησαν με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 

2016).  

 

 

4.7.2 UPGMA  δενδρογράμματα 

 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο UPGMA (Sneath & Sokal, 1973) 

για το γονίδιο COI (Σχήμα 30). Στο Σχήμα 30 εμφανίζεται το βέλτιστο δέντρο με άθροισμα 

μήκους διακλάδωσης = 0,00800000, με κλίμακα και μήκη διακλάδωσης στις ίδιες μονάδες 

με αυτές των εξελικτικών αποστάσεων που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το 

φυλογενετικό δέντρο. Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων παρασχέθηκαν από το χρήστη. 

Οι αναλύσεις διεξήχθησαν με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 2016).  

 

 

 AMVRAKIKOS

 KALLONI
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0.000000.000500.001000.001500.002000.00250

 

Σχήμα 30. Φυλογενετικό δέντρο μεταξύ των τριών πληθυσμών βασισμένο στις ακολουθίες για το COI 

γονίδιο, που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο UPGMA. 
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0.0010

 

Σχήμα 29.  Φυλογενετικό δέντρο μεταξύ των τριών πληθυσμών βασισμένο στις ακολουθίες για το γονίδιο 

του κυτοχρώματος b (cytb), που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο Neighbor-Joining. 
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Για την κατασκευή του δενδρογράμματος (Σχήμα 31) οι τιμές των γενετικών αποστάσεων 

παρασχέθηκαν από το χρήστη. Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους διακλάδωσης 

=0,01100000. Οι αναλύσεις διεξήχθησαν με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 

2016).  

 

 

 

4.7.3 Minimum Evolution δενδρογράμματα 

 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Minimum Evolution (Rzhetsky 

& Nei, 1992) για το γονίδιο COI (Σχήμα 32). Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους διακλάδωσης 

= 0,00800000, με κλίμακα και μήκη διακλάδωσης στις ίδιες μονάδες με αυτές των 

εξελικτικών αποστάσεων που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το φυλογενετικό δέντρο. 

Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων παρασχέθηκαν από το χρήστη. Το ακόλουθο δένδρο 

αναζητήθηκε χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Close-Neighbor-Interchange (CNI) (Nei & 

Kumar, 2000) σε επίπεδο αναζήτησης 1. Ο αλγόριθμος Neighbor-joining χρησιμοποιήθηκε 

για τη δημιουργία του αρχικού δένδρου. Οι αναλύσεις διεξήχθησαν με το MEGA7 (Kumar et 

al., 2016). 
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Σχήμα 31.Φυλογενετικό δέντρο μεταξύ των τριών πληθυσμών βασισμένο στις ακολουθίες για το γονίδιο του 

κυτοχρώματος b (cytb), που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο UPGMA. 
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Για την κατασκευή του δενδρογράμματος (Σχήμα 33) οι τιμές των γενετικών αποστάσεων 

παρασχέθηκαν από το χρήστη. Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους διακλάδωσης 

=0,01100000. Οι αναλύσεις διεξήχθησαν με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 

2016).  

 

 

 

4.7.4 Δενδρογράμματα πληθυσμιακής ανάλυσης στις συνολικές ακολουθίες 

 

Δημιουργήθηκαν οι συνολικές ακολουθίες και για τα δύο γονίδια (CΟΙ-cyt b), σε όλα τα 

άτομα όλων των πληθυσμών. Τα ακόλουθα φυλογενετικά δέντρα για τις συνολικές 

ακολουθίες σχεδιάστηκαν με τις γενετικές αποστάσεις (D) που φαίνονται στον Πίνακα 6.  

 AMVRAKIKOS
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 KALLONI

0.0010

 

Σχήμα 33. Φυλογενετικό δέντρο μεταξύ των τριών πληθυσμών βασισμένο στις ακολουθίες για το γονίδιο του 

κυτοχρώματος b (cyt b), που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο μέθοδο Minimum Evolution. 

