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Περίληψη 

Οι μεσοπελαγικοί ιχθύες αποτελούν την πιο άφθονη ομάδα σπονδυλωτών όχι μόνο στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά σε ολόκληρη τη βιόσφαιρα. Πρόκειται για είδη μικρού μεγέθους 

που απαντώνται στη μεσοπελαγική ζώνη, συνήθως σε βάθη 100-1000 m. Παρά το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον που παρουσιάζει η βιολογία και η οικολογία τους, η ομάδα αυτή δεν έχει 

μελετηθεί εντατικά. Ειδικά οι έρευνες σε γενετικό επίπεδο παραμένουν ολιγάριθμες και 

αποσπασματικές. Στην παρούσα εργασία μελετάται η γενετική ποικιλότητα τεσσάρων ειδών 

μεσοπελαγικών ιχθύων (Maurolicus muelleri Gmelin, 1789, Benthosema glaciale Reinhardt, 

1837, Hygophum benoitι Cocco, 1838, Myctophum punctatum Rafinesque, 1810) που 

συλλέχθηκαν σε περιοχές της Ελλάδας (Κορινθιακός Κόλπος, Σαρωνικός Κόλπος, Βόρειο 

Αιγαίο, Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος, Κρητικό Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος). Για το σκοπό αυτό 

πραγματοποιήθηκε ενίσχυση και αλληλούχηση τριών μιτοχονδριακών γονιδίων (COI, 12S, 

16S), καθώς και της διαγονιδιακής περιοχής ITS2 του πυρηνικού DNA σε 265 άτομα. Οι 

αλληλουχίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας 

διαφορετικών πληθυσμών και της ύπαρξης γεωγραφικών προτύπων διαφοροποίησης των 

τεσσάρων ειδών στην Ελλάδα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε και μελέτη της φυλογεωγραφίας 

τους με τη συνδυαστική ανάλυση των απλοτύπων της παρούσας εργασίας και των 

διαθέσιμων δημοσιευμένων αλληλουχιών από το σύνολο του εύρους εξάπλωσης κάθε είδους. 

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν την ύπαρξη κοινών απλοτύπων με υψηλή συχνότητα, αλλά 

και ιδιωτικών απλοτύπων με χαμηλή συχνότητα σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας. 

Μεταξύ των βασικών περιοχών δειγματοληψίας (Κορινθιακός, Σαρωνικός, Β. Αιγαίο), 

βρέθηκε χαμηλότερη γενετική ποικιλότητα στο Σαρωνικό Κόλπο, το οποίο θα μπορούσε να 

οφείλεται στην ύπαρξη μικρότερων πληθυσμών των εξεταζόμενων ειδών στη συγκεκριμένη 

περιοχή. Στην πλειοψηφία των γενετικών τόπων βρέθηκαν ενδείξεις γενετικής 

διαφοροποίησης των πληθυσμών. Στον πληθυσμό του είδους H. benoiti του Κορινθιακού 

Κόλπου, βρέθηκε υψηλή γενετική διαφοροποίηση από τους πληθυσμούς του Σαρωνικού 

Κόλπου και του Β. Αιγαίου. Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στην 

περιορισμένη επικοινωνία του Κορινθιακού Κόλπου με την ανοιχτή θάλασσα, η οποία 

πιθανώς να αποτελεί φυσικό φραγμό της γονιδιακής ροής σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο το 

H. benoiti να διαθέτει ιδιαίτερες βιολογικές προσαρμογές, οι οποίες περιορίζουν τη διασπορά 

του σε μεγαλύτερο βαθμό από τα υπόλοιπα είδη. Η ευρύτερη φυλογεωγραφική ανάλυση 

έδειξε επίσης την απουσία ξεκάθαρων γεωγραφικών προτύπων διαφοροποίησης και 

γενετικής δομής σε όλα τα είδη με ορισμένες εξαιρέσεις, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη τόσο η ανάλυση μεγαλύτερου αριθμού 

αλληλουχιών από το σύνολο του εύρους εξάπλωσης των τεσσάρων ειδών, όσο και η χρήση 



2 

μοριακών δεικτών με υψηλότερη διακριτική ικανότητα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν 

πιθανά πρότυπα διαφοροποίησης που αφορούν πρόσφατα πληθυσμιακά γεγονότα και να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.  

Λέξεις κλειδιά

φυλογεωγραφία, γενετική δομή, γενετική διαφοροποίηση, mtDNA, nDNA
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Abstract 

Mesopelagic fish comprise the most abundant group of vertebrates in the marine environment 

as well as in the total biosphere. They are small sized species, which inhabit the mesopelagic 

zone, usually found at depths of 100-1000 m. Despite their unique biological and ecological 

traits, this group of species has not been studied extensively. Genetic studies regarding these 

species have been particularly scarce. The present study investigates the intraspecific genetic 

diversity of four species of mesopelagic fish (Maurolicus muelleri Gmelin, 1789, Benthosema 

glaciale Reinhardt, 1837, Hygophum benoitι Cocco, 1838, Myctophum punctatum 

Rafinesque, 1810), collected from the Greek Seas (Corinthian Gulf, Saronic Gulf, North 

Aegean Sea, North Euboean Gulf, Cretan Sea, Ionian Sea). For this purpose three 

mitochondrial genes (COI, 12S, 16S) and the internal transcribed spacer ITS2 from 265 

specimens were amplified and sequenced. The obtained sequences were used in order to study 

the genetic diversity of different populations and the existence of geographical patterns of 

differentiation of the four species in Greece. Moreover, we studied the phylogeography of 

these species by co-analyzing the haplotypes from the present study and the available 

published sequences from different areas of their distribution. The results revealed shared 

haplotypes with high frequencies as well as haplotypes private to populations from all the 

sampling sites with low frequencies. Among the three main sampling sites (Corinthian Gulf, 

Saronic Gulf, N. Aegean), the lowest genetic diversity was found in the populations from the 

Saronic Gulf, which could be attributed to the smaller population sizes in this area. 

