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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Γενετικής του 

Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) σε συνεργασία με το Τμήμα 
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Διευθυντής του ΙΘΑΒΙΚ Ε. Ζούρος, ενώ εκ των πραγμάτων μεγάλο βάρος από αυτήν 
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κάθε βήμα της διατριβής αλλά η συναναστροφή μαζί του ήταν για μένα μαθητεία 

στην επιστημονική σκέψη και δράση. Και τους τρεις πρώτα και πάνω απ’ όλους 

ευχαριστώ.  

Κοντά σ’ αυτούς ευχαριστίες ανήκουν σε όλο το προσωπικό του εργαστηρίου, 

επιστημονικό και τεχνικό, οι οποίοι πάντα πρόθυμα με βοήθησαν στις δυσκολίες που 

αντιμετώπισα, και δημιούργησαν ένα ευχάριστο κλίμα μέσα στο οποίο μπορούσα να 

δουλέψω δημιουργικά. 

Ευχαριστίες χρωστάω και στους γονείς μου που με πολλή καρτερία ανέχονται 

τις επιλογές μου και στέκονται πάντοτε δίπλα μου ηθικοί και υλικοί αρωγοί. 

Χωρίς την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη η εργασία μου 

θα ήταν πολύ δυσκολότερη. Ας είναι τούτο το πόνημα μνημόσυνο για τον ιδρυτή του 

ιδρύματος Γ. Μποδοσάκη και ευχαριστία για τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος που μου 

χορήγησαν την υποτροφία. 

Τέλος μα όχι τελευταία ευχαριστώ από καρδιάς όλους εκείνους που στάθηκαν 

και  στέκονται πλάι μου κάθε φορά που το θάρρος μου κλονίζεται και μου δίνουν 

δύναμη να προχωρήσω. Όλοι που πέρασαν από αυτό το στάδιο γνωρίζουν πόσο 

σημαντική είναι η συμβολή τέτοιων ανθρώπων. Ίσως τα ονόματά τους να μην πρέπει 

να μπουν στον πρόλογο μιας τέτοιας εργασίας, ίσως να μην επιθυμούσαν και οι ίδιοι 

κάτι τέτοιο, όμως πρέπει να γνωρίζουν ότι κατέχουν την αγάπη μου και το σεβασμό 

μου. 
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SUMMARY  
Mitochondrial DNA (mtDNA) has been extensively used for phylogenetic and 

population studies in animals. Interpretation of results relies on maternal inheritance 

of mitochondrial genomes. Mussels of the genus Mytilus show a different type of 

mtDNA transmission, which has been called Doubly Uniparental Inheritance (DUI). 

According to this mechanism, females are homoplasmic for a type of mtDNA, called 

type F, which they transmit to both daughters and sons. However, males are 

heteroplasmic for an F type and another type which appears exclusively in males (the 

M type). Males transmit exclusively the M type to sons, but not to daughters. The 

double transmission system and the lack of recombination of mitochondrial genomes 

imply the existence of two different lineages of mtDNA: the F and the M. Males have 

been observed that do not have an M type, producing sperm that contains the F type 

only. This provides the opportunity for the emergence of a new M lineage that is 

closer, in terms of sequence, to the F type genomes. This phenomenon has been 

termed «masculinization» of the F lineage, and will produce males heteroplasmic for 

types belonging to the F lineage. 

We have used this system to study the phylogeography of the Mediterranean 

mussel Mytilus galloprovincialis. Samples from the Black Sea, the Eastern 

Mediterranean and the Atlantic coasts of Europe were scored for variation at the 

mitochondrial COIII and 16S rDNA genes by using a PCR-RFLP method and a total 

of 5 different restriction enzymes. The results indicate that all the females (except of 

2) are homoplasmic and most of the males are heteroplasmic. As expected, F and M 

haplotypes group separately in phylogenetic analysis. In the Mediterranean and 

Atlantic samples, an overwhelming majority of males are heteroplasmic for an F and 

an M type. However the majority of the Black Sea males are heteroplasmic for two 

types that belong to the F lineage, indicating the spread of M types hat resulted from 

masculinization events some time ago. In addition, some males from the Black Sea 

and Mediterranean populations appeared as homoplasmic for an F type. These could 

be truly homoplasmic, or reflect the existence of a masculinized F type that has 

diverged little from the F type from which it sprang. These results show the great 

importance of masculinization in interpreting the phylogeography of Mytilus species, 

and possibly other bivalves. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) χρησιμοποιηείtαι συχνότατα για 

φυλογενετικές και πληθυσμιακές μελέτες στα ζώα. Οι μελέτες αυτές στηρίζονται 

στην αρχή της μητρικής κληρονόμισης του mtDNA. Τα μύδια του γένους Mytilus 

δείχνουν ένα διαφορετικό τρόπο μεταβίβασης του mtDNA που καλείται Διπλή 

Μονογονική Κληρονομικότητα (ΔΜΚ). Σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό, τα θηλυκά 

είναι ομοπλασμικά για ένα τύπο mtDNA που καλείται F, και τον οποίο μεταβιβάζουν 

τόσο στους θηλυκούς, όσο και στους αρσενικούς τους απογόνους. Αντίθετα τα 

αρσενικά είναι ετεροπλασμικά για ένα F τύπο κι έναν άλλο ο οποίος εμφανίζεται 

αποκλειστικά στα αρσενικά (ο Μ τύπος). Τα αρσενικά μεταβιβάζουν τον Μ τύπο 

μόνο στους αρσενικούς τους απογόνους αλλά όχι στους θηλυκούς. Το διπλό σύστημα 

μεταβίβασης και η έλλειψη ανασυνδυασμού των μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων, 

οδηγεί στην ύπαρξη δύο διαφορετικών γραμμών mtDNA: την F και την Μ. Έχουν 

παρατηρηθεί αρσενικά τα οποία δεν περιέχουν Μ τύπο και στο σπέρμα τους 

περιέχεται F τύπος mtDNA. Αυτό δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης ενός καινούργιου 

Μ τύπου ο οποίος είναι συγγενέστερος στη νουκλεοτιδική του αλληλουχία με τα 

μόρια της F γραμμής. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «αρρενοποίηση» του F τύπου, 

και οδηγεί στην εμφάνιση αρσενικών που είναι ετεροπλασμικά για δύο τύπους που 

ανήκουν στην F γραμμή. 

Χρησιμοποιήσαμε αυτό το σύστημα για να μελετήσουμε τη φυλογεωγραφία 

του μυδιού της Μεσογείου Mytilus galloprovincialis. Για δείγματα από τη Μαύρη 

Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και τις Ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού 

ανιχνεύθηκε η ποικιλότητα για τα μιτοχονδριακά γονίδια της COIII και 16S rDNA, 

με τη χρήση μιας μεθόδου PCR-RFLP, και συνολικά 5 διαφορετικά περιοριστικά 

ένζυμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλα τα θηλυκά (εκτός από δύο) εμφανίζονται 

ομοπλασμικά και τα περισσότερα αρσενικά εμφανίζονται ετεροπλασμικά. Όπως 

αναμενόταν, οι F και οι Μ απλότυποι ομαδοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους στα 

φυλογενετικά δέντρα. Στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό τα περισσότερα αρσενικά 

είναι ετεροπλασμικά. Όμως στη Μαύρη Θάλασσα η πλειοψηφία είναι ετεροπλασμικά 

για δύο F τύπους υποδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη ενός φαινομένου αρρενοποίησης 

στο παρελθόν. Επιπλέον, εκτός από τα «κανονικά» ετεροπλασμικά άτομα, μερικά 

αρσενικά εμφανίζονται ομοπλασμικά για έναν F τύπο. Αυτά μπορεί να είναι είτε 

πραγματικά ετεροπλασμικά, είτε να περιέχουν αρρενοποιημένους τύπους οι οποίοι 
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όμως διαφέρουν πολύ λίγο με τους αντίστοιχους F τύπους από τους οποίους έχουν 

προέλθει. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν τη σπουδαιότητα που έχει το φαινόμενο 

της αρρενοποίησης στη μελέτη της φυλογεωγραφίας των ειδών του γένους Mytilus, 

και πιθανόν και άλλων διθύρων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1Α. Περιγραφή του οργανισμού 

Το γένος Mytilus περιλαμβάνει τα είδη των μυδιών που ζουν στη θάλασσα και 

πήρε το όνομά του από την αρχαία ελληνική λέξη «μύτιλος» που σήμαινε ακριβώς το 

μύδι. Η ανώτερη κατάταξή του είναι: Φύλο: Μαλάκια (Mollousca), Κλάση: 

Πελεκύποδα ή Δίθυρα ή Ελασματοβράγχια (Pelecypoda, Bivalvia, Lamellibranchia), 

Οικογένεια: Mytilidae, Γένος: Mytilus.  

Τα είδη του γένους αυτού είναι ευρύαλα και προτιμούν ευτροφικές θάλασσες 

ή περιοχές με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα για να μπορούν να βρίσκουν εύκολα τροφή, 

την οποία προσλαμβάνουν με διήθηση. Οι προνύμφες τους είναι πελαγικές ενώ τα 

ολοκληρωμένα άτομα είναι εδραίοι οργανισμοί οι οποίοι προσκολλώνται σε σταθερό 

υπόστρωμα με τον βύσσο, ο οποίος αποτελείται από πρωτεϊνικές ίνες και παράγεται 

από ένα αδένα τον αδένα του βύσσου. Εξαιτίας της ιδιότητάς τους να διηθούν την 

τροφή και της ικανότητάς τους να ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και μάλιστα 

ευτροφικά, έχουν χρησιμοποιηθεί ως βιολογικοί δείκτες ρύπανσης με βαρέα μέταλλα 

τα οποία συσσωρεύονται στους ιστούς τους. Είναι είδη γονοχωριστικά και 

αναπαράγονται με σεξουαλική αναπαραγωγή κατά την οποία τα θηλυκά 

απελευθερώνουν τα ωάρια και τα αρσενικά τα σπερματοζωάρια μέσα στο νερό όπου 

και πραγματοποιείται η γονιμοποίηση. Μπορούν να ζήσουν με μεγάλες πυκνότητες 

πράγμα που διευκολύνει την εκτροφή τους. 

Αν και η οικογένεια Mytilidae πιστεύεται ότι εμφανίστηκε κατά το Δεβόνιο 

(περίπου 400 εκ. χρόνια πριν) (Soot-Ryen, 1969), το γένος Mytilus (Linné, 1758) 

είναι σχετικά πρόσφατο με αναφορές όχι πριν το Πλειόκαινο (Soot-Ryen, 1955).  

Η συστηματική και ο διαχωρισμός των ειδών μέσα στο γένος Mytilus 

παραμένει ασαφής και αποτελεί  θέμα συζήτησης. Κατά καιρούς διάφοροι έχουν 

προσπαθήσει να διαχωρίσουν τα είδη του γένους χρησιμοποιώντας μορφολογικά και 

γενετικά χαρακτηριστικά (Lamy, 1936; Soot-Ryen, 1955; Scarlato and Starobogatov, 

1979). Η πιο πρόσφατη από αυτές τις προσπάθειες είναι της Gosling (1994) η οποία 

διαχωρίζει το γένος σε 5 ή 6 είδη: M. edulis, M. galloprovinciallis, M. trossulus, M. 

californianus, M. desolariensis και πιθανώς M. coruscus. 

Το είδος Mytilus galloprovinciallis (Lamark, 1819) αναφέρεται ως μύδι της 

Μεσογείου γιατί θεωρείται ότι η εξάπλωσή του ξεκίνησε από τη Μεσόγειο και 
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απλώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα και στις ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού. Στη 

Γαλλία, τη Βρετανία και Ιρλανδία το είδος εμφανίζεται συμπατρικά με το είδος M. 

edulis. Τα δύο είδη υβριδίζονται εκτεταμένα στη ζώνη επαφής τους (για σχετικές 

αναφορές βλέπε Gosling, 1994), επίσης θεωρείται ότι εξαπλώνεται στην Κίνα 

Ιαπωνία, Καλιφόρνια, Ν. Αφρική, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Τασμανία. Γενικά το 

είδος εξαπλώνεται σε μέσα γεωγραφικά πλάτη με τάση προς τα θερμότερα νερά.  

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η εκτροφή του είδους τόσο στη 

Μεσόγειο όσο και στον Ατλαντικό και τη Μαύρη Θάλασσα και είναι το 

σπουδαιότερο εκτρεφόμενο δίθυρο από οικονομικής άποψης. Μάλιστα η χώρα μας 

κατέχει τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη (μετά την Ισπανία) παραγωγής μυδιών. 

 

 1Β. Μιτοχονδριακό DNA  

1Β1. Δομή και λειτουργία

Το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) των μεταζώων είναι συνήθως ένα δίκλωνο, 

κυκλικό μόριο. Το μέγεθος του mtDNA κυμαίνεται από 14-Kb στο νηματώδη 

Caenorhabitis Elegans (Okimoto et al., 1992a)  έως 42-Kb  στο χτένι Placopecten 

megellanicus (LaRoche et al., 1990). Το συνηθισμένο του όμως μέγεθος κυμαίνεται 

από 14 έως 17-Kb (Wolstenholme, 1992). Το γονιδιακό περιεχόμενο του mt DNA 

είναι σταθερό με λίγες εξαιρέσεις (για σχετικές αναφορές βλέπε Wolstenholme, 

1992), όμως υπάρχουν διαφορές στο μέγεθος των μιτοχονδριακών γονιδίων του κάθε 

οργανισμού (Wolstenholme 1992).  

Τα πρωτεϊνικά γονίδια που περιέχονται στα μιτοχονδριακά γονιδιώματα είναι 

συνήθως 13: τρεις υπομονάδες του ενζύμου οξειδάση του κυτοχρώματος c (COI, 

COII, COIII) επτά υπομονάδες της αφυδρογονάσης του NADH (ND1, ND2, ND3, 

ND4, ND4L, ND5, ND6), το κυτόχρωμα b (cytb) και δύο υπομονάδες της F0 

ATPάσης (ATPase 6 και ATPase 8). Το γονίδιο της ATPase 8 απουσιάζει από 

αρκετούς οργανισμούς, όπως από τους νηματώδεις C. elegans, Ascaris suum, 

Meloidogyne javanica (Wolstenholme et al., 1987; Okimoto et al., 1991; 1992a,), και 

το δίθυρο Mytilus edulis (Hoffman et al., 1992). Η έκφραση των γονιδίων αυτών 

γίνεται μέσα στο μιτοχόνδριο, που γι’ αυτό το λόγο έχει έναν αυτόνομο 

πρωτεϊνοσυνθετικό μηχανισμό.  Ορισμένα συστατικά αυτού του μηχανισμού 

κωδικοποιούνται επίσης στο mtDNA. Αυτά είναι τα δύο ριβοσωμικά γονίδια για τη 
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μικρή και τη μεγάλη υπομονάδα του ριβοσωμικού RNA (s-rRNA και l-rRNA) καθώς 

και 22 γονίδια tRNA. Το μύδι Mytilus edulis περιέχει ένα επιπλέον γονίδιο t-RNAmet 

το οποίο έχει μια τριπλέτα ΤΑΤ σαν αντικωδικόνιο (Hoffman et al., 1992). Παρόλη 

τη σχετική αυτονομία του μιτοχονδρίου, υπάρχει στενή συνεργασία με το πυρηνικό 

γονιδίωμα.  

Η διάταξη των γονιδίων πάνω στο μόριο θεωρείται σχεδόν σταθερή μέσα σε 

κάθε ζωικό φύλο (εκτός από τα μαλάκια και τους νηματώδεις) αλλά διαφέρει 

ανάμεσα στα φύλα. Ειδικά στα μαλάκια υπάρχουν τουλάχιστον τρία διαφορετικά 

πρότυπα γονιδιακής οργάνωσης του mtDNA: αυτό των γαστεροπόδων, των διθύρων 

και των πολυπλακοφόρων (Lecanidou et al., 1994; Boore and Brown, 1994; Terret et 

al., 1996). 

Τα μιτοχονδριακά γονίδια εντοπίζονται και στις δύο αλυσίδες του DNA και η 

μεταγραφή γίνεται χωριστά για κάθε αλυσίδα εκτός από τους νηματώδεις και το 

Mytilus edulis που όλα τα γονίδια βρίσκονται στην ίδια αλυσίδα. 

Ο γενετικός κώδικας των μιτοχονδρίων είναι διαφορετικός από αυτόν του 

πυρηνικού DNA. Αυτό έγινε γνωστό για πρώτη φορά από συγκρίσεις της αμινοξικής 

αλληλουχίας του γονιδίου COII με την αντίστοιχη νουκλεοτιδική του ανθρώπου και 

του βοδιού (Barrel et al., 1979). Βρέθηκε ότι το κωδικόνιο TGA που στον πυρηνικό 

γενετικό κώδικα αντιστοιχεί σε λήξη, στο μιτοχόνδριο κωδικοποιεί το αμινοξύ 

τρυπτοφάνη. Από τότε έχουν εντοπιστεί αρκετές διαφορές στο γενετικό κώδικα του 

mtDNA. Διαφορές δεν υπάρχουν μόνο ανάμεσα στον πυρηνικό και τον 

μιτοχονδριακό γενετικό κώδικα αλλά και ανάμεσα στο μιτοχονδριακό διαφόρων 

ομάδων οργανισμών. Για παράδειγμα το κωδικόνιο ΑΤΑ κωδικοποιεί μεθειονίνη σε 

όλους τους οργανισμούς εκτός από τα Εχινόδερμα και τα Κνιδόζωα όπου κωδικοποιεί 

ισολευκίνη (για ανασκόπηση βλέπε Wolstenholme 1992). Παρόμοιες διαφορές 

υπάρχουν και στα tRNA. Στα μιτοχόνδρια υπάρχουν συνήθως 22 μόνο tRNA με 

τροποποιημένη μορφή, ενώ στον πυρηνικό κώδικα υπάρχουν 35. Αυτά τα 22 tRNA 

είναι αρκετά στους περισσότερους ζωικούς οργανισμούς να συνθέσουν μέσα στο 

μιτοχόνδριο τις 13 πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται εκεί, χωρίς να κάνουν εισαγωγή 

tRNA από το κυτταρόπλασμα.  