 

 

Σχήμα 32. Φυλογενετικό δέντρο μεταξύ των τριών πληθυσμών βασισμένο στις ακολουθίες για το COI γονίδιο, 

που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο Minimum Evolution. 
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Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Neighbor-Joining (Saitou & Nei, 

1987) για τις συνολικές ακολουθίες (Σχήμα 34). Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους 

διακλάδωσης = 0,00950000, με κλίμακα και μήκη διακλάδωσης στις ίδιες μονάδες με αυτές 

των εξελικτικών αποστάσεων που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το φυλογενετικό 

δέντρο. Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων παρασχέθηκαν από το χρήστη. Οι αναλύσεις 

διεξήχθησαν με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 2016). 

  

 

 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο UPGMA (Sneath & Sokal, 1973) 

για τις συνολικές ακολουθίες (Σχήμα 35). Στο Σχήμα 35 εμφανίζεται το βέλτιστο δέντρο με 

άθροισμα μήκους διακλάδωσης= 0,00950000 , με κλίμακα και μήκη διακλάδωσης στις ίδιες 

μονάδες με αυτές των εξελικτικών αποστάσεων που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το 

φυλογενετικό δέντρο. Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων παρασχέθηκαν από το χρήστη. 

Οι αναλύσεις διεξήχθησαν με το στατιστικό πακέτο MEGA7 (Kumar et al., 2016). 
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Σχήμα 34. Φυλογενετικό δέντρο μεταξύ των τριών πληθυσμών βασισμένο στις συνολικές ακολουθίες (COI-

cyt b), που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο Neighbor-Joining. 

 

Πίνακας 6. Γενετικές αποστάσεις (D) μεταξύ των πληθυσμών που μελετήθηκαν, βασισμένες στις 

συνολικές ακολουθίες και των δύο γονιδίων (COI-cyt b). 
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Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Minimum Evolution (Rzhetsky 

& Nei, 1992) για τις συνολικές ακολουθίες (Σχήμα 36). Σχεδιάστηκε με άθροισμα μήκους 

διακλάδωσης= 0,00950000 , με κλίμακα και μήκη διακλάδωσης στις ίδιες μονάδες με αυτές 

των εξελικτικών αποστάσεων που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το φυλογενετικό 

δέντρο. Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων παρασχέθηκαν από το χρήστη.  

Το ακόλουθο δένδρο αναζητήθηκε χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Close-Neighbor-

Interchange (CNI) (Nei and Kumar, 2000) σε επίπεδο αναζήτησης 1. Ο αλγόριθμος Neighbor-

joining χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του αρχικού δένδρου. Οι αναλύσεις 

διεξήχθησαν με το MEGA7 (Kumar et al., 2016).  

 

 

 

Σχήμα 36. Φυλογενετικό δέντρο μεταξύ των τριών πληθυσμών βασισμένο στις συνολικές ακολουθίες (COI-cyt 

b), που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο Minimum Evolution. 
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Σχήμα 35. Φυλογενετικό δέντρο μεταξύ των τριών πληθυσμών βασισμένο στις συνολικές ακολουθίες (COI-cyt 

b), που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο UPGMA. 
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4.8 Δείκτης FST 

 

Ο δείκτης FST (Wright, 1943) υπολογίστηκε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου Arlequin 

3.5.2.2. (Excoffier & Lischer, 2010). Ο υπολογισμός του δείκτη έγινε με τις συνολικές 

ακολουθίες και των δύο γονιδίων, στους τρεις πληθυσμούς που μελετήθηκαν. Το επίπεδο 

σημαντικότητας ήταν P < 0,05. 

Στον Πίνακα 7 φαίνονται οι τιμές του δείκτη FST μεταξύ των τριών πληθυσμών. Η τιμή του 

δείκτη FST για το σύνολο των πληθυσμών βρέθηκε FST  = 0,03146. 

 

Πίνακας 7. Τιμές FST μεταξύ των τριών πληθυσμών, βασισμένες στις συνολικές ακολουθίες και των δύο 

γονιδίων. Οι τιμές P φαίνονται στις παρενθέσεις. Οι στατιστικά σημαντικές τιμές FST (P < 0.05) υποδηλώνονται 

με αστερίσκο (*). 