Indications of genetic differentiation between all populations were found in the majority of 

the studied locus. H. benoiti specimens from the Corinthian Gulf were highly differentiated 

from the specimens from the Saronic Gulf and the North Aegean. This suggests that the 

limited connection between the Corinthian and the open sea, could act as a barrier to gene 

flow and that H. benoiti potentially has additional adaptations compared to the other species, 

limiting the distance of passive transfer by the currents. The phylogeographic analysis of each 

species revealed lack of phylogeographic structure and population subdivision with a few 

exceptions which need to be further studied. However, it is necessary to analyze more 

sequencies from the whole geographical range of each species as well as apply highly 

polymorphic molecular markers, in order to clarify recent population events and draw safe 

conclusions. 

Key words

phylogeography, genetic structure, genetic differentiation, mtDNA, nDNA
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1 Εισαγωγή 

1.1 Ταξινόμηση 

Η ομάδα των μεσοπελαγικών ιχθύων περιλαμβάνει 31 αναγνωρισμένες οικογένειες, στις 

οποίες υπάγονται 210 γένη. Οι πιο σημαντικές οικογένειες σε αριθμό ειδών και αφθονίας 

είναι οι Myctophidae, Gonostomatidae, Phosichthyidae και Sternoptychidae (Salvanes & 

Kristoffersen, 2001). Μεταξύ αυτών, η οικογένεια Myctophidae, είναι η πιο κοινή και 

πολυπληθής, περιλαμβάνοντας 33 γένη και περίπου 250 είδη (Catul et al., 2011).  

1.2 Γενικά στοιχεία οικολογίας 

Οι μεσοπελαγικοί ιχθύες αποτελούν την πιο άφθονη ομάδα σπονδυλωτών στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, αλλά και σε ολόκληρη τη βιόσφαιρα (Catul et al., 2011). Σύμφωνα με πρόσφατες 

εκτιμήσεις, η αφθονία τους σε παγκόσμια κλίμακα είναι 10-30 φορές υψηλότερη από την 

προηγούμενη εκτίμηση των 10
9
 τόνων (Irigoien et al., 2014). Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι 

η οικογένεια Myctophidae, είναι μία από τις πιο άφθονες οικογένειες ιχθύων της βαθιάς 

θάλασσας, καθώς αποτελεί τουλάχιστον το 20% της συνολικής ιχθυοπανίδας των ωκεανών 

(McGinnis, 1982 από Catul et al., 2011). 

Τα είδη της ομάδας αυτής υπάρχουν σε μεγάλους αριθμούς σε υφαλοκρηπίδες στον 

Ατλαντικό, στον Ειρηνικό και στον Ινδικό Ωκεανό, γύρω από θαλάσσια βουνά και φιόρδ με 

μεγάλο βάθος, ενώ συναντώνται σε μικρότερες πυκνότητες παραθαλάσσια, καθώς και σε 

Αρκτικά και υποαρκτικά νερά (Staby & Salvanes, 2019). 

Τα μεσοπελαγικά είδη απαντώνται στη Μεσοπελαγική ζώνη, συνήθως σε βάθη 200-1000 m 

(Εικόνα 1.1). Ως μεσοπελαγική ζώνη χαρακτηρίζονται οι ενδιάμεσες πελαγικές υδάτινες 

μάζες μεταξύ της ευφωτικής ζώνης (επιπελαγική), η οποία εκτείνεται σε θαλάσσια βάθη έως 

200 m και της βαθυπελαγικής ζώνης, η οποία αρχίζει μετά τα 1000 m, όπου κυριαρχεί 

πλήρης απουσία φωτός (Priede, 2017). Μαζί με άλλους οργανισμούς που διαβιούν στην ίδια 

ζώνη, όπως είναι το μακροζωοπλαγκτόν και τα κεφαλόποδα, σχηματίζουν βαθιά στρώματα 

σκέδασης (Deep Scattering Layers, DSL), που ανιχνεύονται από ηχοβολιστικά όργανα (Catul 

et al., 2011). Στη μεσοπελαγική ζώνη, όπου το φως που εισέρχεται δεν είναι αρκετό για 

φωτοσύνθεση, η ζωή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το θαλάσσιο χιόνι (marine snow), το 

οποίο αποτελείται κυρίως από περίσσεια οργανικής ύλης της εύφωτης ζώνης που καταλήγει 

στα κατώτερα υδάτινα στρώματα. Σε αυτό το περιβάλλον ο άνθρακας αξιοποιείται κυρίως 

από τον μικροβιακό βρόγχο (Irigoien et al., 2014), και στη συνέχεια μεταφέρεται στους 

μεσοπελαγικούς ιχθείς μέσω της λείας τους, δηλαδή του μεσο- και μακροζωοπλανγκτού 

(Contreras et al., 2015).  
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Οι μεσοπελαγικοί ιχθύες αποτελούν σημαντικό ποσοστό της διατροφής εμβληματικών ειδών, 

όπως είναι τα κητώδη και οι ελασμοβράγχιοι, καθώς και άλλων μεγάλων πελαγικών ιχθύων, 

συμπεριλαμβανομένων και ειδών με οικονομική σημασία, όπως είναι ο τόνος και ο 

μπακαλιάρος (Barlow et al., 2008; Battaglia et al., 2013; Modica et al., 2015). Συνεπώς, η 