Ειδικά για το μύδι Mytilus edulis οι διαφορές από τον γενετικό κώδικα άλλων 

μεταζώων οφείλονται κυρίως στην ύπαρξη δύο tRNAmet και στο ότι το κωδικόνιο 

ΑΤΤ δε φαίνεται να κωδικοποιεί έναρξη. Οι διαφορές με τον γενικευμένο γενετικό 
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κώδικα οφείλονται στα κωδικόνια TGA που κωδικοποιεί τρυπτοφάνη αντί λήξης, 

ATA (μεθειονίνη αντί ισολευκίνης), AGA και  AGG (σερίνη αντί αργινίνης) 

(Hoffman et al., 1992). Οι ίδιες αλλαγές υπάρχουν και στο μιτοχονδριακό γενετικό 

κώδικα άλλων μαλακίων (Boore and Brown, 1994; Terret et al., 1996; Lecanidou et 

al., 1994; Hatzoglou et al., 1995). 

1Β2. Το mtDNA ως μοριακός σημαντής και φυλογεωγραφικός δείκτης

Το mtDNA έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον τις δύο τελευταίες δεκαετίες για 

μελέτες διασποράς και εξέλιξης οργανισμών καθώς και για μελέτες δυναμικής 

πληθυσμών. Ο λόγος της ευρείας χρήσης του μορίου για τέτοιου είδους μελέτες 

βρίσκεται στις ιδιαίτερες ιδιότητές του που το κάνουν χρήσιμο εργαλείο για το σκοπό 

αυτό. Οι κυριότερες από αυτές τις ιδιότητες είναι: 

Γρήγορος εξελικτικός ρυθμός: Έχει παρατηρηθεί ότι οι νουκλεοτιδικές 

αντικαταστάσεις συμβαίνουν στο mtDNA με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από ότι στο 

πυρηνικό DNA παρόλο που οι λειτουργίες του μορίου είναι εξαιρετικά συντηρημένες 

(Brown et al., 1979, Moritz et al., 1986; Powell et al., 1986; DeSalle et al., 1987; 

Monnerot et al., 1990).  Δύο ερμηνείες έχουν προταθεί για την εξήγηση του 

φαινομένου αυτού: η χαλάρωση των λειτουργικών περιορισμών και η απουσία 

επιδιορθωτικών μηχανισμών στο μιτοχόνδριο. 

Απουσία ανασυνδυασμού: Μέχρι πρόσφατα δεν είχαν παρουσιαστεί στοιχεία 

που να δείχνουν την παρουσία ανασυνδυασμού στο mtDNA (βλέπε Brown, 1985; 

Moritz et al., 1987). Τέτοια στοιχεία παρουσιάστηκαν τελευταία από μελέτες που 

έγιναν στο φυτονηματώδη Meloidogyne javanica (Lunt and Hyman, 1997).   

Απουσία μεταθετών στοιχείων, εσωνίων και δορυφορικού DNA: Το 

mtDNA των μεταζώων παρουσιάζεται ως σχεδόν εξολοκλήρου κωδικό μόριο και 

θεωρείται ως «ακραίο παράδειγμα γενετικής οικονομίας» (Attardi, 1985). Η ύπαρξη 

«εγωιστικών» αλληλουχιών DNA στο πυρηνικό γονιδίωμα έχει συνδεθεί με τη 

διπλοειδία και την αμφιγονική αναπαραγωγή (Hickey, 1982). 

Ετεροπλασμία: Πολλές φορές μέσα στο ίδιο άτομο συνυπάρχουν δύο 

διαφορετικοί πληθυσμοί μορίων mtDNA. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

ετεροπλασμία και το άτομο ετεροπλασμικό. Η διαφορετικότητα μεταξύ των δύο 

πληθυσμών των μορίων του mtDNA μπορεί αν οφείλεται είτε σε δομικές διαφορές 
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(π.χ. οι δύο πληθυσμοί να έχουν διαφορετική νουκλεοτιδική σύσταση), είτε σε 

διαφορές στο μέγεθος των μορίων. 

Μητρική κληρονόμηση: Το mtDNA των ζωικών οργανισμών μεταβιβάζεται 

μονοφυλετικά από τα θηλυκά και μόνο σε όλους τους τούς απογόνους και μόνο οι 

θηλυκοί απόγονοι το μεταφέρουν στην επόμενη γενιά (Gyllensten et al., 1985; Avise 

and Vrijenhoek, 1987). Αυτό αποτελούσε γενική παραδοχή μέχρι που το 1990 

ανακαλύφθηκε και πατρική συνεισφορά σε υβρίδια Drosophila (Kondo et al., 1990). 

Τέτοια στοιχεία έδωσαν και οι Gyllensten et al. (1991) στο ποντίκι, όμως η πολύ 

μικρή ποσότητα πατρικού mtDNA που παρατηρήθηκε στους απογόνους οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι το φαινόμενο οφειλόταν σε «διαρροή». Παρόμοια στοιχεία 

παρουσίασαν και οι Hoeh et al. (1991), Zouros et al. (1992), Magoulas and Zouros 

(1993). Ειδικά στα μύδια της θάλασσας (γένος Mytilus) αρχικά (Zouros et al. 1994a, 

1994b, Skibinski et al., 1994a, 1994b) και στο γένος Guekensia (Hoeh et al, 1996) και 

στα μύδια του γλυκού νερού (Liu et al. 1996) αργότερα, παρατηρήθηκε ένας 

ιδιότυπος μηχανισμός κληρονόμησης του mtDNA και από τους δύο γονείς. Ο 

μηχανισμός αυτός ονομάστηκε Διπλή Μονογονική Κληρονομικότητα. 

1Β3. Διπλή Μονογονική Κληρονομικότητα (ΔΜΚ) 

Η γενική παραδοχή ότι η κληρονόμηση του mtDNA στα ζώα είναι 

αποκλειστικά μονογονική και μάλιστα μητρική (Avise and Lansman 1983, Gyllensten 

et al. 1985) άρχισε να κλονίζεται όταν με τις ευαίσθητες τεχνικές της Αλυσιδωτής 

Αντίδρασης Πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction) βρέθηκε ότι υπάρχει 

«διαρροή» πατρικού mtDNA στους απογόνους υβριδίων  ποντικιών (Gyllensten et al 

1991). Παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν σε υβρίδια Δροσόφιλας με άλλες 

τεχνικές (Kondo et al. 1990, Satta et al. 1988). Η ποσότητα του πατρικού mtDNA που 

παρατηρήθηκε ήταν πολύ μικρή σε σχέση με το αντίστοιχο μητρικό (10-4 για το 

ποντίκι και 0.03% για τη Δροσόφιλα).  Στα μύδια του γένους Mytilus βρέθηκε 

εκτεταμένη ετεροπλασμία στο mtDNA η οποία μάλιστα συσχετίσθηκε με το φύλο 

(Fisher and Skibinski, 1990; Hoeh et al., 1991, Zouros et al., 1992). Έτσι 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο διαφορετικών τύπων μορίου mtDNA: ένα που 

εμφανιζόταν στα θηλυκά και στα αρσενικά και ονομάστηκε  F, και ένα που 

εμφανιζόταν κυρίως στα αρσενικά και ονομάστηκε Μ (Fisher and Skibinski, 1990, 
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Skibinski et al. 1994a, Zouros et al. 1994a). Σε κάθε περίπτωση ετεροπλασμικά 

εμφανίζονταν κυρίως τα αρσενικά άτομα. 

Η εκτεταμένη αυτή ετεροπλασμία έθεσε σε αμφισβήτηση τις μέχρι τότε 

θεωρίες για μητρική κληρονόμηση του mtDNA, πράγμα που δεν είχαν κάνει οι 

παρατηρήσεις για διαρροή πατρικού mtDNA στο ποντίκι και τη Δροσόφιλα, επειδή η 

διαρροή αυτή ήταν πολύ περιορισμένη και συνέβαινε μάλιστα σε υβρίδια που είχαν 

δημιουργηθεί στο εργαστήριο. Οι παρατηρήσεις όμως στα μύδια συνηγορούσαν στην 

αμφιγονική  κληρονόμηση του mtDNA. Απάντηση στο παράδοξο αυτό φαινόμενο 

δόθηκε όταν μετά από μελέτες στα ωάρια και τα σπερματοζωάρια των μυδιών 

(Skibinski et al., 1994a,b) καθώς και από διασταυρώσεις που έγιναν στο εργαστήριο 

(Zouros et al., 1994a,b) διαπιστώθηκε ότι η μεταβίβαση του mtDNA στα μύδια 

εξαρτάται από το φύλο των απογόνων. Οι αρσενικοί απόγονοι λαμβάνουν mtDNA Μ 

τύπου από τους αρσενικούς γονείς (πατέρες) και F τύπου mtDNA από τους θηλυκούς 

γονείς (μητέρες). Οι θηλυκοί απόγονοι λαμβάνουν μόνο F τύπου mtDNA. Όπως είχε 

αρχικά υποτεθεί και όπως επιβεβαιώθηκε αργότερα, το mtDNA των θηλυκών 

απογόνων προέρχεται από τις μητέρες (Zouros et al. 1994a,). Ο ιδιότυπος αυτός 

τρόπος κληρονόμησης του mtDNA ονομάστηκε Διπλή Μονογονική 

Κληρονομικότητα (ΔΜΚ) (Zouros et al. 1994a,b). 

Οι παρατηρήσεις αυτές όχι μόνο δεν κλόνισαν αλλά ενίσχυσαν την αρχική 

θεωρία της μονογονικής κληρονόμησης του mtDNA (Hurst and Hoekstra, 1994). Ένα 

από τα κύρια πλεονεκτήματα της μονογονικής κληρονόμησης του mtDNA είναι ότι 

προλαμβάνει τη διάδοση επιβλαβών μεταλλαγών των  κυτταροπλασματικών 

γονιδιωμάτων (για σχετικές αναφορές βλέπε Husrt and Hoekstra, 1994). Μια 

δηλητηριώδης μετάλλαξη δεν μπορεί να μεταφερθεί έξω από μια μιτοχονδριακή 

γραμμή αφού το μονογονικής κληρονόμησης του mtDNA μεταβιβάζεται μονογονικά 

και δεν ανασυνδυάζεται. Το πλεονέκτημα αυτό διατηρείται και στην ΔΜΚ αφού 

ουσιαστικά έχουμε δύο μιτοχονδριακές γραμμές, μια θηλυκή F και μια αρσενική Μ, 

οι οποίες μεταδίδονται παράλληλα και δεν αναμιγνύονται λόγω έλλειψης 

ανασυνδυασμού.  

Η ανάγνωση της αλληλουχίας των δύο μορίων από διαφορετικά είδη του 

γένους Mytilus έδειξε ότι διαφοροποιούνται μεταξύ τους έως 25%, ποσοστό που είναι 

μεγαλύτερο από ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των γραμμών F των ειδών αυτών και 
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των γραμμών Μ. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι η ΔΚΜ συνέβη πριν από το διαχωρισμό 

των ειδών αυτών (Stewart et al. 1995). 

Νεότερες μελέτες έδειξαν επίσης ότι παρατηρούνται σε ένα μικρό ποσοστό 

αρσενικά που είναι ετεροπλασμικά για δύο διαφορετικά F mtDNA ενώ πολύ πιο 

σπάνια παρατηρούνται θηλυκά που περιέχουν mtDNA πιο όμοιο με τα Μ μόρια απ’ 

ότι με τα F. Το πρώτο φαινόμενο ονομάστηκε αρρενοποίηση ενώ το δεύτερο 

θηλεοποίηση του mtDNA (Hoeh et al. 1997). 

1Β4. Φυλογεωγραφία

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το mtDNA εξελίσσεται γρήγορα, δεν 

ανασυνδυάζεται και κληρονομείται μονογονικά (μητρικά), ενώ ειδικά στα μύδια 

κληρονομείται διπλά μονογονικά σχηματίζοντας δύο ανεξάρτητες γραμμές μέσα στο 

ίδιο είδος. Οι ιδιότητές του αυτές το κάνουν να συμπεριφέρεται ως ένα γονίδιο με 

πολλαπλά αλληλόμορφα. Τα διαφορετικά «αλληλόμορφα» (έτσι όπως 

αναγνωρίζονται με μια ορισμένη τεχνική) του mtDNA ονομάστηκαν «απλότυποι» ή 

ακόμα πιο ειδικά «μιτότυποι». Η συσσώρευση μεταλλαγών στο μόριο του mtDNA, 

αντικατοπτρίζει την εξελικτική πορεία του μορίου αφού η μεταβίβασή του ακολουθεί 

«ευθεία γραμμή» χωρίς παρεμβολές και αναστομώσεις. Αυτό αποτελεί σημαντική 

πληροφορία για τους μελετητές του που μπορούν συγκρίνοντας την απόσταση μεταξύ 

των διαφόρων μιτοτύπων να κατασκευάσουν γονιδιακά φυλογενετικά δέντρα. Η 

μοριακή ανάλυση του mtDNA έχει αποκαλύψει επίσης ότι οι διάφοροι κλάδοι αυτών 

των δέντρων αντικατοπτρίζουν σε πολλές περιπτώσεις τη γεωγραφική κατανομή των 

ατόμων ή των πληθυσμών που μελετούνται. Αυτό οδήγησε τον  Avise (1987) να 

εισάγει τον όρο «Φυλογεωγραφία» ως κλάδο της Βιογεωγραφίας, ο οποίος μελετά τις 

αρχές και τις διαδικασίες που διέπουν τη γεωγραφική κατανομή γενεαλογικών 

γραμμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στο ενδοειδικό επίπεδο. 

Πρέπει να τονιστεί ότι τα μιτοχονδριακά φυλογενετικά δέντρα δεν ταυτίζονται 

πάντα με τα αντίστοιχα οργανισμικά ή πληθυσμιακά. Αυτό μπορεί αν συμβαίνει είτε 

λόγω υβριδισμού των ειδών, είτε λόγω μιας τυχαίας διαδικασίας που ονομάζεται 

«στοχαστική διαλογή εξελικτικών γραμμών» (stochastic lineage sorting). Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώτης διαδικασίας είναι αυτό που δόθηκε από τους 

Gyllensten and Wilson (1987). και αναφέρεται στην μελέτη των ειδών ποντικού Mus 

musculus και Mus domesticus στην Ευρώπη. Η κατανομή των δύο ειδών καθώς και η 
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ζώνη επαφής τους είναι καθορισμένη με βάση πυρηνικά γονίδια. Η κατανομή αυτή 

δεν ταυτίζεται με την αντίστοιχη που προκύπτει από το mtDNA. Εκεί εμφανίζεται ότι 

mtDNA από το είδος Mus domesticus έχει διεισδύσει στους πληθυσμούς με πυρηνικό 

γενετικό υπόβαθρο του Mus musculus στη Σκανδιναβία. Το φαινόμενο αποδίδεται 

στον αποικισμό της περιοχής από θηλυκά Mus domesticus πριν από 4000 χρόνια, 

πιθανώς με την εμφάνιση της γεωργίας στη Σουηδία. 

Η δεύτερη διαδικασία είναι καθαρά τυχαία και γι’ αυτό αναπόφευκτη. Σε κάθε 

γενιά μπορεί μερικά θηλυκά να μην αφήσουν καθόλου θηλυκούς απογόνους (οπότε 

διακόπτεται η εξελικτική γραμμή του συγκεκριμένου μιτοτύπου που φέρουν), ενώ 

μπορεί άλλα να αφήσουν περισσότερους θηλυκούς απογόνους με αποτέλεσμα να 

αυξηθεί η αντιπροσώπευση του συγκεκριμένου μιτοτύπου στον πληθυσμό. 

Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι ότι όλοι οι μιτότυποι που απαντώνται μια 

ορισμένη στιγμή σε ένα πληθυσμό ανάγονται σε ένα κοινό πρόγονο που έχει υπάρξει 

τόσο παλαιότερα όσο μεγαλυτερο είναι το δραστικό μέγεθος του πληθυσμού. 

Σε μια πληθώρα οργανισμών έχει παρατηρηθεί μια γεωγραφικά εντοπισμένη 

γενεαλογική δομή των πληθυσμών, αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν εμφανίζεται 

τέτοια δομή (για σχετικές αναφορές βλέπε Avise 1994). Η γεωγραφική δομή των 

πληθυσμών μπορεί από γενεαλογική σκοπιά να αποδοθεί στη σύγχρονη γονιδιακή 

ροή ή σε ιστορικές συνδέσεις (για εκτεταμένη συζήτηση βλέπε Larson et al., 1984; 

Slatkin, 1987; Avise, 1989). Έτσι ενώ οι διαφορές που παρατηρούνται σε 

συγγενικούς μιτοτύπους μπορεί να οφείλονται σε γονιδιακή ροή, βαθύτερα χάσματα 

μεταξύ των μιτοτύπων έχουν αποδοθεί σε μακροχρόνιους ιστορικούς διαχωρισμούς 

πληθυσμών (Avise 1994). 

Περιπτώσεις κατά τις οποίες συγγενικά τάξα εμφανίζουν ασυνεχείς 

κατανομές, ερμηνεύονται κατά κανόνα με δύο ανταγωνιστικές θεωρίες: την υπόθεση 

της διασποράς (dispersal) και την υπόθεση της πλησιόχωρης διαφοροποίησης 

(vicariance), οι οποίες όμως ξεκινούν από την κοινή παραδοχή ότι η ειδογενετική 

διαδικασία είναι αλλοπάτρια. 

Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, που αναπτύχθηκε από τον Darlington (1957, 

1965)   το κάθε τάξο κατέλαβε τη σημερινή περιοχή κατανομής του μέσω 

ενεργητικής ή παθητικής διασποράς. Ξεκίνησε δηλαδή από κάποια «βιογεωγραφική 

μητρόπολη» και, ξεπερνώντας κάποιο οικολογικό ή γεωγραφικό εμπόδιο, 
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εξαπλώθηκε στην σημερινή περιοχή κατανομής του. Η θεωρία αυτή αδυνατεί να 

εξηγήσει περιπτώσεις κοσμοπολίτικης εξάπλωσης ορισμένων εδραίων οργανισμών. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση, οι συνεχείς κατανομές προγονικών ειδών 

είναι δυνατό να έχουν διασπαστεί χάρη σε ορισμένα γεωγραφικά γεγονότα, όπως για 

παράδειγμα την κατάτμηση ηπειρωτικής περιοχής σε νησιά. Η υπόθεση αυτή 

υποστηρίζει δηλαδή ότι η ιστορία των περιοχών εξάπλωσης των οργανισμών, 

αντικατοπτρίζεται στην εξελικτική πορεία των ίδιων των οργανισμών (Rosen, 1978; 

Nelson and Rosen, 1981; Nelson and Platnick, 1981; Humphries and Parenti, 1986).  

