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Πρόλογος 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Κληροδοτήματος 

Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας. Η υποτροφία του Κληροδοτήματος με 

βοήθησε σημαντικά στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της μεταπτυχιακής αυτής 

εργασίας και τους ευχαριστώ θερμά.  

Πέρα από την προσωπική προσπάθεια για την ολοκλήρωση αυτής της μεταπτυχιακής 

διατριβής, η παρούσα εργασία δε θα είχε φτάσει στο τέλος της χωρίς την πολύτιμη συμβολή 

καθηγητών, συνεργατών και φίλων.  

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παναγιώτη Κασαπίδη, που υπήρξε και ο κύριος 

επιβλέποντας της εργασίας αυτής. Χωρίς την βοήθεια και επιστημονική του καθοδήγηση, η 

παρούσα διατριβή δε θα ήταν εφικτή. Τον ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές του 

και τη στήριξη του, τόσο στο μεθοδολογικό και οργανωτικό κομμάτι της έρευνας όσο και στο 

κομμάτι της συγγραφής. 

Ευχαριστώ επίσης, τα μέλη της τριμελούς επιτροπής Λαδουκάκη Εμμανουήλ και 

Τσιγγενόπουλο Κωνσταντίνο, για τα ενδιαφέροντα σχόλια και τη συζήτηση επί του συνόλου 

της εργασίας αυτής.  

Το πειραματικό μέρος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), του οποίου το 

προσωπικό υπερευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια του. Πιο συγκεκριμένα, ευχαριστώ 

πολύ το τεχνικό προσωπικό του εργαστηρίου Γενετικής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας 

Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών για τη βοήθεια και τις συμβουλές σε 

τεχνικά ζητήματα της έρευνας μου.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους και φοιτητές στο τμήμα 

Βιοπληροφορικής του Ινστιτούτου. Ειδικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέλιο 

Νινιδάκη, για την πολύτιμη βοήθεια του στη βιοπληροφορική ανάλυση με το pipeline των 

OBITools. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω γενικότερα για τις συμβουλές, όσον αφορά το 

βιοπληροφορικό κομμάτι της εργασίας, τους Χάρη Ζαφειρόπουλο, Χριστίνα Παυλούδη και 

Ιλιάνα Σαντή. Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ στη βοήθεια της Χριστίνας Παυλούδη, η οποία έδωσε 

πολύτιμες συμβουλές όχι μόνο για βιοπληροφορικά θέματα, αλλά και στο κομμάτι των 

αναλύσεων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους Γιώργο Χατζηγεωργίου και Βασίλη Γεροβασιλείου για 

την συμμετοχή τους ως δύτες στην δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της 

Αγίας Πελαγίας. 

Σημαντική ήταν και η βοήθεια του προσωπικού του τομέα Ενυδρειολογίας του Ενυδρείου 

Κρήτης (Cretaquarium). Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους Ασπασία Στεργιώτη, Πάνο Γρηγορίου και 

Λευτέρη Πινάκη, για τη βοήθεια τους με τις δειγματοληψίες στο ενυδρείο και για τις 

πληροφορίες για τα ψάρια των δεξαμενών. 

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, τους εργαζόμενους του 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε και Ενυδρείου Κρήτης Μαρία Μαϊδανού, Μιχάλη Φουργιαλάκη, Φωτεινή 

Πατεράκη και Ελένη Κυριακάκη, χωρίς την πολύτιμη βοήθεια και ηθική υποστήριξη των 

οποίων, η συγγραφή της παρούσας εργασίας δε θα ήταν εφικτή. 



2 
 

Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, στην οικογένεια μου και στους φίλους μου, για την 

σημαντικότατη ψυχολογική υποστήριξη που μου προσέφεραν σε αυτά τα δύο χρόνια της 

παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής. Η δική τους στήριξη, κατανόηση και υπομονή βοήθησε 

όσο τίποτε άλλο στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 
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Περίληψη 

 

Η μαζική αλληλούχηση περιβαλλοντικού DNA (eDNA metabarcoding) είναι ένα νέο σχετικά, 
μοριακό εργαλείο, που μας επιτρέπει την ανίχνευση οργανισμών σε περιβαλλοντικά 
δείγματα. Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη τεχνική, με εφαρμογές στην οικολογία, την 
βιολογία διατήρησης, στην ανίχνευση ξενικών ειδών, στη βιοπαρακολούθηση και πολλά 
άλλα πεδία. Στη Μεσόγειο μέχρι στιγμής, η μέθοδος του eDNA metabarcoding έχει 
αξιοποιηθεί κυρίως για πλαγκτονικές κοινότητες και λιγότερο για μελέτες ιχθυοπανίδας.  
 
Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου πρωτόκολλου 
eDNA metabarcoding για τη μελέτη της βιοποικιλότητας των ιχθύων στα ολιγοτροφικά 
συστήματα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Για το λόγο αυτό, η παρούσα μελέτη 
χωρίστηκε σε δύο μέρη: α) την βελτιστοποίηση της τεχνικής με δοκιμή σε ενυδρεία με γνωστή 
σύσταση ψαριών και β) την εκτίμηση της ετερογένειας της κατανομής του eDNA των ειδών 
ψαριών σε ένα οικοσύστημα, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη μέθοδος δειγματοληψίας.  
 
Για την βελτιστοποίηση της μεθόδου, έγιναν δειγματοληψίες σε δύο δεξαμενές του 
Ενυδρείου Κρήτης και δοκιμάστηκαν διαφορετικά ζεύγη εκκινητών PCR (για τμήματα των 
γονιδίων 16S rRNA και 12S rRNA) για να ελεγχθεί η ικανότητά τους να ανιχνεύουν τα είδη  
ψαριών τόσο ποιοτικά όσο και ημιποσοτικά. Για την εκτίμηση της ετερογένειας της 
κατανομής του eDNA σε φυσικά οικοσυστήματα, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε 
παραλιακό οικοσύστημα με διαφορετικά ενδιαιτήματα (3 δείγματα ανά ενδιαίτημα: σκληρό 
υπόστρωμα, μαλακό υπόστρωμα, λιβάδια Ποσειδωνίας και μεσόνερα). Και στις δύο 
περιπτώσεις, τα δείγματα αναλύθηκαν με Αλληλούχηση Νέας Γενιάς (NGS – Next Generation 
Sequencing). 
 
Όσον αφορά το πρώτο μέρος, η μέθοδος δούλεψε καλά και με τα δύο ζεύγη εκκινητών που 
δοκιμάστηκαν. Εντοπίστηκαν σχεδόν όλα τα είδη σε κάθε δεξαμενή, τα περισσότερα  
μπορούσαν να προσδιοριστούν μέχρι το επίπεδο του είδους, με τον  δείκτη 16S να έχει 
μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα. Ο δείκτης 12S, δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνες 
metabarcoding της Μεσογείου και η κατασκευή μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων 
αναφοράς που να περιλαμβάνει τα Μεσογειακά είδη ιχθύων κρίνεται απαραίτητη , ώστε να 
μπορεί να γίνεται  ασφαλής ταυτοποίηση των ειδών. Επίσης, υπήρξε κάποια συσχέτιση 
μεταξύ βιομάζας και σχετικής αφθονίας, όπως η τελευταία εκτιμήθηκε με τη μέθoδο eDNA 
metabarcoding. 
 
Για το παραλιακό οικοσύστημα, αποτελέσματα πήραμε μόνο με τη χρήση του δείκτη 16S. 
Συνολικά, εντοπίστηκαν 69 τάξα, 55 από τα οποία ταυτοποιήθηκαν στο επίπεδο του είδους, 
ενώ σε κάθε δείγμα ανιχνεύθηκαν 13 έως 27 είδη. Τα δείγματα από τα  λιβάδια Ποσειδωνίας 
και τα μεσόνερα έδειξαν μεγαλύτερη ετερογένεια σε σχέση με το μαλακό και το σκληρό 
υπόστρωμα, τα οποία αντιθέτως είχαν μικρή ετερογένεια μεταξύ των δειγμάτων τόσο εντός 
κάθε  ενδαιτήματος όσο και μεταξύ των δύο. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, ένα 
βελτιωμένο πρωτόκολλο θα πρέπει να περιλαμβάνει μεγαλύτερο  όγκο νερού που 
φιλτράρεται ανά δείγμα (αλλά πρέπει να ξεπεραστούν κάποιες τεχνικές δυσκολίες), αύξηση 
των τεχνικών επαναλήψεων (PCR) ανά δείγμα (τουλάχιστον 3) , καθώς και τουλάχιστον μία 
δειγματοληψία ανά ενδιαίτημα. Εν κατακλείδι, η μέθοδος φαίνεται να δουλεύει 
ικανοποιητικά, και με κάποιες μικρές βελτιώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστο 
εργαλείο για τη μελέτη της βιοποικιλότητας και τη βιοπαρακαλούθηση των ιχθυοκοινοτήτων 
στα ολιγοτροφικά οικοσυστήματα της Ανατολικής Μεσογείου.  
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Abstract 

 

Environmental DNA (eDNA) metabarcoding is a relatively new, molecular tool for the 
detection of organisms in an environmental sample. It’s a very promising technique with 
emerging applications in the fields of ecology, conservation, invasive biology, biomonitoring 
and more. More and more studies are using eDNA nowadays, yet in the Mediterranean 
ecosystems, its use is limited so far and focuses mostly on planktonic communities and less 
on the assessment of ichthyofauna. 
 
The main goal of this study is to develop a reliable eDNA metabarcoding protocol  to study 
and monitor fish biodiversity in the oligotrophic ecosystems of the Eastern Mediterranean. 
This research has two parts: a) standardization of the method by testing two different sets of 
primers in aquaria with known fish species assemblage and b)  estimation of the heterogeneity 
of fish eDNA distribution in different habitats within an area, in order to determine the most 
efficient sampling strategy. 
 
To standardize the method, we conducted sampling in two tanks of  the Cretaquarium and we 
tested different sets of primers (for genes 16S rRNA and 12S rRNA) to see their efficiency in 
retrieving species' composition  both qualitatively and semi-quantitatively To estimate the 
eDNA heterogeneity in natural ecosystems,  we sampled a coastal ecosystem with three 
different types of habitats (hard substrate,  soft substrate, Posidonia meadows, mid water-
column). In both cases, we analysed our samples through NGS (Next Generation Sequencing). 
 
In regard to  the aquarium samples, both primers seemed to work quite well. Most taxa in 
both tanks were detected up to species level and marker 16S seemed to have higher 
resolution. The marker 12S, has never been used in fish eDNA metabarcoding surveys in the 
Mediterranean sea. Building a reliable reference database of the Mediterranean fishes is of 
high priority in order to be able to reliably identify fishes of the Mediterranean ecosystems at 
species level. A rather weak correlation was also detected between actual fish biomass and 
relative abundance as estimated by eDNA metabarcoding. 
 
For the coastal ecosystem sampling, we only got results with the 16S marker gene. A total of  
69 taxa were detected, with 55 of them distinguished at the species level while in each sample 
the number of taxa detected ranged from 13 to 27. Posidonia meadows and the water column 
samples showed the greatest heterogeneity, in contrast to the hard and soft substrate 
samples that showed little differentiation within each habitat as well as between the two 
habitats. Based on these results, an improved protocol should include a larger volume of water 
filtered per sample (but some technical difficulties must be overcome), an increase in 
technical repetitions per sample (at least 3 PCRs) , and at least one habitat sampled per area. 
In conclusion, the method seems to work well, and with some small improvements, it can be 
used as a reliable tool for the study of biodiversity and biomonitoring of fish communities of 
the oligotrophic ecosystems of the Eastern Mediterranean Sea. 
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1. Εισαγωγή 

 

 

1.1. Περιβαλλοντικό DNA 

 

Η συνεχής μείωση της βιοποικιλότητας της Γης παραμένει μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις του 21ου αιώνα (Butchart et al., 2010). Παγκοσμίως, οι πληθυσμοί της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας έχουν μειωθεί λόγω ανθρωπογενών διαταράξεων και οι ρυθμοί 

εξαφάνισης των ειδών υπερβαίνουν αυτούς των περιόδων πριν την εμφάνιση του ανθρώπου 

(Barnosky et al., 2011), πράγμα που επηρεάζει σημαντικά την ανθρώπινη υγεία και την 

βιωσιμότητα του πλανήτη μας (Díaz, Fargione, Chapin, & Tilman, 2006). Οι προσπάθειες 

διατήρησης της βιοποικιλότητας εξαρτώνται ουσιαστικά από την βιολογική παρακολούθηση 

(biological monitoring) για την απόκτηση δεδομένων που αφορούν την κατανομή των ειδών 

και το μέγεθος των πληθυσμών σε μία οικολογική και χρονική κλίμακα (Thomsen & 

Willerslev, 2015). Ένα πολύ χρήσιμο, νέο σχετικά μοριακό εργαλείο για την 

βιοπαρακολούθηση των ειδών και την οικολογική εκτίμηση των βιοκοινοτήτων είναι το 

περιβαλλοντικό DNA (environmental DNA – eDNA). 

Ο όρος περιβαλλοντικό DNA – ή για συντομία eDNA - αναφέρεται στο DNA που μπορεί να 

απομονωθεί από περιβαλλοντικά δείγματα (όπως χώμα, νερό ή αέρα), χωρίς να χρειάζεται 

πρότερη απομόνωση κάποιου οργανισμού - στόχου. Χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο μίγμα 

γενωμικού DNA από πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς και αποσυντιθέμενο DNA (π.χ. 

κατάτμηση των μορίων DNA σε μικρότερα κομμάτια) (Taberlet et. al, 2012). Το συνολικό 

eDNA περιλαμβάνει DNA που προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς καθώς και 

εξωκυτταρικό DNA (Levy-Booth et al., 2007, Pietramellara et al., 2009) που προκύπτει από το 

φυσικό κυτταρικό θάνατο και την επικείμενη καταστροφή της κυτταρικής δομής. 

 

1.1.1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή  

Η πρώτη αναφορά στο περιβαλλοντικό DNA χρονολογείται το 1987 και αφορά μια μέθοδο 

για εξαγωγή μικροβιακού DNA από ιζήματα (Ogram, Sayler, & Barkay, 1987). Τρία χρόνια 

αργότερα δημοσιεύθηκε  η πρώτη έρευνα DNA metabarcoding από τους Giovannoni et. al 

(1990) και αφορούσε την ανάλυση της βιοποικιλότητας του γονιδίου 16S rRNA σε δείγματα 

βακτηριοπλαγκτού της Θάλασσας των Σαργασσών με PCR και επακόλουθη κλωνοποίηση. O 

όρος DNA metabarcoding βέβαια, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πολλά χρόνια αργότερα 

(Pompanon et al., 2011, Riaz et al., 2011) και αναφέρεται στην ταυτόχρονη ταυτοποίηση 

πολλών ταξινομικών μονάδων (taxa) που υπάρχουν μέσα σε ένα περιβαλλοντικό δείγμα με 

βάση το DNA. Η μεταγονιδιωματική ξεκίνησε το 1998 με την κλωνοποίηση και αλληλούχηση 

τμημάτων eDNA από δείγματα εδάφους (Handelsman et al., 1998). Στις αρχές του 2000, οι 

παραπάνω τεχνικές  άρχισαν να χρησιμοποιούνται συχνά στο πεδίο της μικροβιολογίας. Το 

2003, δημοσιεύθηκε το πρώτο άρθρο που επικεντρώθηκε στην ανάκτηση DNA από μακρο – 

οργανισμούς (DNA από μαμμούθ, βίσωνα και άλογο καθώς και DNA από αρχαία φυτά) από 

τους Willerslev et al., 2003 (Taberlet et al., 2018). 
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Οι πρώτες έρευνες μεταγονιδιωματικής και ανάλυσης metabarcoding στηρίζονταν στην 

κλωνοποίηση ώστε να απομονώσουν τμήματα DNA από ένα σύνθετο δείγμα, διαδικασία 

ιδιαίτερα περίπλοκη και κοστοβόρος. Η μέθοδος αυτή εγκαταλείφθηκε μετά το 2005 με την 

έλευση της Αλληλούχησης Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS), τεχνολογία η 

οποία έχει συνεισφέρει σημαντικά ώστε οι μελέτες βιοποικιλότητας να είναι εφικτές με 

ελάχιστη προσπάθεια και κόστος (Shendure & Ji, 2008). Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 

2000, οι εφαρμογές του DNA metabarcoding επεκτάθηκαν στους μακρο – οργανισμούς , 

αρχικά για διατροφικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας περιττώματα ως πηγή DNA (Deagle et 

al, 2010,Valentini et al., 2009) και έπειτα για έρευνες περιβαλλοντικού DNA σε νερό και 

έδαφος (Ficetola et al., 2008). Πιο πρόσφατα, οι αναλύσεις eDNA  από μακρο – οργανισμούς 

του γλυκού νερού οδήγησαν σε πολλές δημοσιεύσεις, που αφορούν είτε την ανίχνευση ενός 

είδους είτε την ταυτοποίηση πολλών ταξινομικών μονάδων μέσω του metabarcoding 

(Taberlet et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1. Ιστορική ανασκόπηση της ανάπτυξης μεθοδολογίας του eDNA. 
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1.1.2. Πηγές Προέλευσης  

Η ανακάλυψη eDNA που προέρχεται από διαφορετικούς μακρο – οργανισμούς καθιέρωσε 

την μέθοδο ως κατάλληλη για μελέτες διατήρησης, σε διάφορα περιβάλλοντα, τόσο σε 

μοντέρνα όσο και σε αρχαία, σε χερσαία και σε υδάτινα οικοσυστήματα (Thomsen & 

Willerslev, 2015).  Η φύση του DNA των μακρο – οργανισμών στα περιβαλλοντικά δείγματα 

είναι διαφορετική από αυτή των μικροβιακών οργανισμών - στόχων αφού στην πρώτη 

περίπτωση, το DNA εντοπίζεται μόνο ως τμήματα του οργανισμού (κυτταρικά «απομεινάρια» 

ή ελεύθερο DNA), ενώ στην περίπτωση των προκαρυωτών, το DNA  μπορεί να προέρχεται 

από ολόκληρους, ζώντες οργανισμούς που υπάρχουν στο δείγμα (Thomsen & Willerslev, 

2015). 

Οι πηγές προέλευσης του eDNA είναι ποικίλες. Φαίνεται ότι οι πολυκύτταροι οργανισμοί 

«αφήνουν» γενετικό υλικό στο περιβάλλον τους πρώτα ως αποβάλλοντες ιστούς και 

ολόκληρα κύτταρα, και έπειτα τα κύτταρα αυτά «σπάνε» και απελευθερώνουν DNA στο 

περιβάλλον. Οι περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν την προέλευση τέτοιου υλικού από 

περιττώματα, γενετικό υλικό, σωματικά υγρά όπως ούρα, βλέννα και άλλες απεκκρίσεις, 

τρίχωμα, δέρμα και φυσικά από νεκρά άτομα που «αφήνουν» γενετικό υλικό (Barnes & 

Turner, 2016, Thomsen & Willerslev, 2015). Σε ορισμένα συστήματα, το DNA  βρίσκεται 

κυρίως μέσα στα μιτοχόνδρια ή σε κύτταρα, αλλά λόγω της τελικής αποσύνθεσης της 

κυτταρικής μεμβράνης, το εξωκυτταρικό DNA υπάρχει επίσης στο περιβάλλον. Από τη στιγμή 

που το DNA αφεθεί στο περιβάλλον, η διατήρηση του, και έτσι και η διαθεσιμότητα του, 

ποικίλει και μπορεί να διαρκέσει από εβδομάδες σε εύκρατα νερά έως και χιλιάδες χρόνια 

διατηρημένο στον πάγο.  

 

 

  

Εικόνα 1.2. Οι τέσσερις κύριοι τομείς της οικολογίας του eDNA (προέλευση, κατάσταση, 

πορεία και μεταφορά) και οι βασικές τεχνικές δυσκολίες στις ερευνητικές του εφαρμογές 

(Barnes & Turner 2016) . 
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1.1.3. eDNA metabarcoding  

Σε ένα δείγμα eDNA, μπορεί να αναλυθεί ταυτόχρονα DNA από ολόκληρες κοινότητες με 

διαφορετικές ταξινομικές ομάδες. Το περιεχόμενο ενός δείγματος eDNA τυπικά αναλύεται 

με ενίσχυση ενός γονιδίου με PCR (Polymerase Chain Reaction – Αλυσιδωτή Αντίδραση 

Πολυμεράσης) και έπειτα με αλληλούχηση DNA (DNA sequencing). Η ενίσχυση γίνεται είτε 

για την ανίχνευση ενός είδους (single species detection), οπότε και χρησιμοποιούνται ειδικοί 

για το είδος εκκινητές, είτε για την ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών ειδών (eDNA 

metabarcoding), οπότε και χρησιμοποιούνται «γενικοί» εκκινητές (generic primers) που 

στοχεύουν σε μια ομάδα οργανισμών.  