ομάδα αυτή κατέχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο τροφικό πλέγμα, καθώς αποτελεί 

συνδετικό κρίκο μεταξύ των κατώτερων τροφικών επιπέδων (πλαγκτόν) και των ανώτερων 

θηρευτών (Smith et al., 2011). Επιπρόσθετα, πολλά είδη της ομάδας αυτής εκτελούν κάθετες 

μεταναστεύσεις, ανεβαίνοντας για να τραφούν στα ανώτερα υδάτινα στρώματα κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας παραμένουν σε μεγαλύτερα βάθη, 

προκειμένου να αποφύγουν τους θηρευτές τους. Με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουν στη 

«βιολογική αντλία» (“biological pump”), μεταφέροντας οργανικό άνθρακα από την επιφάνεια 

του νερού σε μεγαλύτερα βάθη (Irigoien et al., 2014). Ωστόσο εμπλέκονται και στην 

αντίστροφη μεταφορά ενέργειας, από τα βαθύτερα υδάτινα στρώματα στα ανώτερα, μέσω της 

θήρευσής τους από επιπελαγικούς οργανισμούς (Modica et al., 2015).   

 

Εικόνα 1.1: Απεικόνιση των ωκεάνιων ζωνών και ορισμένων χαρακτηριστικών ομάδων οργανισμών που 

διαβιούν σε κάθε μια από αυτή. Στα 200-1000 m απεικονίζεται η μεσοπελαγική ζώνη  

(http://divemagazine.co.uk/). 
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1.3 Γενικά στοιχεία βιολογίας 

Η πλειοψηφία των μεσοπελαγικών ιχθύων παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μικρό 

μέγεθος, συνήθως 2-15 cm, και μικρή διάρκεια ζωής, από ένα έως πέντε χρόνια (Catul et al., 

2011). Εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους, η ομάδα αυτή έχει χαμηλή γονιμότητα, η οποία 

κυμαίνεται από εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες αυγά. Παρά τη χαμηλή γονιμότητα, οι 

μεσοπελαγικοί ιχθύες έχουν υψηλότερο αναπαραγωγικό ρυθμό από επιπελαγικά είδη με 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλότερη γονιμότητα, αλλά 

μεγαλύτερο χρόνο γενεάς (Staby & Salvanes, 2019). Τα αυγά και οι λάρβες των 

μεσοπελαγικών ιχθύων σε γενικές γραμμές παρουσιάζουν παρόμοια μορφολογία με αυτά των 

επιπελαγικών ιχθύων (Staby & Salvanes, 2019). Οι λάρβες διαβιούν κυρίως σε επιπελαγικά 

ενδιαιτήματα, αλλά  απαντώνται και σε μεγαλύτερα βάθη (έως και 300 m) στη μεσοπελαγική 

ζώνη (Olivar et al., 2018).  

Το ενδιαίτημα των μεσοπελαγικών ιχθύων χαρακτηρίζεται από κάθετες διαβαθμίσεις έντασης 

φωτός, θερμοκρασίας, πίεσης, περιεκτικότητας οξυγόνου, διαθεσιμότητας τροφής και 

κινδύνου θήρευσης, και για το λόγο αυτό έχουν αναπτύξει ποικίλες μορφολογικές και 

φυσιολογικές προσαρμογές για την επιβίωσή τους. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι 

ευμεγέθεις, υψηλής ευαισθησίας οφθαλμοί, οι σκουρόχρωμες ράχες, οι ασημίζουσες πλευρές 

(silvery sides), τα φωτοφόρα και οι μειωμένοι μεταβολικοί ρυθμοί (Staby & Salvanes, 2019, 

Εικόνα 1.2.Α). Τα φωτοφόρα είναι τροποποιημένα κοίλα λέπια και είναι υπεύθυνα για την 

παραγωγή φωτός (βιοφωτισμός, Εικόνα 1.2.Β). Τα όργανα αυτά είναι ειδο-ειδικά σε κάποιες 

οικογένειες, όπως στη Myctophidae και η λειτουργία τους σχετίζεται κυρίως με την αποφυγή 

θηρευτών, την προσέλκυση συντρόφου και τον εντοπισμό λείας. Τα είδη που εκτελούν 

κάθετες μεταναστεύσεις, διαθέτουν μυώδες σώμα, γερό σκελετό, καλά ανεπτυγμένο νευρικό 

σύστημα και βράγχια, μεγάλη καρδιά και νηκτική κύστη (Staby & Salvanes, 2019). 

Αντιθέτως, τα είδη που εδράζουν στα μεγαλύτερα βάθη και δεν εκτελούν κάθετες 

μεταναστεύσεις, χαρακτηρίζονται από συρρικνωμένο σκελετό και υψηλότερο ποσοστό νερού 

στους μυς, χαμηλότερη κατανάλωση οξυγόνου, και πιθανότερα, μειωμένη κολυμβητική 

δραστηριότητα (Staby & Salvanes, 2019). 
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Εικόνα 1.2: (A) Εξωτερική μορφολογία του μεσοπελαγικού είδους Gonichthys barnesi, όπου διακρίνονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας των μεσοπελαγικών ιχθύων (https://fishesofaustralia.net.au/). (B) 

Απεικόνιση φωτοφόρων στο κάτω μέρος του σώματος του μεσοπελαγικού είδους Notoscopelus bolini 

(https://www.hakaimagazine.com/). 