1Β5. Μελέτη του mtDNA 

Η μέθοδος εκείνη μελέτης του mtDNA που δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή 

πληροφορία είναι η ανάγνωση της αλληλουχίας του, όμως είναι αρκετά χρονοβόρα 

και πολύ ακριβή. Μια εναλλακτική μέθοδος η οποία προηγήθηκε της ανάγνωσης 

αλληλουχίας του DNA, για την εξαγωγή πληροφοριών γύρω από τη δομή του μορίου, 

είναι η μέθοδος RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism). Οι 

ενδονουκλεάσες περιορισμού είναι ένζυμα που απομονώνονται από βακτήρια και 

έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν συγκεκριμένες περιοχές (συνήθως 4-6 

βάσεων) πάνω στο μόριο δίκλωνου DNA και να το κόβουν DNA. Η θέση του DNA 

την οποία αναγνωρίζει το κάθε περιοριστικό ένζυμο ονομάζεται «περιοριστική 

θέση». Το ένζυμο περιορισμού μετά την κοπή του DNA μπορεί να αφήσει είτε 

κολλώδη είτε μη κολλώδη άκρα. Όταν ένα δίκλωνο μόριο DNA κοπεί σε διάφορες 

θέσεις, παράγονται κομμάτια ή θραύσματα (fragments) διαφορετικού μήκους. Αυτά 

μπορούν να διαχωριστούν σε μια πηκτή ηλεκτροφόρησης με βάση την αρχή ότι τα 

μικρότερα κομμάτια «τρέχουν» πιο γρήγορα μέσα στην πηκτή από ότι τα 

μεγαλύτερα, όταν βρίσκονται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Αν μάλιστα «τρέξουμε» μαζί 

με τα δείγματα και ένα δείκτη με θραύσματα DNA γνωστού μεγέθους, μπορούμε να 

προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα άγνωστα μεγέθη των θραυσμάτων των δειγμάτων 

μας. Επειδή τα ένζυμα περιορισμού αναγνωρίζουν συγκεκριμένες αλληλουχίες DNA 

το κάθε ένα, διαφορετικά μόρια DNA που θα έχουν και διαφορετικές αλληλουχίες θα 

κόβονται με διαφορετικά από τα ίδια περιοριστικά ένζυμα με τρόπο που εξαρτάται 

από τον αριθμό και την τοπολογία των περιοριστικών θέσεων πάνω στο κάθε μόριο. 

Η εικόνα που εμφανίζει το DNA μετά από πέψη του με περιοριστικά ένζυμα και 

«τρέξιμό του» σε πηκτή ηλεκτροφόρησης ονομάζεται «πρότυπο περιοριστικών 
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θραυσμάτων». Κάνοντας διαδοχικές πέψεις του ίδιου μορίου DNA με διάφορα 

ένζυμα περιορισμού, είτε χωριστά το καθένα είτε σε συνδυασμό, και παίρνοντας 

αλληλοεπικαλυπτόμενα θραύσματα μπορούμε αν προσδιορίσουμε την τοπολογία των 

περιοριστικών θέσεων πάνω στο μόριο του DNA. Η σχηματική αναπαράσταση αυτής 

της τοπολογίας ονομάζεται «περιοριστικός χάρτης» του μορίου (Li and Graur, 1991). 

Η χρησιμότητα της τεχνικής αυτής στην φυλογεωγραφική ανάλυση έγκειται 

στη λογική ότι όσο πιο όμοια είναι δύο μόρια DNA, τόσο πιο όμοια θα εμφανίζονται 

τα περιοριστικά τους πρότυπα. Κάνοντας μερικές παραδοχές για την κατανομή των 

περιοριστικών θέσεων πάνω στο μόριο του DNA (όπως για παράδειγμα ότι οι 

τέσσερις νουκλεοτιδικές βάσεις βρίσκονται με την ίδια συχνότητα και ότι η κατανομή 

τους στο μόριο είναι τυχαία) είναι δυνατό να μελετήσουμε τις εξελικτικές αλλαγές 

στο περιοριστικό πρότυπο του DNA, κι έτσι να εκτιμήσουμε τον αριθμό των 

νουκλεοτιδικών αντικαταστάσεων για κάθε θέση μεταξύ δύο αλληλουχιών DNA, από 

δεδομένα περιοριστικών θέσεων. 

1Γ. Σκοπός της εργασίας μας 

Όπως έχει ήδη τονιστεί το mtDNA αποτελεί το κατεξοχήν μόριο για 

φυλογενετικές μελέτες. Ειδικά για το γένος Mytilus παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

εξαιτίας του μοναδικού τρόπου κληρονόμησής του. Χρησιμοποιώντας αυτές τις 

ιδιότητες του μορίου θελήσαμε να μελετήσουμε τη φυλογεογραφία του είδους 

Mytilus galloprovincialis, ευρύτερα γνωστού με το κοινό όνομα «μύδι της 

Μεσογείου». Ταυτόχρονα μελετήσαμε και το πώς η ΔΜΚ επηρεάζει τα 

φυλογεωγραφικά πρότυπα του είδους. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2Α. Περιοχή δειγματοληψίας και φύλαξη των δειγμάτων 
Συνολικά αναλύθηκαν 7 δείγματα από τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό και τη 

Μαύρη Θάλασσα. Όλα τα δείγματα ανήκαν στο είδος Mylilus galloprovincialis 

σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές (Gosling, 1992). Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται οι τοποθεσίες δειγματοληψίας καθώς και το μέγεθος των δειγμάτων 
Πίνακας 1. Περιγραφή των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία αυτή. 

Περιοχή δειγματοληψίας Κωδικός Αριθμός ατόμων 
δείγματος 

Ιδιότητα 
Πληθυσμού 

Χαλάστρα (Θεσσαλονίκης) HAL 43 Εκτρεφόμενος 

Μεγάλο Πεύκο (Αττικής) MP 27 Εκτρεφόμενος 

Φάρος (Λιμάνι Ηρακλείου) FAR 33 Άγριος 

Κεφαλλονιά CEF 50 Άγριος 

Βενετία (Αδριατική) PAD 53 Εκτρεφόμενος 

Galicia (Ισπανία, Ατλαντικός) SP 46 Εκτρεφόμενος 

Κριμαία (Μαύρη Θάλασσα) BS 76 Άγριος 

 

Τα δείγματα τα παίρναμε ζωντανά. Αφού ανοίγαμε τα ζώα με ένα νυστέρι 

διαχωρίζοντας τα δύο μέρη του κελύφους, παίρναμε μικρή ποσότητα γονάδας και την 

παρατηρούσαμε στο οπτικό μικροσκόπιο (Zeiss) σε μεγέθυνση προσοφθάλμιου 

φακού x10 και αντικειμενικού x40. Ανάλογα αν παρατηρούσαμε σπερματοζωάρια ή 

ωάρια κατατάσσαμε το άτομο σε αρσενικό ή θηλυκό αντίστοιχα. Η συχνότητα των 

ερμαφρόδιτων ατόμων στα μύδια είναι πολύ χαμηλή, της τάξεως του 1:1000. Εμείς 

στα άτομα που αναλύσαμε βρήκαμε δύο ερμαφρόδιτα (ένα στον πληθυσμό CEF κι 

ένα στον πληθυσμό BS). Άτομα που δεν είχαν ώριμη γονάδα, ή για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε το φύλο τους, τα απορρίπταμε.  

Μετά από τη διαδικασία προσδιορισμού του φύλου, παίρναμε τεμάχια από 

τους εξής ιστούς: Γονάδα (GON), Βράγχια (Gills), Προσαγωγός μυς (Add. Muscle), 

Πεπτικός αδένας (Dig. Gland). Τα τεμάχια των ιστών τα τοποθετούσαμε σε 

σωληνάκια eppendorf του ενός ή των δύο ml και τα αποθηκεύαμε στους -80οC. 

 

2Β. Επεξεργασία δειγμάτων 
Περιληπτικά η συνολική διαδικασία που ακολουθούσαμε ήταν η εξής: 
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- εξαγωγή ολικού DNA 

- πολλαπλασιασμός μέρους του mtDNA με την αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης (PCR ) 

- πέψη του προϊόντος της PCR με τα περιοριστικά ένζυμα 

- ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης που εμπεριείχε βρωμιούχο αιθίδιο 

- φωτογράφηση των περιοριστικών προτύπων στο πήκτωμα αγαρόζης με 

υπεριώδες (UV).  

2Β1. Εξαγωγή ολικού DNA 

Από τους ιστούς που είχαμε αποθηκεύσει στους -80οC παίρναμε μικρό 

τεμάχιο και κάναμε εξαγωγή ολικού DNA με τη μέθοδο της πρωτεϊνάσης K (Miller et 

al., 1988).  

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, λειοτριβούσαμε μικρή ποσότητα γονάδας με 

υγρό άζωτο. Τοποθετούσαμε το λειοτριβημένο ιστό σε σωλήνα eppendorf που από 

πρίν είχαμε προσθέσει 442μl extraction buffer (400μl lysis buffer, 10μl proteinase K 

20mg/l, 32μl SDS 10%). To lysis buffer αποτελείται από 10mM Tris pH 8, 10mM 

EDTA pH 8, 400mM NaCl. Κάναμε επώαση σε υδατόλουτρο 55οC από 2h έως όλη 

τη νύχτα (συνήθως αφήναμε την επώαση για 5 ώρες). Ακολουθούσε η προσθήκη 

280μl κορεσμένου διαλύματος NaCl (6M), Vortex (15min), φυγοκέντρηση στις 

13000 στροφές/min για 30 min. Παίρναμε το υπερκείμενο και κατακρημνίζαμε το 

DNA με ισοπροπανόλη. Αφού το αφήναμε για 30min να σχηματιστεί καλά, το 

φυγοκεντρούσαμε στις 13000 στροφές/min για 15min. Προσθέταμε 100μl οξικό 

νάτριο (0.3Μ, pH 5.2) μαζί με 250μl απόλυτης αιθανόλης. Φυγοκεντρούσαμε για 

10min, αφαιρούσαμε το υπερκείμενο και ξεπλέναμε την ίζημα με 200μl αιθανόλης 

70%.Αφού αφαιρούσαμε την αιθανόλη στεγνώναμε την ίζημα στους 37 οC και 

επαναδιαλύαμε σε ΤΕ. Από αυτό το DNA παίρναμε μικρή ποσότητα (συνήθως 1μl) 

και την τρέχαμε σε πηκτή αγαρόζης 1% για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα 

της εξαγωγής. Επίσης φωτομετρούσαμε ένα δείγμα για να διαπιστώσουμε τη 

συγκέντρωση του DNA. 

2Β2. Πολλαπλή αντιγραφή του mtDNA 

Επιλέξαμε για μελέτη ένα τμήμα 860 βάσεων της CO III, για το οποίο είχαν 

ήδη σχεδιαστεί εκκινητές για το είδος M. edulis (Stewart et al 1995). Oι εκκινητές 

ήταν FOR 5΄– TAT GTA CCA GGT CCA AGT CCG TG –3΄ και REV 5΄– ATG 
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CTC TTC TTG AAT ATA AGC GTA CC –3΄, που αντιστοιχούν στις θέσεις 460–482 

και 1326–1301 του τεμαχίου 5 από την αλληλουχία του mtDNA του M. edulis του 

τύπου FB, όπως περιγράφεται από τους Hoffmann et al. (1992). Αυτοί  οι εκκινητές 

πολυμέριζαν τόσο το Μ όσο και το F mtDNA γι’ αυτό και ονομάζονται γενικοί 

εκκινητές. 

H αντίδραση PCR περιείχε το ρυθμιστικό διάλυμα που προερχόταν από την 

BRL και σε αυτό προσθέταμε 1.5 mM MgCl2, 0.25 mM dNTPs, 0.25μM από κάθε 

εκκινητή και περίπου 1.25 units  Taq DNA πολυμεράση ανά αντίδραση. Ως DNA 

μήτρα προσθέταμε ολικό DNA  1 μg. Οι συνθήκες PCR ήταν: αρχικά 2min στους 94 
οC για αποδιάταξη του DNA, μετά ακολουθούσαν 31 κύκλοι. Ο κάθε κύκλος  

ξεκινούσε με 1min στους 94 οC για αποδιάταξη, 30sec στους 52 οC για πρόσδεση των 

εκκινητών στο DΝΑ μήτρα, 1min στους 72 οC για να γίνει ο πολυμερισμός. Στο τέλος 

των 31 κύκλων αφήναμε για 4min στους 72 οC και 20 min στους 95 οC για να 

καταστραφεί η Taq πολυμεράση. 

Δοκιμές έγιναν και με φυλο–ειδικούς εκκινητές για τους οποίους οι συνθήκες 

PCR μεταβάλλονταν για να βρεθούν οι καλύτερες συνθήκες πολυμερισμού. Οι 

φυλοειδικοί εκκινητές που χρησιμοποιήσαμε ήταν αυτοί που περιγράφονται από τους 

Skibinski et al (1994a). Αυτοί είναι για τον μιτότυπο F 5΄– TCT TGG TAC AAC 

TGC GGG AA–3΄ (γονίδιο CO III, θέσεις 959–978 του τεμαχίου 5) και 5΄– ACC 

AAG AAA CGG AGG CAT C–3΄ (του γονιδίου ND2, θέσεις 21–39 του τεμαχίου 5). 

Οι εκκινητές για τον μιτότυπο Μ ήταν 5΄– AAA CCC TTC GTC CAC AAG G–3΄ 

(γονίδιο CO III, θέσεις 806–824 του τεμαχίου 5) και 5΄– AGC CTT TTT GTC ATC 

ATT CTG T –3΄ (γονίδιο ND2, θέσεις 143–164 του τεμαχίου 6). Τα τεμάχια 5 και 6 

αναφέρονται στην αλληλουχία του FB mtDNA όπως περιγράφεται από τους Hoffman 

et al. (1992). 

Εκτός από την περιοχή της CO III, πολλαπλασιάσαμε επίσης και μια περιοχή 

527 βάσεων της υπομονάδας 16S που κωδικοποιεί για το ριβοσωμικό RNA. Οι 

εκκινητές είναι ίδιοι με αυτούς που περιγράφονται από τους Rawson and Hilbish 

(1995), ενώ οι συνθήκες της PCR, είναι ελαφρά τροποποιημένες. Οι εκκινητές είναι: 

AR: 5’-CGCCTGTTTATCAAAAACAT-3’ 

BR: 5’-CCGGTCTGAACTCAGATCACGT-3’ 

σχεδιασμένοι από τους Palumbi et al. (1991). Οι συνθήκες που 

χρησιμοποιήσαμε ήταν: 1μg DNA-μήτρας, 5nmol dNTPs, 100pmol από τον κάθε 
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εκκινητή, και 1,25 units Taq πολυμεράση. Ο συνολικός όγκος ήταν συνήθως 15μl. Τα 

δείγματα αποδιατάσσονταν αρχικά για 2min στους 94oC, και επωάζονταν για 30 

κύκλους. Ο κάθε κύκλος άρχιζε με 1min στους 94 oC, 30sec στους 52 oC και 1min 

στους 72 oC. 

2Β3. Πέψη με ένζυμα περιορισμού  

Τα ένζυμα περιορισμού που δοκιμάστηκαν για την COIII ήταν EcoRI, BamHI, 

RsaI και HaeIII. Το καθένα από αυτά αναγνωρίζει αντίστοιχα την αλληλουχία: 

EcoRI: GGATCC/CCTAGG 

BamHI : GAATTC/ CTTAAG 

HaeIII: GGCC/CCGG 

RsaI :   GTCA/ACTG 

Κάθε αντίδραση γινόταν συνήθως σε τελικό όγκο 25 μl. Από αυτά, τα 12.3 

ήταν Η2Ο, τα 2.5 ήταν buffer (10x), τα 0.2 ένζυμο (10 units/λ) και τα 10 ήταν DNA 

από το προϊόν της PCR. Τα επωάζαμε για περισσότερο από 1 ½ ώρα στους 37 οC. Στη 

συνέχεια τρέχαμε τα δείγματα σε πηκτή αγαρόζης 2 %. Βάφαμε με βρωμιούχο αιθίδιο 

και φωτογραφίζαμε την πηκτή με ένα gel documentation system, στον υπολογιστή. Οι 

φωτογραφίες  που παίρναμε ήταν περίπου όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα 1.  

Για την περιοχή 16S εφαρμόσαμε την τριπλή πέψη που περιγράφεται από τους 

Rawson and Hilbish (1995). 10 μl του προϊόντος της PCR κοβόταν ταυτόχρονα με 0,5 

units SpeI, 5 units HaeIII και 5 units EcoRV. Ο τελικός όγκος της αντίδρασης ήταν κι 

εδώ 25 μl, ενώ το ρυθμιστικό διάλυμα πέψης είχε σύσταση: 50mM NaCl, 10mM Tris-

Hcl (pH 7,9), 1mM DTT, 10mM MgCl2 και 100 μg/ml BSA. Αφήναμε τα δείγματα να 

επωαστούν όλο το βράδυ και ακολουθούσαμε την ίδια διαδικασία τρεξίματος με τη 

COIII. 

Δεν καταφέραμε να πάρουμε πλήρεις μιτοτύπους από όλα τα άτομα. Σε πολλά 

άτομα μπορέσαμε να πάρουμε τα πρότυπα μόνο από ορισμένα ένζυμα, κι έτσι δεν 

είχαμε ολοκληρωμένο το μιτότυπο. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός της «παλαίωσης» 

του DNA, ενώ δηλαδή αρχικά μπορεί να πολλαπλασιαστεί με την PCR, μετά από 

κάποιο απροσδιόριστο διάστημα και για επίσης απροσδιόριστους λόγους, το ίδιο  
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Εικόνα 1. Περιοριστικά πρότυπα του τμήματος COIII του mtDNA μετά από πέψη με  το ένζυμο RsaI. 

Το DNA έχει «τρεχθεί» σε πηκτή αγαρόζης 2%. Τα θραύσματα έχουν βαφεί με βρωμιούχο αιθίδιο. 

Παρατηρούμε τους κανονικούς F και Μ τύπους των αρσενικών και των θηλυκών ατόμων, καθώς και 

το πρότυπο που παρουσιάζουν οι αρρενοποιημένοι τύποι. 
 

DNA σταματάει να δίνει προϊόν PCR. Το ίδιο φαινόμενο έχει αναφερθεί και 

από άλλους ερεευνητές (Wilding et al., 1997). Εμείς βρήκαμε ότι το φαινόμενο δεν 

είναι συνάρτηση του χρόνου φύλαξης του DNA, αλλά της συχνότητας χρήσης του. 