Η πολυ-ειδική (multi-species) προσέγγιση καθίσταται ιδιαιτέρως ισχυρή μέσω του  DNA 

metabarcoding. Η μέθοδος έχει παρόμοιες αρχές με το κλασικό DNA barcoding – δηλαδή την 

γενετική ταυτοποίηση ενός οργανισμού από ένα δείγμα DNA - όμως η τεχνική προσέγγιση  

είναι πιο σύνθετη: συχνά η αλληλουχία στόχος που χρησιμοποιείται είναι διαφορετική, και 

μικρότερου μήκους, καθώς το DNA στόχος είναι σπασμένο σε μικρά κομμάτια. Και οι δύο 

μέθοδοι στηρίζονται στο γεγονός ότι μικρές επιλεγμένες περιοχές DNA – συνήθως 

μιτοχονδριακά, χλωροπλαστικά ή  πυρηνικά ριβοσωμικά (rRNA) γονίδια – μπορούν να 

ενισχυθούν μέσω της PCR, να αλληλουχηθούν και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως 

δείκτες (barcodes) για την ταυτοποίηση και διάκριση των ταξινομικών μονάδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3. Γενικευμένο workflow για μελέτες eDNA με παραδείγματα οργανισμών που έχουν ταυτοποιηθεί από 

περιβαλλοντικά δείγματα. Τα διάφορα ενδιαιτήματα και τα αντίστοιχα δείγματα από αριστερά προς δεξιά: παγετώνες, 

permafrost/τούνδρα, υδάτινα ιζήματα, λίμνες και ρυάκια, χερσαία ενδιαιτήματα και ωκεανοί. Τα βέλη από κάτω προς 

τα πάνω υποδηλώνουν την εξής γενικευμένη μεθοδολογία: δειγματοληψία, εξαγωγή DNA, PCR με γενικούς ή ειδο – 

ειδικούς primers (ανάλογα το ερώτημα), NGS , επεξεργασία των δεδομένων με βιοπληροφορικές αναλύσεις που 

τελικώς οδηγούν σε διάφορα ταξινομικά επίπεδα ή MOTUs. 
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Οι γενετικοί δείκτες (DNA barcodes) που χρησιμοποιούνται για τη γενετική ταυτοποίηση ενός 

είδους (DNA barcoding) είναι συνήθως τμήματα μεγαλύτερα από >500 bp.  Τα διάφορα 

γονίδια-στόχοι που έχουν προταθεί (COI για ζώα, rbcL και matK για φυτά, ITS για μύκητες) 

επιλέχθηκαν κυρίως λόγω της υψηλής  διαειδικής γενετικής διαφοροποίησης που συνήθως 

επιτρέπει τον ταξινομικό προσδιορισμό στο επίπεδο του είδους, αλλά και λόγω του υψηλού 

αριθμού αντιγράφων ανά κύτταρο για τα μιτοχονδριακά, τα χλωροπλαστικά και πυρηνικά 

γονίδια, που παρέχει περισσότερο αρχικό DNA για την PCR. Παρόλα αυτά, καθώς το DNA που 

προέρχεται από περιβαλλοντικά δείγματα είναι συχνά κατακερματισμένο, οι αναλύσεις θα 

πρέπει να βασίζονται σε μικρότερα τμήματα DNA από ότι οι παραδοσιακά καθορισμένες 

περιοχές barcoding. Επίσης, οι εκκινητές πρέπει να στοχεύουν σε περιοχές του DNA που είναι 

συντηρημένες μεταξύ όλων, ει δυνατόν, των ειδών της ταξινομικής ομάδας που μελετάται 

 Αν η κάλυψη της βάσης δεδομένων DNA είναι χαμηλή ή πολλά τάξα είναι άγνωστα, συνήθως 

οι αλληλουχίες στόχοι ομαδοποιούνται σε Μοριακές Λειτουργικές Ταξινομικές Μονάδες 

MOTUs (Molecular Operational Taxonomic Units - MOTUs). Όμως, για ομάδες φτωχές σε είδη 

σε περιοχές χαμηλής βιοποικιλότητας, μια μικρότερη αλληλουχία barcode μπορεί να 

αποδειχθεί πληροφοριακή στο επίπεδο του είδους, πράγμα που επιτρέπει την εφαρμογή 

eDNA metabarcoding με υψηλή ταξινομική ανάλυση (Thomsen & Willerslev, 2015). 

 

1.2. Πλεονεκτήματα, Προκλήσεις και Εφαρμογές  

 

 

1.2.1. Πλεονεκτήματα της Μεθόδου  

Αν και η μεθοδολογία του eDNA έχει περιορισμούς και παρουσιάζει μεθοδολογικές 

προκλήσεις (πιο αναλυτικά παρακάτω – Προκλήσεις της Μεθόδου), έχει κάποια πολύ 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους βιοπαρακολούθησης. 

Μερικά από αυτά είναι τα ακόλουθα (Thomsen & Willerslev, 2015): 

• Τυποποίηση: Αν και υπάρχουν ακόμα περιθώρια μεθοδολογικής βελτιστοποίησης, 

ένα περιβαλλοντικό δείγμα μπορεί να ανακτηθεί και να αναλυθεί με έναν αρκετά 

τυποποιημένο (standardized) τρόπο σε πολλές τοποθεσίες για ένα συγκεκριμένο 

τύπο ενδιαιτήματος. Κάτι τέτοιο είναι δυσκολότερο με τη χρήση των παραδοσιακών 

μεθόδων, όπου, σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την  

ταξινομική γνώση και εμπειρία ειδικευμένου προσωπικού που πραγματοποιεί την 

έρευνα. 

 

• Μη επεμβατικότητα: το eDNA είναι μια πραγματικά μη επεμβατική μέθοδος που δεν 

προκαλεί καμία βλάβη στα υπό μελέτη είδη ή ενδιαιτήματα. Οι συμβατικές μέθοδοι 

δειγματοληψίας (επεμβατικές φυσικές μέθοδοι, ακουστικές και οπτικές μέθοδοι) για 

την μελέτη της αφθονίας των ειδών είναι ο κύριος τρόπος μέσα από τον οποίο 

παρατηρείται συνήθως η βιοποικιλότητα. Οι κοινές, επεμβατικές μέθοδοι μπορεί να 

έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις βιολογικές κοινότητες, 
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πράγμα που δυσκολεύει τη χρήση τέτοιων τεχνικών στο γενικότερο πλαίσιο της 

διατήρησης (Deiner et al., 2017).  

 

 

• Ευαισθησία: Σε περιπτώσεις όπου είδη με σημασία διατήρησης έχουν κρυπτικούς 

τρόπους ζωής ή απαιτούν μελέτη των πρώιμων αναπτυξιακών σταδίων που είναι 

δύσκολο να ξεχωρίσουν από στενά συγγενικά τους είδη, ακόμα και η υψηλής 

ποιότητας ταξινομική ειδίκευση μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, η μέθοδος του eDNA μπορεί να αποδειχθεί ανώτερη των 

παραδοσιακών μεθόδων στην ανίχνευση ειδών. 

 

• Σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας: Θα ήταν λάθος να δηλώσει κανείς ότι το 

eDNA είναι λιγότερο κοστοβόρο σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του όταν 

γίνεται η σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους μιας και αυτό εξαρτάται από το 

είδος στόχο. Παρόλα αυτά, πολλές έρευνες αναφέρουν μικρότερο χρόνο χειρισμού 

και χαμηλότερο κόστος με τη χρήση του eDNA σε σχέση με τις παραδοσιακές 

μεθόδους βιοπαρακολούθησης. Καθώς το κόστος αλληλούχησης ανά βάση συνεχίζει 

να μειώνεται εκθετικά, το eDNA metabarcoding σε πολλές περιπτώσεις, θα γίνει 

αναμφισβήτητα, πιο συμφέρουσα μέθοδος σε σχέση με κάποιες παραδοσιακές 

προσεγγίσεις. 

 

 

• Ανεξαρτησία από τις καιρικές συνθήκες: Για αρκετά είδη (π.χ. αμφίβια) οι 

παραδοσιακές μέθοδοι  μπορεί να εμφανίζουν δυσκολίες σε συγκεκριμένες εποχές 

ή καιρικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, το eDNA μπορεί να παραμείνει στο ενδιαίτημα 

και εκτός των περιόδων υψηλής κινητικότητας των οργανισμών (π.χ. ανήλικα άτομα 

στα αμφίβια), επεκτείνοντας έτσι τον χρόνο για βιοπαρακολούθηση. Για άλλα είδη, 

(π.χ. ψάρια), οι κακές καιρικές συνθήκες μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση 

παραδοσιακού αλιευτικού εξοπλισμού αλλά όχι τη δειγματοληψία eDNA.  

Όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ανάγκη δημιουργίας βελτιωμένων 

τεχνικών για την μελέτη της παγκόσμιας βιοποικιλότητας καθώς και τους μοναδικούς 

τρόπους με τους οποίους το eDNA metabarcoding μπορεί να συμπληρώσει τις συμβατικές 

μεθόδους (Deiner et al., 2017).  

 

 

1.2.2. Μεθοδολογικές Προκλήσεις 

Παρά την προφανή ισχύ της προσέγγισης, το eDNA metabarcoding επηρεάζεται σημαντικά 

από προκλήσεις που αφορούν την ορθότητα και την ακρίβεια της μεθόδου σε όλη τη 

διάρκεια της ροής εργασίας: από το πεδίο και τις δειγματοληψίες, μέχρι το εργαστήριο και 

τις αναλύσεις (Deiner et al., 2017, Thomsen & Willerslev, 2015). 
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Επιμολύνσεις 

Η σοβαρότερη «παγίδα» του eDNA είναι το ρίσκο επιμόλυνσης και συνεπώς, η πιθανότητα 

ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (false positives). Επιμόλυνση των ειδών μπορεί να 

προκύψει στο πεδίο και σε κάθε στάδιο της ανάλυσης στο εργαστήριο. Αν στη δειγματοληψία 

περιλαμβάνονται αρκετές τοποθεσίες  η μία μετά την άλλη, υπάρχει το ρίσκο της 

επιμόλυνσης μεταξύ των δειγμάτων (cross contamination) από τις διαφορετικές τοποθεσίες. 

Οι εργαστηριακές επιμολύνσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές λόγω της συχνής χρήσης PCR στις 

μελέτες eDNA, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δισεκατομμυρίων αντιγράφων DNA, 

τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να εξαπλωθούν στο εργαστήριο. Η χρήση του NGS έχει 

περιπλέξει επιπλέον το θέμα της επιμόλυνσης, μιας και αυτή η τεχνολογία παράγει τεράστιες 

ποσότητες αλληλουχιών DNA, αυξάνοντας την πιθανότητα ανάδειξης ελάχιστων ποσοτήτων 

προϊόντων PCR του εργαστηρίου. Η επιμόλυνση μεταξύ των δειγμάτων στο εργαστήριο 

φαντάζει αναπόφευκτη και είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν αυστηρά κριτήρια για τα 

ελάχιστα ποσοστά διαλογής των αλληλουχιών σε ένα δείγμα και/ή την επιτυχία ενίσχυσης 

σε ανεξάρτητες αντιδράσεις PCR, πριν συμπεριλάβουμε ένα ανακτημένο τάξο ως 

πραγματικό. Το ρίσκο επιμόλυνσης περιορίζεται σημαντικά με ένα αυστηρό εργαστηριακό 

πρωτόκολλο στο οποίο περιλαμβάνονται διαδικασίες απολύμανσης και φυσικός 

διαχωρισμός των εργαστηρίων για την δουλειά πριν και μετά την PCR. Επίσης, συνίσταται να 

συμπεριλαμβάνονται τυφλά δείγματα (blanks) στα στάδια της εξαγωγής του DNA και της PCR, 

όπως επίσης και τυφλά δείγματα πεδίου, για τον έλεγχο τυχόν επιμόλυνσης (Thomsen & 

Willerslev, 2015). 

Σφάλματα στην PCR και Αλληλούχηση 

Οι αλληλουχίες με σφάλματα μπορούν, όπως και οι επιμολύνσεις, να μας δώσουν 

λανθασμένα αποτελέσματα. Τα λάθη μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της PCR ή κατά 

την αλληλούχηση. Τα λάθη που προκύπτουν από PCR περιλαμβάνουν σημειακές μεταλλάξεις 

και σχηματισμό χιμαιρικών μορίων. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα λάθη δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια της αλληλούχησης πράγμα που, σε μικροβιολογικές έρευνες, φαίνεται να 

υπερεκτιμά την πραγματική μικροβιακή ποικιλότητα κατά δύο τάξεις μεγέθους. Για τα ζώα, 

τα σήματα βιοποικιλότητας επίσης παρεμποδίζονται από λάθη της PCR και/ή της 

αλληλούχησης. Για το λόγο αυτό, τα αρχικά ακατέργαστα δεδομένα από την αλληλούχηση 

πρέπει να «φιλτράρονται» πολύ προσεκτικά ώστε να περιορίζονται όσο το δυνατόν 

περισσότερο τα «ψευδώς θετικά» (false positives) αποτελέσματα και να δημιουργηθεί μια 

αξιόπιστη λίστα από τάξα. Προφανώς, σε κάθε ανάλυση πρέπει να βρίσκεται η χρυσή τομή 

μεταξύ του φιλτραρίσματος των λαθών και της διατήρησης όσο το δυνατόν περισσότερης 

πληροφορίας από την ποικιλότητα των δειγμάτων (Thomsen & Willerslev, 2015). 

 

Γενετικές Βάσεις Δεδομένων Αναφοράς 

Η ταυτοποίηση των αλληλουχιών DNA που προέρχονται από περιβαλλοντικά δείγματα 

εξαρτάται σημαντικά από αξιόπιστες βάσεις αναφοράς DNA αλληλουχιών. Πλέον, λόγω της 

ανάγκης δημιουργίας αξιόπιστων βάσεων δεδομένων, έχουν εδραιωθεί παγκόσμιες 

πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη τους (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank, 

www.boldsystems.org). Κατά τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για 

να μας παρέχουν DNA barcodes για τα ψάρια (www.fishbol.org), για τα θηλαστικά (www. 

http://www.boldsystems.org/
http://www.fishbol.org/
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mammaliabol.org), τα πουλιά (www.barcodingbirds.org) κλπ. Για την τυποποίηση της 

διαδικασίας DNA barcoding σε δείγματα ζώων, η Κοινοπραξία για το Barcode της Ζωής 

(Consortium for the Barcode of Life –CBOL) έχει υιοθετήσει το μιτοχονδριακό γονίδιο της 

υπομονάδας Ι της κυτοχρωμικής οξειδάσης (COI). Έτσι, τα περισσότερα DNA barcodes στις 

καλά ενημερωμένες βάσεις δεδομένων αφορούν το συγκεκριμένο γονίδιο, ενώ υπάρχει ένα 

«κενό» όσον αφορά τη χρήση άλλων δεικτών. Ανάλογα με τα προς εξέταση είδη, πολλές 

φορές ο δείκτης COI μπορεί να μην αποδειχθεί ο καταλληλότερος (Deagle et al., 2014), και 

να προτιμηθούν άλλοι δείκτες, που όμως δεν έχουν επαρκή αντιπροσώπευση barcodes στις 

διάφορες βάσεις δεδομένων. Όσο υπάρχει αυτό το «κενό» στη γνώση,  η χρήση του eDNA 

monitoring θα συναντά δυσκολίες (αντιστοίχιση με χαμηλότερα ταξινομικά επίπεδα από 

αυτό του είδους λόγω έλλειψης αλληλουχιών στις βάσεις δεδομένων). Πλέον, το κόστος της 

αλληλούχησης έχει μειωθεί σημαντικά ενώ συνεχώς αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του. 

Έτσι, πολλοί προτείνουν οι μελλοντικές βάσεις δεδομένων να στηρίζονται σε ολόκληρα 

μιτοχόνδρια ή ακόμα και πυρηνικά γονιδιώματα για πολύ πιο ευρείες χρήσεις από το κλασικό 

DNA barcoding (Thomsen & Willerslev, 2015). 

 

Προκλήσεις στις Διαφορετικές Προσεγγίσεις 

 

Ανίχνευση ενός Είδους (Single Species Detection) 

Αυτή η προσέγγιση υπερτερεί όταν ο στόχος είναι είτε ένα, είτε μερικά γνωστά είδη, για τα 

οποία θα πρέπει αναπτυχθούν ειδο-ειδικοί εκκινητές και ανιχνευτές. Η προσέγγιση αυτή έχει 

υψηλή ειδικότητα, ευαισθησία και ικανότητα ποσοτικοποίησης αλλά παρεμποδίζεται από 

τον περιορισμό της ανίχνευσης ενός μόνο οργανισμού στόχου τη φορά. Για συστήματα με 

μεγαλύτερη ποικιλότητα, η προσέγγιση αυτή γίνεται γρήγορα κοστοβόρος, 

αναποτελεσματική και κάποιες φορές έως και αδύνατη λόγω της έλλειψης DNA για 

πολλαπλές αντιδράσεις (Thomsen & Willerslev, 2015). 

 

eDNA metabarcoding 

Η προσέγγιση του DNA metabarcoding είναι ισχυρή και χαμηλού κόστους σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα της και η τεχνολογία για μαζική αλληλούχηση του DNA συνεχώς 

βελτιώνεται. Το κύριο μειονέκτημα, όταν χρησιμοποιούνται γενικοί εκκινητές (generic 

primers) για metabarcoding, είναι η προκατάληψη που δημιουργείται λόγω της 

«συγγένειας» (affinity bias) των εκκινητών που οδηγεί ορισμένες αλληλουχίες (είδη) να 

ενισχύονται λιγότερα αποτελεσματικά από άλλες. Αυτό με τη σειρά του θα δίνει 

αποτελέσματα που θα περιορίζονται στα είδη με την μεγαλύτερη «συγγένεια» ως προς τους 

εκκινητές ή σε είδη, που ήδη είναι γνωστή η τοπική τους εξάπλωση και έτσι μπορούν να 

σχεδιαστούν ειδο – ειδικοί primers. Παρόλα αυτά, τέτοιοι περιορισμοί συνεχώς θα γίνονται 

λιγότερο σημαντικοί, κυρίως λόγω της βελτιστοποίησης της μεθόδου και της δημοσίευσης 

γενικών εκκινητών για έρευνες metabarcoding (Thomsen & Willerslev, 2015). 

Επίσης, οι νέες τεχνολογίες αλληλούχησης έχουν προσθέσει ένα επίπεδο πολυπλοκότητας 

στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η τεράστια ποσότητα αλληλουχιών που προκύπτει 

πρέπει να «φιλτραριστεί» με έναν σχετικά συντηρητικό τρόπο ώστε  να αφαιρεθούν 

αλληλουχίες που μπορεί να προέρχονται από λάθη ή χιμαιρικές αλληλουχίες. Αυτή η 

http://www.barcodingbirds.org/
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απομάκρυνση του θορύβου (denoising) είναι κρίσιμη για τον διαχωρισμό της πραγματικής 

μοριακής ποικιλότητας από τα λάθη ώστε να εκτιμάται η βιοποικιλότητα που υπάρχει στα 

δείγματα (Thomsen & Willerslev, 2015). 

Το έργο της ανάκτησης των πραγματικών ειδών μέσα από το eDNA metabarcoding αποτελεί 

πρόκληση λόγω: (i) περιορισμένης γνώσης της δια- και ενδο- ειδικής ποικιλότητας της 

αλληλουχίας του DNA κομματιού στόχου και τα αξιοσημείωτα «κενά» που υπάρχουν στις 

βάσεις αναφοράς, (ii) περιορισμένης γενετικής ποικιλότητας των γονιδίων στόχων για κάποια 

τάξα και (iii) περιορισμού του eDNA να διαχωρίσει αλληλουχίες DNA με χαμηλή ταξινομική 

ευκρίνεια (taxonomic resolution) (Thomsen & Willerslev, 2015). 

 

 

1.2.3. Εφαρμογές της Μεθόδου 

Το eDNA έχει βρει εφαρμογές σε πολλούς τομείς της βιολογίας. Ιδιαίτερα η τεχνική του eDNA 

metabarcoding έχει σημαντικές εφαρμογές στην οικολογία, τη διατήρηση, στην ανίχνευση 

εισβολικών ειδών και  στην βιοπαρακολούθηση (Deiner et al., 2017). 

 

Εφαρμογές στην Οικολογία 

Το eDNA μπορεί να βοηθήσει στην ποσοτικοποίηση του πλούτου ειδών και της αφθονίας 

τους (species richness and abundance) στις φυσικές κοινότητες σε κλίμακα, ταχύτητα και  

διακριτική ικανότητα ανώτερη σε σχέση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις. Η συλλογή 

στοιχείων σε ταξινομικό επίπεδο (από βακτήρια μέχρι ζώα και φυτά) μας δίνει νέες 

δυνατότητες όσον αφορά τη σύνθεση των κοινοτήτων της διαδοχής τους στο χώρο και το 

χρόνο. Το eDNA metabarcoding έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει την έρευνα πάνω στην 

λειτουργία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας βελτιώνοντας τις γνώσεις μας για 

τις σχέσεις θηρευτή και θηράματος, για σχέσεις αμοιβαιότητας όπως οι αλληλεπιδράσεις των 

φυτών με τους επικονιαστές τους και για τα τροφικά πλέγματα σε ιδιαίτερα ποικιλόμορφα 

συστήματα που αποτελούνται από μικρά κρυπτικά είδη. 