 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΙΟΝΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ  [0,07207] [0,79279] 

ΙΟΝΙΟ 0,05791  [0,04505*] 

ΚΑΛΛΟΝΗ -0,02741 0,04768  
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5. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Το μέγεθος των προϊόντων PCR ήταν 637 ζεύγη βάσεων (bp) για το γονίδιο COI και 576 bp 

για το γονίδιο Cyt b. Για την ενίσχυση της περιοχής του βρόγχου D (D Loop), οι παγκόσμιοι 

εκκινητές των Cheng et al. (2012) δοκιμάστηκαν και το προϊόν PCR που προέκυψε είχε 

πολλές ζώνες, αλλά δεν υπήρχε ζώνη με το αναμενόμενο μέγεθος. Επομένως, το τμήμα του 

μιτοχονδριακού βρόγχου D δεν χρησιμοποιήθηκε για περαιτέρω ανάλυση.  

Οι απλότυποι που ανιχνεύθηκαν για το γονίδιο COI στους τρεις πληθυσμούς Μ. barbatus 

ήταν 32. Ο πιο κοινός απλότυπος (Η1) βρέθηκε σε 14 άτομα και από τους τρεις 

πληθυσμούς. Η υψηλή συχνότητα και η ευρεία γεωγραφική κατανομή του απλότυπου 1 

δείχνουν ότι αυτός είναι πιθανόν ο προγονικός απλότυπος. Δύο άλλοι απλότυποι (Η3 και 

Η4) εμπεριείχαν άτομα και των τριών πληθυσμών, αλλά σε χαμηλότερες συχνότητες. Δύο 

απλότυποι ανιχνεύθηκαν σε δύο από τους τρεις πληθυσμούς και όλοι οι άλλοι απλότυποι 

ήταν μοναδικοί και ανιχνεύθηκαν μόνο σε έναν πληθυσμό. 

Για το γονίδιο cyt b βρέθηκαν 19 απλότυποι. Τρεις απλότυποι μοιράστηκαν μεταξύ των 

τριών πληθυσμών και δύο απλότυποι ανιχνεύθηκαν σε δύο από τους τρεις πληθυσμούς. 

Όλοι οι άλλοι απλότυποι ήταν μοναδικοί και βρέθηκαν σε ένα μόνο πληθυσμό. Όλοι οι 

απλότυποι κατατέθηκαν στη GeneBank με τους αριθμούς MG969169-MG969200 

(απλότυποι COI) και MG969201-MG969219 (απλότυποι Cyt b). 

Οι γενετικές αποστάσεις που υπολογίστηκαν με βάση το μοντέλο Kimura 2 παραμέτρων   

είχαν την ίδια τιμή μεταξύ των πληθυσμών Αμβρακικός -Ιόνιο και Αμβρακικός -Καλλονή: D = 

0,005 για το γονίδιο COI, D = 0,007 για το γονίδιο cyt b και D = 0,006 για τις συνολικές 

αλληλουχίες (COI, cyt b). Έτσι, στα φυλογενετικά δέντρα που κατασκευάστηκαν με την 

μέθοδο Neighbor- Joining, χρησιμοποιώντας  τόσο τις αλληλουχίες νουκλεοτιδίων κάθε 

γονιδίου όσο και τις συνολικές ακολουθίες νουκλεοτιδίων (COI και Cyt b), δεν είναι εφικτό 

να διαχωριστεί κανένας από αυτούς τους πληθυσμούς. Οι τιμές της γενετικής απόστασης 

μεταξύ των πληθυσμών του Ιονίου και της Καλλονής ήταν D = 0,006 για το γονίδιο COI, D = 

0,008 για το γονίδιο cyt b και D = 0,007 για τις συνολικές αλληλουχίες, αλλά και πάλι δεν 

υπήρχε μεγάλη διαφοροποίηση αυτών των πληθυσμών στα Neighbor- Joining φυλογενετικά 

δενδρογράμματα. Τα φυλογενετικά δέντρα UPGMA και Minimum Evolution δεν έδειξαν 

σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στους πληθυσμούς M. barbatus. 
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Η συνολική τιμή FST ήταν 0,03146. Παρατηρώντας τον Πίνακα 7 γίνεται εύκολα αντιληπτό 