Όσο πιο συχνά χρησιμοποιούσαμε το ίδιο DNA, τόσο πιο γρήγορα έχανε την 

ικανότητά του να δίνει προϊόν PCR. O περαιτέρω καθαρισμός του DNA με 

χλωροφόρμιο, με επανακαθίζησή του με αιθανόλη για να απομακρυνθούν τα άλατα, 

καθώς και καθαρισμός του με Βρωμιούχο αιθίδιο (Stemmer 1997), δεν έδωσε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, και συνήθως η μόνη λύση ήταν να γίνει ξανά εξαγωγή 

DNA από το ίδιο άτομο. 

 

 21



2Γ. Μέθοδοι ανάλυσης των αποτελεσμάτων από την τεχνική των RFLP 

του DNA 

2Γ1. Χαρτογράφηση DNA και ανάλυση χαρτών περιοριστικών θέσεων 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή χαρτογράφηση του DNA είναι η ανεύρεση 

και τοποθέτηση πάνω στο μόριο, των θέσεων αναγνώρισης διαφόρων περιοριστικών 

ενδονουκλεασών. Συνήθως η διαδικασία αυτή γίνεται με διπλές πέψεις του DNA. 

Όμως στην παρούσα εργασία η μέθοδος αυτή αποδείχτηκε αδύνατη εξαιτίας δύο 

κυρίως παραγόντων: τα ένζυμα που αναγνωρίζουν περιοχή 6 βάσεων στο DNA 

(EcoRI και BamHΙ) είχαν μια και μοναδική θέση περιορισμού σε ορισμένα από τα 

μόρια του DNA. Μάλιστα το ένα από αυτά κόβει το πατρικό (BamHΙ), ενώ το άλλο, 

το μητρικό DNA (EcoRI), γεγονός που καθιστά αδύνατες τις διπλές πέψεις. Τα 

υπόλοιπα ένζυμα που αναγνωρίζουν περιοριστικές θέσεις 4 βάσεων, έδιναν 

υπερβολικά μεγάλο αριθμό θραυσμάτων και μάλιστα μικρών σε μέγεθος, 

καθιστώντας έτσι αδύνατη τη χαρτογράφηση του μορίου. Τα προβλήματα αυτά 

ξεπεράστηκαν εξαιτίας της ήδη υπάρχουσας γνώσης σχετικά με τη μοριακή 

αλληλουχία του DNA. Οι περιοριστικές θέσεις των EcoRI και BamHΙ ήταν ήδη 

γνωστές. Τα περιοριστικά πρότυπα των RsaI και HaeIII, συγκρίθηκαν με την 

δημοσιευμένη αλληλουχία του τμήματος αυτού της COIII και ακολουθώντας τη 

μέθοδο του φειδωλότερου μονοπατιού, καταλήξαμε στη χαρτογράφηση του τμήματος 

της COIII, που χρησιμοποιήσαμε για την εργασία αυτή. Η χαρτογράφηση του 16S 

είχε δημοσιευθεί από τους Rawson and Hilbish (1998). 

Από τη στοίχιση των χαρτών στη βάση των κοινών περιοριστικών θέσεων 

προκύπτει ένας πίνακας χαρακτήρων, όπου ως χαρακτήρας νοείται κάθε περιοριστική 

θέση η οποία υπάρχει έστω και μια φορά σε ένα χάρτη. Η παρουσία της 

περιοριστικής θέσης σε ένα χάρτη συμβολίζεται ως 1, η απουσία της ως 0, ενώ ο 

πολυμορφισμός μέσα στον πληθυσμό συμβολίζεται ως Ρ. Έτσι κάθε μιτότυπος ενός 

πληθυσμού μπορεί να παρασταθεί, για ένα ορισμένο αριθμό περιοριστικών θέσεων, 

από ένα δυαδικό αριθμό, ενώ όλοι οι μιτότυποι μπορούν να ενταχθούν σε ένα 

δυαδικό πίνακα ο οποίος εκφράζει το σύνολο της πληροφορίας (δηλαδή του 

πολυμορφισμού των περιοριστικών θέσεων μεταξύ των μορίων και των πληθυσμών). 

Η πληροφορία αυτή μπορεί να αναλυθεί φυλογενετικά είτε χρησιμοποιώντας 

απευθείας τα δεδομένα με τις μεθόδους φειδωλότητας (parsimony), είτε με τις 
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μεθόδους μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood), είτε τέλος με τις μεθόδους 

ομαδοποίησης γενετικών αποστάσεων (distance methods). Στην τελευταία περίπτωση 

απαιτείται προηγουμένως η εκτίμηση της νουκλεοτιδικής απόστασης μεταξύ κάθε 

ζεύγους μιτοτύπων. Οι περιοριστικοί χάρτες που πήραμε εμείς για τα τμήματα του 

μιτοχονδριακού DNA που χρησιμοποιήσαμε φαίνονται στην εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2. Περιοριστικοί χάρτες των περιοχών COIII και 16S του mtDNA. 

 

2Γ2. Εκτίμηση νουκλεοτιδικών αποστάσεων μεταξύ μιτοτύπων 

Στην παρούσα εργασία οι αποστάσεις βρέθηκαν με το πρόγραμμα REAP (vs. 

4.1, 1992)  σύμφωνα με τους Nei and Tajima, 1981 και Nei and Miller, 1990 (eq.4). 
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2Γ3. Μέθοδοι φυλογενετικής ανάλυσης 

Οι μέθοδοι φυλογενετικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία είναι μέθοδοι αποστάσεων ή φαινετικές μέθοδοι και μέθοδοι φειδωλότητας ή 

κλαδιστικές μέθοδοι. Η κυριότερη διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους είναι ότι η 

πρώτη κατηγορία βασίζει την κατασκευή φυλογενετικών δέντρων στη συνολική 

ομοιότητα που παρουσιάζουν οι περιοριστικοί χάρτες, ενώ η δεύτερη στηρίζεται στη 

ποιότητα των χαρακτήρων, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και ένας χαρακτήρας μπορεί 

να καθορίσει τη συγγένεια ή όχι των διαφόρων μορίων ή πληθυσμών (Avise 1994; 

Forey et al., 1994; Quike, 1993). 

2Γ4. Μέθοδοι ομαδοποίησης γενετικών αποστάσεων 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι μέθοδοι που τα δεδομένα τους είναι 

πίνακες γενετικών αποστάσεων. Οι πίνακες αυτοί για n αριθμό OTU (operational 

taxonomic units- λειτουργικές ταξινομικές μονάδες) περιέχουν n(n-1)/2 εκτιμήσεις 

γενετικών αποστάσεων που μπορεί να προκύπτουν έμμεσα (π.χ. από περιοριστικές 

θέσεις) ή άμεσα (π.χ. από ανάγνωση αλληλουχιών). Οι μέθοδοι αυτής της κατηγορίας 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι οι εξής: 

UPGMA (Unweighted pair group method with arithmetic mean): (Sneath and 

Sokal, 1973).  Η μέθοδος αυτή είναι η απλούστερη φαινετική μέθοδος κατασκευής 

δενρδογραμμάτων. Αρχικά η μέθοδος είχε χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 

ταξινομικών φαινογραμμάτων, δηλαδή δέντρων που αναπαριστούν τις φαινοτυπικές 

ομοιότητες μεταξύ OTU, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κατασκευή 

φυλογενετικών δέντρων εφόσον ο εξελικτικός ρυθμός είναι σταθερός ανάμεσα στις 

εξελικτικές γραμμές (lineages) και υπάρχει σχεδόν γραμμική σχέση μεταξύ 

απόστασης και χρόνου απόκλισης (Nei, 1975). Η μέθοδος UPGMA βασίζεται στην 

ενσωμάτωση OTU σε ήδη υπάρχουσες ομάδες (clusters) με βάση τη μέση απόσταση 

των μελών των ομάδων. Αρχικά υπολογίζονται οι δύο OTU με την κοντινότερη 

απόσταση και τοποθετούνται πάνω στο δέντρο (φτιάχνεται ένα κόμβος στο δέντρο), 

μετά οι δύο αυτές OTU θεωρούνται σα μια ομάδα (claster), μια σύνθετη OTU, και 

υπολογίζεται ένας νέος πίνακας αποστάσεων με n-1 OTU. Ο υπολογισμός της μέσης 

απόστασης μεταξύ δύο ομάδων OTU γίνεται προσθέτοντας τις αποστάσεις όλων των 

δυνατών συνδυασμών των OTU ανά δύο, σε δύο ομάδες και διαιρώντας με τον 

αριθμό των συνδυασμών. 
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Η βασική παραδοχή της μεθόδου αυτής είναι η σταθερότητα του εξελικτικού 

ρυθμού κατά μήκος των κλάδων του δενδρογράμματος, κάτι που είναι θεωρητικά 

αναμενόμενο αλλά ενδεχομένως δεν υποστηρίζεται από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα 

δεδομένα. Ωστόσο η μέθοδος αυτή έχει καλή απόδοση προσδιορισμού τοπολογιών 

και μήκους κλαδιών σε εμπειρικούς ελέγχους με προσομοιώσεις σε υπολογιστή 

(Tateno et al. 1983; Nei et al. 1983, Sourdis and Krimbas, 1987). Αυτό φαίνεται να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκτιμήσεις γενετικών αποστάσεων υπόκεινται σε ευρύ 

στοχαστικό σφάλμα και η χρήση των μέσων όρων από τη UPGMA, τείνει να 

ελαττώσει τις επιπτώσεις του σφάλματος αυτού (Nei, 1987). Σε κάθε περίπτωση η 

UPGMA είναι μια απλή και λειτουργική μεθοδολογική θεώρηση. 

Μέθοδος Neighbor-Joining (Saitou and Nei, 1987): Η μέθοδος αυτή μοιάζει 

με την ομαδοποίηση γενετικών αποστάσεων ως προς την αρχή της, επιτρέπει όμως 

την ετερογένεια των εξελικτικών ρυθμών μεταξύ των κλάδων. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την κατασκευή, σε κάθε βήμα της ανάλυσης, ενός μετασχηματισμένου πίνακα 

αποστάσεων, ο οποίος έχει ως τελικό αποτέλεσμα την προσαρμογή του μήκους των 

κλαδιών μεταξύ κάθε ζεύγους κόμβων, με βάση τη μέση απόκλιση από όλους τους 

άλλους κόμβους. Λεπτομερειακά η διαδικασία είναι αρκετά σύνθετη αλλά 

περιληπτικά έχει ως εξής: 

Η μετασχηματισμένη απόσταση μεταξύ δύο OTU είναι ίση με τη διαφορά της 

παρατηρούμενης μεταξύ τους απόστασης, μείον το άθροισμα των αποστάσεων 

μεταξύ του καθενός απ’ αυτές τις OTU από όλες τις υπόλοιπες, διαιρούμενη με n-2, 

όπου n ο συνολικός αριθμός των OTU. Στο μετασχηματισμένο πίνακα που προκύπτει 

από τις αποστάσεις αυτές, προσδιορίζεται η μικρότερη τιμή. Οι OTU μεταξύ των 

οποίων βρίσκεται η τιμή αυτή θα ενωθούν (joined) πρώτα, μέσω ενός εσωτερικού 

κόμβου. Η διαδικασία συνεχίζεται για n-1 κύκλους, με τις OTU που ενώνονται να 

αντικαθίστανται από εσωτερικούς κόμβους καθώς οι διαδοχικοί πίνακες αποστάσεων 

μικραίνουν σε μέγεθος, και φτάνει σε ένα τελικό δέντρο χωρίς ρίζα. 

2Γ5. Μέθοδοι φειδωλότητας 

Οι μέθοδοι φειδωλότητας ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια μεθόδων 

διακριτών ποιοτικών χαρακτήρων, στις οποίες ο πίνακας δεδομένων έχει διαστάσεις i 

x j, όπου i ο αριθμός των OTU,  j ο αριθμός χαρακτήρων και σε κάθε θέση xij του 

πίνακα υπάρχει μια κατάσταση του χαρακτήρα (character state). 
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Οι χαρακτήρες μπορεί να έχουν μόνο δύο καταστάσεις (δυαδικοί-binary), 

όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της εργασίας αυτής, που η παρουσία μιας 

περιοριστικής θέσης δηλώνεται ως 1 ενώ η απουσία της με 0. Μπορεί επίσης να 

υπάρχουν πολλές καταστάσεις χαρακτήρων (πίνακες πολλαπλών καταστάσεων- 

multistate), για παράδειγμα οι τέσσερις βάσεις στις ακολουθίες DNA. Η πολικότητα 

των καταστάσεων ενός χαρακτήρα αναφέρεται στην κατεύθυνση της εξελικτικής 

αλλαγής. Πολωμένοι ονομάζονται οι χαρακτήρες για τους οποίους έχει 

προκαθοριστεί η προγονική (ancestral) κατάσταση. 

Στις μεθόδους φειδωλότητας αναζητείται το πλέον φειδωλό (most 

parsimonious) δεντρόγραμμα, δηλαδή εκείνο που απαιτεί το μικρότερο αριθμό 

εξελικτικών βημάτων. Συχνά υπάρχουν εξίσου φειδωλά δεντρογράμματα που 

απαιτούν τον ελάχιστο δυνατό αριθμό βημάτων. Για την κατασκευή ενός 

δεντρογράμματος μέγιστης φειδωλότητας προαπαιτείται η ταυτοποίηση των 

πληροφοριακών χαρακτήρων. Πληροφοριακοί ονομάζονται οι χαρακτήρες που 

ευνοούν συγκεκριμένη τοπολογία OTU έναντι των άλλων. Στη συνέχεια σε κάθε 

πιθανή τοπολογία υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός αντικαταστάσεων για κάθε 

πληροφοριακή θέση. Τέλος αθροίζεται ο αριθμός των βημάτων σε όλες τις 

πληροφοριακές θέσεις για κάθε δεντρόγραμμα και επιλέγεται εκείνο (ή εκείνα) με το 

μικρότερο αριθμό απαιτούμενων βημάτων. Για την παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της φειδωλότητας Dollo, η οποία θεωρείται η πιο 

κατάλληλη για δεδομένα περιοριστικών θέσεων. 

Φειδωλότητα Dollo (Le Quesne, 1974, Farris, 1977): H προσέγγιση αυτή 

υποθέτει ότι κάθε προγονική κατάσταση για κάθε χαρακτήρα μπορεί να 

προκαθοριστεί, και ότι κάθε μη προγονικός χαρακτήρας μπορεί να προκύψει μία και 

μόνο φορά (επιτρέπονται όμως οι πολλαπλές αντιστροφές στην προγονική 

κατάσταση). Η ανάλυση επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει το μήκος του δέντρου κάτω 

από αυτές τις προϋποθέσεις. Η φειδωλότητα Dollo είναι κατάλληλη όταν είναι κατά 

πολύ ασύμμετρες οι πιθανότητες της αλλαγής μεταξύ των καταστάσεων των 

χαρακτήρων. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι η μεταλλαγή σε οποιαδήποτε θέση της 

αλληλουχίας αναγνώρισης ενός περιοριστικού ενζύμου οδηγεί στην απώλεια της 

αναγνώρισης από το ένζυμο, η εξαφάνιση μιας περιοριστικής θέσης είναι πολύ πιο 

πιθανή από την εμφάνισή της (DeBry and Slade, 1985; Templeton, 1983, 1987). 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

3.1 Αναλογία φύλου 

Στον πίνακα 2 φαίνονται τα μεγέθη των δειγμάτων μαζί με την αναλογία 

φύλου για το κάθε δείγμα. Όπως δείχνουν οι στατιστικοί έλεγχοι, τα δείγματα από 

HAL, MP, FAR και BS ακολουθούν την κλασική αναλογία 1:1 ενώ τα δείγματα από 
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CEF, VEN και SP(ATL) αποκλίνουν σημαντικά, τα δύο πρώτα υπέρ των αρσενικών 

ενώ το τελευταίο υπέρ των θηλυκών. Όμως και συνολικά τα δείγματα αποκλίνουν 

από την κλασική αναλογία και μάλιστα με υψηλό επίπεδο σημαντικότητας (0.01). Οι 

στατιστικοί έλεγχοι G έδειξαν ότι συνενωμένα (pooled) τα δείγματα δεν 

παρουσιάζουν σημαντική ετερογένεια, ενώ η ετερογένεια είναι στατιστικά σημαντική 

ανάμεσα στους πληθυσμούς. Στις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε φυσικούς 

πληθυσμούς του γένους Mytilus αναφέρεται ότι η αναλογία φύλου είναι 

1:1(αναφορές). Τέσσερις είναι οι πιθανές αιτίες αυτής της απόκλισης από την 

αναλογία 1:1. Η πρώτη θα μπορούσε να οφείλεται στη βιολογία του ζώου, σύμφωνα 

με την οποία η ωρίμανση των γονάδων των δύο φύλων δε συμβαίνει ταυτόχρονα 

αλλά ωριμάζει πρώτα -συνήθως- η αρσενική γονάδα. Αυτό όμως θα υπέθετε ότι κατά 

τη διαδικασία προσδιορισμού του φύλου στο εργαστήριο θα βρίσκαμε ένα μεγάλο 

αριθμό ατόμων χωρίς αναπτυγμένη γονάδα, τα οποία θα απορρίπταμε. Κάτι τέτοιο 

συνέβηκε κατά ένα μικρό βαθμό μόνο στον πληθυσμό της VEN. 

Η δεύτερη αιτία θα μπορούσε να οφείλεται σε θνησιμότητα που συνδέεται με 

το φύλο. Άτομα του ενός φύλου έχουν μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης από ότι 

άτομα του άλλου φύλου.  

Η τρίτη αιτία μπορεί να βρίσκεται στη διαφορική ικανότητα επιβίωσης των 

διαφόρων οικογενειών. Έχει βρεθεί σε εργαστηριακούς πληθυσμούς ότι οι απόγονοι 

συγκεκριμένων γονέων έχουν διαφορετική ικανότητα επιβίωσης ανάλογα με το φύλο 

τους.  (Saavedra et al. 1997) Επειδή η δειγματοληψία γινόταν από ένα σημείο είναι 

πιθανό ότι πολλά από τα άτομα του δείγματος να ανήκαν σε μια οικογένεια.  