 

Εφαρμογές στη Διατήρηση 

Είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούμε για να αναχαιτίσουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας που παρατηρείται 

σε παγκόσμια κλίμακα. Το eDNA metabarcoding είναι μια προσέγγιση που μας επιτρέπει 

γρήγορη, σχετικά φθηνή και αποτελεσματική εκτίμηση της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα για 

σπάνια ή κρυπτικά είδη. Βελτιωμένες εκτιμήσεις της κατανομής των ευάλωτων ειδών – και 

ιδιαίτερα όταν γίνεται με τρόπο μη επεμβατικό – θα βοηθούσαν την ανάπτυξη πολιτικής 

διατήρησης και θα επέτρεπαν στοχευμένες προσπάθειες διαχείρισης σε διάφορα 

ενδιαιτήματα. Επιπλέον, η εφαρμογή της μεθόδου σε διαφορετικούς τύπους δειγμάτων που 

έχουν συλλεχθεί μαζί, μας επιτρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα για διαφορετικές χρονικές 

περιόδους (π.χ. δείγμα νερού από την επιφάνεια και δείγμα ιζήματος από τον πυθμένα μιας 

λίμνης) και μας παρέχει έναν μοναδικό τρόπο να καταγράψουμε τοπικές εξαφανίσεις και 

μακροπρόθεσμες αλλαγές στο οικοσύστημα. 
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Εικόνα 1.4. Ευκαιρίες και προκλήσεις της χρήσης eDNA ως εργαλείο αξιολόγησης των δομών των 

κοινοτήτων σε διαφορετικά πεδία μελέτης. Το εργαλείο στηρίζεται σε μια βάση συνεχόμενης 

έρευνας για την βελτίωση των τεχνολογικών/ μεθοδολογικών πλευρών της μεθόδου και συνεχόμενης 

ανάπτυξης DNA βάσεων αναφοράς για την ταυτοποίηση των αλληλουχιών που βρίσκουμε στα 

περιβαλλοντικά δείγματα. 
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Εφαρμογές στην Ανίχνευση Εισβολικών Ειδών 

Για την ανίχνευση εισβολικών ειδών, χρησιμοποιούνται ειδο- ειδικοί primers και θετική 

ενίσχυση του υπό εξέταση τμήματος DNA μας παρέχει στοιχεία για την παρουσία του 

εξεταζόμενου είδους. Αυτή η στοχευμένη προσέγγιση αναφέρεται και ως «ενεργή» 

παρακολούθηση. Με την προσέγγιση του eDNA metabarcoding μπορούμε να ανιχνεύσουμε 

την παρουσία πολλών ειδών ταυτόχρονα, περιλαμβανομένων και ειδών που προηγουμένως 

δεν υποπτευόμασταν ότι υπάρχουν στην υπό εξέταση περιοχή. Αυτή  η προσέγγιση 

ονομάζεται «παθητική» παρακολούθηση στις διαχειριστικές πρακτικές. Το eDNA μπορεί να 

γίνει πολύτιμο εργαλείο παρακολούθησης των βιολογικών εισβολών. Σημαντική πρόκληση 

στο κομμάτι της ανίχνευσης εισβολικών ειδών αποτελούν τα ψευδώς θετικά και ψευδώς 

αρνητικά αποτελέσματα, μιας και τα δύο μπορούν να δώσουν το έναυσμα για δράση (ή μη), 

όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο. 

 

Εφαρμογές στην Βιοπαρακολούθηση (Biomonitoring) 

Η εφαρμογή του eDNA metabarcoding στο πλαίσιο της βιοπαρακολούθησης αποτελεί 

ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο έρευνας. Η μέθοδος του metabarcoding έχει δείξει μεγαλύτερη 

ευαισθησία στην ανίχνευση κρυπτικών ειδών ή σταδίων ζωής. Οι εφαρμογές της μεθόδου σε 

ζώα και φυτά για βιοπαρακολούθηση απαιτεί σε βάθος εξέταση των συμβατικών μεθόδων 

έρευνας και των eDNA προσεγγίσεων. Θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται 

για παράδειγμα, μέσω του DNAqua – Net COST Action (http://dnaqua.net/), το οποίο είναι 

μια κοινοπραξία (consortium) 45 και περισσότερων χωρών που δουλεύουν από κοινού για 

την ανάπτυξη γενετικών εργαλείων για εκτίμηση της κατάστασης των υδάτινων συστημάτων 

στην Ευρώπη.  

 

 

1.3. eDNA και Θαλάσσια Οικοσυστήματα 

 

 

1.3.1. Προκλήσεις στα Θαλάσσια Οικοσυστήματα 

Στα θαλάσσια οικοσυστήματα, η χρήση του eDNA metabarcoding  παρουσιάζει συχνά πολλές 

προκλήσεις λόγω της πιθανής διάλυσης (dilution) του eDNA σε μεγάλες ποσότητες νερού και 

των επιπρόσθετων αβιοτικών παραγόντων (αλατότητα, παλίρροια, ρεύματα) που πιθανώς 

επηρεάζουν την μεταφορά και  αποσύνθεση του eDNA (Thomsen et al., 2012, Deiner et al., 

2017). Ακόμα, σημαντικό ρόλο παίζει το κόστος και οι συνθήκες των δειγματοληψιών (Deiner 

et al., 2017).  

  

http://dnaqua.net/
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Η ποσοτικοποίηση της «αβεβαιότητας» στην ανίχνευση του eDNA και η κλίμακα στην οποία 

μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα απαιτεί την κατανόηση των διαδικασιών που 

παράγουν, μεταφέρουν και αποσυνθέτουν το eDNA στο περιβάλλον (Goldberg et al., 2016a). 

Η συγκέντρωση και κατανομή του eDNA επηρεάζεται από την φυσιολογία και την 

εκμετάλλευση του χώρου από τους οργανισμούς, όπως επίσης και από τις κινήσεις των 

υδάτων σε ποτάμια, λίμνες και ωκεανούς (Ficetola et al. 2008, Deiner and Altermatt 2014, 

Goldberg et al., 2016).  

Εκτός από την μεταφορά, το eDNA αποσυντίθεται επίσης με την έκθεση στο περιβάλλον 

(Strickler, Fremier, & Goldberg, 2015). Έχει δειχτεί ότι η αποσύνθεση του eDNA περιορίζει την 

πιθανότητα ανίχνευσής του στο νερό μεταξύ μιας ημέρας και οκτώ εβδομάδων και έτσι 

(Dejean et al. 2011, Thomsen et al. 2012a, Thomsen et al. 2012b), μπορούν να προκύψουν 

χρονικά συμπεράσματα για την παρουσία των ειδών. Αντιθέτως, αν υπάρχει χρονικό κενό 

μεταξύ της παρουσίας του είδους και της δειγματοληψίας eDNA, η αποσύνθεση μπορεί να 

οδηγήσει σε ψευδή συμπεράσματα για απουσία του είδους. Τέλος, το DNA που βρίσκεται 

στα ιζήματα μπορεί να παραμείνει ανιχνεύσιμο για περισσότερο καιρό από ότι το DNA που 

βρίσκεται στη στήλη του νερού . Για το λόγο αυτό, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή 

χρονικά συμπεράσματα από δείγματα ιζημάτων (Turner, Uy, & Everhart, 2015).  

Η αποσύνθεση και μεταφορά του eDNA προκαλεί προβλήματα στη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων που αφορούν τον χώρο στον οποίο διαχέεται (Deiner and Altermatt 2014, 

Goldberg et al., 2016). Παρόλα αυτά, με την ποσοτικοποίηση των διαδικασιών αυτών, η 

ανίχνευση ενός είδους μέσω του eDNA δίνει την δυνατότητα μείωσης του χρόνου που 

χρειάζεται για να βρεθούν σπάνιοι οργανισμοί σε μεγάλες περιοχές (Goldberg et al., 2016a).  

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που να ορίζουν την ελάχιστη αναλογία 

δειγμάτων eDNA ούτε τις θετικές επαναλήψεις που χρειάζονται για κάθε δείγμα ώστε να 

μπορούν να διεξαχθούν συμπεράσματα για την παρουσία ειδών. Η ισχύς της παρέκκλισης 

εξαρτάται από την συχνότητα και την συνέπεια των θετικών eDNA δειγμάτων από μια 

περιοχή, στο πλαίσιο των γνώσεων μας για την κατανομή των ειδών, το ενδιαίτημά και τη 

συμπεριφορά τους μαζί με πληροφορίες για την οικολογία, την υδροδυναμική και άλλα 

χαρακτηριστικά του συστήματος. Για παράδειγμα, ένα μοναδικό θετικό δείγμα προσφέρει 

ασθενείς αποδείξεις για την παρουσία ειδών σε σχέση με πολλαπλά θετικά δείγματα που 

συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου. Παρόλα αυτά, όταν η 

αρχική συγκέντρωση του DNA στόχου είναι εξαιρετικά χαμηλή (<100 αντίγραφα ανά 

αντίδραση – συχνό στα δείγματα eDNA), αναμένεται και ασυνέπεια μεταξύ των 

επαναλήψεων PCR (Goldberg et al., 2016a).  
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1.3.2. Έρευνες eDNA στην Ιχθυοπανίδα 

Οι έρευνες metabarcoding που επικεντρώνονται στην ιχθυοπανίδα μέσα από δείγματα νερού 

είναι πολυάριθμες. Μία έρευνα από τους Thomsen et al. (2012) πραγματοποίησε 

metabarcoding σε δείγματα eDNA από θαλασσινό νερό για να καθορίσει την ποικιλότητα της 

ιχθυοπανίδας και σύγκρινε τα στοιχεία με αυτά συμβατικών μεθόδων (διάφορες αλιευτικές 

μέθοδοι, οπτική παρακολούθηση). Ως αποτέλεσμα, κατάφεραν να ανιχνεύσουν 15 είδη 

ψαριών, περισσότερα από όσα καταγράφηκαν με τέσσερις διαφορετικές συμβατικές 

μεθόδους μαζί. Επιπλέον, συμπέραναν ότι τα τμήματα DNΑ αποσυντίθενται μέσα σε μέρες 

στο θαλασσινό νερό, πράγμα που καταδεικνύει πως τα θετικά σήματα eDNA σημαίνουν 

πρόσφατη παρουσία των αντίστοιχων ειδών.  Οι Kelly et.al (2014) εξέτασαν την δυνατότητα 

του eDNA metabarcoding να ανιχνεύει οστεϊχθύες σε μεγάλους μεσόκοσμους, 

ανακαλύπτοντας μια συσχέτιση μεταξύ της αφθονίας του eDNA και της βιομάζας των ειδών. 

Επίσης, στην παραπάνω έρευνα μπόρεσαν να εντοπίσουν ψάρια που χρησιμοποιούνταν ως 

τροφή στα ενυδρεία.  

Οι Miya et al. (2015)επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη ενός πραγματικά «παγκόσμιου» σετ 

εκκινητών (universal primers) για ταυτοποίηση ιχθύων στο επίπεδο του είδους μέσω 

metabarcoding. Οι primers αυτοί  - που ονομάστηκαν MiFish - δοκιμάστηκαν σε 800 

διαφορετικά είδη . Δοκιμές έγιναν σε ενυδρείο, όπου οι primers ανίχνευσαν το 93,3% όλων 

των ειδών (123 Γένη και 59 Οικογένειες) και γύρω από φυσικούς κοραλλιογενείς υφάλους, 

όπου εντοπίστηκαν 232 είδη (70 Οικογένειες και 152 Γένη). Τα παραπάνω υποστηρίζουν την 

αποτελεσματικότητα και την καθολική εφαρμογή των εκκινητών αυτών. Έκτοτε, το 

συγκεκριμένο σετ primers έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες έρευνες eDNA 

metabarcoding για αξιολόγηση της ιχθυοπανίδας (Miya et al. 2015, Yamamoto et al., 2017, 

Ruppert, Kline, & Rahman, 2019). Μία τέτοια έρευνα είναι και αυτή των Yamamoto et al. 

(2017), στην οποία χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα του eDNA metabarcoding να μας παρέχει 

πληροφορίες για την δομή των κοινοτήτων των ψαριών. Αξιολογήθηκαν δείγματα νερού από 

47 χωρικά διακριτούς σταθμούς στην παράκτια ζώνη και συγκρίθηκαν με δεδομένα 14 ετών, 

όπως αυτά έχουν προκύψει από έρευνες με οπτικά μέσα. Η έρευνα τους έδειξε 128 είδη, 

62,5% των οποίων είχαν εντοπιστεί και με τα οπτικά μέσα και 20 είδη που αναμένονταν να 

βρεθούν στην περιοχή αλλά δεν είχαν καταγραφεί μέχρι τότε. Τα παραπάνω δείχνουν πως η 

μέθοδος αυτή έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις αναλύσεις των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων και τις έρευνες που αφορούν βιοκοινότητες, ειδικά αφού φαίνεται να 

ανιχνεύει είδη σε υψηλότερο βαθμό σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους (Ruppert, Kline, 

& Rahman, 2019). Αν και περισσότερες μελέτες κρίνονται αναγκαίες για την αξιολόγηση της 

μεθόδου στα σύγχρονα θαλάσσια οικοσυστήματα, οι αρχικές έρευνες  φανερώνουν πολλές 

προοπτικές για την μελλοντική παρακολούθηση και διαχείριση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων πόρων (Kelly, Port, Yamahara, Martone, et al., 2014). 
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1.4. Σκοπός της Μελέτης 

 

Τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζονται από πολλούς και 

ως υπερ – ολιγοτροφικά (Protopapa et al., 2019, Livanou et al., 2019). Τα τελευταία χρόνια  

έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για την καταγραφή της θαλάσσιας ζωής μέσω eDNA barcoding 

(Cordier et al., 2019). Παρόλα αυτά, οι περισσότερες μελέτες ιχθυοπανίδας στα συστήματα 

αυτά αφορούν κυρίως την ανίχνευση Λεσσεψιανών μεταναστών (Karahan et al., 2017, Wang 

et al., 2020). Σκοπός της έρευνας μας είναι να αναπτυχθεί και δοκιμαστεί ένα αξιόπιστο 

πρωτόκολλο eDNA metabarcoding  για τη μελέτη της βιοποικιλότητας των ιχθύων στα 

ολιγοτροφικά συστήματα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Για το λόγο αυτό, η 

παρούσα μελέτη χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά την βελτιστοποίηση της μεθόδου 

ως προς τα πρωτόκολλα συλλογής και φιλτραρίσματος θαλασσινού νερού, εξαγωγής DNA, 

PCR και αλληλούχησης. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δεξαμενές του Ενυδρείου 

Κρήτης (Cretaquarium), όπου η σύσταση των ψαριών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά,  είναι 

γνωστή. Για την PCR δοκιμάστηκαν σετ εκκινητών, μεταξύ αυτών και οι εκκινητές MiFish για 

το γονίδιο 12S (Miya et al., 2015).  Μετά την βελτιστοποίηση της μεθόδου, έγινε  εφαρμογή 

της σε παράκτια φυσικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Σκοπός ήταν να εκτιμηθεί η ετερογένεια 

της κατανομής του eDNA των ειδών ψαριών στο οικοσύστημα ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη 

μέθοδος δειγματοληψίας. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε μια περιοχή με διαφορετικά 

ενδιαιτήματα, η παραλία Φυλακής στην Αγία Πελαγία του Ν. Ηρακλείου Κρήτης. Η 

ετερογένεια του οικοσυστήματος θα μας βοηθήσει να βγάλουμε συμπεράσματα για το 

βέλτιστο δειγματοληπτικό σχήμα (π.χ. αριθμό δειγμάτων ανά ενδιαίτημα, ελάχιστο όγκο 

νερού που πρέπει να φιλτραριστεί κλπ) ώστε να έχουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα της 

βιοποικιλότητας της ιχθυοπανίδας με τον μικρότερο αριθμό δειγμάτων. 
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2. Μεθοδολογία 

 

2.1 Δειγματοληψίες και Διαδικασία Φιλτραρίσματος 

 

2.1.1 Δειγματοληψίες  

Για την παρούσα πτυχιακή εργασία, πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες. Η πρώτη 

έγινε στις εγκαταστάσεις του Cretaquarium στις δεξαμενές 7 και 9. Η δεύτερη δειγματοληψία 

έλαβε χώρα στην παραλία Φυλακής στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του Νομού Ηρακλείου. 

 

Δειγματοληψία στις δεξαμενές του Cretaquarium 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 το πρωί στις δεξαμενές 7 και 9 του 

Ενυδρείου Κρήτης. Για τις δειγματοληψίες χρησιμοποιήθηκαν πλαστικά μπιτόνια των 10L. Τα 

μπιτόνια ξεπλύθηκαν πρώτα με 90% αιθανόλη και στη συνέχεια με απιονισμένο νερό και 

μεταφέρθηκαν στο Ενυδρείο μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες. Όλα τα μπιτόνια  

ξεπλύθηκαν με νερό από τη γεώτρηση, πριν από τη δειγματοληψία. Σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας, χρησιμοποιήθηκαν γάντια μιας χρήσης. Μετά το τέλος της δειγματοληψίας, τα 

δείγματα μεταφέρθηκαν πίσω στο εργαστήριο σε καινούργιες μαύρες πλαστικές σακούλες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά, συλλέχθηκαν 30L ανά δεξαμενή (3 μπιτόνια των 10L), όπως και από την παραλία. 

Τα είδη των ψαριών που βρίσκονται σε κάθε δεξαμενή αναγράφονται στους παρακάτω 

πίνακες. 

Εικόνα  2.1. Οι δεξαμενές 7 (αριστερά) και 9 (δεξιά) στο Ενυδρείο Κρήτης. Τα είδη των ψαριών που περιέχουν οι 

δεξαμενές φαίνονται αναλυτικά στους πίνακες 2.1. και 2.2.. 
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Πίνακας 2.1. Τα είδη των ψαριών που συναντώνται στην δεξαμενή 7. 

Είδος  Οικογένεια Κοινή Ονομασία  Αριθμός Ατόμων 

Caranx crysos Carangidae Κοκκάλι  ~5 

Diplodus annularis Sparidae Σπάρος ~50 

Diplodus cervinus Sparidae Ζεβροσαργός ~15 

Diplodus puntazzo Sparidae Μυτάκι ~45 

Diplodus sargus sargus Sparidae Σαργός ~20 

Diplodus vulgaris Sparidae Καμπανάς ~25 

Epinephelus costae Serranidae Στήρα ~5 

Labrus merula Labridae Χειλού ~5 

Lithognathus mormyrus Sparidae Μουρμούρα ~50 

Muraena helena Muraenidae Σμέρνα   6 

Oblada melanura Sparidae Μελανούρι ~50 

Pseudocaranx dentex Carangidae «Λευκό κοκκάλι» ~5 

Sarpa salpa Sparidae Σάλπα ~5 

Sciaena umbra Sciaenidae Σηκιός ~45 

Serranus cabrilla Serranidae Χάνος ~5 

Serranus scriba Serranidae  Πέρκα ~5 

Spondyliosoma cantharus Sparidae Σκαθάρι ~40 

Symphodus tinca Labridae Λαπίνα ~5 

 

 

Πίνακας  2.2. Τα είδη των ψαριών που συναντώνται στην δεξαμενή 9. 

Είδος  Οικογένεια Κοινή Ονομασία Αριθμός Ατόμων 

Argyrosomus regius Sciaenidae Κρανιός ~20 

Diplodus puntazzo Sparidae Μυτάκι ~45 

Epinephelus marginatus Serranidae Ροφός ~5 

Pagellus erythrinus Sparidae Λυθρίνι ~10 

Pagrus pagrus Sparidae Φαγκρί ~10 

Mugil cephalus Mugilidae Κέφαλος ~10 

Seriola dumerili Carangidae Μαγιάτικο   7 

Sparus aurata Sparidae Τσιπούρα ~50 
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Δειγματοληψία στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας 

Η δεύτερη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 06/06/2019 το πρωί στην παραλία 

Φυλακής στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Η συγκεκριμένη δειγματοληψία έγινε 

χρησιμοποιώντας σκάφος και με τη συμμετοχή δυτών. Για την συλλογή των δειγμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν 2 φιάλες Niskin των 5L και των 10L.  

Για τη δειγματοληψία, χρησιμοποιήθηκαν μπιτόνια των 10L στα οποία αρχικά έγινε πλύση 

με 5% HCL και στη συνέχεια, ξεπλύθηκαν πολύ καλά με απιονισμένο νερό και αφέθηκαν να 

στεγνώσουν. Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, οι φιάλες Niskin ρίπτονταν πάνω από 

διαφορετικά ενδιαιτήματα (σκληρό υπόστρωμα, μαλακό υπόστρωμα, λιβάδι Ποσειδωνίας) 

και σε διαφορετικά βάθη (0.5 m πάνω από κάθε υπόστρωμα και στο μέσο βάθος κάθε 

περιοχής). Ο χειρισμός των φιαλών γινόταν από δύο δύτες που κατεύθυναν τις φιάλες πάνω 

από κάθε υπόστρωμα και τις έκλειναν. Σε κάθε δειγματοληψία, το μπιτόνι ξεπλενόταν με 

περίπου 3L νερού από τη μία φιάλη και γέμιζε με νερό από τη 2η φιάλη. Τα μπιτόνια 

μεταφέρθηκαν στην περιοχή δειγματοληψίας σε πλαστικές μαύρες σακούλες και 

μεταφέρθηκαν πίσω στο εργαστήριο σε καινούργιες σακούλες. Σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν γάντια μιας χρήσης. 