ότι μόνο ο πληθυσμός από τον κόλπο της Καλλονής διαφοροποιείται από τον πληθυσμό 

του Ιονίου πελάγους (P <0,05), ενώ δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 

άλλων πληθυσμών. 
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6. ΣΥΖΉΤΗΣΗ 

 

Πολλές γενετικές μελέτες για το είδος Μ. barbatus έχουν δημοσιευθεί με διαφορετικές 

μεθοδολογίες: αλλοενζυμική ανάλυση (Basaglia & Callegarini, 1988; Cammarata et al., 1991; 

Mamuris et al., 1998a; Arculeo et al., 1999; Turan, 2006; Ivanova et al., 2014), RAPDs 

(Mamuris et al., 1998b), μιτοχονδριακοί δείκτες (Apostolidis et al., 2001, 2008; Mamuris et 

al., 2001; Keskin and Can, 2009), ανάλυση μικροδορυφόρων (Garoia et al., 2004; Galarza et 

al., 2007, 2009; Maggio et al., 2009; Vogiatzi et al., 2012; Félix-Hackradt et al., 2013; Matić-

Skoko et al., 2018), καθώς επίσης και συνδυασμός τεχνικών (Mamuris et al., 1998a, b; 

Apostolidis et al., 2009). 

Τρεις κοινοί απλότυποι μεταξύ όλων των πληθυσμών του είδους M. barbatus βρέθηκαν για 

τα γονίδια COI και cyt b στην παρούσα μελέτη. Η ύπαρξη κοινών απλοτύπων 

μιτοχονδριακού DNA μεταξύ των  πληθυσμών του Μ. barbatus είναι μία ένδειξη σημαντικής 

ροής γονιδίων μεταξύ των σημείων συλλογής δειγμάτων. Η γενετική απόσταση μεταξύ των 

πληθυσμών του Αμβρακικού Κόλπου-Ιονίου πελάγους και των πληθυσμών του Αμβρακικού 

κόλπου-Καλλονής είχε την ίδια τιμή (D = 0,006), και ως εκ τούτου δεν υπήρξε σαφής 

διάκριση μεταξύ αυτών των πληθυσμών στο Neighbor-Joining δενδρόγραμμα. Μόνο ο 

πληθυσμός του Ιονίου πελάγους διαφοροποιήθηκε σημαντικά από τον πληθυσμό του 

κόλπου της Καλλονής (P < 0,05), ενώ δεν υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 

άλλων πληθυσμών. 

Τα χαμηλά επίπεδα διαφοροποίησης στους θαλάσσιους οργανισμούς πιθανότατα 

οφείλονται στην εκτεταμένη ροή των γονιδίων (Waples, 1998). Η γονιδιακή ροή μεταξύ 

διάφορων πληθυσμών ευνοείται ιδιαίτερα στις ανοικτές θάλασσες καθώς δεν υπάρχουν 

γεωγραφικά εμπόδια (Waples, 1998), ενώ οι παλίρροιες και τα ρεύματα μπορούν επίσης να 

δράσουν ως παράγοντες ανάμιξης και διασποράς διαφόρων ατόμων (Palumbi, 2001). 

Επιπλέον, το είδος M. barbatus είναι βενθοπελαγικό είδος, παρουσιάζοντας στενή σχέση με 

τα χαρακτηριστικά του βιοτόπου του (βάθος, αλατότητα, θερμοκρασία κ.λπ.). Οι 

προνύμφες και τα νεαρά άτομα είναι πελαγικά και όταν μετακινούνται ακολουθούν 

ρεύματα στην επιφάνεια, αλλά τα ενήλικα κατοικούν βαθύτερα στο νερό (10-300 μ.), και 

πιθανότατα μετακινούνται σε μεγάλες εκτάσεις καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις.  