 

 

 

 
Πίνακας 2. Αναλογία φύλου και G-tests σύμφωνα με τους Sokal and Rohlf (1995, Biometry, 3rd ed. 
Pg:716). Η αναλογία φύλου δεν είναι 1:1 τόσο σε επιμέρους πληθυσμούς (CEF, VEN, SP) όσο και στο 
συνολικό δείγμα.  
population Males Females Total

HAL 20 23 43 
MP 14 13 27 

FAR 17 16 33 
CEF 35 14 49 
VEN 38 15 53 
BS 33 34 67 

SP(ATL) 13 33 46 
Total 177 149 326 
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Tests df G P  population df G P 

Pooled 1 2,40787358   HAL 1 0,20947245  
Heterogeneity 6 26,8139637 ***  MP 1 0,03704551  
total 7 29,2218373 ***  FAR 1 0,03030767  

     CEF 1 9,29800401 ** 
    VEN 1 10,2384608 ** 

     BS 1 0,33358069  
     SP(ATL) 1 8,99271449 ** 
     Total 7 29,2218373 **

* 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το δείγμα να αποτελείται από 

απογόνους λίγων οικογενειών με αντίστοιχη απόκλιση φύλου. Έχει βρεθεί ήδη ότι οι 

διαφορετικές οικογένειες έχουν διαφορετική αναλογία φύλου στους απογόνους 

(Zouros et al. 1994a). 

3.2 Κληρονόμηση του mtDNA και φαινόμενα αρρενοποίησής του 

Λόγω της ΔΜΚ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα αρσενικά εμφανίζονται 

ετεροπλασμικά για δύο μόρια mtDNA, ένα που προέρχεται από την μητέρα και το 
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ονομάζουμε F και ένα που προέρχεται από τον πατέρα και το ονομάζουμε Μ, ενώ τα 

θηλυκά περιέχουν μόνο ένα τύπο μορίου, τον F, που προέρχεται από τη μητέρα τους. 

Πρέπει να διευκρινιστεί από την αρχή ότι ως «απλότυπος» αναφέρεται ο κάθε 

χωριστός τύπος μορίου του mtDNA, ενώ ως «μιτότυπος» αναφέρεται το σύνολο των 

απλοτύπων που βρίσκονται σε ένα άτομο. Έτσι ένα ετεροπλασμικό άτομο θα έχει ένα 

μιτότυπο αλλά δύο απλοτύπους ενώ σε ένα ομοπλασμικό άτομο ο απλότυπος και ο 

μιτότυπος είναι ίδιοι. Στην παρούσα εργασία ονομάζονται F οι απλότυποι εκείνοι που 

απαντώνται τόσο στα θηλυκά όσο και στα αρσενικά ενώ Μ ονομάζονται εκείνοι οι 

απλότυποι που απαντώνται μόνο στα αρσενικά μαζί με τους F απλοτύπους. Έτσι ένα 

αρσενικό άτομο θα έχει μιτότυπο F/M (θα είναι ετεροπλασμικό), ενώ ένα θηλυκό θα 

έχει μιτότυπο F. Εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα συμβαίνουν τόσο στα αρσενικά όσο 

και στα θηλυκά. Στα αρσενικά βρίσκουμε άτομα τα οποία περιέχουν δύο 

διαφορετικούς απλοτύπους των οποίων το περιοριστικό πρότυπο και στα θηλυκά. 

Τότε θεωρούμε ότι έχει συμβεί αρρενοποίηση του ενός από τους δύο τύπους, έχει 

γίνει δηλαδή «μεταφορά» ενός  τύπου F από την  γραμμή F μεταβίβασής του, στην Μ 

και κληρονομείται πλέον από τον πατέρα ως μόριο M. «Εμφανισιακά» όμως (η 

νουκλεοτιδική του αλληλουχία) εξακολουθεί να παραμένει F. Άλλη εξαίρεση στα 

αρσενικά είναι η παρουσία ατόμων τα οποία εμφανίζονται ομοπλασμικά. Στα θηλυκά 

η εξαίρεση είναι ότι πολύ σπάνια εμφανίζονται άτομα ετεροπλασμικά όπως ακριβώς 

και τα αρσενικά. Μάλιστα περιέχουν ένα τύπο F και έναν άλλο ο οποίος ποτέ δεν 

απαντάται μόνος του στα θηλυκά αλλά μόνο στα αρσενικά μαζί με κάποιον F, είναι 

δηλαδή ένας τύπος M. 

Στον πίνακα 3 φαίνονται οι συχνότητες των μιτοτύπων των αρσενικών στους 

διάφορους πληθυσμούς. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, μπορούμε να χωρίσουμε τα αρσενικά 

άτομα σε 4 διαφορετικές κατηγορίες: α) άτομα όπου για την περιοχή COIII μπορούμε 

να διακρίνουμε έναν αρσενικό (Μ) και ένα θηλυκό (F) απλότυπο, ενώ για την 

περιοχή 16S rDNA διακρίνουμε μόνο τον αρσενικό, β) άτομα στα οποία 

παρατηρούμε δύο διαφορετικούς θηλυκούς απλότυπους για την COIII και μόνο τον 

θηλυκό απλότυπο για την 16S rDNA, γ) rDNA άτομα για τα οποία παρατηρούμε έναν 

απλότυπο (τον F) για τη COIII αλλά μόνο τον αρσενικό για την 16S rDNA και δ) 

άτομα για τα οποία παρατηρούμε μόνο ένα απλότυπο (τον F) για τη COIII και επίσης 

μόνο τον F για τη 16S rDNA. Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες περιγράφονται πιο 
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περιληπτικά στον πίνακα 4. Ο πίνακας αυτός χωρίζεται σε δύο μέρη, στο πρώτο 

φαίνονται οι σχετικές συχνότητες της κάθε κατηγορίας για κάθε πληθυσμό χωριστά, 

ένώ στο δεύτερο μέρος ενώνονται οι πληθυσμοί της Μεσογείου για να φανεί η 

διαφοροποίηση στις συχνότητες ανάμεσα στις τρεις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές 

του Ατλαντικού, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. 

Ο PCR πολλαπλασιασμός για την περιοχή 16S rDNA στάθηκε απαραίτητος 

λόγω του επιλεκτικού πολλαπλασιασμού του μορίου Μ στην PCR. Έτσι, όχι μόνο 

μπόρεσαν να διακριθούν οι δύο τελευταίες κατηγορίες γ και δ, οι οποίες μόνο με την 

COIII εμφανίζονταν ως μια ενιαία κατηγορία, αλλά επίσης επιβεβαιώθηκαν τα 

αποτελέσματα της COIII και για τις άλλες κατηγορίες. 

Τα άτομα της ομάδας α) είναι τα αναμενόμενα ετεροπλασμικά άτομα όπως 

προκύπτουν από την ΔΜΚ. Το γεγονός ότι για την περιοχή 16S rDNA παίρνουμε 

μόνο τον τύπο Μ πιθανότατα να οφείλεται στον επιλεκτικό πολλαπλασιασμό αυτού 

του τύπου από τους εκκινητές κατά την PCR, κατά τρόπο ώστε όταν υπάρχει το μόριο 

Μ να παίρνουμε μόνο αυτό ενώ τύπο F να παίρνουμε μόνο όταν δεν υπάρχει Μ ή η 

ποσότητά του είναι τόσο μικρή ώστε να μην είναι ανιχνεύσιμο από τους εκκινητές. 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 3. Οι απόλυτες συχνότητες των σύνθετων (COIII και 16S) F και Μ απλοτύπων στα αρσενικά 
για τις περιοχές COIII και 16S ανά περιοχή. Στις κατηγορίες Α και Β η διάκριση μεταξύ F και Μ έγινε 
με ανεξάρτητη εξέταση των γονάδων και σωματικών ιστών. Ο απλότυπος που βρισκόταν σε περίσσεια 
στο σωματικό ιστό ήταν ο F.  
 
         Απλότυποι 

 COIII 16S  ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ 
 F M F M HAL MP FAR CEF VEN BS SP(ATL) 

A BACA AAGC _ C 3 1 0 2 0 1 0 
 BACA AAGB _ C 5 4 4 9 5 5 0 
 BACA AAHB _ C 4 0 1 2 0 0 0 
 BAEA AAGB _ C 1 1 0 0 0 0 0 
 BAEA AAGD D _ 0 0 0 1 0 0 0 
 BAIA AAGC _ C 0 1 0 0 2 0 0 
 BADA AAGB _ C 0 2 0 0 0 1 0 
 BADA AAHB _ C 0 0 1 0 0 0 0 
 BAEA AAGE _ C 1 0 0 0 0 0 0 
 BAAA AAGG _ C 1 0 0 0 0 0 0 
 BAAA AAGB _ C 0 0 0 2 0 0 0 
 AAAA AAGC _ C 1 0 0 0 0 0 0 
 BABA AAHD _ C 0 0 0 1 0 0 0 
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 BAAA ABHD _ B 0 0 0 0 0 0 1 
 AABA ABHD _ B 0 0 0 0 0 0 1 
 AAAA ABHD _ B 0 0 0 0 0 0 1 
 BABA ABHB _ B 0 0 0 0 0 0 1 
 BACA BADB _ C 0 0 0 1 0 0 0 
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    16 9 6 18 7 7 4 

B            
 BACA BADA A D 1 0 0 0 0 4 0 
 BACA BADA A A 0 0 0 1 0 3 0 
 BACA BADA A B 0 0 0 0 0 1 0 
 BACA BADA D A 0 0 0 0 0 2 0 
 BACA AAGB A A 0 0 0 0 0 1 0 
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    1 0 0 1 0 11 0 
Γ            
 BACA _ _ C 2 0 4 5 4 1 0 
 BACA _ _ B 0 0 0 0 0 1 0 
 BABA _ _ C 0 0 1 0 0 0 0 
 BAEA _ _ C 0 0 2 0 0 0 0 
 BADA _ _ C 0 0 1 0 0 0 0 
 BAIA _ _ C 0 0 0 0 1 0 0 
 AAAA _ _ C 0 1 0 0 1 0 0 
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    2 1 8 5 6 2 0 
Δ            
 BABA _ D _ 0 1 0 0 0 0 0 
 BACA _ D _ 0 2 0 0 2 3 0 
 BACA _ A _ 0 0 0 0 2 0 0 
 BADA _ A _ 0 0 0 1 1 4 0 
 BADA _ D _ 0 0 0 0 1 1 0 
 BAEA _ D _ 0 0 0 1 0 0 0 
 AAAA _ D _ 0 0 1 0 0 0 0 
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    0 3 1 2 6 8 0 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 4. Αρσενικά. Παρουσία (+) ή απουσία (-) του Μ μορίου σύμφωνα με τους εκκινητές COIII 
και 16S rDNA. Το F’ είναι το αρρενοποιημένο F μόριο. 
 

 Μεσόγειος    
 HAL MP FAR CEF VEN BS SP(ATL) N 

α)COIII+(F/M)/16S+(M) 0,842 0,692 0,400 0,69
2 

0,368 0,250 1,000 67 

β)COIII+(F/F')/16S-(F) 0,053 0,000 0,000 0,03
8 

0,000 0,393 0,000 13 

γ)COIII-(F/_)/16S+(M) 0,105 0,077 0,533 0,19
2 

0,316 0,071 0,000 24 

δ)COIII-(F/_)/16S-(F) 0,000 0,231 0,067 0,07
7 

0,316 0,286 0,000 20 

Άθροισμα 1,000 1,000 1,000 1,00
0 

1,000 1,000 1,000  

N 19 13 15 26 19 28 4 124 
         
 MED BS ATL      

α)COIII+(F/M)/16S+(M) 0,609 0,250 1,000      
β)COIII+(F/F')/16S-(F) 0,022 0,393 0,000      
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γ)COIII-(F/_)/16S+(M) 0,239 0,071 0,000      
δ)COIII-(F/_)/16S-(F) 0,130 0,286 0,000      

Άθροισμα 1,000 1,000 1,000      
N 92 28 4      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα άτομα της ομάδας β) εμφανίζονται σα να έχουν δύο F τύπους. Σε αυτά τα 

άτομα υποθέτουμε ότι ο ένας απλότυπος έχει αρρενοποιηθεί, έχει μεταπέσει δηλαδή 

από την γραμμή εκείνη που το mtDNA μεταβιβάζεται μέσω των θηλυκών, σε αυτή 

που μεταβιβάζεται από τους πατέρες στους γιους. Τέτοια άτομα έχουν αναφερθεί 

κατά καιρούς στη βιβλιογραφία να εμφανίζονται με συχνότητα περίπου 25% ανάλογα 

με το είδος και την περιοχή (Hoeh et al. 1997). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

ότι οι αρρενοποιημένοι απλότυποι εμφανίζουν ίδια πρότυπα κατά την 

ηλεκτροφόρησή τους με αντίστοιχους θηλυκούς απλοτύπους. Σε άλλα είδη που έχει 

αναφερθεί αρρενοποίηση, οι αρρενοποιημένοι απλότυποι απλά έμοιαζαν με τους 

αντίστοιχους θηλυκούς (κατατάσσονταν στην ίδια ομάδα όταν τοποθετούνταν πάνω 
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σε δενδρογράμματα αποστάσεων) χωρίς όμως να ταυτίζονται. Αυτό συνέβαινε ακόμα 

και όταν οι διαφορές μεταξύ αρσενικών και θηλυκών απλοτύπων προσδιορίζονταν με 

την τεχνική των περιοριστικών ενζύμων. Η ταυτότητα των «αρρενοποιημένων» και 

των αντίστοιχων απλοτύπων F, όπως φαίνεται από τα δικά μας αποτελέσματα, ίσως 

να σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο αρρενοποίησης. 

Έτσι οι δύο κατηγορίες απλοτύπων δεν έχουν προλάβει να αποκλίνουν αρκετά έτσι 

ώστε η απόκλισή τους να είναι ανιχνεύσιμη με την τεχνική των περιοριστικών 

ενζύμων. Το ακριβές ποσοστό απόκλισης μεταξύ των αρρενοποιημένων απλοτύπων 

και των αμιγώς θηλυκών μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με την ανάγνωση της 

αλληλουχίας των δύο ομάδων απλοτύπων (sequencing). Θεωρητικά, θα μπορούσε να 

προσδιοριστεί η σχετική ηλικία των φαινομένων αρρενοποίησης που συμβαίνουν σε 

ένα πληθυσμό ή και μεταξύ πληθυσμών, χρησιμοποιώντας αυτό το ποσοστό 

απόκλισης μεταξύ των διαφόρων αλληλουχιών. Το γεγονός ότι στην κατηγορία Β 

βρίσκουμε μόνο ένα τύπο 16S (θηλυκό) οφείλεται στο ότι η αλληλουχία του 16S στο 

αρρενοποιημένο δεν αλλάζει. 

Παρατηρούμε επίσης ότι σε μερικά από αυτά τα άτομα μπορούμε να 

διακρίνουμε δύο διαφορετικούς θηλυκούς απλοτύπους όχι μόνο για την περιοχή 

COIII αλλά και για την περιοχή 16S rDNA.  

Στα άτομα της ομάδας γ) θα μπορούσε να υποτεθεί ότι το μόριο Μ υπάρχει σε 

τόσο μικρές ποσότητες ώστε να μην είναι ανιχνεύσιμο με τους εκκινητές COIII  ενώ 

ανιχνεύεται μόνο με τους εκκινητές 16S rDNA, λόγω επιλεκτικού πολλαπλασιασμού. 

Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί έχουν αναφερθεί άτομα 

που δεν περιέχουν το μόριο Μ αλλά μόνο το F (Saavedra et al. 1997). Διασταυρώσεις 

που έγιναν στο εργαστήριο έχοντας ως πατέρα ένα συγκεκριμένο άτομο που περιείχε 

Μ, έδειξαν ότι οι αρσενικοί του απόγονοι δεν περιείχαν το Μ μόριο. Όλες οι 

ανιχνεύσεις του Μ μορίου έγιναν με βάση τη COIII. Όταν όμως δοκιμάστηκαν οι 

απόγονοι αυτού του ατόμου με εκκινητές 16S rDNA, έδειξαν παρουσία του μορίου Μ 

(C. Saavedra προσωπική επικοινωνία). Εκείνο που πρέπει να διερευνηθεί είναι γιατί 

τα άτομα εκείνα έχουν χαμηλότερο ποσοστό του μορίου Μ στη γονάδα τους, παρόλο 

που είναι γόνιμα αρσενικά; Μήπως η μειωμένη ποσότητα του μορίου Μ στη γονάδα 

τους ευνοεί τη μεταβίβαση στους αρσενικούς τους απογόνους ενός F μορίου από τύχη 

ξεκινώντας έτσι ένα φαινόμενο αρρενοποίησης;  
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Τα άτομα της ομάδας δ) εμφανίζονται σα να μην περιέχουν καθόλου μόριο Μ, 

ενώ δεν εμφανίζονται να περιέχουν δύο μόρια F που θα τα κατέτασσε στην κατηγορία 

γ) των ατόμων με αρρενοποιημένο τον ένα τύπο F. Φαινομενικά τα άτομα αυτά έχουν 

«ξεφύγει» από τον κανόνα της ΔΜΚ της οικογένειας Mytilidae και άλλων συγγενών 

ειδών και ακολουθούν τον κλασικό, μητρικό τρόπο μεταβίβασης του mtDNA. Είναι 

όμως αυτό ένα φαινόμενο κατάρρευσης της ΔΜΚ;  Πιο πιθανή φαίνεται η υπόθεση 

αυτά τα άτομα να βρίσκονται στην αρχή ενός φαινομένου αρρενοποίησης ενός F 

τύπου, ο οποίος όμως είναι ίδιος με αυτόν που προέρχεται από τη μητέρα, κι έτσι η 

απόκλιση των δύο αλληλουχιών δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να ανιχνεύεται από 

την, όχι και τόσο ευαίσθητη τεχνική των περιοριστικών ενζύμων. 

Μια τέτοια κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται για πρώτη φορά αφού στο 

πλήθος των μελετών που έχουν γίνει για το σύμπλεγμα ειδών Mytilus edulis, που 

συμπεριλαμβάνει και το Μytilus galloprovincialis, δεν έχουν αναφερθεί άτομα που να 

παρουσιάζουν τις ιδιαιτερότητες που αποκάλυψε η δικιά μας μελέτη. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συχνότητες των ατόμων στην κάθε 

κατηγορία. Στον Ατλαντικό όλα τα άτομα παρουσιάζονται όπως αναμένεται, 

ετεροπλασμικά. Ο αριθμός δείγματος όμως είναι πολύ μικρός εξαιτίας από τη μια 

μιας περίσσειας θηλυκών ατόμων, και από την άλλη πολλών τεχνικών προβλημάτων 

που δεν επέτρεψαν τη λήψη προϊόντος PCR. Εντούτοις οι πληθυσμοί αυτοί είναι 

καλά μελετημένοι σε επίπεδο μορφολογίας, αλλοενζύμων και μιτοχονδριακού DNA 

(Quesada et al. 1995a,b, Sanjuan et al. 1997) και τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα 

δικά μας. Όλα δηλαδή τα αρσενικά είναι ετεροπλασμικά. Στους πληθυσμούς της 

Μεσογείου παρουσιάζονται τα περισσότερα άτομα ετεροπλασμικά (συχνότητα 0,69) 

ενώ δύο άτομα περιέχουν αρρενοποιημένους απλότυπους, ένα στον πληθυσμό της 

Χαλάστρας κι ένα στον πληθυσμό της Κεφαλλονιάς, δηλαδή συνολική συχνότητα για 

τα άτομα όλης της Μεσογείου (όπως φαίνεται στον πίνακα 3) 0.022. Ο στατιστικός 

έλεγχος έδειξε ότι υπάρχει ετερογένεια στην κατανομή των συχνοτήτων των 

διαφόρων κατηγοριών μέσα στη Μεσόγειο (Χ2=71> Χ2
3,0.01=11.34). Αντίθετα στη 

Μαύρη Θάλασσα τα ετεροπλασμικά αρσενικά εμφανίζονται μειοψηφία (0.25) έναντι 

των αρσενικών που περιέχουν αρρενοποιημένους F απλότυπους (≅0,40), ενώ ο 

στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι δεν υπάρχει ετερογένεια στην κατανομή των 

συχνοτήτων των διαφόρων κατηγοριών στον πληθυσμό αυτό (Χ2=6< Χ2
3,0.5=6.25). 