Στα πλαίσια της δειγματοληψίας αυτής εξετάστηκαν τρία διαφορετικά παράκτια 

ενδιαιτήματα: σκληρό υπόστρωμα (Hard substrate - δείγματα H1,H2,H3), Λιβάδι 

Ποσειδωνίας (Posidonia meadow - δείγματα P1,P2,P3) και μαλακό υπόστρωμα (soft substrate 

- δείγματα S1,S2,S3). Συνολικά, συλλέχθηκαν 12 δείγματα: εννέα δείγματα (τρεις 

επαναλήψεις των 10 L από κάθε ενδιαίτημα) από τα διαφορετικά ενδιαιτήματα και επιπλέον 

τρία δείγματα από τη μέση της στήλης του νερού, ένα πάνω από κάθε διαφορετικό τύπο 

ενδιαιτήματος (δείγματα MS1,MH2,MP3). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε αρνητικό control 

πεδίου (Field Negative- δείγμα FN) σε μπιτόνι των 10L με απιονισμένο νερό που μεταφέρθηκε 

από το εργαστήριο στην περιοχή δειγματοληψίας και υποβλήθηκε σε παρόμοιους 

χειρισμούς (μεταγγίστηκε σε νέο δοχείο). Σε πολλές έρευνες τα αρνητικά control πεδίου 

κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της δειγματοληψίας και την 

ταυτοποίηση τυχόν επιμολύνσεων (Goldberg et al. 2016, Hering et al. 2018, Ruppert, Kline, & 

Rahman, 2019). 
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Στην συγκεκριμένη δειγματοληψία, πέραν των δειγμάτων νερού, αποφασίστηκε να 

δοκιμαστεί και η μέθοδος που προτείνουν οι Mariani et al., 2019, αξιοποιώντας τα 

σφουγγάρια ως δειγματολήπτες, λόγω της φυσικής διηθητικής τους ικανότητας. Στην 

περιοχή δειγματοληψίας βρέθηκαν τρία διαφορετικά είδη σπόγγων από τα οποία 

συλλέχθηκαν 4 δείγματα: τα Agelas oroides (δείγμα ΑO), Petrosia ficiformis (δείγμα PF)  και 

Sarcotragus foetidus (δείγματα SF1 και SF2) . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.2 Διαδικασία Φιλτραρίσματος 

Αμέσως μετά τη μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο, ακολούθησε το φιλτράρισμά τους 

με περισταλτική αντλία. Για το φιλτράρισμα των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα 

Millipore Sterivex 0,22μm. 

Για την δειγματοληψία στις δεξαμενές του ενυδρείου, χρησιμοποιήθηκαν 2 φίλτρα ανά 

δεξαμενή (δείγματα D7Α, D9Α  και D7Β, D9Β, αντίστοιχα) και φιλτραρίστηκαν περίπου 13L 

ανά φίλτρο. Στη δεύτερη δειγματοληψία, χρησιμοποιήθηκαν ξεχωριστά φίλτρα sterivex 

0,22μm για το κάθε δείγμα. Τελικώς, φιλτραρίστηκαν περίπου 10L για κάθε δείγμα και 

συνολικά προέκυψαν 13 δείγματα. 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2. Η περιοχή της Αγίας Πελαγίας στην οποία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη δειγματοληψία. 

Στην εικόνα φαίνονται τα διαφορετικά υποστρώματα τα οποία επιλέχθηκαν καθώς και ο αριθμός 

των δειγμάτων που συλλέχθηκαν από κάθε ενδιαίτημα. 

Εικόνα 2.3. Τα είδη των σπόγγων που συλλέχθηκαν στην δεύτερη δειγματοληψία. Από αριστερά 

προς δεξιά: Sarcotragus foetidus, Agelas oroides και Petrosia ficiformis. 
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2.2 Εργαστηριακές Μέθοδοι 

 

Μετά την μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο ακολουθήθηκε η παρακάτω γενική 

μεθοδολογία: απομόνωση DNA, ενίσχυση των γονιδίων 16S rRNA και 12S rRNA μέσω της 

Αλυσιδώτης Αντίδρασης Πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction – PCR) και τελικώς 

Αλληλούχιση Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS).  

 

2.2.1 Εξαγωγή DNA και PCR 

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την αποφυγή τυχόν εργαστηριακών επιμολύνσεων, οι 

εργαστηριακές μέθοδοι έγιναν σε διαφορετικούς χώρους πριν και μετά την PCR. 

Το άνοιγματων φίλτρων έγινε σε θάλαμο νηματικής ροής (laminar flow) με εργαλεία που 

αποστειρώθηκαν με UV ακτινοβολία. Το στάδιο της απομόνωσης DNA έγινε σε εργαστηριακό 

χώρο όπου προηγουμένως δεν είχε ξαναγίνει εξαγωγή DNA ψαριών. Η εξαγωγή DNA 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το DNAeasy Power Water Kit της Qiagen με 

τροποποιημένο πρωτόκολλο (βλ. Παράρτημα). Η εξαγωγή DNA των σπόγγων έγινε με το kit 

Blood and Tissue (βλ. Παράρτημα) όπως προτείνουν οι Mariani et al. 2019. 

Oι PCR πραγματοποιήθηκαν σε θάλαμο νηματικής ροής μετά από αποστείρωση του χώρου 

με UV ακτινοβολία για περίπου 30 λεπτά κάθε φορά. Συνολικά, δοκιμάστηκαν τέσσερα 

διαφορετικά σετ εκκινητών: ένα ζευγάρι primers που στοχεύει στο μιτοχονδριακό γονίδιο 

16S rRNA, δύο ζευγάρια primers που ενισχύουν διαφορετικά τμήματα του μιτοχονδριακού 

γονιδίου 12S rRNA και ένα ζευγάρι που στοχεύει στην ενίσχυση του μιτοχονδριακού γονιδίου 

COI. 

Πίνακας 2.3. Τα διαφορετικά σετ εκκινητών που δοκιμάστηκαν για την παρούσα μελέτη. 

Εκκινητές Γονίδιο  Αλληλουχία (5΄-> 3΄) Αναφορά 

Chord_16S_F2 16S CGAGAAGACCCTRTGRAGGCT (Elbrecht et al., 
2016) 

Chord_16S_R2 16S CCRNGGTCRCCCCAAC (Elbrecht et al., 
2016) 

12S_MiFish_U_F 12S GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC (Miya et al., 
2015) 

12S_MiFish_U_R2 12S CATAGTGGGGTATCTAATCCCRGTTTG (Miya et al., 
2015) 

12S_teleo_F2 12S ACACCGCCCGTCAYYCT (Thomsen et 
al., 2012) 

12S_teleo_R2 12S CTTCCGGTACRCTTACCATG (Thomsen et 
al., 2012) 

mICOIintF COI GGWACCWWGGWTGAACWGTWTAYCC
YCC 

(Leray et al., 
2013) 

jgHCO2198 COI TA5ACYTC5GGRTG5CCRAARAAYCA (Leray et al., 
2013) 
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Εδώ να σημειωθεί ότι έγινε επανασχεδιασμός για τα τρία πρώτα ζεύγη εκκινητών που 

αναφέρονται στον πίνακα 2.3. Αρχικά, χρησιμοποιήσαμε αλληλουχίες ψαριών από την NCBI 

(National Center for Biotechnology Information) και τις στοιχίσαμε με τους εκκινητές όπως 

αυτοί αναγράφονται στην βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, τροποποιήσαμε τους εκκινητές 

«εκφυλίζοντας» ορισμένες νουκλεοτιδικές θέσεις ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο 

συμπληρωματικοί με τα περισσότερα είδη ψαριών. Οι εκκινητές που προτείνονται από τους 

Leray et al., (2013) είναι ήδη «εκφυλισμένοι», οπότε δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια αλλαγή 

στο συγκεκριμένο ζεύγος εκκινητών. 

Μετά από δοκιμές των παραπάνω ζευγών εκκινητών, καταλήξαμε στην ενίσχυση των 

γονιδίων 16S και 12S με το σετ εκκινητών των Miya et al., 2015, καθώς οι δοκιμαστικές PCR 

με τα άλλα δύο σετ δεν έδωσαν αποτελέσματα. Το τμήμα του 12S που ενισχύουν οι εκκινητές 

των Miya et al. (2015) έχει μήκος 163 – 185 bp και είναι σχεδιασμένοι ειδικά για ψάρια. Οι 

εκκινητές των Elbrecht et al. (2016) για το 16S ενισχύουν ένα μικρό κομμάτι 80 bp περίπου 

και είναι σχεδιασμένοι για χορδωτά. 

Οι αντιδράσεις PCR για κάθε γονίδιο πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας πολυμεράση 

Kapa HiFi (KapaBiosystems) με τις συνθήκες που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 

(για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Παράρτημα).  

 

Πίνακας 2.4. Συνθήκες PCR για την ενίσχυση του γονιδίου 16S. 

 

Πίνακας 2.5. Συνθήκες PCR για την ενίσχυση του γονιδίου 12S 

 Θερμοκρασία Χρόνος Κύκλοι 

Denaturation  95 180’’ 1 

Denaturation 98 20’’                                                                                                                                                                                                                       

Annealing 65 15’’ 

Extension 72 15’’ 

Final extension 72 20’’ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Θερμοκρασία Χρόνος Κύκλοι 

Denaturation  95 180’’ 1 

Denaturation 98 20’’                                                                                                                                                                                                                       

Annealing 64 15’’ 

Extension 72 10’’ 

Final Extension 72 20’’ 1 

x35 

x35 
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Σε κάθε PCR χρησιμοποιούνταν  θετικό (δείγμα ψαριού)  και αρνητικό control (blank) για την  

διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της αντίδρασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα δείγματα του θαλασσινού νερού από την παραλία Φυλακής στην Αγία Πελαγία 

αποδείχτηκαν πιο δύσκολα στον πολλαπλασιασμό τους με PCR, καθώς για να δώσουν προϊόν 

οι αντιδράσεις PCR χρειάστηκαν παραπάνω ποσότητα DNA και περισσότεροι κύκλοι στην 

τελική αντίδραση (βλ. Παράρτημα). Τα αποτελέσματα των PCR για τα δείγματα της δεύτερης 

δειγματοληψίας φαίνονται παρακάτω, οι εικόνες όμως δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές. Για το 

λόγο αυτό, για το μιτοχονδριακό γονίδιο 16S, το οποίο έδωσε και τα πιο εμφανή 

αποτελέσματα στο πήκτωμα αγαρόζης, αποφασίστηκε να γίνουν δύο ξεχωριστές PCR και τα 

αποτελέσματα του NGS να επεξεργαστούν και να αναλυθούν συνολικά στο τέλος μετά τις 

βιοπληροφορικές αναλύσεις. Αυτή η πρακτική έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια για την 

ανάλυση δεδομένων eDNA (Yang & Zhang, 2020). Για το 12S, αποφασίστηκε να 

προχωρήσουμε σε NGS μόνο για τα δείγματα που έδωσαν εμφανείς μπάντες. 

 

 

 

 

 

D9A       D7A        TH1        POS        blank   ladder 

1,5% agarose w/v, 80V, 60 min 

Εικόνα 2.4. Αποτελέσματα PCR σε πήκτωμα αγαρόζης 1,5% w/v για ορισμένα 

δείγματα για το 16S (αριστερά) και το 12S (δεξιά). Το θετικό δείγμα (POS) είναι δείγμα 

κρανιού (Argyrosomus regius). 

 

 D9B        D7B        POS        blank     ladder 

1,5% agarose w/v, 80V, 60 min 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5. Αποτελέσματα PCR για τα δείγματα της Αγίας Πελαγίας για το γονίδιο 

16S. 

Εικόνα 2.6. Αποτελέσματα PCR για τα δείγματα της Αγίας Πελαγίας για το γονίδιο 

12S. Τα μόνα δείγματα που φαίνεται να έδωσαν μπάντα είναι τα ΑΟ και PF 

(δείγματα σπόγγων) και αναλύθηκαν με το FN (Field Negative) και το blank στην 

Illumina. 

Contents 
No table of contents entries found. 

 

S1       S2       S3      M3S    H1      H2      H3     M1H  ladder  

P1       P2       P3     M2P   AO     PF       SF1     SF2     FN      POS   blank   ladder 

Αγαρόζη 1,5% w/v, 80V, 60 min 

Αγαρόζη 1,5% w/v, 80V, 60 min 

H1   H2   H3  P1  P2  P3   S1  S2   S3  M1 M2 M3 AO  PF  SF1 SF2   L FN   blank 
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2.2.2 Next Generation Sequencing - NGS 

Μετά την ενίσχυση των γονιδίων 16S και 12S, έγινε η προετοιμασία των προϊόντων PCR για 

το Next Generation Sequencing (NGS). Η γενική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν εξής: 

καθαρισμός των προϊόντων PCR με Ampure Beads, second step PCR στα καθαρισμένα 

προϊόντα όπου σε κάθε δείγμα προστίθεται ένας μοναδικός συνδυασμός από μικρές 

αλληλουχίες ετικέτες (indexes), ώστε το κάθε δείγμα να μπορεί να «διαβαστεί» ως 

διαφορετικό με την τεχνολογία Illumina, τελικός καθαρισμός των προϊόντων της second step 

PCR και  ποσοτικοποίηση με Qubit (για τα λεπτομερή πρωτόκολλα σε κάθε βήμα βλ. 

Παράρτημα). Μετά την ποσοτικοποίηση των δειγμάτων PCR, τα δείγματα αναμίχθηκαν  σε 

ισομοριακές ποσότητες (6nΜ ανά δείγμα) και αλληλουχήθηκαν (χωριστά για  την πρώτη και 

τη δεύτερη δειγματοληψία)    με την τεχνολογία  Illumina MiSeq 2x300 bp (Sequencing kit: 

MiSeq Reagent Kit v3, 600 cycles) στην πλατφόρμα αλληλούχησης DNA του ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ. 

Για κάθε δείγμα επιδιώχθηκε να προκύψουν 100.000 αλληλουχίες DNA (reads).  

 

2.3 Βιοπληροφορική Ανάλυση 

 

Αφού τελειώσει η αλληλούχιση, χρησιμοποιείται λογισμικό της Illumina για τη διαδικασία 

του  demultiplexing (MiSeq Reporter 2.6.2).  Μέσα από τη διαδικασία αυτή ξεχωρίζουν τα 

δεδομένα των ομαδοποιημένων δειγμάτων (pooled samples) με βάση τις μικρές αλληλουχίες 

δείκτες (indexes) που λειτουργούν ως ετικέτες για τα διάφορα δείγματα από διαφορετικές 

βιβλιοθήκες. Από το demultiplexing προκύπτουν φάκελοι δεδομένων προς ανάλυση σε 

μορφή FASTQ.   

Η βιοπληροφορική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν με τον παραπάνω τρόπο έγινε 

με τη βοήθεια του πακέτου ανάλυσης  OBITools (Boyer et al., 2016). Πρόκειται για ένα σετ 

προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων για την ανάλυση δεδομένων NGS στα πλαίσια του DNA 

metabarcoding, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες ταξινόμησης. Τα βήματα που 

ακολουθήθηκαν για την ανάλυση των σετ δεδομένων της παρούσας έρευνας 

παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

• Έλεγχος της ποιότητας (Quality control) των reads με το εργαλείο FASTQC 

• Ανάκτηση ολόκληρων των αλληλουχιών από τα forward και reverse reads (R1 και 

R2). Με βάση τους δύο αυτούς φακέλους, η «συναρμολόγηση» των forward και 

reverse reads γίνεται με την εντολή illuminapairedend η οποία στοιχίζει τα δύο reads 

και μας επιστρέφει την ανασκευασμένη αλληλουχία. 

• Αφαίρεση primers και αλληλουχιών ετικέτων. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία, 

χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ngsfilter. Η συγκεκριμένη εντολή αναθέτει την κάθε 

αλληλουχία στο αντίστοιχο δείγμα χρησιμοποιώντας ένα αρχείο με τα στοιχεία του 

δείγματος (όνομα πειράματος, αλληλουχία των tags, primers). Στην περίπτωσή μας, 

η διαδικασία ανάθεσης των αλληλουχιών στα αντίστοιχα δείγματα έγινε κατά τη 

διάρκεια του demultiplexing και το ngsfilter χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρεθούν 

primers και ετικέτες, έτσι ώστε να πάρουμε μόνο το προϊόν μας (barcode). 

• Dereplication ή αλλιώς, η διαδικασία εύρεσης των σετ μοναδικών αλληλουχιών. Το 

ίδιο μόριο DNA μπορεί να έχει αλληλουχηθεί αρκετές φορές. Προκειμένου να 
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ερμηνεύσουμε ευκολότερα τα αποτελέσματά μας, είναι προτιμότερο να δουλεύουμε 

με μοναδικές αλληλουχίες σε σχέση με τα reads. Το dereplication των reads σε 

μοναδικές αλληλουχίες επιτυγχάνεται με την εντολή obiuniq. 

• Αφαίρεση του θορύβου και βασικά στατιστικά στοιχεία για το dataset. Αφαίρεση 

singletons, χιμαιρικών αλληλουχιών, λαθών PCR, διαλογή αλληλουχιών με βάση το 

μέγεθος. Βασικά στατιστικά στοιχεία μπορούν να υπολογίζονται σε κάθε βήμα με την 

εντολή obistat. Ως τελικό βήμα αφαίρεσης του θορύβου, χρησιμοποιείται η εντολή 

obiclean. 

Μετά τον έλεγχο ποιότητας και τη βασική επεξεργασία των αλληλουχιών, το τελικό βήμα για 

να ολοκληρωθεί η βιοπληροφορική ανάλυση είναι η ταξινομική ανάθεση (taxonomic 

assignment) των αλληλουχιών. Για να γίνει ταξινομική ανάθεση των αλληλουχιών είναι 

απαραίτητη μια βάση δεδομένων αναφοράς (reference database) που να αποτελείται από 

όσο το δυνατόν περισσότερα είδη είναι πιθανό να υπάρχουν μέσα στο εξεταζόμενο δείγμα. 

Η ανάθεση γίνεται με βάση τη σύγκριση αλληλουχιών μεταξύ του δείγματος και της reference 

database. 

Εν συντομία, για την παρούσα εργασία δημιουργήθηκε reference database χρησιμοποιώντας 

το πρόγραμμα ecoPCR και την βάση δεδομένων της NCBI για τα σπονδυλωτά. Ουσιαστικά, 

με την εντολή αυτή προσομοιώνεται μια PCR κατά την οποία εξάγονται από την NCBI όλες οι 

αλληλουχίες που είναι πιθανό να ενισχυθούν in silico από τα σετ των εκκινητών (16S και 12S) 

που χρησιμοποιήθηκαν στις PCR. Αφού δημιουργηθεί η reference database, η ταξινομική 

ανάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εντολή ecotag.  

Επιπλέον της παραπάνω διαδικασίας ταξινομικού προσδιορισμού, έγινε περαιτέρω 

επεξεργασία των αλληλουχιών των δειγμάτων. Στα βήματα που ακολούθησαν, αφαιρέθηκαν 

αλληλουχίες με συχνότητα <11 στο σύνολο των δειγμάτων. Κατόπιν αθροίστηκαν 

διαφορετικές αλληλουχίες, που φαίνεται να ανήκουν με βεβαιότητα στο ίδιο είδος. Οι 

μοναδικές αλληλουχίες εξετάστηκαν με το εργαλείο BLAST (Basic Local Alignment Search 

Tool) της NCBI προς επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, ειδικά σε περιπτώσεις που η 

παραπάνω διαδικασία ταξινομικού προσδιορισμού μέσω ecotag δεν έδινε προσδιορισμό σε 

επίπεδο είδους ή/και το ποσοστό ομοιότητας δεν ήταν κοντά στο 100%. Στη συνέχεια 

αφαιρέθηκαν μη πληροφοριακές αλληλουχίες (αλληλουχίες χωρίς στόχο στην NCBI – no hits, 

αλληλουχίες με χαμηλή ομοιότητα με τις αντίστοιχες της βάσης δεδομένων, που πιθανώς 

αντιστοιχούν σε λάθη της PCR και της αλληλούχησης ή σε είδη που δεν είναι ψάρια), 

καθώς  και αλληλουχίες που είναι επιμολύνσεις (άλλα είδη εκτός ψαριών, είδη ψαριών που 

γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχαν στις δεξαμενές του ενυδρείου). Τέλος, με βάση την παρουσία 

επιμολύνσεων στο τυφλό δείγμα, αφαιρέθηκαν οι αντίστοιχες αλληλουχίες (είδη) από τα 

δείγματα αν είχαν αφθονία παρόμοιας τάξης μεγέθους με αυτή στο τυφλό. 
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2.4. Υπολογισμός Βιομάζας και Σχετική Αφθονία 

 

Αφού ανακτήσαμε τους τελικούς πίνακες των αλληλουχιών μας, αποφασίσαμε να ελέγξουμε 
την υπόθεση συσχέτιση απελευθερωμένου eDNA από οργανισμούς με την βιομάζα τους 
στηριζόμενοι σε σχετικές έρευνες (Kelly et al., 2014,Takahara et al., 2012).  

Για την εκτίμηση της βιομάζας των ψαριών, εκτιμήθηκε κατά προσέγγιση με οπτική 
καταμέτρηση, ο αριθμός των ατόμων κάθε είδους σε κάθε δεξαμενή και το μέσο μήκος τους. 
Κατόπιν, έγινε εκτίμηση της βιομάζας των ψαριών, βάσει του τύπου των (Silva et al., 2013)  

WT= a x LT
b 

όπου WT το ολικό βάρος, LT το ολικό μήκος (όπως αυτό υπολογίστηκε από τους εργαζόμενους 
του ενυδρείου) και οι παράμετροι a, b, που έχουν εκτιμηθεί για κάθε είδος από τη 
βιβλιογραφία χρησιμοποιώντας γραμμική παλινδρόμηση (WT = ln a + b x lnLT) (βλ. 
Παράρτημα). 