 

1.4 Αξιοποίηση από τον άνθρωπο 

Οι μεσοπελαγικοί ιχθύες είχαν τραβήξει την προσοχή ως μία πιθανή αξιοποιήσιμη πηγή ήδη 

από τη δεκαετία του 1970, όταν ο FAO (Food and Agriculture Organization) ξεκίνησε να 

ερευνά την κατανομή και την αφθονία τους (Gjøsæter and Kawaguchi, 1980). Ορισμένα είδη 

θεωρούνται κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά βασική επιδίωξη αποτελεί η 

χρησιμοποίησή τους ως πρώτη ύλη στις βιομηχανίες ιχθυοτροφών και ιχθυελαίων (Olsen et 

al., 2010). Σε μελέτες που έχουν γίνει και αφορούν τη διατροφική αξία μεσοπελαγικών 

ιχθύων, βρέθηκε ότι σε συγκεκριμένα είδη, το περιεχόμενό τους σε λιπίδια και πρωτεΐνες 

είναι ανάλογο με αυτό άλλων εμπορικών ειδών που χρησιμοποιούνται ευρέως στην 

παραγωγή ιχθυοτροφών, όπως είναι η ρέγγα και το αμμόχελο (Grimaldo et al., 2020). Επίσης 

σε διάφορα είδη έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα βιταμίνης Α, ασβεστίου, σεληνίου, ιωδίου και 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι τα είδη αυτά μπορούν 

να αποτελέσουν μια πιθανή πηγή πρωτεΐνης και ελαίων για τη διατροφή διαφόρων ζώων, 

αλλά και να καταναλωθούν από τον άνθρωπο (Alvheim et al., 2020; Grimaldo et al., 2020; 

Olsen et al., 2020). Ωστόσο σε ορισμένα είδη έχουν βρεθεί και υψηλά επίπεδα ερουκικού 

οξέος, κηρών και χιτίνης, τα οποία ενισχύουν την ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης της 

ασφάλειας κατανάλωσης των ειδών αυτών τόσο από τον άνθρωπο όσο και από είδη 

ιχθυοκαλλιέργειας (Grimaldo et al., 2020; Wiech et al., 2020). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2016.00031/full#B15
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Οι μεσοπελαγικοί οργανισμοί μπορούν δυνητικά να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην 

παγκόσμια διατροφή και να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της εθνικής και παγκόσμιας 

βιοοικονομίας, εάν αξιοποιηθούν με βιώσιμες πρακτικές. Ωστόσο, τα είδη αυτά παραμένουν 

κάποια από τα λιγότερο μελετημένα σπονδυλωτά, όσον αφορά την κατανομή, την αφθονία, 

τις μεθόδους αλίευσης και την ανάπτυξη προϊόντων από αυτήν (John et al., 2016). Υπάρχει 

περιορισμένη διαθέσιμη πληροφορία για το διατροφικό τους περιεχόμενο και τη διατροφική 

τους αξία, τα οποία είναι απαραίτητα για να εκτιμηθούν η ασφάλεια και οι δυνατότητές τους 

ως διατροφικές πηγές. Συνεπώς είναι απαραίτητο να αποκτηθούν περισσότερες γνώσεις για 

τη συγκεκριμένη ομάδα, τόσο για τα παραπάνω, όσο και για τη βιολογία και την οικολογία 

τους προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση των αποθεμάτων τους και να αποφευχθεί η 

υπερεκμετάλλευσή τους όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα ιχθυαποθέματα (John et al., 2016).     

1.5 Απειλές 

Οι ιχθύες της μεσοπελαγικής ζώνης αποτελούν ένα από τα πιο υπομελετημένα και συνεπώς 

λιγότερο αξιοποιημένα αποθέματα των ωκεανών (Catul et al., 2011). Σύμφωνα με την IUCN 

(International Union for Conservation of Nature), το μεσοπελαγικό είδος M. muelleri το 

οποίο αποτελεί ένα από τα 50 είδη της βαθιάς θάλασσας που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη 

εκμετάλλευση (Priede, 2017), κατατάσσεται στην κατηγορία «ελάχιστης επικινδυνότητας» 

(Least Concern) ως προς την κατάσταση διατήρησής του. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, 

παρόλο που υπάρχει μικρό εμπορικό ενδιαφέρον για το είδος αυτό, δεν πιστεύεται ότι η 

αλίευση προκαλεί μείωση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η υπεραλίευση 

μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή απειλή για το είδος (Kobyliansky & Herrera, 2015). Οι 

μεσοπελαγικοί ιχθύες χαρακτηρίζονται από χαμηλούς αναπαραγωγικούς ρυθμούς, γεγονός 

που τους κάνει ευάλωτους σε διάφορους παράγοντες που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για 

την επιβίωσή τους. Έτσι, η εκμετάλλευση υπό τη μορφή της εκτενούς συμβατικής αλιείας σε 

εύκολα προσβάσιμες περιοχές, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ιχθυοαποθεμάτων 

μεσοπελαγικών ιχθύων, και παράλληλα να εμποδίσει την επανάκαμψή τους (Catul et al., 

2011).   

Οι ζώνες ελάχιστου οξυγόνου (oxygen minimum zones, OMZs), αυξάνονται στους ωκεανούς 

παγκοσμίως, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Η αύξηση αυτή έχει βρεθεί ότι επιδρά 

σημαντικά στις βιογεωχημικές διαδικασίες και στη θαλάσσια ζωή, κυρίως περιορίζοντας 

κατακόρυφα το ενδιαίτημα πολλών οργανισμών (Levin, 2003). Τα μεσοπελαγικά είδη 

παρουσιάζουν προσαρμογές σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου και η κατανομή τους 

σχετίζεται συχνά με ζώνες ελάχιστου οξυγόνου (Bertrand et al., 2010). Ωστόσο, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι μειωμένες συγκεντρώσεις οξυγόνου σχετίζονται με μειωμένη διείσδυση φωτός 

στους ωκεανούς. Αυτό μπορεί να ωθήσει τα συγκεκριμένα είδη σε ανώτερα υδάτινα 
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στρώματα, όπου μπορούν να γίνουν πιο ευάλωτα στους θηρευτές τους (Kaartvedt et al., 

2019).  