Αρσενικά στα οποία δεν ανιχνεύεται Μ mtDNA με εκκινητές COIII, αλλά μόνο με 
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εκκινητές 16S rDNA (κατηγ. γ), εμφανίζονται σε υψηλότερες συχνότητες σε όλους 

τους πληθυσμούς της Μεσογείου σε σχέση με τον αντίστοιχο της Μαύρης Θάλασσας. 

Όμως άτομα στα οποία ανιχνεύεται μόνο ένας F απλότυπος (κατηγ. δ) υπερέχουν 

στον πληθυσμό της Μαύρης Θάλασσας σε σχέση με όλους σχεδόν τους πληθυσμούς 

της Μεσογείου (με εξαίρεση τον πληθυσμό της Αδριατικής (VEN). Τα άτομα αυτά 

είναι εκείνα που πιθανά να περιέχουν αρρενοποιημένους τύπους F, κι επομένως να 

ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα άτομα της κατηγ. β. Ενδιαφέρον προκαλεί το 

γεγονός ότι μεταξύ Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας υπάρχει η ίδια σχέση όπως και 

με την κατηγορία α (οι μεγαλύτερες συχνότητες υπάρχουν στον πληθυσμό της 

Μαύρης Θάλασσας από ότι στους πληθυσμούς της Μεσογείου), ενώ μέσα στους 

πληθυσμούς της Μεσογείου τα άτομα αυτά είναι σε μεγαλύτερες συχνότητες απ’ ότι 

τα άτομα της κατηγ. α, δηλαδή τα άτομα με εμφανώς αρρενοποιημένα μόρια F. Το 

αντίθετο συμβαίνει μέσα στη Μαύρη Θάλασσα. Οι παραπάνω παρατηρήσεις 

υποστηρίζονται από τον έλεγχο Χ2 ο οποίος έδειξε ότι ο κάθε πληθυσμός χωριστά της 

Μεσογείου έχει διαφορετική κατανομή συχνοτήτων των διαφόρων κατηγοριών σε 

σχέση με αυτόν της Μαύρης Θάλασσας, και μάλιστα με πιθανότητα λάθους 

μικρότερη του 0.01. Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να εξηγηθούν με τα εξής 

σενάρια:  

α) Η Μαύρη Θάλασσα εποικίστηκε από πληθυσμούς της Μεσογείου. Αυτό 

υποστηρίζεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαφορές στο είδος των απλοτύπων 

που υπάρχουν στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, τόσο στα αρσενικά όσο και 

στα θηλυκά άτομα, παρά μόνο στις συχνότητες των απλοτύπων. Μάλιστα οι πρώτοι 

επικοιστές πιθανά να ήταν άτομα της κατηγορίας α και δ. Στη συνέχεια συνέβησαν 

ανεξάρτητα φαινόμενα αρρενοποίησης στις δύο περιοχές, που οδήγησαν στους 

αρρενοποιημένους απλοτύπους που συναντάμε σήμερα. 

β) Οι εποικιστές της Μαύρης Θάλασσας δεν ήταν μόνο άτομα των ομάδων α 

και δ αλλά και άτομα της ομάδας β. Όμως λόγω των διαφορετικών περιβαλλοντικών 

συνθηκών στις δύο περιοχές (διαφορετική θερμοκρασία και αλατότητα, Magoulas 

and Zouros, 1993), τα άτομα των ομάδων β και δ ευνοούνται περισσότερο στην 

Μαύρη Θάλασσα από ότι στη Μεσόγειο, κι έτσι έχουν επικρατήσει. 

γ) Οι επικοιστές της Μαύρης Θάλασσας ήταν άτομα των ομάδων α και δ. 

Όπως είναι γνωστό το μόριο Μ mtDNA εξελίσσεται γρηγορότερα σε σχέση με το 

μόριο F, συσσωρεύοντας περισσότερες μεταλλάξεις (Stewart et al. 1996, Quesada et 
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al. 1998). Η πιθανότητα επομένως να αποκτήσει μια βλαβερή μετάλλαξη είναι 

μεγαλύτερη από ότι το μόριο F, συνεπώς θα υπάρχει η τάση να μειώνεται η 

συχνότητα του μορίου Μ και να αυξάνεται η συχνότητα των αρρενοποιημένων 

μορίων F. Τα αρρενοποιημένα μόρια από τη στιγμή που θα μπουν στην Μ σειρά και 

θα συμπεριφέρονται ως μόρια Μ, θα αρχίσουν κι αυτά να εξελίσσονται με 

ταχύτερους ρυθμούς έτσι ώστε κάποια στιγμή να διαφοροποιηθούν αρκετά ώστε να 

αποτελούν μια νέα ομάδα μορίων Μ, διαφορετική από την γραμμή F από την οποία 

ξεκίνησαν. Έτσι ένα μόριο F το οποίο μεταπίπτει από την μητρική μεταβίβαση στην 

πατρική, θα ακολουθεί το εξής σχήμα: 

F(μητρική γραμμή μεταβίβασης)⇒F(φαινόμενο αρρενοποίησης, μετάπτωση 

στην πατρική γραμμή μεταβίβασης, αρχή της διαφοροποίησης, αύξηση συχνότητας) 

⇒ F* (μερική διαφοροποίηση από το αρχικό μόριο) ⇒ Μ (τελική διαφοροποίηση, 

μείωση συχνότητας)  

ή συνοπτικότερα: F⇒(αρρενοποίηση) F ⇒ F* ⇒ M 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό τα αρρενοποιημένα F μόρια των ατόμων της 

κατηγορίας β είναι τα ενδιάμεσα στάδια πριν την μετεξέλιξή τους σε Μ μόρια, 

δηλαδή σύμφωνα με το σχήμα είναι τα F*. Το τρωτό σημείο του μοντέλου αυτού 

είναι ότι θεωρεί ότι η αρρενοποίηση συμβαίνει ή τουλάχιστον επικρατεί όταν το 

αρρενοποιημένο μόριο F είναι ίδιο ή παρόμοιο με αυτό που ήδη υπάρχει στο 

αρσενικό άτομο και έχει κληρονομηθεί από τη μητέρα. Τέτοιο γεγονός όμως προς το 

παρόν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. 

Τα δεδομένα μας υποστηρίζουν ότι υπάρχει μεταφορά γενετικού υλικού από 

τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Την υπόθεση ότι η Μαύρη Θάλασσα εποικίστηκε 

αρχικά από τη Μεσόγειο τη δεχτήκαμε επειδή θεωρείται ότι το είδος Mytilus 

galloprovincialis έχει σχηματιστεί στη Μεσόγειο και από εκεί εξαπλώθηκε στις γύρω 

περιοχές (βλ. Gosling 1992). Πρώτη ένδειξη που οδηγεί στο  συμπέρασμα της 

ανταλλαγής γενετικού υλικού είναι το γεγονός ότι όλοι οι απλότυποι της Μαύρης 

Θάλασσας απαντώνται και στη Μεσόγειο, χωρίς όλοι οι απλότυποι της Μεγογείου να 

απαντώνται στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι δηλαδή σα να έχουμε εισροή απλοτύπων 

από τη Μεσόγειο προς τη Μαύρη Θάλασσα. 

Τα δεδομένα του πίνακα 4, αναπαραστάθηκαν σε ιστογράμματα για την 

ευκολότερη κατανόησή τους. Τα ιστογράμματα φαίνονται στις εικόνες 3, 4 και 5 

αντίστοιχα. 
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Στον πίνακα 4Α φαίνεται η κατανομή των απλοτύπων στους πληθυσμούς για 

τα θηλυκά άτομα και η κατανομή των F και Μ απλοτύπων χωριστά, για τα αρσενικά. 

Στα θηλυκά τρεις είναι οι κυρίαρχοι τύποι οι οποίοι χαρακτηρίζουν και τις 

αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές: ο απλότυπος BACA A κυριαρχεί στη Μεσόγειο, ο 

BACA D στη Μαύρη Θάλασσα ενώ ο AAAA A στον Ατλαντικό. Παρατηρώντας και 

αυτούς τους απλοτύπους διαπιστώνουμε τη μεγαλύτερη συγγένεια της Μεσογείου με 

τη Μαύρη Θάλασσα σε σχέση με αυτή με τον Ατλαντικό. 

O απλότυπος BACA B ενώ για τη COIII εμφανίζει κανονικό F τύπο, για την 

16S εμφανίζει τον αντίστοιχο αρσενικό τύπο Β. Αυτό το γεγονός έχει παρατηρηθεί 

και από τους Rawson και Hilbish (1997). O αυτό το πρότυπο είναι σπάνιο στα 

θηλυκά και θεωρείται ότι μπορεί να οφείλεται είτε σε ανεξάρτητη μεταλλαγή σε 

κοντινό σημείο με αυτήν του αρσενικού προτύπου Β δίνοντας έτσι ίδιο πρότυπο στην 

πηκτή της αγαρόζης, είτε στην ύπαρξη του πραγματικού μορίου Μ (που δίνει το 

πρότυπο Β στα αρσενικά) αλλά σε χαμηλό ποσοστό έτσι που να μην είναι 

ανιχνεύσιμο με τους εκκινητές της COIII αλλά μόνο με τους εκκινητές 16S. 

Ένα θηλυκό άτομο από τον πληθυσμό της Χαλάστρας (HAL) κι ένα από τον 

πληθυσμό της Κεφαλλονιάς (CEF), παρουσιάζονται ετεροπλασμικά με ένα F 

απλότυπο κι ένα Μ, ίδιο με αυτούς των αρσενικών. Δεν είναι η πρώτη φορά που 

παρατηρείται αυτό το φαινόμενο της ετεροπλασμίας των θηλυκών (Quesada et al. 

1996, Rawson et al. 1996). Ο μηχανισμός που διέπει αυτά τα άτομα έχει μελετηθεί 

πολύ λίγο. Το ερώτημα είναι αν σ’ αυτά τα άτομα έχει συμβεί ένα φαινόμενο 

θηλεοποίησης αρσενικού μορίου. Κι αν αυτό συμβαίνει, ποιο από τα δύο μόρια 

μεταβιβάζεται στην επόμενη γενιά; Ένα άλλο ερώτημα είναι γιατί η συχνότητα αυτών 

των ατόμων είναι τόσο μικρή (στην περίπτωσή μας 1,6%) και ποιο ρόλο παίζουν 

στην «επικοινωνία» των δύο γραμμών μεταβίβασης του mtDNA που προκύπτει από 

την ΔΜΚ; Η μελέτη αυτών των «εξαιρέσεων» της ΔΜΚ θα είναι πολύ διαφωτιστική 

για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού της. Η μελέτη όμως αυτή είναι 

δύσκολη επειδή η συχνότητα αυτών των ατόμων είναι πολύ μικρή. 

Στους πίνακες 4Β και 4Γ παρουσιάζεται η κατανομή των απλοτύπων F και Μ 

αντίστοιχα στους διάφορους πληθυσμούς, για τα αρσενικά άτομα. Η διαφορά στις 

συχνότητες του ίδιου πληθυσμού οφείλεται στο ότι για μερικά άτομα μπορέσαμε να 

καταγράψουμε πλήρως μόνο τον ένα από τους δύο απλοτύπους. Επίσης στους 

απλοτύπους F απουσιάζουν τα πρότυπα της περιοχής 16S rDNA, λόγω του 
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επιλεκτικού πολλαπλασιασμού του μορίου Μ από τους εκκινητές. Για τους τύπους Μ 

παρατηρούμε ότι ένας είναι ο κυρίαρχος για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα σε 

αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στα θηλυκά άτομα, ενώ δύο διαφορετικοί απλότυποι 

υπάρχουν σε ίδια συχνότητα στον Ατλαντικό. Επίσης παρατηρούμε ότι οι εμφανώς 

αρρενοποιημένοι απλότυποι είναι δύο, από τους οποίους μόνο ο ένας απαντάται και 

στα θηλυκά άτομα ενώ ο άλλος όχι. Στα ετεροπλασμικά άτομα που έχουν δύο 

θηλυκούς απλοτύπους, ο αρρενοποιημένος διαπιστώθηκε με εξέταση του mtDNA 

από σωματικό ιστό. Είναι γνωστό ότι τα δύο μόρια του mtDNA στα αρσενικά άτομα 

δεν κατανέμονται το ίδιο σε όλους τους ιστούς αλλά το μόριο Μ κυριαρχεί στη 

γονάδα ενώ το F στους σωματικούς ιστούς (Skibinski et al. 1994b, Zouros et al. 

1994a). Εξετάζοντας σωματικό ιστό αναμένουμε να βρούμε εκείνο το μόριο που 

προέρχεται από τη μητέρα. Με αυτό τον τρόπο ο τύπος που ανιχνευόταν στο 

σωματικό ιστό θεωρούνταν ο μητρικός, ενώ ο άλλος τύπος, ο αρρενοποιημένος. Στα 

φυλογενετικά δέντρα και οι δύο αυτοί απλότυποι κατατάσσονται στην ομάδα των 

μορίων F. 

 

 

 
Πίνακας 4. Οι απόλυτες συχνότητες των F απλοτύπων στα θηλυκά (4Α) και τα αρσενικά άτομα (4Β) 
και των Μ απλοτύπων στα αρσενικά (4Γ) ανά περιοχή. Στους F τύπους των αρσενικών δεν έχει 
προσδιοριστεί ο απλότυπος για το 16S. Για την εξήγηση βλ. στο κείμενο. 
4Α. ΘΗΛΥΚΑ  
F- απλότυποι         

COIII 16S HAL MP FAR CEF VEN BS SP(ATL) 
BACA A 11 6 10 7 2 3 1 
BACA D 2 5 1 2 3 20 0 
BADA A 1 0 0 1 1 7 0 
AAAA A 3 0 0 0 0 0 12 
BAEA D 3 1 0 1 1 0 0 
BABA D 2 0 0 0 0 0 0 
BABA A 0 0 0 0 0 1 7 
BAIA A 0 0 1 1 1 0 0 
BAIA D 0 0 0 0 0 1 0 
BACA B 0 0 0 0 0 0 0 
BAHA A 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  22 12 12 12 8 32 20 
BACA/AAGB C 0 0 0 1 0 0 0 
AACA/AAHB C 1 0 0 0 0 0 0 

 
4Β. ΑΡΣΕΝΙΚΑ 
F- απλότυποι  HAL MP FAR CEF VEN BS SP(ATL) 

BACA - 17 8 9 22 19 23 0 
BAEA - 2 1 2 2 0 0 0 
BAIA - 0 1 0 0 3 0 1 
BADA - 0 3 2 3 2 3 0 
BAAA - 1 1 0 3 0 0 1 
AAAA - 1 0 1 0 2 0 4 
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BABA - 0 0 1 2 0 0 1 
AABA - 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL  21 14 15 32 26 26 8 

 
4Γ. ΑΡΣΕΝΙΚΑ 
M απλότυποι         

COIII 16S HAL MP FAR CEF VEN BS SP(ATL) 
AAGC C 4 2 0 3 2 1 0 
AAGB C 6 6 4 11 5 9 0 
AAHB C 1 0 2 2 1 0 0 
AAGD C 0 0 0 1 0 0 0 
AAGE C 1 0 0 0 0 0 0 
AAGG C 1 0 0 0 0 0 0 
AAHD C 1 0 0 1 0 0 4 
ABHD B 0 0 0 0 0 0 4 
ABHB B 0 0 0 0 0 0 1 
*BADA D 1 0 0 0 0 7 0 
*BADA A 0 0 0 1 0 4 0 
TOTAL  15 8 6 19 8 21 9 
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Στον πίνακα 5 εξετάζεται κατά πόσον η κατανομή των διαφόρων απλοτύπων 

είναι τυχαία στις περιοχές δειγματοληψίας. Όπως παρατηρούμε από τους 

στατιστικούς ελέγχους (exact tests) που έγιναν, η κατανομή των απλοτύπων δεν είναι 

τυχαία μεταξύ των τριών κύριων περιοχών (Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μαύρη 

Θάλασσα). Ομοιογένεια παρουσιάζεται μόνο στους πληθυσμούς της Μεσογείου με 

εξαίρεση τους τύπους F που προέρχονται από τα αρσενικά. Αυτό δείχνει εκτεταμένη 

γονιδιακή ροή μεταξύ των πληθυσμών της Μεσογείου. Η γονιδιακή ροή όμως είναι 

περιορισμένη μεταξύ των τριών κύριων περιοχών. Οι διαφορές μεταξύ Ατλαντικού 

και Μεσογείου μπορεί να οφείλονται στο μέτωπο Οράν- Αλμέρια και στην διείσδηση 

γενετικού υλικού από το συγγενικό είδος M. edulis όπως αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία (Quesada et all 1995, Rawson and Hilbish 1995, 1998. Οι διαφορές στις 

συχνότητες των απλοτύπων μεταξύ Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας δείχνουν έναν 

περιορισμό στη γονιδιακή ροή μεταξύ των δύο περιοχών όχι όμως και απομόνωσή 

τους.  
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3.3 Ποικιλότητα (Diversity) και Απόκλιση (Divergence) 

Στον πίνακα 6 έχει υπολογιστεί η απλοτυπική και η νουκλεοτιδική 

ποικιλότητα μέσα στον κάθε πληθυσμό. Οι υπολογισμοί έγιναν για κάθε ομάδα 

μορίων χωριστά. Δηλαδή χωριστά για τα F μόρια των αρσενικών και των θηλυκών 

και επίσης χωριστά για τα Μ μόρια. Σε όλες τις ομάδες, η Μαύρη Θάλασσα 

παρουσιάζει τη μικρότερη ποικιλότητα εκτός από τα μόρια Μ. Αυτό συμβαίνει γιατί 

στον υπολογισμό της ποικιλότητας συμπεριλήφθηκαν και οι αρρενοποιημένοι F 

απλότυποι, οι οποίοι πλέον μεταβιβάζονται ως μόρια Μ. Αν αφαιρεθούν αυτοί 

(πίνακας 6Α) τότε η ποικιλότητα στη Μαύρη Θάλασσα μειώνεται δραματικά. Αυτό 

μπορεί να ερμηνευτεί α) είτε ως πρόσφατος επικοισμός της Μαύρης Θάλασσας έτσι 

ώστε δεν έχουν προλάβει ακόμα να διαφοροποιηθούν νέοι απλότυποι στα νέα 

περιβαλλοντικά δεδομένα, β) είτε ότι υπάρχει ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ των δύο 

περιοχών. Είναι γνωστή η ικανότητα των προνυμφών του μυδιού να διανύουν 

μεγάλες αποστάσεις πριν εγκατασταθούν μόνιμα ως εδραίοι οργανισμοί, κι επίσης 

είναι πολύ σημαντικές οι ενδείξεις ότι διάφορες περιοχές έχουν επικοιστεί από είδη 

του γένους Mytilus  και μάλιστα από το είδος M. galloprovincialis μέσω 

ανθρωπογενούς εισαγωγής του είδους (βλ. Sanjuan et al. 1997 για σχετικές 

αναφορές). γ) Είτε τέλος ότι ο πληθυσμός της Μαύρης Θάλασσας έχει περάσει ένα 

πρόσφατο bottleneck, γεγονός που μειώνει την ποικιλότητα μέσα στον πληθυσμό. 