 
Οι σχετικές αφθονίες της βιομάζας των ειδών σε κάθε δεξαμενή συγκρίθηκαν με τις σχετικές 
αφθονίες των ειδών όπως αυτές εκτιμήθηκαν μέσω eDNA metabarcoding για τους δείκτες 
16S και 12S με ανάλυση nMDS (non metric multidimensional scaling) με το πακέτο vegan της 
R (Oksanen et al., 2019). Για να εξετάσουμε αν τα αποτελέσματα της ανάλυσης nMDS είναι 
στατιστικά σημαντικά ή όχι, έγινε ανάλυση PERMANOVA επίσης με το πακέτο vegan της R 
(Oksanen et al., 2019). 
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3. Αποτελέσματα 

 

 

3.1 Αποτελέσματα Δεξαμενών Ενυδρείου 

 

3.1.1. Αποτελέσματα Αλληλούχησης  

Η αλληλούχηση, για το γονίδιο 16S, των 4 δειγμάτων του ενυδρείου (2 δείγματα ανά 
δεξαμενή) και του τυφλού δείγματος PCR, για το γονίδιο 16S έδωσε συνολικά 439.814 
αλληλουχίες. Μετά την βιοπληροφορική ανάλυση ο αριθμός τους μειώθηκε στις 399.290 ενώ 
μετά την περαιτέρω επεξεργασία στις 347.005.  

Για το γονίδιο 12S, οι αλληλουχίες που παρήχθησαν ήταν 260.425 για το σύνολο των 
δειγμάτων, μετά τη βιοπληροφορική ανάλυση μειώθηκαν στις 234.800 και με την περαιτέρω 
επεξεργασία στις 210.859. Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται αναλυτικά ο αριθμός των 
αλληλουχιών ανά δείγμα σε κάθε στάδιο της ανάλυσης. 

 

 

Πίνακας 3.1. Οι αλληλουχίες που ανακτήθηκαν για το γονίδιο 16S σε κάθε βήμα της 

ανάλυσης μετά το NGS. 

Δείγμα Αρχικά Μετά την 
Βιοπληροφορική 

Ανάλυση 

Τελικά 

D7A 63677 59817 58970 
D7B 89790 84506 83439 
D9A 87640 83552 82988 
D9B 77169 74423 74100 
TH1 66443 45146 34148 

Blank 55095 51846 13360 

 

 

Συνολικά, απορρίφθηκαν 92.809 αλληλουχίες. Οι αλληλουχίες που βρέθηκαν στο τυφλό 

δείγμα της PCR και αφαιρέθηκαν ανήκουν στα είδη Homo sapiens, Bos Taurus (πιθανότατα 

λόγω της χρήσης BSA (Bovine Serum Albumin ως ενισχυτικό στην PCR), Gobius niger και 

Gobius cruentatus. Τα δύο τελευταία είναι ήδη ψαριών που δε βρέθηκαν στα άλλα δείγματα 

και θεωρούνται εργαστηριακές επιμολύνσεις. Οι αλληλουχίες του τυφλού δείγματος, αν και 

μειώθηκαν αισθητά μετά και την τελική επεξεργασία, είναι αρκετές και αποτελούνται κυρίως 

από αλληλουχίες των ειδών ψαριών Sparus aurata, Argyrosomus regius και Pagrus pagrus. 

Τα είδη αυτά είναι τα πιο άφθονα (μαζί με το Seriola dumerili) στην δεξαμενή 9. Η πιθανότερη 

εξήγηση για την παρουσία αυτών των ειδών στο τυφλό σε μεγάλους σχετικά αριθμούς, είναι 

η επιμόλυνση μεταξύ κάποιου δείγματος της δεξαμενής 9 και του τυφλού (cross 

contamination). 
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Πίνακας 3.2. Οι αλληλουχίες που ανακτήθηκαν για το γονίδιο 12S σε κάθε βήμα της 

ανάλυσης μετά το NGS. 

Δείγμα Αρχικά Μετά τη 
Βιοπληροφορική 

Ανάλυση 

Τελικά 

D7A 53614 46443 42430 
D7B 59844 51737 47492 
D9A 74454 68173 64099 
D9B 46350 43444 41016 
TH1 26163 17178 15767 

Blank 13584 7825 55 

 

Για το 12S απορρίφθηκαν συνολικά 49.566 reads. Στο τυφλό δείγμα του 12S βρέθηκαν οι 

συνήθεις εργαστηριακές επιμολύνσεις – Homo sapiens, Ovis aries και Mus musculus . 

 

 

3.1.2. Ποιοτική Σύγκριση των δυο Δεικτών στις Δεξαμενές  

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η ποιοτική σύγκριση μεταξύ των δύο δεικτών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για τα είδη των ψαριών στις δύο δεξαμενές του 

ενυδρείου (βλ. Παράρτημα). Να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται η 

Οικογένεια (π.χ. Carangidae στη δεξαμενή 7) ενώ σε άλλες, το συμπέρασμα για το είδος 

βγαίνει από τη γνώση μας για τα είδη των ψαριών που υπάρχουν στις δεξαμενές (π.χ. Sciaena 

umbra γιατί είναι το μόνο είδος στην δεξαμενή 7 που ανήκει στην οικογένεια Sciaenidae) μιας 

και με τους δείκτες, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατή η διάκριση σε επίπεδο 

είδους. Οι επιμολύνσεις του blank για το γονίδιο 16S δε μας επηρεάζουν για μια ποιοτική 

σύγκριση, διότι γνωρίζουμε τα είδη των δεξαμενών. 
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Πίνακας 3.3. Σύγκριση των δεικτών 16S και 12S για τα είδη της δεξαμενής 7. 

Είδος       16S      12S 

Carangidae ✓  ✓  
Diplodus annularis ✓  x 
Diplodus cervinus ✓  x 
Diplodus puntazzo ✓  ✓  
Diplodus sargus ✓  ✓  
Diplodus vulgaris ✓  ✓  
Epinephelus costae ✓  ✓  
Labrus merula ✓  ✓  
Lithognathus mormyrus ✓  x 
Muranea helena ✓  ✓  
Oblada melanura ✓  ✓  
Sarpa salpa ✓  ✓  
Sciaena umbra ✓  ✓  
Serranus cabrilla         x         x 
Serrannus scriba         x         x 
Spondyliosoma cantharus ✓  ✓  
Symphodus tinca ✓  ✓  

 

 

Πίνακας 3.4. Σύγκριση των δεικτών 16S και 12S για τα είδη της δεξαμενής 9. 

Είδος       16S      12S 

Argyrosomus regius ✓  ✓  
Diplodus puntazzo ✓  ✓  
Epinephelus marginatus ✓  ✓  
Pagellus erythrinus ✓  ✓  
Pagrus pagrus ✓  ✓  
Mugil cephalus ✓  ✓  
Seriola dumerili ✓  ✓  
Sparus aurata ✓  ✓  

 

 

Η πλειοψηφία των ειδών φαίνεται να εντοπίζεται και από τους δύο δείκτες. Στην δεξαμενή 9 

οι δύο δείκτες βρίσκουν όλα τα είδη και η διάκριση γίνεται σε επίπεδο είδους, με εξαίρεση 

τα Argyrosomus regius (Sciaenidae) και Mugil cephalus (Mugilidae), για τα οποία το 

συμπέρασμα βγαίνει από τη συνδυαστική γνώση των ειδών στη δεξαμενή και την Οικογένεια 

όπως αυτή προκύπτει από τα αποτελέσματα του NGS (στην περίπτωση του δείκτη 16S το 

Argyrosomus διαχωρίζεται μέχρι το επίπεδο του γένους). Στην δεξαμενή 7, κανένας από τους 

δύο δείκτες δεν μπορεί να εντοπίσει τα δύο είδη της Οικογένειας Serranidae, ενώ επίσης το 

Lithognathus mormyrus εντοπίζεται μόνο από το 16S και όχι από το 12S. Κανένας από τους 

δύο δείκτες δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα Caranx crysos και Pseudocaranx dentex που είναι 
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συγγενικά είδη της Οικογένειας Carangidae. Τα πράγματα δυσκολεύουν για το γένος 

Diplodus. Ο δείκτης 16S φαίνεται να διαχωρίζει τα είδη αρκετά καλά. Με το 12S 

παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα, τα οποία οφείλονται κυρίως στην έλλειψη 

αλληλουχιών αναφοράς στην NCBI, από την οποία δημιουργήσαμε τη βάση δεδομένων μας 

αλλά και το χαμηλό επίπεδο διαφοροποίησης των ειδών αυτών για το τμήμα του γονιδίου 

δείκτη που μελετάμε. 

3.1.3 Διερεύνηση των σχέσεων του Γένους Diplodus 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο διαχωρισμός του γένους Diplodus στα είδη που υπάρχουν 

στο ενυδρείο, ήταν δύσκολος, κυρίως με τον δείκτη 12S. Για το λόγο αυτό έγινε περαιτέρω 

διερεύνηση της γενετικής διαφοροποίησης και της δυνατότητας διάκρισης των ειδών αυτών 

για τα τμήματα των γονιδίων-δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν, με την κατασκευή 

φυλογενετικών δικτύων απλοτύπων με την μέθοδο Median Joining Network (Bandelt et. al, 

1999), με το λογισμικό Network v10 (fluxus-engineering.com).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1. Network για τα είδη του γένους Diplodus της δεξαμενής 7 για το γονίδιο 16S. Για την κατασκευή 

του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν τα προς εξέταση σετ αλληλουχιών που ταυτοποιήθηκαν ως Diplodus sp. και 

αλληλουχίες Diplodus από την NCBI (D. annularis, D. fasciatus, D. puntazzo, D. sargus, D. vulgaris, D. holbrooki, 

D. argenteus, D. bermudensis και D. noct). Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν και αλληλουχίες Oblada melanura από 

την NCBI (outgroup). 

http://fluxus-engineering.com/
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Στην περίπτωση του δείκτη 16S, το φυλογενετικό δίκτυο επιβεβαίωσε τον καλό διαχωρισμό 

των ειδών, που ήταν εμφανής από την βιοπληροφορική ανάλυση. Ο διαχωρισμός σε είδη με 

τον συγκεκριμένο δείκτη ήδη έγινε από την βιοπληροφορική ανάλυση. Οι αλληλουχίες 

φαίνονται να αντιπροσωπεύουν πέντε διαφορετικές ομάδες απλοτύπων που αντιστοιχούν 

στα είδη του γένους Diplodus που υπάρχουν στην δεξαμενή 7 του ενυδρείου – δηλαδή τα D. 

annularis, D. puntazzo, D. sargus, D. vulgaris και D. cervinus. Το D. cervinus ομαδοποιείται με 

το πολύ συγγενικό του είδος D. fasciatus (Summerer, Hanel, & Sturmbauer, 2001), και 

φαίνεται να μην ξεχωρίζουν ως προς το barcode 16S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2. Network για τα είδη του γένους Diplodus της δεξαμενής 7 για το γονίδιο 12S. Για την 

κατασκευή του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν τα προς εξέταση σετ αλληλουχιών που ταυτοποιήθηκαν ως 

Diplodus sp. και αλληλουχίες Diplodus από την NCBI (D. annularis, D. puntazzo, D. sargus και D. vulgaris). 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν και αλληλουχίες Pagellus bogaraveo από την NCBI (outgroup). 
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Ο διαχωρισμός των ειδών του γένους Diplodus βάσει του δείκτη 12S των Miya et al. (2012) 

είναι δυσκολότερος. Φαίνεται τα D. vulgaris να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα είδη (κύβος 

πάνω αριστερά). Τα D. annularis φαίνεται επίσης να συγκροτούν μια άλλη ομάδα. Να 

σημειωθεί βέβαια ότι για να φτιαχτεί το παραπάνω γράφημα χρησιμοποιήθηκε η μόνη 

αλληλουχία  D. annularis που βρέθηκε στην NCBI (με την οποία κάποιες δικές μας 

αλληλουχίες φαίνεται να συγκροτούν ομάδα) και η κάλυψη με τις δικές μας αλληλουχίες 

είναι 82%. Η εικόνα για τα D. puntazzo και D. sargus φαίνεται πιο περίπλοκη (κάτω μέρος του 

γραφήματος). Τα δύο είδη παρόλα αυτά φαίνεται να διαχωρίζονται (για την ανάθεση 

ορισμένων αλληλουχιών στο σωστό είδος χρησιμοποιήσαμε τη γνώση μας για τα είδη σε 

κάθε δεξαμενή συνδυαστικά με τα αποτελέσματα του NGS - βλ. Συζήτηση). Δεν υπάρχουν 

αλληλουχίες στην NCBI για τα D. cervinus. Από το BLAST που έγινε για τις αλληλουχίες, 

υποθέτουμε πως τα D. cervinus είναι κοντά με τις ομάδες των D. puntazzo και D. sargus.  

 

 

3.1.4. Σχετική Αφθονία και Βιομάζα 

Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν την υπολογιζόμενη βιομάζα των ψαριών των 

δεξαμενών και την σχετική αφθονία όπως αυτή προκύπτει από τις αλληλουχίες του κάθε 

δείγματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 3.3. Γράφημα για τη σύγκριση βιομάζας και απελευθερωμένου eDNA από τα ψάρια στην δεξαμενή 7. 

Η στήλη D7 – biomass δείχνει την σχετική βιομάζα του κάθε είδους στην δεξαμενή. Οι υπόλοιπες στήλες 

δείχνουν τη σχετική αφθονία κάθε είδους όπως αυτή προκύπτει από τις αλληλουχίες του κάθε δείγματος. 
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Επίσης, έγινε γραμμική παλινδρόμηση για τη συσχέτιση της σχετικής αφθονίας αλληλουχιών 

και τη σχετική αφθονία βιομάζας των ειδών σε κάθε δεξαμενή καθώς και σύγκριση της 

αφθονίας των αλληλουχιών μεταξύ των δεικτών 16S και 12S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.4. Γράφημα για τη σύγκριση βιομάζας και απελευθερωμένου eDNA από τα ψάρια στην δεξαμενή 9. 

Η στήλη D9 – biomass δείχνει την σχετική βιομάζα κάθε είδους στην δεξαμενή. Οι υπόλοιπες στήλες δείχνουν 

τη σχετική αφθονία κάθε είδους όπως αυτή προκύπτει από τις αλληλουχίες του κάθε δείγματος. 
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Εικόνα 3.5.  Γραμμική παλινδρόμηση για τη συσχέτιση σχετικής αφθονίας αλληλουχιών και  

σχετικής αφθονίας βιομάζας στην δεξαμενή 7. 
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Εικόνα 3.6.  Γραμμική παλινδρόμηση για την σύγκριση της σχετικής αφθονίας των αλληλουχιών 

των δεικτών 16S και 12S στην δεξαμενή 7. 

Εικόνα 3.7.  Γραμμική παλινδρόμηση για τη συσχέτιση σχετικής αφθονίας αλληλουχιών και  

σχετικής αφθονίας βιομάζας στην δεξαμενή 9. 

Εικόνα 3.8.  Γραμμική παλινδρόμηση για την σύγκριση της σχετικής αφθονίας των αλληλουχιών 

των δεικτών 16S και 12S στην δεξαμενή 9. 
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Επίσης, έγινε ανάλυση nMDS (non – metric multidimensional scaling) για τα δείγματα των 

δεξαμενών του ενυδρείου και τη σύγκρισή τους με τη βιομάζα. Η ανάλυση nMDS είναι μία 

έμμεση βαθμιαία προσέγγιση ανάλυσης στην οποία τα υπό εξέταση δείγματα 

αναπαρίστανται ως κουκκίδες σε ένα πλαίσιο συντεταγμένων δύο ή τριών διαστάσεων και 

βασίζεται σε πίνακα αποστάσεων (distance matrix) (Buttigieg & Ramette, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.9. nMDS ανάλυση για τα δείγματα της δεξαμενής 7 με τους δείκτες 16S και 

12S και για τη βιομάζα της δεξαμενής. 

Εικόνα 3.10. nMDS ανάλυση για τα δείγματα της δεξαμενής 9 με τους δείκτες 16S και 

12S και για τη βιομάζα της δεξαμενής. 
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Από το γράφημα της δεξαμενής 7, βλέπουμε πως η υπολογιζόμενη βιομάζα είναι περίπου η 

ίδια για το κάθε είδος. Αυτό που φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη βιομάζα στην δεξαμενή 

είναι το Spondyliosoma cantharus. Με τον δείκτη 12S μεγαλύτερη σχετική αφθονία φαίνεται 

να έχουν τα δύο ψάρια της Οικογένειας Carangidae, ιδιαίτερα στο δεύτερο δείγμα. Και με 

τους δύο δείκτες, μεγάλη σχετική αφθονία παρουσιάζει το Diplodus sargus.  

Από το γράφημα της γραμμικής παλινδρόμησης βλέπουμε καλή συσχέτιση μεταξύ βιομάζας 

και σχετικής αφθονίας και για τους δύο δείκτες.  

Στην απεικόνιση της ανάλυσης nMDS, διακρίνεται μια ομαδοποίηση των δειγμάτων όσον 

αφορά τους δύο διαφορετικούς δείκτες: τα D7A_16S και D7B_16S ομαδοποιούνται μαζί και 

τα D7A_12S και D7B_12S φαίνεται να συγκροτούν μια άλλη ομάδα.  Οι ομάδες αυτές 

φαίνεται να διατηρούν απόσταση από την υπολογιζόμενη βιομάζα της δεξαμενής 

(D7_biomass). Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της PERMANOVA (βλ. Παράρτημα), δείχνουν 

ότι η διαφοροποίηση στις συγκρινόμενες ομάδες δεδομένων δεν κρίνεται ως στατιστικά 

σημαντική (p>0,05). 

Στη δεξαμενή 9, το είδος με την μεγαλύτερη βιομάζα φαίνεται να είναι το Seriola dumerili. Το 

είδος με τη μεγαλύτερη σχετική αφθονία και για τους δύο δείκτες φαίνεται να είναι το Sparus 

aurata (τσιπούρα). Και με τους δύο δείκτες, φαίνεται τα είδη με τη μεγαλύτερη σχετική 

αφθονία να είναι τα Sparus aurata και Argyrosomus regius. 

Από την γραμμική παλινδρόμηση στη δεξαμενή 9, η συσχέτιση μεταξύ βιομάζας και σχετικής 

αφθονίας δεν είναι το ίδιο καλή όπως στη δεξαμενή 7. Φαίνεται τα είδη που έχουν σημαντική 

διαφορά στην σχετική αφθονία τους σε σχέση με τη βιομάζα (S. aurata και A. regius) να 

επηρεάζουν περισσότερο την γενικότερη συσχέτιση, γιατί η δεξαμενή 9 περιέχει λιγότερα 

είδη από ότι η δεξαμενή 7.  

 Η ανάλυση nMDS για την δεξαμενή 9 προτείνει παρόμοια ομαδοποίηση όπως στην δεξαμενή 

7. Αν και από την απεικόνιση προτείνεται μια διαφοροποίηση μεταξύ των δεδομένων που 

εξετάστηκαν, τα αποτελέσματα της PERMANOVA δείχνουν ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν 

κρίνεται ως στατιστικά σημαντική (p>0,05). 
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3.2. Αποτελέσματα Δειγματοληψίας Αγίας Πελαγίας 

 

Σε γενικές γραμμές, τα δείγματα της δειγματοληψίας της Αγίας Πελαγίας αποδείχτηκαν 

δύσκολα δείγματα και χρειάστηκαν διαφορετικό χειρισμό από τα δείγματα των δεξαμενών 

του ενυδρείου. Για τα λόγο αυτό, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν 

τα συνολικά αποτελέσματα του NGS όπως αυτά προκύπτουν από τον συνδυασμό δύο 

διαφορετικών PCR (Yang & Zhang, 2020) για το barcode 16S. Για το 12S, προχωρήσαμε σε 

NGS μόνο για τέσσερα δείγματα (AO, PF, FN, blank). 

 

3.2.1. Αποτελέσματα Αλληλούχησης 

Για το 16S, στο δεύτερο NGS πήραμε συνολικά 1.407.350 reads για 18 δείγματα. Μετά την 

πρώτη βιοπληροφορική ανάλυση, τα reads μειώθηκαν σε 510.903 και μετά την τελική 

επεξεργασία σε 477.421. 

 

Πίνακας 3.5. Οι συνολικές αλληλουχίες που ανακτήθηκαν για το 16S σε κάθε βήμα της 

ανάλυσης μετά το NGS.  

Δείγμα Αρχικά Μετά τη 
Βιοπληροφορική 

Ανάλυση 

Τελικά 

H1 92464 68123 65592 
H2 87894 36924 35218 
H3 94578 42428 42328 
P1 15901 14971 14964 
P2 62256 21310 19817 
P3 123495 79154 77004 
S1 97066 44706 42879 
S2 130854 68676 68337 
S3 56757 23325 23002 

M1H 107736 27229 27094 
M2P 65614 45216 40878 
M3S 88722 22822 20308 
AO 74148 45604 4106 
PF 99773 - - 

SF1 192 - - 
SF2 136 - - 
FN 92245 - - 

blank 117519 16019 - 
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Στο τυφλό βρέθηκαν κυρίως αλληλουχίες Homo sapiens, Sparus aurata και μερικές 

αλληλουχίες Seriola dumerili. Οι αλληλουχίες των ψαριών θεωρήθηκαν εργαστηριακές 

επιμολύνσεις και αφαιρέθηκαν από όλα τα δείγματα μετά την τελική επεξεργασία τους 

(συνολικά απορρίφθηκαν 26361 αλληλουχίες τσιπούρας από όλα τα δείγματα). Το μόνο 

δείγμα από τους σπόγγους από το οποίο καταφέραμε να ανακτήσουμε αλληλουχίες μετά την 

βιοπληροφορική ανάλυση είναι το Agelas oroides. Τα είδη που βρέθηκαν στο δείγμα του 

σπόγγου είναι τα Chromis chromis, Boops boops, Lampanyctus sp. Apogon imberbis και 

ελάχιστες αλληλουχίες Gobius geniporus. 

Τελικά το NGS δεν έδωσε αποτελέσματα για τα επιλεγμένα δείγματα του 12S. 