Τα θαλάσσια απορρίμματα, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι πλαστικά, έχουν 

καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορούν να έχουν αρνητικές επιδράσεις στη θαλάσσια 

χλωροπανίδα. Τα τελευταία χρόνια, οι ποσότητες των μικροπλαστικών στους ωκεανούς 

αυξάνονται ραγδαία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του φαινομένου αυτού γίνονται όλο 

και πιο έντονες. Το μικρό μέγεθος των μικροπλαστικών καθιστά δυνατή την πέψη τους από 

μεγάλο εύρος θαλάσσιων οργανισμών σε βενθικά και πελαγικά οικοσυστήματα (Lusher, 

2015). Καθώς τα μικροπλαστικά συσσωρεύονται στα επιφανειακά νερά μαζί με το νευστό, 

είναι πιθανό τα είδη που τρέφονται σε αυτά τα νερά να αδυνατούν να ξεχωρίσουν τα 

μικροπλαστικά από τη λεία τους, λόγω της παρόμοιας μορφής που έχουν (Lusher, 2015). 

Έτσι και τα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ανεβαίνουν στα ανώτερα θαλάσσια στρώματα 

ακολουθώντας τις αντίστοιχες μεταναστεύσεις του ζωοπλαγκτού, εκτίθενται σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις μικροπλαστικών, τα οποία και καταναλώνουν (Bernal et al., 2020; Boerger et 

al., 2010; Lusher, 2015; Lusher et al., 2016b; Romeo et al., 2016; Sathish et al., 2020; 

Wieczorek et al., 2018). Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια τα είδη αυτά, αλλά και οι 

θηρευτές τους, πολλοί από τους οποίους καταναλώνονται και από τον άνθρωπο, να 

επηρεαστούν από τις αρνητικές επιδράσεις των μικροπλαστικών και των τοξινών που έχουν 

συσχετιστεί με αυτά. (Lusher et al., 2016). 

1.6 Γενικά στοιχεία για τα υπό μελέτη είδη 

Στην παρούσα μελέτη, αναλύθηκαν με γενετικές προσεγγίσεις τέσσερα είδη μεσοπελαγικών 

ιχθύων με ευρεία εξάπλωση (Maurolicus muelleri, Benthosema glaciale, Hygophum benoiti 

και Myctophum punctatum, Εικόνα 1.3), τα οποία ανήκουν σε δύο βασικές οικογένειες αυτής 

της ομάδας, τις Myctophidae και Sternoptichydae. Τα συγκεκριμένα είδη επιλέχθηκαν από 

μια πληθώρα ειδών, τα οποία συλλέχθηκαν στα πλαίσια των προγραμμάτων MESOBED 

(Mesopelagic fish: biology, ecological role and distribution of a disregarded trophic link), 

MEDIAS (Mediterranean International Acoustic Surveys), και MEDITS (International 

bottom trawl survey in the Mediterranean). Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα 

αυτά και τις δειγματοληψίες δίνονται στο κεφάλαιο «Υλικά και Μέθοδοι». Η επιλογή έγινε 

βάσει της διαθεσιμότητας δειγμάτων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, καθώς και της 

διαθέσιμης βιβλιογραφίας, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων με δημοσιευμένα δεδομένα από την ευρύτερη περιοχή εξάπλωσης του κάθε 

είδους.  
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Εικόνα 1.3: Εξωτερική μορφολογία των τεσσάρων ειδών μεσοπελαγικών ιχθύων της παρούσας εργασίας. 

(Α: Maurolicus muelleri, B: Benthosema glaciale, C: Hygophum benoiti, D: Myctophum punctatum, 

Fishbase). 

Το Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789), ανήκει στην οικογένεια Sternoptichydae. Για το 

είδος αυτό υπήρχε αρχικά η θεώρηση ότι έχει παγκόσμια κατανομή, ενώ στη συνέχεια το 

γένος Maurolicus χωρίστηκε σε 15 διαφορετικά είδη βάσει μορφολογικών χαρακτήρων και 

της γεωγραφικής τους κατανομής. Παρόλα αυτά πρόσφατες μελέτες, οι οποίες βασίζονται σε 

μοριακά δεδομένα, έχουν δείξει ότι η ποικιλότητα των ειδών του γένους έχει υπερεκτιμηθεί 

(Rees et al., 2017, 2020). Με βάση τα τελευταία δεδομένα, το είδος M. muelleri κατανέμεται 

στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό στη Γροιλανδία και τον Καναδά, στον Κόλπο του Μπάφιν και 

στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό από τη Νορβηγία έως τη Μαυριτανία. Επίσης συναντάται 

και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο (Εικόνα 1.4).      

Το είδος αυτό συναντάται από την επιφάνεια του νερου έως και σε βάθη τουλάχιστον 1500 

m. Συνήθως υπάρχει σε μεγάλες αφθονίες κοντά στις ηπειρωτικές υφαλοκρηπίδες και σε 

θαλάσσια βουνά, ενώ είναι πιο σπάνιο στους ανοιχτούς ωκεανούς (Priede, 2017).  
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Εικόνα 1.4: Ανασκόπηση των θέσεων εύρεσης του είδους Maurolicus muelleri, με βάση τις διαθέσιμες 

αναφορές (τροποποιημένο από www.aquamaps.org). 