Θα είχε ενδιαφέρον να γίνει μια ευρύτερη δειγματοληψία στη Μαύρη 

Θάλασσα και μάλιστα από περιοχές κοντά στη Μεσόγειο, έτσι ώστε να διερευνηθούν 

σε βάθος οι σχέσεις που διέπουν τις δύο περιοχές.  
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Πίνακας 5.  Exact tests για την ομοιογενή κατανομή των απλοτύπων στους διάφορους 

πληθυσμούς. 
GENEPOP vs 3.1, prog. STRUC(exact tests)
   

F-τύποι από αρσενικά και θηλυκά 
 Probability St.Error 
Όλοι οι Πληθυσμοί 0,00000 0,00000 
Απουσία BS 0,00000 0,00000 
Απουσία SP(ATL) 0,01046 0,00342 
Μόνο Μεσόγειος 0,48830 0,02113 
   

M-τύποι 
 Probability St.Error 
Όλοι οι Πληθυσμοί 0,00000 0,00000 
Απουσία BS 0,00192 0,00141 
Απουσία SP(ATL) 0,03656 0,01010 
Μόνο Μεσόγειος 0,96114 0,00853 
   

F-τύποι από Αρσενικά μόνο  
 Probability St.Error 
Όλοι οι Πληθυσμοί 0,00000 0,00000 
Απουσία BS 0,00000 0,00000 
Απουσία SP(ATL) 0,00000 0,00000 
Μόνο Μεσόγειος 0,00000 0,00000 
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F-τύποι από Θηλυκά μόνο  

 Probability St.Error 
Όλοι οι Πληθυσμοί 0,00000 0,00000 
Απουσία BS 0,00000 0,00000 
Απουσία SP(ATL) 0,05626 0,01203 
Μόνο Μεσόγειος 0,76276 0,02623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 6. Απλοτυπική και νουκλεοτιδική ποικιλότητα (diversity) μέσα (within) στους 

πληπυσμούς. Στον πίνακα 6Α περιλαμβάνονται και οι αρρενοποιημένοι απλότυποι. 
F-ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ 

                                                      _----------Απλοτυπική Ποικιλότητα-----------_ 
Πληθυσμοί Selfing   Non-Selfing  Νουκλεοτιδική Ποικιλότητα

HAL 0.5183 +/- 0.08735 0.5119 +/- 0.06153 0.021852   
MP 0.4384 +/- 0.12142 0.4291 +/- 0.08548 0.017117   
FAR 0.4868 +/- 0.11090 0.4779 +/- 0.07807 0.018384   
CEF 0.4947 +/- 0.08809 0.4890 +/- 0.06211 0.017855   
VEN 0.4902 +/- 0.09751 0.4829 +/- 0.06866 0.023773   
BS 0.4802 +/- 0.04116 0.4769 +/- 0.02880 0.021647   

SP(ATL) 0.6624 +/- 0.06835 0.6515 +/- 0.04740 0.042510   
         

Μέση 0.5101 +/- 0.00073 0.5027 +/- 0.00070 0.023306 +/- 0.0000111 
       

F-ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΟΝΟ 
                                                     _----------Απλοτυπική Ποικιλότητα-----------_ 

Πληθυσμοί Selfing   Non-Selfing  Νουκλεοτιδική Ποικιλότητα 
HAL 0.3476 +/- 0.12757 0.3391 +/- 0.08985 0.015224   
MP 0.6593 +/- 0.12267 0.6349 +/- 0.08436 0.027499   
FAR 0.6381 +/- 0.12883 0.6161 +/- 0.08938 0.024188   
CEF 0.5181 +/- 0.10032 0.5099 +/- 0.07061 0.018223   
VEN 0.4585 +/- 0.11215 0.4495 +/- 0.07887 0.024010   
BS 0.2123 +/- 0.09706 0.2081 +/- 0.06839 0.009870   

SP(ATL 0.7857 +/- 0.15080 0.7333 +/- 0.09997 0.042925   
         

Μέση 0.5171 +/- 0.00553 0.4987 +/- 0.00476 0.023134 +/- 0.0000161 
          

F-ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΘΗΛΥΚΑ ΜΟΝΟ 
                                                     _----------Απλοτυπική Ποικιλότητα-----------_ 

Πληθυσμοί Selfing   Non-Selfing  Νουκλεοτιδική Ποικιλότητα 
HAL 0.4994 +/- 0.08673 0.4936 +/- 0.06112 0.021031   
MP 0.4615 +/- 0.11408 0.4525 +/- 0.08028 0.018355   
FAR 0.4868 +/- 0.11090 0.4779 +/- 0.07807 0.018384   
CEF 0.4947 +/- 0.08809 0.4890 +/- 0.06211 0.017855   
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VEN 0.4902 +/- 0.09751 0.4829 +/- 0.06866 0.023773   
BS 0.3629 +/- 0.06767 0.3598 +/- 0.04770 0.015854   

SP(ATL 0.6624 +/- 0.06835 0.6515 +/- 0.04740 0.042510   
         

Μέση 0.4940 +/- 0.00111 0.4867 +/- 0.00106 0.022537 +/- 0.0000120 
    

M-ΤΥΠΟΙ ΣΥΝ ΑΡΡΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
                                                       _----------Απλοτυπική Ποικιλότητα-----------_ 

Πληθυσμοί Selfing   Non-Selfing  Νουκλεοτιδική Ποικιλότητα 
HAL 0.8000 +/- 0.08258 0.7724 +/- 0.05517 0.055547   
MP 0.4286 +/- 0.16870 0.4000 +/- 0.11354 0.005003   
FAR 0.5333 +/- 0.17213 0.4848 +/- 0.10594 0.013461   
CEF 0.6550 +/- 0.11147 0.6373 +/- 0.07763 0.059221   
VEN 0.6071 +/- 0.16398 0.5667 +/- 0.10897 0.011623   
BS 0.7000 +/- 0.05629 0.6829 +/- 0.03663 0.101788   

SP(ATL) 0.6667 +/- 0.10476 0.6275 +/- 0.06223 0.081009   
         

Μέση 0.6272 +/- 0.00205 0.5959 +/- 0.00221 0.046807 +/- 0.0002029 
Πίνακας 6Α.       

M-ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΡΡΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 
                                                       _----------Απλοτυπική Ποικιλότητα-----------_ 

Πληθυσμοί Selfing   Non-Selfing  Νουκλεοτιδική Ποικιλότητα 
HAL 0.7692 +/- 0.08950 0.7407 +/- 0.05956 0.035011   
MP 0.4286 +/- 0.16870 0.4000 +/- 0.11354 0.005003   
FAR 0.5333 +/- 0.17213 0.4848 +/- 0.10594 0.013461   
CEF 0.6144 +/- 0.11748 0.5968 +/- 0.08178 0.036529   
VEN 0.6071 +/- 0.16398 0.5667 +/- 0.10897 0.011623   
BS 0.2000 +/- 0.15414 0.1895 +/- 0.10812 0.002335   
ATL 0.0000 +/- 0.00000 0.0000 +/- 0.00000 0.000000   

         
Μέση 0.4504 +/- 0.01014 0.4255 +/- 0.00928 0.014852 +/- 0.0000325 

 

Στον πίνακα 7 φαίνεται τόσο η ποικιλότητα όσο και η απόκλιση των μορίων 

που εξετάστηκαν μεταξύ των πληθυσμών ανά ζεύγη για την κάθε ομάδα μορίων (F 

αρσενικών και θηλυκών και μορίων Μ). Τόσο η ποικιλότητα όσο και η απόκλιση 

είναι μεγαλύτερες μεταξύ του Ατλαντικού και όλων των άλλων περιοχών. Όπως έχει 

επιβεβαιωθεί (Quesada et al. 1995a,b, Sanjuan et al. 1997) υπάρχει ένα διαχωριστικό 

πεδίο μεταξύ Ατλαντικού και Μεσογείου, το οποίο τοποθετείται στη νοητή γραμμή 

Aλμέριας (νοτιοανατολική Ισπανία) - Οράν. Το διαχωριστικό αυτό πεδίο ανάμεσα 

στα επιφανειακά νερά της Μεσογείου- Ατλαντικού σχετίζεται με μια σημαντική 

διακύμανση της θερμοκρασίας (1,4οC) και της αλατότητας (2psu) σε μια απόσταση 

2km. καθώς και με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα (μέση ταχύτητα 40cm/s) που ρέουν με 

κατεύθυνση νοτιοανατολικά προς τη Βόρεια Αφρική (Τintore et al. 1988, Arnone et 

al. 1990). Η διαφοροποίηση αυτή μεγιστοποιείται στα μόρια Μ. 

Στον ίδιο πίνακα παρατηρούμε επίσης ότι ενώ η απόκλιση μεταξύ των μορίων 

είναι περίπου ίδια ανάμεσα στους πληθυσμούς της Μεσογείου και μεταξύ του 

πληθυσμού της Μαύρης Θάλασσας και των πληθυσμών της Μεσογείου (που 

αντικατοπτρίζει ουσιαστικά το γεγονός ότι έχουμε ίδιους απλοτύπους στις δύο 

περιοχές), η ποικιλότητα μεταξύ των περιοχών αυτών δεν είναι ίδια αλλά είναι και 
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πάλι μικρότερη στη Μαύρη Θάλασσα. Στον πίνακα 7Α γίνεται ο ίδιος διαχωρισμός 

όπως και στον 6Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 7. Νουκλεοτιδική ποικιλότητα (Diversity) -πάνω από τη διαγώνιο- και απόκλιση 

(Divergence) -κάτω-, ανάμεσα στους πληθυσμούς. Ο πίνακας 7Α περιλαμβάνει και τους 
αρρενοποιημένους απλοτύπους. 

F-ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ 
 HAL MP FAR CEF VEN BS SP(ATL) 

HAL  0.019381 0.019744 0.019865 0.022626 0.022681 0.047811 
MP -0.000103  0.017192 0.016997 0.020159 0.020128 0.051007 
FAR -0.000374 -0.000559  0.017800 0.020677 0.020752 0.049416 
CEF 0.000011 -0.000490 -0.000320  0.020798 0.020405 0.050453 
VEN -0.000187 -0.000286 -0.000402 -0.000017  0.023906 0.050491 
BS 0.000932 0.000746 0.000737 0.000654 0.001196  0.050594 

SP(ATL) 0.015630 0.021193 0.018968 0.020271 0.017350 0.018515  
          

Νουκλεοτιδική Ποικιλότητα Νουκλεοτιδική Απόκλιση  
Μέση 0.028709 +/- 0.0000092 0.005403 +/- 0.0000036  

Ελάχιστη 0.016997   -0.000559    
Μέγιστη 0.051007   0.021193    

        
          

F-ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΟΝΟ 
 HAL MP FAR CEF VEN BS SP(ATL) 

HAL  0.022224 0.019886 0.016637 0.019368 0.012157 0.051934 
MP 0.000862  0.024647 0.022347 0.026080 0.020026 0.053307 
FAR 0.000180 -0.001197  0.020822 0.024030 0.017797 0.050126 
CEF -0.000087 -0.000514 -0.000383  0.021341 0.014355 0.052233 
VEN -0.000249 0.000326 -0.000070 0.000225  0.017255 0.051684 
BS -0.000390 0.001341 0.000768 0.000309 0.000315  0.052734 

SP(ATL) 0.022859 0.018095 0.016569 0.021659 0.018217 0.026337  
          

 Νουκλεοτιδική Ποικιλότητα Νουκλεοτιδική Απόκλιση  
Μέση 0.029095 +/- 0.0000110 0.005961 +/- 0.0000045  

Ελάχιστη 0.012157   -0.001197    
Μέγιστη 0.053307   0.026337    

          
F-ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΘΗΛΥΚΑ ΜΟΝΟ 

 HAL MP FAR CEF VEN BS SP(ATL) 
HAL  0.019551 0.019327 0.019445 0.022216 0.018511 0.047894 
MP -0.000141  0.017822 0.017597 0.020815 0.016698 0.051015 
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FAR -0.000381 -0.000548  0.017800 0.020677 0.016855 0.049416 
CEF 0.000002 -0.000508 -0.000320  0.020798 0.016687 0.050453 
VEN -0.000185 -0.000249 -0.000402 -0.000017  0.019920 0.050491 
BS 0.000069 -0.000406 -0.000264 -0.000168 0.000106  0.050178 

SP(ATL) 0.016124 0.020582 0.018968 0.020271 0.017350 0.020996  
          

 Νουκλεοτιδική Ποικιλότητα Νουκλεοτιδική Απόκλιση  
Μέση 0.027817 +/- 0.0000099 0.005280 +/- 0.0000038  

Ελάχιστη 0.016687   -0.000548    
Μέγιστη 0.051015   0.020996    

    
M-ΤΥΠΟΙ ΣΥΝ ΑΡΡΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

 HAL MP FAR CEF VEN BS SP(ATL) 
HAL  0.020048 0.025498 0.033651 0.022411 0.019536 0.220283 
MP 0.000041 0.011694 0.021238 0.007668 0.003502 0.232826 
FAR 0.001262 0.002462 0.026523 0.012745 0.009725 0.227015 
CEF -0.002119 0.000472 0.001528 0.023707 0.020458 0.216818 
VEN -0.000906 -0.000645 0.000203 -0.000369 0.006711 0.229379 
BS 0.000863 -0.000167 0.001827 0.001026 -0.000268  0.234855 

SP(ATL) 0.202777 0.230325 0.220285 0.198553 0.223567 0.233688 
        

Νουκλεοτιδική Ποικιλότητα Νουκλεοτιδική Απόκλιση 
Μέση 0.077442 +/- 0.0004496 0.062591 +/- 0.0004868  

Ελάχιστη 0.003502   -0.002119    
Μέγιστη 0.234855   0.233688    

  
 
      

Πίνακας 7Α. 
M-ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΡΡΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 

 HAL MP FAR CEF VEN BS SP(ATL) 
HAL  0.031058 0.036847 0.054275 0.033469 0.109029 0.179515 
MP 0.000783  0.011694 0.033365 0.007668 0.100664 0.187951 
FAR 0.002343 0.002462  0.038973 0.012745 0.109043 0.180741 
CEF -0.003109 0.001253 0.002632  0.035903 0.110404 0.178468 
VEN -0.000116 -0.000645 0.000203 0.000481  0.103780 0.184152 
BS 0.030361 0.047268 0.051418 0.029899 0.047074  0.207814 

SP(ATL) 0.111237 0.144945 0.133506 0.108354 0.137836 0.116416  
          

 Νουκλεοτιδική Ποικιλότητα Νουκλεοτιδική Απόκλιση  
Μέση 0.092741 +/- 0.0002288 0.045933 +/- 0.0001432  

Ελάχιστη 0.007668   -0.003109    
Μέγιστη 0.207814   0.144945    
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3.4 Φυλογεωργαφία 

Με τη μέθοδο των λιγότερων δυνατών αλλαγών κατασκευάσαμε ένα 

φυλογενετικό δίκτυο των απλοτύπων, συνδέοντας κάποιον απλότυπο με τον 

κοντινότερό του, δηλαδή με εκείνον που έχουν τις μικρότερες αλλαγές στις 

περιοριστικές θέσεις. Το δίκτυο αυτό φαίνεται στην εικ. 6. Όπως παρατηρούμε οι 

απλότυποι χωρίζονται σε δύο ομάδες, μια που αντιστοιχεί στους F και μία που 

αντιστοιχεί στους Μ. Οι αρρενοποιμένοι τύποι περιλαμβάνονται στην F ομάδα. Οι 

δύο ομάδες συνδέονται μεταξύ τους με τουλάχιστον 6 αλλαγές στις περιοριστικές 

θέσεις, πράγμα που καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό των απλοτύπων που 

συνδέουν τις δύο ομάδες. 