3.2.2. Πλούτος Ειδών στα Ενδιαιτήματα 

Με τον δείκτη 16S, συνολικά, εντοπίστηκαν στην περιοχή δειγματοληψίας στην Αγία Πελαγία 

69 διαφορετικά τάξα. Από αυτά, τα 55 διαχωρίστηκαν σε επίπεδο είδους, 7 σε επίπεδο 

Γένους, 3 σε επίπεδο Φυλής (Tribe), 1 σε επίπεδο Υποοικογένειας και 3 σε επίπεδο 

Οικογένειας.  

 

Πίνακας 3.6. Τα πιο άφθονα ήδη της περιοχής δειγματοληψίας και η παρουσία/απουσία 

τους σε κάθε υπόστρωμα (H: Σκληρό, S: μαλακό, P: Posidonia, M: στήλη νερού). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδη Αλληλουχίες    H    S P M 

Chromis chromis 166709 ✓  ✓  ✓  ✓  
Sarpa salpa 52641 ✓  ✓  ✓  ✓  
Boops boops 40952 ✓  ✓  ✓  ✓  
Spicara smaris 20264 ✓  ✓  ✓  ✓  
Gobius geniporus 19701 ✓  ✓  ✓    x 
Sardina pilchardus 18950 ✓  ✓     x ✓  
Siganus rivulatus 18319 ✓  ✓  ✓  ✓  
Diplodus sargus 14807 ✓  ✓  ✓  ✓  
Lthognathus mormyrus 11018 ✓  ✓     x   x 
Diplodus vulgaris 10685 ✓  ✓  ✓    x 

Εικόνα 3.7. Διάγραμμα Venn για τα τάξα που βρέθηκαν στα 4 διαφορετικά 

υποστρώματα της δειγματοληψίας. 
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Πίνακας 3.7. Επεξηγηματικός πίνακας για το διάγραμμα Venn με τα τάξα και όλους τους 

πιθανούς συνδυασμούς υποστρωμάτων. 

 

Τα περισσότερα μοναδικά τάξα βρέθηκαν στο σκληρό υπόστρωμα (13). Το αμέσως επόμενο 

υπόστρωμα σε αριθμό μοναδικών τάξων (8) είναι η Posidonia. Οκτώ τάξα βρέθηκαν και στο 

συνδυασμό όλων των υποστρωμάτων.  Τα λιγότερα τάξα βρέθηκαν στον συνδυασμό 

μαλακού υποστρώματος, Posidonia και στήλης νερού (1 μοναδικό τάξο – Atherina boyeri) και 

στο συνδυασμό σκληρού υποστρώματος, Posidonia και στήλης νερού (1 μοναδικό τάξο – 

Apogon imberbis). 

 

 

Υπόστρωμα Αριθμός 
Τάξων 

Τάξα 

Posidonia column 
hard soft 

8 Thalassoma pavo, Chromis chromis, Diplodus sargus, Sciaenidae, 
Siganus rivulatus, Boops boops, Sarpa salpa, Spicara smaris 

Posidonia hard 
soft 

4 Diplodus vulgaris, Coris julis, Gobius geniporus, Pagrus pagrus 

Posidonia column 
soft 

1 Atherina boyeri 

column hard soft 3 Buenia affinis, Sardina pilchardus, Mugilidae 
Posidonia column 
hard 

1 Apogon imberbis 

Posidonia soft 3 Diplodus annularis, Oblada melanura, Mullus surmuletus 
hard soft 6 Xyrichtys novacula, Lithognathus mormyrus, Bothus podas, 

Serranus scriba, Torquigener brevipinnis, Gobius sp. 
Posidonia hard 4 Serranus cabrilla, Gobius bucchichi, Siganus luridus, Gobius 

cruentatus 
Posidonia column 4 Gobius paganellus, Mirbelia candollei, Atherina hepsetus, 

Diplodus puntazzo 
column hard 6 Sparisoma cretense, Enchelycore anatine, Muraena helena, 

Dentex dentex ,Scomber, Sphyraena viridensis 
soft 6 Lampanyctus crocodilus, Pegusa impar, Ariosoma balearicum, 

Spicara maena, Sciaena umbra, Spicara sp. 
Posidonia 8 Symphodus rostratus, Labrus sp., Gobius cobitis, Lagocephalus 

sceleratus, Opeatogenys graciles, Gobiesocinae, Thunnini sp1, 
Lipophrys trigloides 

hard 13 Mullus barbatus, Dentex maroccanus, Triglidae sp., 
Chelidonichthys lastoviza, Symphodus mediterraneus, Diplodus 
sp., Atherinomorus sp., Epinephelini, Thunnini sp.2, 
Odondebuenia balearica, Sphyraena flavicauda, Pagellus 
erythrinus, Parablennius incognitus 

column 2 Etrumeus sp., Aphia minuta 
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3.2.3 Ετερογένεια στη Σύνθεση των Ειδών μεταξύ διαφορετικών Ενδιαιτημάτων 

 

Για τα δείγματα της Αγίας Πελαγίας, έγινε ανάλυση nMDS ώστε να ελέγξουμε το βαθμό της 

ετερογένειας στη σύνθεση των ειδών μεταξύ διαφορετικών ενδιαιτημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.8. Ανάλυση nMDS για το σύνολο των δειγμάτων (δείγματα σε κάθε υπόστρωμα για τις δύο ξεχωριστές PCR  - 

γράφημα πάνω αριστερά), για το σύνολο των δειγμάτων αφού οι δύο PCR αναλύθηκαν μαζί (merged – γράφημα πάνω 

αριστερά) και για τα δείγματα μετά την ένωση των PCR και των διαφορετικών υποδειγμάτων σε ένα υπόστρωμα 

(merged substrate – γράφημα κάτω). 
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Στο πρώτο γράφημα (πάνω αριστερά) βλέπουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης για όλα τα 

δείγματα και τις τεχνικές επαναλήψεις τους (δύο ξεχωριστές PCR). Σύμφωνα με την ανάλυση, 

τα δείγματα του σκληρού υποστρώματος  είναι κοντά μεταξύ τους και για τις δύο PCR. To 

ίδιο ισχύει και για τα δείγματα του μαλακού υποστρώματος. Τα δείγματα των δύο αυτών 

υποστρωμάτων παρουσιάζονται και  αρκετά «κοντά» μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για 

τα δείγματα Posidonia και τα δείγματα της στήλης του νερού.  Όπως αναφέρθηκε και στη 

μεθοδολογία, τα δείγματα της στήλης του νερού συλλέχθηκαν πάνω από τα διαφορετικά 

υποστρώματα της δειγματοληψίας (M1H – πάνω από το σκληρό υπόστρωμα, M2P – πάνω 

από την Posidonia, M3S – πάνω από το μαλακό υπόστρωμα), οπότε είναι λογικό να 

παρατηρείται μια διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των δειγμάτων. Τα διαφορετικά δείγματα 

φαίνεται να ομαδοποιούνται ανά PCR. Εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα Μ3S1 και M3S2 που 

δεν δείχνουν να είναι τόσο «κοντά» όσο οι υπόλοιπες τεχνικές επαναλήψεις για το 

συγκεκριμένο «υπόστρωμα». Στην  Posidonia επίσης φαίνεται μια ομαδοποίηση με βάση της 

τεχνικές επαναλήψεις. Τη μεγαλύτερη απόσταση στην Posidonia παρουσιάζουν οι τεχνικές 

επαναλήψεις P1_1 και P1_2. Η διαφοροποίηση που προτείνεται από την ανάλυση NMDS 

είναι στατιστικά σημαντική (p<0,05) σύμφωνα με τα αποτελέσματα της PERMANOVA. 

Στο δεύτερο γράφημα (πάνω δεξιά) βλέπουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τα 

δείγματα κάθε υποστρώματος αφού οι τεχνικές επαναλήψεις (PCR) έχουν «ενωθεί». Τα 

δείγματα του σκληρού και του μαλακού υποστρώματος είναι αρκετά «κοντά» και φαίνεται 

να ομαδοποιούνται μαζί. Τα δείγματα της Posidonia είναι «μακριά» από τα δείγματα του 

σκληρού και μαλακού υποστρώματος. Φαίνεται να υπάρχει ομαδοποίηση των δειγμάτων 

Posidonia (οι αποστάσεις μεταξύ των δειγμάτων εδώ είναι πιο μεγάλες σε σύγκριση με τις 

αποστάσεις μεταξύ των δειγμάτων  του σκληρού υποστρώματος και μεταξύ των δειγμάτων 

του μαλακού υποστρώματος).Το πιο ετερογενές υπόστρωμα φαίνεται να είναι η στήλη του 

νερού, καθώς τα δείγματα αυτού του «υποστρώματος» έχουν τις μεγαλύτερες αποστάσεις 

μεταξύ τους, χωρίς διακριτή ομαδοποίηση. Η διαφοροποίηση που προτείνεται είναι 

στατιστικά σημαντική (p<0,05). 

Στο τελευταίο γράφημα παρουσιάζονται οι αποστάσεις μεταξύ των υποστρωμάτων 

συνολικά. Η απόσταση μεταξύ σκληρού κα μαλακού υποστρώματος είναι μικρή. H Posidonia 

και η στήλη του νερού έχουν μεγάλη απόσταση, τόσο από τα άλλα δύο υποστρώματα, όσο 

και μεταξύ τους. 
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3.2.4. Δειγματοληπτική  Προσπάθεια  

Για μια εκτίμηση της δειγματοληπτικής προσπάθειας  έγιναν καμπύλες rarefaction  με τη 

βοήθεια του πακέτου vegan της  R (Oksanen et al., 2019).   Η ιδέα πίσω από τις  καμπύλες 

rarefaction είναι η αναγνώριση   του ελάχιστου μεγέθους δείγματος  όπου ο αριθμός των 

ειδών  φθάνει σε ένα πλατό.  Αυτό σημαίνει, ότι δεν έχει σημασία περαιτέρω αύξηση της 

«δειγματοληπτικής προσπάθειας» (του βάθος αλληλούχησης στην περίπτωσή μας), διότι ο 

αριθμός των ειδών που ανιχνεύονται θα παραμείνει ο ίδιος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τις καμπύλες βλέπουμε ότι τα δείγματα μας φθάνουν τον μέγιστο αριθμό ειδών που 

μπορούν να εντοπιστούν σε αυτά μετά από λίγα σχετικά reads. Όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα, αύξηση των reads δεν σημαίνει απαραίτητα μεγάλη αύξηση των ειδών 

που ανιχνεύονται στο δείγμα. Για παράδειγμα, στην Posidonia, μετά και την ένωση των 

τεχνικών επαναλήψεων έχουμε τρία δείγματα: τα Ρ1 και Ρ2 έχουν παρόμοιο αριθμό reads, 

ενώ το P3 έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό από αυτά. Συγκεκριμένα, το δείγμα P2 έχει 19817 

reads ενώ το Ρ3 έχει 77004, δηλαδή, τρείς φορές (και πλέον) περισσότερα reads. Παρόλα 

αυτά, μετά την αύξηση των reads, εντοπίζονται τρία μόνο παραπάνω τάξα. Ένα άλλο τέτοιο 

παράδειγμα είναι και τα δείγματα S1 (42879 reads) και S3 (23002 reads), όπου το πρώτο έχει 

διπλάσια reads από το δεύτερο και παρόλα αυτά εντοπίζεται ο ίδιος αριθμός ειδών. Από τον 

παρακάτω πίνακα προκύπτουν πολλά τέτοια παραδείγματα, όπου αύξηση των reads δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα αύξηση του αριθμού των ειδών. 

Εικόνα 3.9. Καμπύλες rarefaction για το σύνολο των δειγμάτων. Με μαύρο 

παρουσιάζονται τα δείγματα του σκληρού υποστρώματος, με πράσινο του μαλακού, 

με πορτοκαλί τα δείγματα Posidonia και με μπλε τα δείγματα της στήλης του νερού. 
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Δείγμα Υπόστρωμα Αλληλουχίες Τάξα Αλληλουχίες Τάξα Αλληλουχίες Τάξα Αλληλουχίες Είδη 

16S - H1.1 hard 20005 18 65592 26  
 
143138 

 
 
45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
477421 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 

16S - H1.2 hard 45587 19 

16S – H2.1 hard 1706 11 35218 27 

16S – H2.2 hard 33512 24 

16S – H3.1 hard 3710 14 42328 21 

16S – H3.2 hard 38618 17 

16S – M1H.1 column 6501 7 27094 13  
 
 
88280 

 
 
 
25 

16S – M1H.2 column 20593 11 

16S – M2P.1 column 5610 8 40878 15 

16S – M2P.2 column 35268 12 

16S – M3S.1 column 2929 9 20308 14 

16S – M3S.2 column 17379 9 

16S – P1.1 Posidonia 576 5 14964 13  
 
 
111785 

 
 
 
33 

16S – P1.2 Posidonia 14388 12 

16S – P2.1 Posidonia 2418 11 19817 18 

16S – P2.2 Posidonia 17399 14 

16S – P3.1 Posidonia 38578 16 77004 21 

16S – P3.2 Posidonia 38426 14 

16S – S1.1 soft 14286 12 42879 20  
 
134218 

 
 
31 

16S – S1.2 soft 28593 14 

16S – S2.1 soft 11050 12 68337 17 

16S – S2.2 soft 57287 11 

16S – S3.1 soft 2741 11 23002 20 

16S – S3.2 soft 20261 16 

Πίνακας 3.8. Συνολικές αλληλουχίες και είδη ανά υπόστρωμα για όλα τα δείγματα και τεχνικές επαναλήψεις, για τα δείγματα μετά την ένωση των τεχνικών 

επαναλήψεων και για τα δείγματα μετά την ένωση τεχνικών επαναλήψεων και υποστρωμάτων. 
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4. Συζήτηση  

 

ΜΕΡΟΣ Α – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ 

 

4.1. Γενική Θεώρηση 

Οι δύο δείκτες που χρησιμοποιήσαμε για την ανίχνευση ειδών στα ενυδρεία φαίνεται να 

δούλεψαν αρκετά καλά. Όσον αφορά τα δεδομένα παρουσίας - απουσίας ειδών, και οι δύο 

δείκτες εντόπισαν τα περισσότερα είδη. Συγκεκριμένα, για τη δεξαμενή 7, η οποία περιέχει 

18 τάξα συνολικά, ο δείκτης 16S εντόπισε τα 16, από τα οποία 14 προσδιορίστηκαν σε 

επίπεδο είδους και 2 σε επίπεδο Οικογένειας. Δεν μπόρεσαν να ανιχνευθούν τα 2 είδη του 

Γένους Serranus. Ο δείκτης 12S εντόπισε 15 από τα 18 τάξα: 11 σε επίπεδο είδους και 4 σε 

επίπεδο Οικογένειας. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν ανιχνεύθηκαν τα είδη του Γένους 

Serranus και επιπλέον δεν εντοπίστηκε το είδος Lithognathus mormyrus. Στη δεξαμενή 9 

εντοπίστηκαν όλα τα είδη και με τους δύο δείκτες.  Σε γενικές γραμμές η μέθοδος φαίνεται 

να δούλεψε καλά, εντοπίζοντας την πλειοψηφία των τάξων σε επίπεδο είδους. 

Ο δείκτης 16S φαίνεται να έχει μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα στο να διαχωρίζει είδη, 

ακόμα και συγγενικά όπως τα είδη του γένους Diplodus. Αυτό, οφείλεται αφενός στη 

μεγαλύτερη γενετική διαφοροποίηση μεταξύ συγγενικών ειδών που παρατηρείται στο τμήμα 

του 16S σε σχέση με το 12S, αλλά και στο γεγονός  στο ότι η βάση δεδομένων για τα 

σπονδυλωτά που χρησιμοποιήθηκε από την NCBI είναι περισσότερο ενημερωμένη για το 

γονίδιο 16S από ότι  για το 12S, τουλάχιστον όσον αφορά τα μεσογειακά ψάρια. Επίσης, 

είδαμε πως τελικά, με το 16S πήραμε περισσότερες αλληλουχίες από ότι με το 12S.  

 

4.1.1. O δείκτης 16S 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο δείκτης αυτός φαίνεται να έχει μεγαλύτερη διακριτική 

ικανότητα, τουλάχιστον όσον αφορά τα είδη που υπάρχουν στις δεξαμενές 7 και 9. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο ότι είναι ένας δείκτης που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες 

metabaracoding για μετάζωα (Deagle et al., 2014, Clarke et al., 2014, Elbrecht et al., 2016, 

Xing et al., 2019, Bessey et al., 2020) με αποτέλεσμα η βάση δεδομένων των σπονδυλωτών 

της NCBI που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα έρευνα, να είναι καλά ενημερωμένη. Παρόλα 

αυτά, στη δεξαμενή 7 για παράδειγμα, υπάρχουν είδη όπως τα Pseudocaranx dentex και 

Caranx crysos (Carangidae), τα οποία δεν αντιπροσωπεύονται με αρκετές αλληλουχίες στην 

NCBI και έτσι είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ τους. Για αυτό και στα αποτελέσματα 

αναφέρονται ως Carangidae (Οικογένεια). Για τα είδη, Serranus scriba και Serranus cabrilla 

που δεν εντοπίστηκαν με τον συγκεκριμένο μοριακό δείκτη υποθέτουμε ότι, για την μη 

ανίχνευσή τους, πιθανότατα οφείλεται ο τρόπος δειγματοληψίας, μιας και τα υπάρχουν 

αλληλουχίες 16S στην NCBI για τα είδη αυτά. Άλλωστε, τα συγκεκριμένα είδη ανιχνεύθηκαν 

με τον δείκτη 16S στην δεύτερη δειγματοληψία που έγινε στην Αγία Πελαγία.  Γνωρίζουμε 

ότι τα Serranus scriba και Serranus cabrilla είναι ψάρια που προτιμούν βραχώδη 

υποστρώματα, λιβάδια Ποσειδωνίας και βυθούς με λάσπη ή άμμο (Tortonese, E., 1986).  Η 

δειγματοληψία στις δεξαμενές του ενυδρείου έγινε σε επιφανειακά νερά. Αυτό, σε 
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συνδυασμό με το γεγονός ότι τα ψάρια αυτά είναι λίγα σε αριθμό μέσα στη δεξαμενή 7 (βλ. 

Πίνακα 2.1.) μπορεί να οδηγήσει στο να μην εντοπιστούν. 

Στην δεξαμενή 9, το 16S ανίχνευσε όλα τα τάξα σε επίπεδο είδους με εξαίρεση το 

Argyrosomus regius, το οποίο διαχωρίζεται έως το επίπεδο του γένους με τον συγκεκριμένο 

δείκτη. Επειδή όμως δεν υπάρχουν άλλα ψάρια αυτού του γένους στην δεξαμενή 9 , 

μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο είδος. 

Οι αλληλουχίες άλλων ειδών ψαριών μικρού μεγέθους που εντοπίστηκαν στα δείγματα των 

δεξαμενών και τελικώς απορρίφθηκαν, είναι πιθανότατα αλληλουχίες ψαριών που 

χρησιμοποιούνται ως τροφή και συμβαίνει συχνά σε πειράματα σε μεσόκοσμους και 

ενυδρεία (Kelly et al.,2014). 

 

 

4.1.2. Ο δείκτης 12S 

Ο δείκτης 12S, αν και σχεδιασμένος ειδικά για ψάρια, εντόπισε λιγότερα τάξα από ότι ο 

δείκτης 16S. Αυτό οφείλεται κυρίως, στην ελλιπή βάση δεδομένων που υπάρχει στην NCBI 

για το 12S. Ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για μελέτες 

metabarcoding σε ψάρια (Miya et al., 2015, Yamamoto et al., 2017, Thomsen et al., 2012, 

Bessey et al., 2020). Παρόλα αυτά, οι παραπάνω έρευνες αναφέρονται είτε σε είδη του 

Ειρηνικού, είτε σε είδη της Βαλτικής και του Ατλαντικού και λιγότερο σε είδη της Μεσογείου. 

Οι βάσεις δεδομένων για το 12S, δηλαδή, συνεχώς βελτιώνονται, αλλά τα Μεσογειακά ήδη 

αντιπροσωπεύονται σε μικρότερο βαθμό από ότι για παράδειγμα, τα τροπικά είδη ή τα είδη 

του Ατλαντικού. Για παράδειγμα, το Lithognathus mormyrus δεν εντοπίζεται με τον 

συγκεκριμένο δείκτη γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες αλληλουχίες στην NCBI.  

Η κατάσταση δυσκολεύει με τα είδη του Γένους Diplodus. Στην περίπτωση αυτή εντοπίζονται 

τα είδη για τα οποία υπάρχουν 12S αλληλουχίες στην NCBI, αλλά, για παράδειγμα, για τα 

είδη που αντιπροσωπεύονται ελλιπώς (D. annularis) ή και καθόλου (D. cervinus) δεν 

μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, 

μπορούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση να τα λύσουμε επειδή γνωρίζουμε τη σύσταση των 

ενυδρείων. Για παράδειγμα, αλληλουχίες που παρουσιάζουν  ομοιότητα με αλληλουχίες D. 

puntazzo και D. sargus στο ίδιο ποσοστό, μπορούν τελικά να ανατεθούν στο σωστό είδος 

γιατί γνωρίζουμε ότι το D. puntazzo υπάρχει και στις δύο δεξαμενές. Επομένως, αν τελικώς 

βρίσκουμε ορισμένες αλληλουχίες, για τις οποίες έχουμε αμφιβολίες, και στις δύο 

δεξαμενές, υποθέτουμε ότι αντιστοιχούν στο D. puntazzo και όχι στο D. sargus. Παρόλα αυτά, 

για ένα πείραμα σε ανοιχτή θάλασσα, όπου η σύσταση των ψαριών είναι άγνωστη, θα ήταν 

ασφαλέστερο να πούμε, ότι το 12S, διακρίνει τα Diplodus στο επίπεδο του γένους και η 

περαιτέρω διάκριση απαιτεί μια περισσότερο ενημερωμένη βάση δεδομένων,  αλλά ακόμα 

και τότε μπορεί να μην είναι εφικτός ο διαχωρισμός σε επίπεδο είδους, καθώς οι γενετικές 

αποστάσεις μεταξύ κάποιων ειδών είναι πολύ μικρές. 