Το Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837) ανήκει στην οικογένεια Myctophidae, η οποία 

αποτελεί την πολυπληθέστερη σε αριθμό ειδών οικογένεια μεσοπελαγικών ιχθύων. Έχει 

βρεθεί στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό, στον Καναδά και τη Γροιλανδία, στον Κόλπο του 

Μπάφιν και στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό από τη Νορβηγία έως νότια στο Μαρόκο, 

καθώς και στη Μαυριτανία και τη Γουινέα. Επιπλέον, κατανέμεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο 

(Catul et al., 2011, Εικόνα 1.5). Κατά τη διάρκεια της ημέρας απαντάται συνήθως σε βάθη 

μέχρι 800 m, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας στα πρώτα 200 m (Carpenter & de Angelis, 

2016). 

 

Εικόνα 1.5: Ανασκόπηση των θέσεων εύρεσης του είδους Benthosema glaciale, με βάση τις διαθέσιμες 

αναφορές (τροποποιημένο από www.aquamaps.org). 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3691
http://www.aquamaps.org/
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Το είδος Hygophum benoiti (Cocco, 1838) ανήκει στην οικογένεια Myctophidae και 

απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό, από την Πορτογαλία έως τη Μαυριτανία και στη 

Μεσόγειο. Στο Δυτικό Ατλαντικό έχει βρεθεί από τον Καναδά έως τις ΗΠΑ (Carpenter & de 

Angelis, 2016, Εικόνα 1.6). Η κατανομή του ίσως σχετίζεται με τoυς ωκεανογραφικούς 

περιορισμούς των αντικυκλωνικών συστημάτων του Ατλαντικού (North Atlantic Gyre) 

(Hulley, 1990 από Kobyliansky et al., 2015). Το H. benoiti βρίσκεται συνήθως κάτω από τα 

700 m κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε μικρότερα βάθη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα 

νεαρά άτομα και οι μετανύμφες είναι είτε μερικώς είτε καθόλου μεταναστευτικές (Carpenter 

& de Angelis, 2016). 

 

Εικόνα 1.6: Ανασκόπηση των θέσεων εύρεσης του είδους Hygophum benoiti, με βάση τις διαθέσιμες 

αναφορές (τροποποιημένο από www.aquamaps.org). 

Το είδος Myctophum punctatum (Rafinesque, 1810), ανήκει στην οικογένεια Myctophidae και 

κατανέμεται στον Ανατολικό Ατλαντικό από τη Μαυριτανία μεταξύ των γεωγραφικών 

πλατών 15°N-30°N, στη Μεσόγειο και στο Δυτικό Ατλαντικό, από τη Γροιλανδία μέχρι τις 

ΗΠΑ (Catul et al., 2011, Εικόνα 1.7). Πρόκειται για ένα νυχτοεπιπελαγικό είδος, το οποίο 

κατά τη διάρκεια της νύχτας κινείται στην επιπελαγική ζώνη, ενώ κατά τη διάρκεια της 

ημέρας συναντάται σε μεγαλύτερα βάθη (Carpenter & de Angelis, 2016).  

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=865
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Εικόνα 1.7: Ανασκόπηση των θέσεων εύρεσης του είδους Myctophum punctatum, με βάση τις διαθέσιμες 

αναφορές (τροποποιημένο από www.aquamaps.org). 

 

1.7 Γενετική ποικιλότητα και γενετικοί δείκτες 

Γενετική ποικιλότητα 

Η γενετική ποικιλότητα συνιστά ένα από τα θεμελιώδη επίπεδα της βιοποικιλότητας, μαζί με 

την ποικιλότητα των ειδών και των οικοσυστημάτων (McNeely et al., 1990). Η γενετική 

ποικιλότητα είναι αποτέλεσμα μεταλλάξεων, ωστόσο διαφορετικές διαδικασίες καθορίζουν 

το βαθμό στον οποίο διατηρείται μέσα στους πληθυσμούς. Οι μεταλλάξεις  δημιουργούν νέα 

αλληλόμορφα, η κατανομή των οποίων εντός και μεταξύ των πληθυσμών επηρεάζεται από 

τις διαδικασίες της επιλογής, της μετανάστευσης και της γενετικής παρέκκλισης. Όλα αυτά 

τα φαινόμενα προκαλούν αλλαγές στις συχνότητες των γονιδίων και των αλληλομόρφων, 

οδηγώντας έτσι στην εξέλιξη των πληθυσμών (Avise, 1994; Feral, 2002). Η γενετική 

ποικιλότητα λοιπόν καθορίζει την οικολογική και εξελικτική προοπτική ενός είδους, δηλαδή 

τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί σε περιβαλλοντικές και ανθρωπογενείς διαταραχές και 

αποτελεί τη βάση για την ποικιλότητα μεταξύ των ειδών (Feral, 2002). Η αξία της γενετικής 

ποικιλότητας για την εξέλιξη και την επιβίωση των ειδών είναι πλέον αναμφισβήτητη και η 

περιγραφή της μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες τόσο για την ιστορία ενός είδους, 

όσο και για την υπάρχουσα πληθυσμιακή δομή του (Avise, 1994).   