 

 
Εικόνα 6. Φυλογενετικό δίκτυο των απλοτύπων. Οι αριθμοί πάνω στις γραμμές ένωσης των 

απλοτύπων δείχνουν τη διαφορά στις περιοριστικές θέσεις μεταξύ των δύο άκρων τους. 
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Ο πίνακας 8 των εξελικτικών αποστάσεων χρησιμοποιήθηκε για να 

κατασκευαστούν δενδρογράμματα με τη μέθοδο UPGMA και Neighbor Joining. Τα 

δενδρογράμματα αυτά φαίνονται στις εικόνες 7, 7α, 8, και 8α. Οι εικόνες 7 και 7α 

αναφέρονται στην πρώτη μέθοδο ενώ οι 8 και 8α αναφέρονται στη δεύτερη  



Πίνακας 8.  Εξελικτικές αποστάσεις των απλοτύπων υπολογισμένες από το πρόγραμμα REAP Vs. 4.2, σύμφωνα με τους NEI AND TAJIMA, 1981; NEI AND                       
MILLER, 1990 eq 4.                                                  

AAAAA BABAA BABAD BADAD BADAA BAEAD BACAA BACAD BACAB BAIAA BAIAD 
           

0.00000000000           
0.02389567588 0.00000000000          
0.04532716422 0.01186933784 0.00000000000         
0.04532716422 0.03459808552 0.02427843502 0.00000000000        
0.02389567588 0.02136502282 0.03459808552 0.01186933784 0.00000000000       
0.05578512505 0.02190139110 0.01120237577 0.01120237577 0.02190139110 0.00000000000      
0.03459808552 0.00990979395 0.02190139110 0.04506500002 0.03173704082 0.03172365096 0.00000000000     
0.05578512505 0.02190139110 0.01120237577 0.03587665484 0.04506500002 0.02208431919 0.01093840938 0.00000000000    
0.10288417417 0.04133920971 0.02612806855 0.05252380895 0.06601348878 0.03707211073 0.02888113252 0.01351550360 0.00000000000   
0.04506500002 0.01963050594 0.03172365096 0.05528801437 0.04188573805 0.04132898715 0.02915316859 0.04132898715 0.06037743604 0.00000000000  
0.06601348878 0.03172365096 0.02208431919 0.04712145530 0.05528801437 0.03265154882 0.04132898715 0.03265154882 0.04767606602 0.01014288870 0.00000000000 
0.16853729351 0.15566536742 0.14210713724 0.17814744498 0.18935522031 0.15109302162 0.16352470777 0.15109302162 0.13688538031 0.17131114258 0.15990547083 
0.20165551143 0.18090975077 0.16853729351 0.21207749865 0.22148130556 0.17814744498 0.18935522031 0.17814744498 0.16525850335 0.19770999967 0.18755733298 
0.17814744498 0.16352470777 0.15109302162 0.18755733298 0.19770999967 0.15990547083 0.17131114258 0.15990547083 0.14694448021 0.17900492765 0.16853584158 
0.16853729351 0.15566536742 0.14210713724 0.17814744498 0.18935522031 0.15109302162 0.16352470777 0.15109302162 0.13688538031 0.17131114258 0.15990547083 
0.20915312644 0.18424418468 0.16917547420 0.22148130556 0.23219119676 0.18016573722 0.19357370533 0.18016573722 0.16424377508 0.20293276289 0.19100839231 
0.18755733298 0.17131114258 0.15990547083 0.19675770040 0.20595223837 0.16853584158 0.17900492765 0.16853584158 0.15670122256 0.18659195877 0.17697972105 
0.10754281328 0.09354000044 0.08009468428 0.12231103183 0.13259012192 0.09356887110 0.10541149219 0.09356887110 0.14280523086 0.11696189534 0.10654211454 
0.20915312644 0.18424418468 0.16917547420 0.22148130556 0.23219119676 0.18016573722 0.19357370533 0.18016573722 0.16424377508 0.20293276289 0.19100839231 
0.20165551143 0.18090975077 0.16853729351 0.21207749865 0.22148130556 0.17814744498 0.18935522031 0.17814744498 0.16525850335 0.19770999967 0.18755733298 
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AAGCC AAHBC AAGBC AAGEC ABHDB AAGGC AAGDD AAHDC ABHBB 
         

0.00000000000         
0.04125815307 0.00000000000        
0.01167360459 0.02523922193 0.00000000000       
0.02523922193 0.04125815307 0.01167360459 0.00000000000      
0.22267919605 0.20862943611 0.23620838302 0.22267919605 0.00000000000     
0.02290445993 0.03710403275 0.01067284841 0.02290445993 0.24922723581 0.00000000000    
0.14280523086 0.23620838302 0.15421129037 0.14280523086 0.12368145218 0.16525850335 0.00000000000   
0.15705419605 0.13862943611 0.17444367714 0.15705419605 0.09545454545 0.19089390247 0.12368145218 0.00000000000  
0.09375815307 0.05526315789 0.07523922193 0.09375815307 0.13862943611 0.08483130547 0.23620838302 0.20862943611 0.00000000000

 



μέθοδο. Και οι δύο μέθοδοι εμφανίζουν παρόμοια κύρια χαρακτηριστικά. Τα 

δενδρογράμματα εμφανίζουν δύο κύριους μεγάλους κλάδους οι οποίοι διαχωρίζουν 

τους F απλοτύπους από τους Μ. Προβληματικοί στην κατάταξή τους εμφανίζονται 

δύο απλότυποι, οι οποίοι έχουν αφαιρεθεί από τα δενδρογράμματα στις εικόνες 7α 

και 8α για να γίνει εμφανέστερος ο διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο κλάδους. Οι δύο 

αυτοί απλότυποι χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Ο διαχωρισμός αυτός ανάμεσα στους 

λεγόμενους F απλοτύπους από τους Μ, έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν για όλα 

τα είδη του γένους Mytilus που έχουν μελετηθεί μέχρι τώρα (Stewart et al. 1995; 

Hoeh et al. 1997). Ο διαχωρισμός αυτός είναι φυσική συνέπεια της ΔΜΚ, η οποία 

δημιουργεί δύο διαφορετικές γραμμές μεταβίβασης του mtDNA, οι οποίες μέχρι 

τώρα πιστεύονταν ότι έχουν μικρό ποσοστό επαφής μέσω των φαινομένων της 

αρρενοποίησης θηλυκών μορίων και της θηλεοποίησης αρσενικών μορίων. Έχει 

μάλιστα διαπιστωθεί ότι ο διαχωρισμός αυτός έχει συμβεί πριν από το διαχωρισμό 

των ειδών του γένους, εισάγοντας έτσι την υπόθεση ότι η ΔΜΚ ως εξελικτικό 

φαινόμενο, έχει συμβεί μια φορά στην ιστορία του  γένους Mytilus (Stewart et al. 

1995). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοπολογία των δέντρων. Παρατηρούμε ότι, ενώ 

υπάρχουν περισσότεροι F απλότυποι από ότι Μ, γεωγραφικός διαχωρισμός 

παρατηρείται μόνο στους Μ, οι οποίοι διαχωρίζονται σε απλοτύπους του Ατλαντικού 

και απλοτύπους της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό αποτελεί ένδειξη 

της ταχύτερης εξέλιξης του Μ γονιδιώματος.  

Το consensus φυλογενετικό δέντρο που κατασκευάστηκε με βάση τη μέθοδο 

της φειδωλότητας Dollo, φαίνεται στην εικόνα 9, ενώ στην εικόνα 10 φαίνεται το 

αυστηρά consensus δέντρο, και έχει ως πηγή του το δέντρο της εικόνας 9. Η διαφορά 

ανάμεσα στα δύο δέντρα είναι ότι στο πρώτο συμπεριλαμβάνονται διαχωρισμοί των 

κλάδων του δέντρου με χαλαρότερα κριτήρια, ενώ στο δεύτερο είναι αυστηρότερα, 

περιλαμβάνοντας μόνο τους κόμβους εκείνους που υπάρχουν σε όλα τα δέντρα 

μέγιστης φειδωλότητας που προκύπτουν από τη μέθοδο Dollo. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι τα δέντρα που κατασκευάστηκαν με φαινετικές μεθόδους (εικ. 7 και 8) 

παρουσιάζουν παρόμοια τοπολογία με αυτήν των δέντρων που κατασκευάστηκαν με 

κλαδιστικές μεθόδους (εικ. 9 και 10), με κύρια ομοιότητα ότι και στα δέντρα 

μέγιστης φειδωλότητας υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα στους F και στους Μ 

απλοτύπους. 
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Οι φυλογεωγραφικές σχέσεις της Μεσογείου με τη Μαύρη Θάλασσα 

μελετήθηκαν από τους Magoulas et al. (1996) στο γαύρο Engraulis encrasiolus. 

Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, πληθυσμοί του είδους αυτού μεταφέρονται από τη 

Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο, ενώ έχουμε εξέλιξη του mtDNA σχετικά 

ανεξάρτητη στις δύο περιοχές, πράγμα που αντικατοπτρίζεται και στα φυλογενετικά 

δέντρα, στα οποία έχουμε σαφή διαφοροποίηση των μορίων στις δύο περιοχές. 

Παρόλο που τα δικά μας δεδομένα δεν εμφανίζουν γεωγραφική διαφοροποίηση των 

απλοτύπων μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, εντούτοις είναι κι εδώ 

σαφείς οι ενδείξεις για περιορισμένη ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ των δύο 

περιοχών (και μάλιστα μεταφορά από τη Μαλυρη Θάλασσαστη Μεσόγειο). Επιπλέον 

η μειωμένη ποικιλότητα που εμφανίζεται στη Μαύρη Θάλασσα, οδηγεί την υπόθεση 

του bottleneck,  χωρίς να αποκλείεται και επίδραση του φαινομένου του ιδρυτή.  
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Εικόνα 7. Φυλογενετικό δέντρο των απλοτύπων με τη μέθοδο UPGMA. Οι αριθμοί δίπλα 

από τους απλότυπους αντιστοιχούν στις απόλυτες συχνότητές τους στις περιοχές της Μεσογείου, της 

Μαύρης Θάλασσας και του Ατλαντικού  

 

 

 

 Εικόνα 7α. Το φυλογενετικό δέντρο της εικ. 7 με απουσία δύο απλοτύπων, των BACAB και 

AAGDD. Είναι περισσότερο εμφανής ο διαχωρισμός ανάμεσα σε απλοτύπους F και Μ. 
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Εικόνα 8. Φυλογενετικό δέντρο των απλοτύπων με τη μέθοδο Neighbor Joining. Οι αριθμοί 

δίπλα από τους απλοτύπους αναφέρονται στις απόλυτες συχνότητες των απλοτύπων στις περιοχές της 

Μεσογείου, Μαύρης Θάλασσας και Ατλαντικού. 
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Εικόνα 8α. Το φυλογενετικό δέντρο της εικ. 8 με την απουσία των απλοτύπων BACAB και 

AAGDD. 
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Εικόνα 9. Φυλογενετικό δέντρο με την κλαδιστική μέθοδο  φειδωλότητα DOLLO. Το δέντρο 

αυτό έχει προκύψει από το σύνολο των φειδωλότερων δέντρων -που ήταν 62- και θεωρείται 

συντηρητικό, δηλαδή περιέχει τις διακλαδώσεις εκείνες (κόμβους) που έχουν μεγάλη αντιπροσώπευση 

στο σύνολο των φειδωλότερων δέντρων. 
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Εικόνα 9. Το αυστηρά συντηρητικό δέντρο (strict consensus). Προέκυψε από το 

προηγούμενο αλλά περιέχει μόνο τις διακλαδώσεις εκείνες (κόμβους), που βρίσκονται σε όλα τα 

φειδωλότερα δέντρα (100% αντιπροσώπευση). 
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CONCLUSIONS  
A PCR-RFLP assay has been used to study the variability of the mitochondrial 

DNA (mtDNA) of the marine mussel Mytilus galloprovincialis, a species in which 

mitochondrial genomes are transmitted according to the Doubly Uniparental 

Inheritance (DUI) system. After the analysis of the COIII and 16S rRNA gene regions 

in 286 individual mussels sampled from 7 populations (1 Atlantic, 5 Mediterranean, 1 

Black Sea), we have reached the following conclusions: 

1. As expected from the DUI all females (but two) were homoplasmic for an F 

haplotype, and most males were heteroplasmic for a haplotype that appeared 

exclusively in males (M type) and another one that occurred also in females (F type). 

Also the phylogenetic analysis of the haplotypes showed the separate groupings of M 

and F types.  

2. Several individuals presented mitochondrial genotypes that do not fit the pattern 

described above. First, there were males that seemed to carry two different F 

haplotypes. This observation can be explained by assuming that one of these 

haplotypes represents an M type originated through a nasculinization event in the 

past, and that the time passed since this event has not been enough as to allow 

differentiation between the original F type and the masculinized one to occur.  

3. Males that seemed to be homoplasmic for an F type constituted a second exception. 

This observation can be explained again by assuming that these males are 

heteroplasmic for two haplotypes with the same restriction pattern, one of which is an 

M type originated through a masculinization event. The alternative explanation, i.e. 

males are truly homoplasmic because they have not inherited the M type from the 

father, can not be excluded at this stage. 

4. The analysis of the geographical distribution of the haplotypes indicates that 

although there is a number of haplotypes that appear exclusively in the Mediterranean 

(Med) and the Atlantic (Atl) but not in the Black Sea (BS), there is also a common set 

of haplotypes shared by the three main regions studied. 

5. The analysis of haplotype frequencies showed a significant genetic heterogeneity 

among the tree regions (Atl, Med, BS) for both F and M lineages. This heterogeneity 

is due mainly to differences among the three marine basins.  

6. No heterogeneity in the haplotype frequencies was observed among the populations 

within the Med, which indicates extensive gene flow within the region. 
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7. Differences in haplotype frequencies between the Atlantic and Mediterranean 

basins can be explained by introgression of M. edulis mitochondrial genomes within 

the M. galloprovincialis populations, as described in the literature. 

8. The observation of genetic differentiation between BS and Med suggests a 

restriction to genetic exchange between these two regions. 

9. The BS population showed a lower level of variability both in terms of haplotype 

and nucleotide diversity, suggesting the past occurrence a bottleneck or a founder 

effect. 

10. The BS population is characterized by high frequencies of M types originated 

through a masculinization event, which are present in very low frequencies in the 

Med. This suggests that the masculinized genomes appeared first in the BS and have 

been transported by migration into the Med. However, other explanations can not be 

excluded. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος PCR-RFLP για να μελετηθεί η ποικιλότητα του 

μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) του μυδιού Mylilus galloprovincialis, ένα είδος που 

το mtDNA μεταβιβάζεται με βάση τον κανόνα της Διπλής Μονογονικής 

Κληρονομικότητας (ΔΜΚ). Μετά από ανάλυση περιοχών των μιτοχονδριακών 

γονιδίων COIII και 16S rRNA σε 286 άτομα από 7 διαφορετικούς πληθυσμούς (1 

στον Ατλαντικό, 5 στη Μεσόγειο και 1 στη Μαύρη Θάλασσα) καταλήξαμε στα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

1. Όπως αναμενόταν από την ΔΜΚ, όλα τα θηλυκά (εκτός από 2) ήταν ομοπλασμικά 

για ένα F απλότυπο, και τα περισσότερα αρσενικά ήταν ετεροπλασμικά για ένα 

απλότυπο που εμφανιζόταν αποκλειστικά στα αρσενικά (τύπος Μ) κι έναν άλλο που 

ενφανιζόταν και στα θηλυκά (τύπος F). Η φυλογενετική ανάλυση των απλοτύπων 

έδειξε ότι οι Μ και οι F ομαδοποιούνται χωριστά. 
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2. Αρκετά άτομα εμφάνιζαν μιτοτύπους που δεν ταίριαζαν με το πρότυπο που 

περιγράφηκε πιο πάνω. Συγκεκριμένα υπήρχαν αρσενικά που έμοιαζαν να περιέχουν 

δύο διαφορετικούς απλοτύπους F. Αυτή η παρατήρηρση μπορεί να εξηγηθεί αν 

υποθέσουμε ότι ο ένας από τους δύο απλοτύπους έχει προκύψει κατά το παρελθόν 

από ένα φαινόμενο αρρενοποίησης και ότι ο χρόνος που πέρασε από τότε δεν ήταν 

αρκετός για να δημιουργηθούν διαφορές στα περιοριστικά πρότυπα του αρχικού 

απλοτύπου F και του αρρενοποιημένου που προέκυψε από αυτόν. 

3. Μια δεύτερη απόκλιση αποτελούν τα αρσενικά εκείνα που φαίνονται ομοπλασμικά 

για ένα απλότυπο F. Και αυτή η παρατήρηση μπορεί να εξηγηθεί αν υποθέσουμε ότι 

αυτά τα αρσενικά είναι ετεροπλασμικά για δύο απλοτύπους με το ίδιο περιοριστικό 

πρότυπο, από τους οποίους ο ένας έχει προέλθει από ένα φαινόμενο αρρενοποίησης. 

Κάποια εναλλακτική εξήγηση, όπως για παράδειγμα ότι τα αρσενικά αυτά είναι 

πραγματικά ομοπλασμικά επειδή δεν έχουν πάρει από τον πατέρα τους το μόριο Μ, 

δεν μπορεί  να αποκλειστεί σε αυτό το στάδιο. 

4. Η ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων, υποδεικνύει ότι αν και 

υπάρχουν απλότυποι που εμφανίζονται αποκλειστικά στη Μεγόγειο και στον 

Ατλαντικό αλλά όχι και στη Μαύρη Θάλλασα, υπάρχουν ωστόσο και κοινοί 

απλότυποι για τις τρεις περιοχές. 

5. Η ανάλυση των συχνοτήτων των απλοτύπων έδειξε σημαντική ετερογένεια μεταξύ 

των τριών περιοχών τόσο για την F όσο και για την Μ γραμμή. 

6. Δεν βρέθηκε σημαντική ετερογένεια μεταξύ των πληθυσμών της Μεσογείου στην 

κατανομή των απλοτυπικών συχνοτήτων. Αυτό υποδεικνύει εκτεταμένη γονιδιακή 

ροή μέσα στη Μεσόγειο. 

7. Οι διαφορές στις απλοτυπικές συχνότητες μεταξύ Ατλαντικού και Μεσογείου 

μπορούν να εξηγηθούν από τη διείσδηση μιτοχονδριακού γενετικού υλικού από το 

είδος M. edulis στους πληθυσμούς του M. galloprovincialis, πράγμα που 

περιγράφεται και στη βιβλιογραφία. 

8. Η γενετική διαφορά μεταξύ Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας φανερώνει κάποιον 

περιορισμό στην ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ των δύο περιοχών. 

9. Ο πληθυσμός της Μαύρης Θάλασσας δείχνει μειωμένη διαφοροποίηση τόσο με 

βάση την απλοτυπική όσο και με βάση τη νουκλεοτιδική ποικιλότητα, πράγμα που 

οδηγεί στην ύπαρξη ενός bottleneck ή ενός φαινομένου του ιδρητή κατά το παρελθόν. 
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10. Ο πληθυσμός της Μαύρης Θάλασσας χαρακτηρίζεται από την υψηλή συχνότητα 

τύπων Μ που έχουν προέλθει από φαινόμενα αρρενοποίησης. Τέτοιοι τύποι είναι 

πολύ σπάνιοι στη Μεσόγειο. Η απλούστερη εξήγηση είναι ότι τα αρρενοποιημένα 

γονιδιώματα εμφανίστηκαν πρώτα στη ΜΘ και πέρασαν στη Μεσόγειο. Όμως άλλες 

εξηγήσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν. 
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