Tα είδη του Γένους Serranus, τα οποία δεν εντοπίζονται από τον δείκτη, πιθανότατα δεν 

ανιχνεύθηκαν λόγω των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν και για τον δείκτη 16S, και 

λιγότερο λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν από την ελλιπή βάση δεδομένων, αφού 

για τα συγκεκριμένα είδη υπάρχουν αλληλουχίες 12S στην NCBI.  
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Στην δεξαμενή 9, εντοπίστηκαν όλα τα είδη σε επίπεδο είδους. Παρατηρείται έλλειψη 

αλληλουχιών για τα είδη της Οικογένειας Sciaenidae στη βάση δεδομένων. Παρόλα αυτά, 

επειδή τα είδη που υπάρχουν στην δεξαμενή ανήκουν σε διαφορετικά Γένη (Argyrosomus 

και Sciaena), μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την ανάθεση των 

αλληλουχιών. 

Όπως και στην περίπτωση του δείκτη 16S, στα δείγματα των ενυδρείων βρέθηκε DNA μικρών 

ψαριών που πιθανώς αντιστοιχεί σε τροφές (Kelly et al., 2014).  

 

4.1.3 Τυφλά δείγματα  

Όπως αναφέρουν και οι Thomsen & Willerslev (2015) σε σχετικό review, οι επιμολύνσεις 

μεταξύ δειγμάτων που συμβαίνουν είτε κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών στο πεδίο, 

είτε κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών χειρισμών, είναι αναπόφευκτες.  Στο τυφλό δείγμα 

του 12S δεν βρέθηκαν αλληλουχίες ψαριών σε μεγάλα ποσοστά. Στο τυφλό δείγμα του 16S, 

παρόλα αυτά, βρίσκουμε αλληλουχίες που ανήκουν στα πιο άφθονα είδη της δεξαμενής 9 

(Sparus aurata, Argyrosomus regius, Pagrus pagrus). Να σημειωθεί εδώ, ότι ως θετικό control 

δείγμα στις αρχικές δοκιμαστικές PCR χρησιμοποιούνταν DNA Argyrosomus regius και 

ορισμένες φορές DNA Sparus aurata. 

Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για cross 

contamination και όχι για κάποια εργαστηριακή επιμόλυνση. Το γεγονός ότι στο τυφλό του 

δείκτη 12S, δεν έχουν βρεθεί τέτοιες αλληλουχίες, ενισχύει την υπόθεση μας για επιμόλυνση 

μεταξύ δειγμάτων, και συγκεκριμένα επιμόλυνση από κάποιο δείγμα της δεξαμενής 9 στο 

τυφλό.   

 

4.2. Αφθονία και Βιομάζα 

 

Τα αποτελέσματα σύγκρισης της σχετικής αφθονίας των ειδών (όπως αυτή προκύπτει από τα 

reads των δειγμάτων) και της υπολογιζόμενης βιομάζας δείχνουν διαφορές, αλλά όχι σε 

μεγάλο βαθμό. Οι δύο γενετικοί δείκτες έχουν πολύ καλή συσχέτιση μεταξύ τους, που 

σημαίνει ότι πολλαπλασιάζουν τα δείγματα με τον ίδιο τρόπο. Η συσχέτιση μεταξύ βιομάζας 

και γενετικών δεικτών ως προς τον υπολογισμό της σχετικής αφθονίας δεν είναι τόσο καλή, 

ειδικά στην δεξαμενή 9 ως προς τα είδη Sparus aurata και Seriola dumerili. 

Από έρευνες προκύπτει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αφθονίας απελευθερωμένου eDNA και 

της βιομάζας των ειδών (Kelly et al., 2014, Thomsen & Willerslev, 2015). Οι διαφορές που 

παρατηρούνται, συχνά μπορεί να οφείλονται στη διαφορετική ηλικία και στον διαφορετικό 

ρυθμό ανάπτυξης των ψαριών στην δεξαμενή που συνδέεται άμεσα με το ρυθμό 

απελευθέρωσης DNA (Maruyama et al., 2014). Στην παρούσα εργασία, οι υπολογισμοί του 

αριθμού των ατόμων κάθε είδους και του μέσου μήκους τους έγιναν προσεγγιστικά από τους 

εργαζόμενους του ενυδρείου, οπότε οι σχετικοί υπολογισμοί της βιομάζας δεν είναι 

ιδιαίτερα ακριβείς. Σε άλλες αντίστοιχες μελέτες (Foote et al., 2012), τοποθετούνται σε 

δεξαμενές γνωστός αριθμός ψαριών που έχει πριν ζυγιστεί, ώστε να υπάρχει ακριβής 

εκτίμηση της βιομάζας, κάτι που δεν ήταν εφικτό στην περίπτωσή μας. Επίσης, υπάρχει 

περίπτωση μεροληψίας στην PCR, με αποτέλεσμα κάποια είδη να πολλαπλασιάζονται 
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καλύτερα από άλλα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως, κάτι τέτοιο μάλλον δεν είναι 

πιθανό διότι οι ίδιες διαφορές, παρατηρούνται και από τους δύο δείκτες. 

  
  

 4.3 Τεχνικές Βελτιώσεις και Προτάσεις 

 

Σκοπός του πρώτου μέρους αυτής της πτυχιακής εργασίας ήταν η δοκιμή της μεθόδου στις 

δεξαμενές του Ενυδρείου Κρήτης ώστε να βελτιστοποιηθεί  η τεχνική και να ελεγχθεί η 

δυνατότητά της να απεικονίζει την βιοικοινότητα των ιχθύων σε ένα οικοσύστημα τόσο 

ποιοτικά όσο και ημιποσοτικά,  ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε φυσικά θαλάσσια 

οικοσυστήματα της Μεσογείου.  Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών και μετά τα πρώτα 

αποτελέσματα, ανακαλύψαμε σημεία που θα μπορούσαμε να είχαμε χειριστεί διαφορετικά 

και πιθανώς η αναφορά τους να βελτιώσει αντίστοιχα θέματα σε παρόμοιες μελλοντικές 

μελέτες.  

 

Δειγματοληψίες 

Η δειγματοληψία στις δεξαμενές θα έπρεπε να γίνει σε περισσότερα σημεία και όχι μόνο 

στην επιφάνεια, ώστε να καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό η έκταση του ενυδρείου και να 

μπορούν να διεξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για την παρουσία και απουσία ειδών 

(το παράδειγμα των Serranus που αναφέρθηκε παραπάνω). Ο όγκος του νερού που 

συλλέχθηκε (15L) κρίνεται ικανοποιητικός μιας και για τα είδη που δεν ανιχνεύθηκαν το 

πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται περισσότερο στις ελλιπείς βάσεις δεδομένων, παρά στον 

αριθμό των αλληλουχιών των δειγμάτων [θεωρητικά όσο περισσότερο νερό φιλτράρουμε για 

το δείγμα μας, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουμε για περισσότερες αλληλουχίες και ως εκ 

τούτου, περισσότερα ανιχνεύσιμα είδη (Bessey et al., 2020)]. Συνεπώς, δειγματοληπτικά ίσως 

η καλύτερη στρατηγική θα ήταν να πάρουμε τον ίδιο όγκο νερού αλλά από διαφορετικά 

σημεία, π.χ., από την επιφάνεια, το μέσο της στήλης του νερού και τον πυθμένα του 

ενυδρείου. 

 

Επιμολύνσεις 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θεωρούμε ότι οι επιμολύνσεις στο τυφλό δείγμα για τον 

δείκτη 16S προέκυψαν από επιμόλυνση (cross contamination) κυρίως, από ένα από τα 

δείγματα της δεξαμενής 9, και όχι λόγω των θετικών control που χρησιμοποιήθηκαν. Παρόλα 

αυτά, καλό θα ήταν να αποφεύγεται η χρήση θετικού control από οργανισμούς που 

αναμένεται να βρεθούν στο εξεταζόμενο δείγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάτι τέτοιο 

είναι εύκολο να αποφευχθεί λόγω της γνωστής σύστασης του ενυδρείου σε ψάρια, οπότε 

μπορεί να επιλεχθεί ένα ψάρι που υπάρχει στην δεξαμενή. Σε έρευνες σε φυσικά θαλάσσια 

οικοσυστήματα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιο είδος που δεν περιμένουμε να 

βρούμε στα νερά της Μεσογείου (π.χ. ψάρι κλόουν). Επίσης, πολλές έρευνες προτείνουν 

τυφλά δείγματα στο πεδίο (Field Negative) ή/και στην διαδικασία εξαγωγής DNA (extraction 

blank) για τον εντοπισμό του βήματος που έγινε η επιμόλυνση (Goldberg et al., 2016b). 
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Βάσεις Δεδομένων 

Οι ολοκληρωμένες και αξιόπιστες βάσεις δεδομένων αναφοράς είναι μείζον ζήτημα στις 

έρευνες eDNA metabarcoding, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την παρούσα εργασία. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαπιστώσαμε, ότι ειδικά για τον δείκτη 12S, χρειάζεται να 

φτιαχτεί μία ολοκληρωμένη βάση αναφοράς. Ο δείκτης φαίνεται να λειτουργεί καλά, χάνει 

όμως από τη διακριτική του ικανότητα, λόγω έλλειψης αλληλουχιών από Μεσογειακά είδη. 

Για μελλοντικές έρευνες της ιχθυοπανίδας της περιοχής, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη 

μιας βάσης δεδομένων για το συγκεκριμένο barcode. 

 

4.4 Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας, μετά την ανάλυση του πρώτου μέρους αυτής της μελέτης, βγαίνουν τα εξής 

συμπεράσματα: 

✓ Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται να δουλεύουν καλά στις δεξαμενές του 

ενυδρείου και μπορούν να δοκιμαστούν και σε οικοσυστήματα ανοιχτής θάλασσας 

 

✓ Ο δείκτης 16S υπερτερεί ως προς τον δείκτη 12S κυρίως λόγω της πληρέστερης βάσης 

αναφοράς που υπάρχει στην NCBI, αλλά και λόγω μεγαλύτερης γενετικής 

διαφοροποίησης μεταξύ συγγενικών ειδών, όπως τα είδη του γένους Diplodus, 

γεγονός που επιτρέπει την ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους για πολλά τάξα 

 

✓ Φαίνεται να υπάρχει αρκετά καλή συσχέτιση μεταξύ εκτιμώμενης βιομάζας και 
σχετικής αφθονίας όπως υπολογίζεται με το eDNA metabarcoding. Κατά συνέπεια, 
οι δύο δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατά προσέγγιση εκτίμηση της 
σχετικής αφθονίας των ειδών σε ένα οικοσύστημα. 
 

 

✓ Η κατασκευή ολοκληρωμένης βάσης αναφοράς και για τους δύο δείκτες - αλλά 

περισσότερο για το 12S που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έλλειψη αλληλουχιών 

αναφοράς για Μεσογειακά είδη - κρίνεται το πιο σημαντικό σημείο βελτίωσης για 

έρευνες σε θαλάσσια μεσογειακά οικοσυστήματα 
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ΜΕΡΟΣ Β – ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ 

 

4.5. Γενική Θεώρηση  

Τα πιο κοινά είδη που παρατηρούνται στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας σύμφωνα με τη 

μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε είναι τα Chromis chromis, Sarpa salpa, Boops boops, Spicara 

smaris, Gobius geniporus, Sardina pilchardus, Siganus rivulatus, Diplodus sargus, Lithognathus 

mormyrus και Diplodus vulgaris. Στην πλειοψηφία τους, τα είδη αυτά εντοπίστηκαν σε όλους 

τους σταθμούς δειγματοληψίας (αναλυτικά βλ. Παράρτημα). Από τα 69 τάξα που βρέθηκαν 

συνολικά, τα περισσότερα είναι είδη, Γένη και Οικογένειες που αναμένονται στα νερά της 

Μεσογείου, ενώ βρέθηκαν και εισβολικά είδη, με ορισμένα από αυτά, όπως το Siganus 

rivulatus (Gurbet & Kara, 2013), να βρίσκονται σε όλα τα ενδιαιτήματα και με μεγάλη σχετική 

αφθονία.  

 

Σκληρό Υπόστρωμα 

Στο σκληρό υπόστρωμα βρέθηκαν τα περισσότερα τάξα – 45 συνολικά – σε σχέση με τα 

υπόλοιπα υποστρώματα δειγματοληψίας. Τα είδη που συναντώνται πιο συχνά είναι τα 

Chromis chromis, Diplodus sargus, Gobius geniporus, Siganus rivulatus, Spicara smaris και 

Thalassoma pavo. Το συγκεκριμένο υπόστρωμα επίσης συναντώνται και τα πιο πολλά 

μοναδικά είδη (13). Για τα περισσότερα από αυτά, αναφέρεται ότι ζουν και σε πετρώδεις 

βυθούς, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι βρίσκονται αποκλειστικά σε τέτοια 

περιβάλλοντα. Ανάμεσα στα μοναδικά τάξα που συναντώνται στο σκληρό υπόστρωμα είναι 

το Atherinomorus sp.. Το μοναδικό είδος του Γένους που απαντάται στην Μεσόγειο είναι το 

Atherinomorus forskalii, το οποίο είναι ξενικό είδος της Ερυθράς Θάλασσας (Irmak & Özden, 

2020). 

 

Μαλακό Υπόστρωμα 

Συνολικά, στο μαλακό υπόστρωμα βρέθηκαν 31 τάξα. Τα είδη που απαντώνται πιο συχνά σε 

αυτό το υπόστρωμα είναι κατά βάση, είδη που αναφέρονται ως κοινά για όλη την περιοχή 

δειγματοληψίας. Αυτά είναι τα  Chromis chromis, Gobius geniporus, Spicara smaris και 

Lithognathus mormyrus. Σε αυτό το υπόστρωμα συναντώνται 6 μοναδικά είδη, που στην 

πλειονότητα τους συναντώνται κατά βάση σε αμμώδεις ή λασπώδεις βυθούς. 
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Posidonia  

Στο συγκεκριμένο ενδιαίτημα βρέθηκαν συνολικά 33 τάξα. Γενικά, τα λιβάδια Ποσειδωνίας 

χαρακτηρίζονται από πλούτο ειδών, γιατί προσφέρουν καταφύγιο και τροφή σε πολλά είδη 

ψαριών, και πολλές φορές αποτελούν ιδανικό ενδιαίτημα για να γεννήσουν τα ψάρια 

(Kalogirou et al., 2012). Το πιο κοινά τάξα που εντοπίστηκαν είναι τα Boops boops, Chromis 

chromis, Labrus sp., Sarpa salpa και Spicara smaris. Στην Posidonia βρέθηκαν 8 μοναδικά είδη, 

αναμεσά τους και το εισβολικό Lagocephalus sceleratus (Kasapidis et al., 2007).  

 

 

 

Στήλη Νερού 

Συνολικά, στη στήλη του νερού βρέθηκαν τα λιγότερα τάξα (25). Τα πιο κοινά είδη που 

βρέθηκαν είναι τα εξής: 

• Boops boops, το οποίο βρέθηκε στο δείγμα που συλλέχθηκε πάνω από Posidonia 

(Μ2P) και αποτελεί και το πιο συχνό είδος στα δείγματα Posidonia 

• Chromis chromis, το οποίο είναι και από τα πιο άφθονα είδη σε όλα τα υποστρώματα 

και εμφανίζεται σε όλα τα δείγματα της στήλης του νερού με την ίδια συχνότητα 

περίπου  

• Sardina pilchardus, που βρέθηκε στο δείγμα M1H και η αφθονία του είναι 

μεγαλύτερη στη στήλη του νερού από ότι στα άλλα υποστρώματα 

• Sarpa salpa, το οποίο είναι είδος που βρήκαμε σε μεγάλη αφθονία στα δείγματα της 

Posidonia, στην στήλη του νερού όμως εντοπίζεται στο δείγμα M3S, που συλλέχθηκε 

πάνω από το μαλακό υπόστρωμα  

Στη στήλη του νερού παρατηρούνται δύο τάξα – τα Aphia minuta και Etrumeus sp. -  που δεν 

παρατηρούνται στα άλλα ενδιαιτήματα. Το μόνο είδος του Γένους Etrumeus που 

παρατηρείται στη Μεσόγειο είναι το Etrumeus golanii και στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως 

Λεσσεψιανός μετανάστης (Galil et al., 2019).  

 

Σπόγγοι 

Από τα 4 δείγματα σπόγγων που εξετάσαμε, πήραμε λίγες χιλιάδες αλληλουχίες μόνο από 

ένα (Agelas oroides). Στην πλειοψηφία τους, οι αλληλουχίες που βρέθηκαν, ανήκουν στο 

Chromis chromis, που είναι και το πιο άφθονο είδος στην δειγματοληπτική περιοχή. Αν και η 

μέθοδος που προτείνουν οι Mariani et al., (2019) είναι πολλά υποσχόμενη, δεν έχουν υπάρξει 

άλλες αναφορές εφαρμογής της από άλλες ερευνητικές ομάδες για να ελέγξουμε την 

επαναληψιμότητα της.  
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4.6. Ετερογένεια Υποστρωμάτων 

Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι μεγαλύτερη ετερογένεια παρουσιάζουν τα δείγματα της 

Posidonia και της στήλης του νερού, ενώ το σκληρό και το μαλακό υπόστρωμα παρουσιάζουν 

μικρότερη διαφοροποίηση μεταξύ των δειγμάτων τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση nMDS για το σκληρό υπόστρωμα για τα διαφορετικές τεχνικές 

επαναλήψεις δείχνει μία ομαδοποίηση και ως προς τα ζεύγη των PCR ανά δείγμα και 

συνολικά, δηλαδή όλα τα δείγματα και οι τεχνικές επαναλήψεις τους για το σκληρό 

υπόστρωμα δείχνουν να ομαδοποιούνται μαζί. Από τον Πίνακα 3.8, παρατηρούμε ότι οι 

τεχνικές επαναλήψεις δίνουν παρόμοιο αριθμό τάξων για κάθε δείγμα του σκληρού 

υποστρώματος, με εξαίρεση το  δείγμα H2, όπου στην δεύτερη PCR ανιχνεύεται περίπου 

διπλάσιος αριθμός τάξων από ότι στην πρώτη. Μετά «ένωση» των τεχνικών επαναλήψεων 

για κάθε δείγμα, βλέπουμε παρόμοιο αριθμό τάξων για κάθε δείγμα του σκληρού 

υποστρώματος (Η1:26, Η2:27, Η:21). Συνολικά, στο σκληρό υπόστρωμα εντοπίζονται 45 τάξα, 

τα οποία, στην πλειοψηφία τους, συναντώνται σε όλα τα δείγματα του υποστρώματος. 

Τα δείγματα του μαλακού υποστρώματος φαίνεται να ακολουθούν το ίδιο πρότυπο 

ομοιογένειας με το σκληρό υπόστρωμα. Μάλιστα, στο μαλακό υπόστρωμα προκύπτει 

παρόμοιος αριθμός ειδών και με τις τεχνικές επαναλήψεις, αλλά και μετά την «ένωση» τους 

για την συνολική ανάλυση των δειγμάτων (S1:20, S2:17, S3:20). Συνολικά, εντοπίζονται 31 

τάξα. Όπως και στην περίπτωση του σκληρού υποστρώματος, τα περισσότερα από αυτά 

συναντώνται σε όλα τα δείγματα του μαλακού υποστρώματος. 

Το υπόστρωμα της Posidonia φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη ετερογένεια. Από την 

ανάλυση nMDS, πριν την «ένωση» των τεχνικών επαναλήψεων, παρατηρείται ομαδοποίηση 

των δειγμάτων ανά τεχνική επανάληψη, με εξαίρεση το δείγμα P1. Από τον Πίνακα 3.8. 

βλέπουμε ότι η πρώτη PCR δεν δούλεψε καλά. Ανακτήθηκαν ελάχιστες αλληλουχίες (576), 

παρόλα αυτά εντοπίστηκαν 5 τάξα. Με την τεχνική επανάληψη, ο αριθμός τάξων αυξήθηκε 

σε 12. Μετά την «ένωση» των τεχνικών επαναλήψεων και τη συνολικά ανάλυση για κάθε 

δείγμα, με βάση την απεικόνιση nMDS, παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ των δειγμάτων 

της Posidonia. Από τον Πίνακα 3.8. παρατηρούμε ετερογένεια όσον αφορά των αριθμό των 

τάξων ανά δείγμα (P1:13, P2:18, P3: 21). Όσον αφορά τα τάξα που συναντώνται, υπάρχει 

ετερογένεια σε κάθε δείγμα. Συγκεκριμένα, στα 13 τάξα που εντοπίστηκαν στο δείγμα Ρ1. τα 

5 είναι μοναδικά και δεν απαντώνται στα άλλα δείγματα του υποστρώματος. Στο δείγμα Ρ2, 

ανιχνεύθηκαν 18 τάξα, από τα οποία τα 5 απαντώνται μόνο σε αυτό το δείγμα. Στο δείγμα 

Ρ3, από τα 21 τάξα που βρέθηκαν, τα 10 είναι μοναδικά για το δείγμα. Η ετερογένεια αυτή 

πιθανώς οφείλεται στο ρόλο που επιτελούν τα Λιβάδια Ποσειδωνίας, προσφέροντας 

καταφύγιο σε πολλά είδη ψαριών. Ορισμένα είδη χρησιμοποιούν τα Λιβάδια Ποσειδωνίας 

για προφύλαξη, άλλα για εύρεση τροφής, άλλα για φώλιασμα και εναπόθεση αυγών 

(Kalogirou et al., 2012). Επομένως, μια δειγματοληψία σε ένα τέτοιο περιβάλλον άλλα σε 

διαφορετικές σημεία του ενδιαιτήματος (π.χ., μέσα στο Λιβάδι ή σε κοντινά του σημεία όπως 

έγινε στην παρούσα έρευνα), θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει την ετερογένεια των 

οργανισμών που τον χρησιμοποιεί. 