Για την εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι, οι οποίες 

ποικίλουν ως προς το είδος της πληροφορίας που παρέχουν και ως προς το μέρος του 

γονιδιώματος που εξετάζουν. Οι μοριακοί δείκτες, δηλαδή πολυμορφικοί γενετικοί τόποι που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες ή όχι, χρησιμοποιούνται ευρέως για την περιγραφή της γενετικής 

ποικιλότητας και τη μελέτη εξελικτικών διεργασιών (Avise, 1994). Η σημασία της μελέτης 
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πολλών γενετικών τόπων στη φυλογένεση, τη φυλογεωγραφία και τη γενετική πληθυσμών 

είναι πλέον αποδεκτή (Cutter, 2013). Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης 

είναι η αύξηση της ισχύος των στατιστικών αναλύσεων, καθώς και η καλύτερη κάλυψη του 

γονιδιώματος, τα οποία επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων με λιγότερη μεροληψία 

(Allendorf & Luikart, 2006). Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν 

γενετικοί τόποι τόσο του μιτοχονδριακού όσο και του πυρηνικού DNA. 

Μιτοχονδριακό DNA 

Το μιτοχονδριακό DNA αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες ένα μοριακό εργαλείο που 

χρησιμοποιείται ευρέως για τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τη φυλογένεση, την 

πληθυσμιακή γενετική και τη φυλογεωγραφία (Moritz et al., 1987). Η καθιέρωση του 

μιτοχονδριακού DNA σε τέτοιου είδους μελέτες έγκειται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

που το καθιστούν ιδιαίτερα πολύτιμο στην κατανόηση των προτύπων γενετικής ποικιλότητας. 

Τα βασικότερα από αυτά είναι η απλοειδία, η κατά κανόνα μητρική κληρονόμηση και η 

έλλειψη ανασυνδιασμού (Avise, 2000; Harrison, 1989). Με βάση αυτά, το μιτοχοδριακό 

γονιδίωμα ενός είδους μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ενιαίος γενετικός τόπος με πολλαπλά 

αλληλόμορφα ή απλοτύπους (Avise, 1994). Ωστόσο, μέσω του μιτοχονδριακού 

γονιδιώματος, καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση μόνο της μητρικής γενεαλογίας, η οποία 

μπορεί να μη συμβαδίζει με τη γενεαλογία των ειδών ή των πληθυσμών (Harrison, 1989).  

Οι υψηλοί μεταλλακτικοί ρυθμοί που χαρακτηρίζουν το μιτοχονδριακό DNA (υψηλότεροι σε 

σχέση με το πυρηνικό μη επαναλαμβανόμενο DNA) μπορούν να παραγάγουν υψηλά επίπεδα 

ενδοειδικής ποικιλότητας και ισχυρή διαειδική διαφοροποίηση, ακόμη και σε σχετικά 

σύντομο εξελικτικά χρόνο (Brown et al., 1979; Wilson et al., 1985). Οι εξελικτικές αλλαγές 

που συμβαίνουν και οδηγούν στη δημιουργία νέων απλοτύπων είναι κυρίως σημειακές 

μεταλλαγές και σπανιότερα μεταλλαγές μήκους (Wilson et al., 1985). Το δραστικό 

πληθυσμιακό μέγεθος του μιτοχονδριακού γονιδιώματος ισούται με το ένα τέταρτο του 

αντίστοιχου πυρηνικού γονιδιώματος, επομένως οι μεταλλάξεις στο μιτοχονδριακό γονιδίωμα 

είναι πολύ πιο ευαίσθητες στην επίδραση της γενετικής παρέκκλισης σε σχέση με τους 

πυρηνικούς γενετικούς τόπους (Allendorf & Luikart, 2006).  

Πυρηνικό DNA 

Τα πυρηνικά γονίδια μπορούν επίσης να παρέχουν μεγάλο όγκο δεδομένων αλληλούχησης 

για φυλογεωγραφικές εκτιμήσεις σε ενδοειδικό επίπεδο. Το πυρηνικό γονιδίωμα 

χαρακτηρίζεται γενικά από χαμηλούς ρυθμούς εξέλιξης. Για το λόγο αυτό επιλέγονται 

συνήθως γενετικοί τόποι, οι οποίοι παρουσιάζουν ταχύτερο ρυθμό εξέλιξης από τον 

αντίστοιχο μέσο του πυρηνικού γονιδιώματος, όπως είναι τα ιντρόνια γονιδίων που 
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κωδικοποιούν πρωτεΐνες και οι διαγονιδιακές περιοχές (Avise, 2009). Ένα σημαντικό 

μειονέκτημα στη μελέτη των πυρηνικών τόπων είναι το φαινόμενο του ανασυνδυασμού, το 

οποίο προκαλεί μια συνεχή ανακατάταξη ασύνδετων γονιδίων σε νέους συνδυασμούς, ή 

ακόμη και στην ανταλλαγή γενετικής πληροφορίας μεταξύ διαφορετικών αλληλομόρφων του 

ίδιου γενετικού τόπου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη συνένωση περιοχών DNA που έχουν 

διαφορετική εξελικτική ιστορία (Avise, 2009). Έτσι το φαινόμενο του ανασυνδυασμού τείνει 

να περιπλέκει τη γενεαλογική ιστορία του πυρηνικού γονιδιώματος. Παρόλα αυτά το 

πυρηνικό γονιδίωμα, λόγω της διγονεϊκής του κληρονόμησης, μπορεί να παρέχει πολύτιμες 

πληροφορίες για την εξελικτική ιστορία και των δύο φύλων, οι οποίες σε συνδυασμό με 

μιτοχονδριακά δεδομένα, μπορούν να προσδώσουν μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για την 

εξελικτική ιστορία των ειδών (Toews & Brelsford, 2012). 