Η τιμή της γενετικής απόστασης μεταξύ των πληθυσμών του Αμβρακικού Κόλπου και του 

Ιονίου Πελάγους που βρέθηκε στην παρούσα μελέτη (D = 0,006) είναι υψηλότερη από τις 
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τιμές D = 0,0027/0,002/0,000 που υπολογίστηκαν μεταξύ παρόμοιων πληθυσμών 

(Αμβρακικός Κόλπος - Κέρκυρα) με τις μεθόδους  RAPD και ανάλυσης μιτοχονδριακού DNA 

αντιστοίχως (Mamuris et al., 1998a, b; 2001). Επίσης, στην παρούσα εργασία βρέθηκε μια 

μη σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο πληθυσμών (P > 0,05) και  μηδενική 

διαφοροποίηση μεταξύ του πληθυσμού του Αμβρακικού κόλπου και του κόλπου της 

Καλλονής. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην υψηλή ροή των γονιδίων όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Σε δύο έρευνες που έγιναν με αλλοενζυμική ανάλυση (Mamuris et 

al., 1998α) και RAPDs (Mamuris et al., 1998b) σε ελληνικούς πληθυσμούς κουτσομούρας, οι 

πληθυσμοί από το Ιόνιο πέλαγος σχημάτισαν ξεχωριστό κλάδο στο UPGMA δενδρόγραμμα 

και διαφοροποιήθηκαν από τους πληθυσμούς του Αιγαίου. Αντίθετα, οι πληθυσμοί της 

Κέρκυρας / Αμβρακικού ομαδοποιήθηκαν χωριστά μετά από ανάλυση μιτοχονδριακού 

DNA-RFLPs, χωρίς εμφανή διαφοροποίηση (Mamuris et al., 2001). 

Στη μελέτη των Mamouris et al. (1998b), οι πληθυσμοί του Αιγαίου φαίνεται να αποκλίνουν 

από τους πληθυσμούς του Ιονίου πελάγους (μέσος όρος D = 0,014), και συνήχθη το 

συμπέρασμα ότι τα επίπεδα ροής των γονιδίων ήταν ανεπαρκή για να ομογενοποιηθούν 

πλήρως οι πληθυσμοί κουτσομούρας. Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε μια χαμηλότερη τιμή 

D = 0,0065 μεταξύ των δύο λεκανών (Κόλπος Αμβρακικού, Ιόνιο / Κόλπος Καλλονής), αλλά 

σημαντική γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών του Ιονίου και της Καλλονής 

(FST = 0,04768, P <0,05). Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την υπόθεση ότι υπάρχει 

γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο λεκανών (Ιόνιο πέλαγος και Αιγαίο πέλαγος). Μια 

παρόμοια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ ενός πληθυσμού του Ιονίου και ενός 

πληθυσμού του Αιγαίου πελάγους (FST = 0,021, P <0,01) βρέθηκε από δεδομένα ανάλυσης 

μικροδορυφόρων στη μελέτη του Matić-Skoko et al. (2018). Επίσης, οι πληθυσμοί 

κουτσομούρας από το Ιόνιο πέλαγος βρέθηκαν να διαφοροποιούνται σημαντικά από τους 

άλλους πληθυσμούς της Ανατολικής και της Δυτικής Μεσογείου (οι τιμές FST κυμαίνονταν 

από 0,021 έως 0,082) (Galarza et al., 2009), ή να παρουσιάζουν μικρή αλλά σημαντική 

γενετική διαφοροποίηση από πληθυσμούς της Αδριατικής και της Δυτικής Μεσογείου 

(Maggio et al., 2009). 

Τα δεδομένα από την παρούσα εργασία καθώς και από προηγούμενες μελέτες (Mamouris 

et al., 1998b; Galarza et al., 2009; Maggio et al., 2009; Matić-Skoko et al., 2018) δείχνουν 

σημαντική γενετική ανομοιογένεια των πληθυσμών κουτσομούρας από το Ιόνιο πέλαγος. 

Αυτά τα προκαταρκτικά συμπεράσματα, εάν συνδυαστούν με περαιτέρω γενετικές 
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αναλύσεις από περισσότερες θέσεις δειγματοληψίας στο Ιόνιο πέλαγος, θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στον μελλοντικό καθορισμό αυτού του προϊόντος ως Π. Γ. Ε. (Imsiridou et al., 

2019). 
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