 

Τα διάφορα δείγματα της στήλης του νερού επίσης παρουσιάζουν διαφοροποίηση. Σε 

γενικές γραμμές, το υπόστρωμα αυτό παρουσιάζει ετερογένεια, ακριβώς και για τον τρόπο 

δειγματοληψίας του – κάθε δείγμα συλλέχθηκε από τη μέση της στήλης του νερού πάνω απ’ 
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το καθένα από τα προηγούμενα τρία υποστρώματα που συζητήθηκαν παραπάνω (σκληρό, 

μαλακό και Posidonia oceanica). Η στήλη του νερού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το πιο 

«φτωχό» υπόστρωμα σε σχέση με τα άλλα όσον αφορά τον συνολικό αριθμό τάξων που 

ανιχνεύθηκαν (25).  Η ανάλυση nMDS δείχνει την ετερογένεια του υποστρώματος αυτού, 

τοποθετώντας κάθε δείγμα της στήλης του νερού κοντά σε κάποιο δείγμα από το αντίστοιχο 

υπόστρωμα πάνω από το οποίο συλλέχθηκε (π.χ. το M2P είναι πολύ κοντά με το δείγμα P2 

της Posidonia, το Μ3S σχετικά κοντά στα δείγματα του μαλακού υποστρώματος κ.ο.κ.). Μετά 

την «ένωση» των τεχνικών επαναλήψεων και την συνολική ανάλυση, βλέπουμε παρόμοιο 

αριθμό τάξων σε κάθε δείγμα (M1H: 13, M2P: 15, M3S: 14). Παρόλα αυτά, σε κάθε δείγμα 

ανιχνεύονται αρκετά μοναδικά τάξα που δεν υπάρχουν στα άλλα δείγματα του 

υποστρώματος. Αυτό, πιθανώς, οφείλεται στον τρόπο δειγματοληψίας, μιας και κάθε δείγμα 

συλλέχθηκε πάνω από ένα διαφορετικό ενδιαίτημα, και μας δίνει μια εικόνα για την 

ετερογένεια της περιοχής δειγματοληψίας γενικότερα.  

 

4.7 Βέλτιστη Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Στην παρούσα εργασία, επιλέξαμε ως περιοχή δειγματοληψίας ένα παραλιακό σύστημα με 

διαφορετικά ενδιαιτήματα. Η δειγματοληπτική προσέγγιση, με διαφορετικούς σταθμούς 

δειγματοληψίας ανά υπόστρωμα, αλλά και οι τεχνικές επαναλήψεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο, μπορούν συνδυαστικά με το βάθος του sequencing 

που επιλέχθηκε, να μας δώσουν πληροφορίες για τη βέλτιστη προσέγγιση της μεθοδολογίας.  

 

 Δειγματοληψίες 

Πολλές έρευνες αναφέρουν (Bessey et al., 2020, Thomsen et al., 2012) το θέμα της 

ανομοιογένειας στην κατανομή του eDNA στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και προτείνουν, 

αύξηση του όγκου του νερού των δειγμάτων και περισσότερα δείγματα ανά δειγματοληπτικό 

σταθμό, αν ο στόχος είναι η ανίχνευση του μέγιστου πιθανού αριθμού τάξων (Bessey et al., 

2020) της περιοχής δειγματοληψίας. Στον πίνακα 3.8., βλέπουμε ότι όταν ένα υπόστρωμα 

αναλυθεί συνολικά και για τα τρία δείγματα, ο αριθμός των τάξων αυξάνεται (π.χ. στο σκληρό 

υπόστρωμα ανιχνεύονται 45 τάξα, ενώ για το κάθε δείγμα ξεχωριστά έχουμε H1:26, H2: 27 

και H3: 21).  

 

Τεχνικές Επαναλήψεις 

Από τον Πίνακα 3.8. παρατηρούμε πόσο μπορούν να ενισχύσουν τα αποτελέσματα οι 

τεχνικές επαναλήψεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δεύτερη PCR ανίχνευσε 

περισσότερα τάξα, και έτσι αυξήθηκε και ο συνολικός αριθμός τάξων κάθε υποστρώματος. 

Σε πρόσφατο άρθρο (Yang & Zhang, 2020), προτείνεται η χρήση τριών τεχνικών 

επαναλήψεων (PCR triplicates) και ανάλυση με ομαδοποίηση των επαναλήψεων, αν τα 

αρχικά δείγματα χαρακτηρίζονται από μικρή συγκέντρωση DNA. 
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Next Generation Sequencing 

Από το γράφημα rarefaction (Εικόνα 3.9.) βλέπουμε ότι για τα δείγματα μας, ο μέγιστος 

αναμενόμενος αριθμός ειδών, εντοπίζεται, μετά από σχετικά λίγες χιλιάδες reads. Στην 

περίπτωση μας, και για τα δύο NGS που πραγματοποιήθηκαν, θέσαμε ως στόχο την 

ανάκτηση 100.000 reads ανά δείγμα. Φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα με τον αριθμό των 

reads, για την ανίχνευση του μέγιστου πιθανού αριθμού τάξων στα δείγματά μας. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και  από τον Πίνακα 3.8., όπου βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που 

έχουμε διπλασιασμό των reads σε ένα δείγμα, η αύξηση των τάξων που ανιχνεύονται είναι 

μικρή. Για παράδειγμα, στην πρώτη τεχνική επανάληψη του δείγματος H1 (H1.1.) 

ανακτήθηκαν 20.005 αλληλουχίες και ανιχνεύθηκαν 18 τάξα. Στην δεύτερη τεχνική 

επανάληψη (Η1.2.), ανακτήθηκαν 45.587 αλληλουχίες και ανιχνεύθηκε 1 μόνο τάξο 

παραπάνω. Αυτό το μοτίβο, εντοπίζεται στην πλειοψηφία των δειγμάτων.  

 

Συνοψίζοντας, με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι αύξηση των αριθμού των επιθυμητών 

reads για τα δείγματά μας, δε θα είχε σημαντική διαφορά στον αριθμό των τάξων που θα 

εντοπίζονταν. Αντιθέτως, οι τεχνικές επαναλήψεις δείχνουν να βοηθούν στην ανάκτηση 

περισσότερων τάξων. Ιδανικά, προτείνουμε μεγαλύτερο όγκο νερού ανά δείγμα και 

τριπλέτες τεχνικών επαναλήψεων, για την ανάκτηση του μέγιστου πιθανού αριθμού τάξων 

της περιοχής δειγματοληψίας. Δεδομένων όμως, των τεχνικών δυσκολιών που παρουσιάζουν 

οι δειγματοληψίες στην ανοιχτή θάλασσα και το φιλτράρισμα μεγαλύτερου όγκου νερού ανά 

δείγμα, αλλά και το κόστος μιας δειγματοληψίας, η αύξηση του αριθμού των τεχνικών 

επαναλήψεων (PCR), η ομαδοποίηση τους και η ανάλυσή τους, δείχνει να είναι ιδανική λύση, 

σε περίπτωση που τα δείγματα μας δεν έχουν μεγάλες ποσότητες DNA.  

 

4.8. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

✓ Ο δείκτης 16S ενδείκνυται για αξιολόγηση της ιχθυοπανίδας στα ολιγοτροφικά 

θαλάσσια οικοσυτήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, με τον συγκεκριμένο 

δείκτη ανιχνεύθηκαν 5 τάξα εισβολικών ειδών (Siganus luridus, Siganus rivulatus, 

Lagocephalus sceleratus, Athinomorus sp., Etrumeus sp.) και φαίνεται ότι  θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη και παρακολούθηση των εισβολικών 

ειδών στη Μεσόγειο.  

✓ Ο δείκτης 12S δεν απέδωσε στην παρούσα μελέτη. Πιθανότατα, για να μπορέσει να 

χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση της ιχθυοπανίδας σε ολιγοτροφικά οικοσυστήματα, 

να χρειάζονται μεγαλύτεροι όγκοι νερού ανά δείγμα (>10L). 

✓ Για την πληρέστερη εκτίμηση της βιοποικιλότητας ενός ετερογενούς οικοσυστήματος 

είναι σημαντικό να γίνονται δειγματοληψίες σε διαφορετικά ενδιαιτήματα, καθώς 

μία δειγματοληψία δεν φαίνεται να είναι αρκετή.  

✓ Προτείνεται αύξηση του όγκου του νερού που φιλτράρεται ανά δείγμα και τεχνικές 

επαναλήψεις (τρεις PCR και ομαδοποίησή τους) για να ανακτήσουμε τον μέγιστον 

αριθμό ειδών μιας ολιγοτροφικής θαλάσσιας δειγματοληπτικής περιοχής, παρά 

αύξηση του αριθμού των reads ανά δείγμα στο NGS. 
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Παράρτημα 

 

Α. Πρωτόκολλα 

A1. Πρωτόκολλο εξαγωγής DNA – Qiagen DNeasy Power Water Kit (Τροποποιημένο) 

Αντιδραστήρια kit 

PW1: Lysis Buffer 

IRS: Inhibitor Removal Solution 

PW3: Binding Buffer 

PW3 και PW4: Wash Buffers 

EB: Elution Buffer 

 

• Εισαγωγή του φίλτρου στο ειδικό Bead Tube (5ml) του kit 

• Προσθήκη του διαλύματος 1ml του διαλύματος PW1 στο ειδικό Bead Tube 

• Μεταφορά των δειγμάτων στο Tissue Lyser και ανακίνηση για 2 λεπτά. 

• Μεταφορά του υπερκειμένου σε καθαρό tube περισυλλογής 2ml 

• Φυγοκέντρηση για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου στα 13000 x g 

• Προσεκτική μεταφορά (ώστε να αποφύγουμε το pellet) του υπερκειμένου σε 

καινούργιο καθαρό tube συλλογής 2ml 

• Προσθήκη 200μl του διαλύματος IRS και σύντομη ανακίνηση στο vortex  

• Επώαση στου 4oC για 5 λεπτά 

• Φυγοκέντρηση στα 13000 x g για 1 λεπτό 

• Προσεκτική μεταφορά του υπερκειμένου σε νέο tube συλλογής 2ml 

• Προσθήκη 650μl του διαλύματος PW3 και σύντομη ανακίνηση στο vortex 

• Μεταφορά 650μl υπερκειμένου στη στήλη MB (ΜΒ Spin Column) 

• Φυγοκέντρηση στα 13000 x g για 1 λεπτό 

• Απόρριψη του υπερκειμένου και επανάληψη της διαδικασίας μέχρι να περάσει από 

τη στήλη όλο το υπερκείμενο 

• Τοποθέτηση της στήλης ΜΒ σε καθαρό tube συλλογής 2ml 

• Προσθήκη 650μl του διαλύματος PW4 

• Φυγοκέντρηση στα 13000 x g για 1 λεπτό 

• Απόρριψη του υγρού που έχει περάσει από τη στήλη, προσθήκη 650μl αιθανόλης και 

φυγοκέντρηση στα 13000 x g για 1 λεπτό 

• Απόρριψη του υγρού που έχει περάσει από τη στήλη και εκ νέου φυγοκέντρηση στα 

13000 x g για 2 λεπτά 

• Τοποθέτηση της στήλης ΜΒ σε ένα καθαρό tube συλλογής 2ml  

• Προσθήκη 50μl διαλύματος EB στο κέντρο της μεμβράνης του λευκού φίλτρου της 

στήλης 

• Φυγοκέντρηση στα 13000 x g για 1 λεπτό και απόρριψη της στήλης MB. 
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Α2. Πρωτόκολλο καθαρισμού προϊόντων PCR με Ampure Beads 

• Αφήνουμε τα Ampure beads σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά και ανακινούμε 

στο vortex για 1 λεπτό 

• Μεταφέρουμε τα δείγματα σε πλάκα PCR και προσθέτουμε τα Ampure beads -  για 

τα συγκεκριμένα γονιδιακά τμήματα που είναι πολύ μικρά (16S ~ 80 bp + 103 bp 

εκκινητές και αντάπτορες, 12S ~ 163-185 bp + 115 bp εκκινητές και αντάπτορες) η 

αναλογία είναι περίπου 1:1 (δηλαδή, στα 22μl προϊόντος PCR που έχουν απομείνει 

μετά τη φόρτωση 3μl σε πήκτωμα αγαρόζης προς ηλεκτροφόρηση, προσθέτουμε 

21μl beads) 

• Αναδεύουμε προσεκτικά με πιπέτα και επωάζουμε τα δείγματα σε θερμοκρασία 

δωματίου για 5 λεπτά 

• Μεταφέρουμε την πλάκα PCR σε μαγνήτη (magnetic rack) 

• Αφήνουμε την πλάκα PCR στο μαγνήτη για 2 λεπτά ή μέχρι το υπερκείμενο να γίνει 

διαφανές 

• Αφαιρούμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε 200μl EtOH 80% 

• Αφήνουμε για 30 sec 

• Αφαιρούμε την EtOH και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για δεύτερη ή και τρίτη 

φορά (προαιρετικά) 

• Αφαιρούμε πολύ καλά τυχόν υπολείμματα EtOH και αφήνουμε να στεγνώσει για 5 – 

10 λεπτά 

• Προσθέτουμε 25μl Tris 10mM (pH 8,5) σε κάθε δείγμα 

• Αφαιρούμε από τον μαγνήτη και αναδεύουμε (resuspend the pellet) 

• Επώαση για 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και μεταφορά πίσω στο μαγνητικό 

rack μέχρι το υπερκείμενο να γίνει διάφανο 
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Β. Πίνακες και Συμπληρωματικά Στοιχεία  

Β1. Πίνακες PCR 

Μία τυπική αντίδραση PCR για το γονίδιο 16S σε τελικό όγκο 25 μl 

 

 

 

Mία τυπική αντίδραση PCR για το γονίδιο 12S σε τελικό όγκο 25 μl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιδραστήρια Stock Τελική Συγκέντρωση  μl για μία αντίδραση 

Taq Buffer KAPA HiFi 5X 1X 5 

dNTP mix KAPA 10mM 0,3 0,75 

Chord_16S_F2 Primer 10μΜ 0,3 0,75 

Chord_16S_R2 Primer 10μΜ 0,3 0,75 

Human blocking primer 10μΜ 1,5 3,75 

BSA 2mg/ml 0,1 1,25 

Trehalose 1M 0,2 5 

DNA polymerase KAPA 1U/μl 0,02 0,5 

ddH2O   7,5 

Total Mix   22,5 

DNA   2,5 

Αντιδραστήρια Stock Τελική Συγκέντρωση  μl για μία αντίδραση 

Taq Buffer KAPA HiFi 5X 1X 5 

dNTP mix KAPA 10mM 0,3 0,75 

12S_MiFish_U_F Primer 10μΜ 0,3 0,75 

12S_MiFish_U_R2 Primer 10μΜ 0,3 0,75 

DNA polymerase KAPA 1U/μl 0,02 0,5 

ddH2O   14,75 

Total Mix   22,5 

DNA   2,5 
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B2. Πίνακες Υπολογισμού Βιομάζας  

Η βιομάζα υπολογίζεται από τη σχέση  WT= a x LT
b 

 

Δεξαμενή 7 

Είδος a b Μήκος Αναφορά 

Caranx crysos/Pseudocaranx 
dentex 
 

0,031 2,861 50(cm) (Frota & Braga, 
2004) 

Diplodus annularis 0,0085 3,249 23 (Kara et al.,  
2018) 

Diplodus cervinus 0,016 3,016 35 (Jisr et al., 
2018) 

Diplodus puntazzo 0,0177 2,977 30 (Kara et al.,  
2018) 

Diplodus sargus 0,0122 3,125 35 (Kara et al.,  
2018) 

Diplodus vulgaris 0,0085 3,202 30 (Kara et al.,  
2018) 

Epinephelus costae 0,0013 3,001 40 (Evagelopoulos, 
2020) 

Labrus merula 0,011 3,057 33 (Dimitriadis et 
al., 2018) 

Lithognathus mormyrus 0,0053 3,265 30 (Kara et al., 
2018) 

Muraena helena 0,0005 3,322 120 (Ferreira et al., 
2008) 

Oblada melanura 0,0013 3,001 30 (Evagelopoulos, 
2020) 

Sarpa salpa 0,0066 3,148 27 (Kara et al., 
2018) 

Sciaena umbra 0,0055 3,23 40 (Karakulak et 
al., 2006) 

Serranus cabrilla 0,0091 3,048 30 (Karakulak et 
al., 2006) 

Serranus scriba 0,016 2,922 30 (Evagelopoulos, 
2020) 

Spondyliosoma cantharus 0,014 3,28 45 (Evagelopoulos, 
2020) 

Symphodus tinca 0,026 2,76 25 (Dimitriadis et 
al., 2018) 

 

 

Τα Caranx crysos και Pseudocaranx dentex δεν διαχωρίζονται με βάση τους γενετικούς 

δείκτες που χρησιμοποιήσαμε, ούτε μπορούσε να βγει κάποιο έμμεσο συμπέρασμα. 

Συνεπώς, και για τα δύο είδη χρησιμοποιήθηκαν οι παράμετροι a και b για το Caranx crysos. 
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Δεξαμενή 9 

Είδος a b Μήκος (cm) Αναφορά 

Argyroromus regius 0,0114 2,976 90 (Kara et al.,  
2018) 

Diplodus puntazzo 0,0177 3 35 (Kara et al.,  
2018) 

Epinephelus marginatus 0,019 2,906 50 (Jisr et al., 
2018) 

Mugil cephalus 0,0089 3,055 40 (Kara et al.,  
2018) 

Pagellus erythrinus 0,0017 2,093 30 (Dimitriadis et 
al., 2018) 

Pagrus pagrus 0,021 2,888 55 (Dimitriadis et 
al., 2018) 

Seriola dumerili 0,0199 2,964 80 (Ceyhan et al., 
2009) 

Sparus aurata 0,0266 2,736 55 (Ceyhan et al., 
2009) 

 

 
Β3. Πίνακες σχετικής αφθονίας όπως αυτή υπολογίζεται από τα reads για κάθε είδος στις 

δεξαμενές 7 και 9 με τους δείκτες 16S και 12S. 

Δεξαμενή 7 

Είδος D7A – 12S D7B – 12S D7A – 16S D7B – 16S 

Diplodus annularis 0,014 0,010 0,027 0,022 
Diplodus cervinus 0,006 0,006 0,011 0,011 
Diplodus puntazzo 0,036 0,029 0,073 0,053 
Diplodus sargus 0,290 0,229 0,221 0,236 
Diplodus vulgaris 0,080 0,065 0,100 0,098 
Epinephelus costae 0,012 0,008 0,008 0,005 
Labrus merula 0,010 0,009 0,004 0,005 
Lithognathus mormyrus 0,000 0,000 0,060 0,052 
Muraena helena 0,031 0,031 0,012 0,012 
Oblada melanura 0,054 0,038 0,200 0,126 
Pseudocaranx dentex / 
Caranx crysos 

0,228 0,367 0,068 0,170 

Sarpa salpa 0,014 0,010 0,012 0,012 
Sciaena umbra 0,173 0,153 0,145 0,137 
Serranus cabrilla 0,000 0,000 0,000 0,000 
Serranus scriba 0,000 0,000 0,000 0,000 
Spondyliosoma cantharus 0,047 0,043 0,053 0,058 
Symphodus tinca 0,005 0,001 0,006 0,001 

 

 



68 
 

Δεξαμενή 9 

Είδος  D9A – 12S D9B – 12S D9 – 16S D9 – 16S 

Argyrosomus regius 0,258 0,213 0,279 0,239 
Diplodus puntazzo 0,027 0,021 0,074 0,071 
Epinephelus marginatus 0,001 0,001 0,003 0,002 
Mugil cephalus 0,071 0,071 0,052 0,017 
Pagellus erythrinus 0,015 0,015 0,028 0,026 
Pagrus pagrus 0,050 0,061 0,068 0,065 
Seriola dumerili 0,133 0,168 0,101 0,080 
Sparus aurata 0,445 0,450 0,396 0,500 

 

 

B4. Πίνακες με τα αποτελέσματα PERMANOVA 

Αποτελέσματα PERMANOVA για το σύνολο των δειγμάτων και τις τεχνικές επαναλήψεις 

 Df SumsofSqs MeanSqs F.Model R2 Pr(>F) 

meta_tabl
e$Substrat
e 

 

3 2,1505 0,71683 4,6048 0,40854 0,001*** 

Residuals 20 3,1134 0,15567  0,59146  
Total 23 5,2639   1,00000  

 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
 
 
 
 
Αποτελέσματα PERMANOVA μετά την «ένωση» των τεχνικών επαναλήψεων 
 

 Df SumsofSqs MeanSqs F.Model R2 Pr(>F) 

meta_tabl
e$Substrat
e 

 

3 1,1232 0,3744 2,4186 0,47561 0,007** 

Residuals 8 1,2384 0,1548  0,52439  
Total 11 2,3616   1,00000  

 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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