Γενετικές μελέτες στους μεσοπελαγικούς ιχθείς 

Παρά το γεγονός ότι οι μεσοπελαγικοί ιχθύες παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αφθονία και 

σημαντικό οικολογικό ρόλο, αποτελούν μια ιδιαίτερα υπομελετημένη ομάδα οργανισμών και 

οι έρευνες σε αυτά βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Ακόμη πιο περιορισμένες είναι οι 

έρευνες σε γενετικό επίπεδο που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα. Από τις λιγοστές 

γενετικές μελέτες που υπάρχουν διαθέσιμες, η πλειοψηφία αυτών διερευνά φυλογενετικές 

σχέσεις με τη χρήση μιτοχονδριακών και πυρηνικών δεικτών. Τα αποτελέσματα των ερευνών 

αυτών μεταξύ άλλων, οδήγησαν σε επανεξέταση του ταξινομικού προσδιορισμού ορισμένων 

ειδών του γένους Maurolicus (Kim et al., 2008; Rees et al., 2017; Rees et al., 2020; Suneetha 

et al., 2000), έδειξαν την ύπαρξη δύο φυλογενετικών κλάδων, τόσο στο γένος Hygophum 

(Yamaguchi et al., 2000), όσο και στο γένος Benthosema, καθώς επίσης και την παρουσία 

πιθανών κρυπτικών ειδών (Gordeeva, 2014a; Zahuranec et al., 2012). Οι ελάχιστες 

διαθέσιμες εργασίες που αφορούν τη μελέτη της ενδοειδικής γενετικής ποικιλότητας, έχουν 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση αλλοενζύμων (Kristoffersen & Salvanes, 2009; Suneetha & 

Salvanes, 2001), μιτοχονδριακών ή/και πυρηνικών γονιδίων (Christiansen et al., 2018; 

Gordeeva, 2014b; Habib et al., 2012; Kenchington et al., 2017; Kojima et al., 2009; 

Pappalardo et al., 2015; Terada et al., 2018), μικροδορυφορικών τόπων (Gordeeva, 2011; Van 

de Putte et al., 2012) και της μεθοδολογίας RADseq (Rodriguez-Ezpeleta et al., 2017). Από 

τις εργασίες αυτές φαίνεται ότι τα μεσοπελαγικά είδη που εκτελούν κάθετες μεταναστεύσεις 

χαρακτηρίζονται γενικά από μέτρια ως υψηλή απλοτυπική και χαμηλή νουκλεοτιδική 

ποικιλότητα και μικρές γενετικές αποστάσεις, τα οποία αποτελούν ενδείξεις υψηλής 

συνδεσιμότητας και γονιδιακής ροής μεταξύ των πληθυσμών στο εύρος εξάπλωσης του κάθε 

είδους. Ωστόσο έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις ύπαρξης γενετικής δομής σε πληθυσμούς 

μεσοπελαγικών ειδών μεταξύ απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών. Αντίθετα, τα είδη που 
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δεν εκτελούν κάθετες μεταναστεύσεις φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλότερη γενετική 

ποικιλότητα και πληθυσμιακή δομή. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μελέτες αυτές στην 

πλειοψηφία τους αφορούν μικρό αριθμό ατόμων του κάθε είδους, περιορίζονται σε 

συγκεκριμένες περιοχές και όχι στο σύνολο του εύρους εξάπλωσης τους και χρησιμοποιούν 

μικρό αριθμό μοριακών δεικτών.   

1.8 Σκοπός της εργασίας 

Παρόλο που οι μεσοπελαγικοί ιχθύες αποτελούν βασική συνιστώσα των οικοσυστημάτων της 

βαθιάς θάλασσας, η βιολογία και η οικολογία τους παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αξιοσημείωτο ρόλο των ειδών αυτών στα τροφικά πλέγματα και 

στις ροές άνθρακα των ωκεανών, αλλά και τις άμεσες και έμμεσες απειλές που σχετίζονται με 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για περαιτέρω μελέτη τους 

και η απόκτηση δεδομένων σε πληθυσμιακό επίπεδο. Οι γνώσεις αυτές θα συμβάλλουν 

αφενός στο να αποκτηθεί μια πληρέστερη εικόνα των ειδών αυτών και του οικολογικού τους 

ρόλου και αφετέρου στην ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων για την προστασία και τη 

διαχείρισή τους.  

Στην παρούσα εργασία μελετάται η ενδοειδική γενετική ποικιλότητα τεσσάρων ειδών 

μεσοπελαγικών ιχθύων (Maurolicus muelleri, Benthosema glaciale, Hygophum benoiti, 

Myctophum punctatum) στις ελληνικές θάλασσες. Για το σκοπό αυτό αλληλουχήθηκαν τρία 

μιτοχονδριακά γονίδια και ένας πυρηνικός γενετικός τόπος και τα αποτελέσματα 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας διαφορετικών πληθυσμών 

και της ύπαρξης γεωγραφικών προτύπων διαφοροποίησης των τεσσάρων ειδών στην Ελλάδα. 

Επιπλέον μελετήθηκε και η ευρύτερη φυλογεωγραφία του κάθε είδους, με κοινή ανάλυση 

των απλοτύπων που βρέθηκαν στην Ελλάδα και των διαθέσιμων δημοσιευμένων 

αλληλουχιών από το σύνολο του εύρους εξάπλωσης τους. Απώτερος στόχος ήταν η 

παραγωγή γνώσεων για τα συγκεκριμένα είδη και κατ’ επέκταση για την ομάδα των 

μεσοπελαγικών ιχθύων, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην πληρέστερη περιγραφή των 

ιχθυοαποθεμάτων τους, για τα οποία υπάρχουν περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες, 

ειδικά σε εθνικό επίπεδο. 
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2 Υλικά και Μέθοδοι 

2.1 Δειγματοληψία 

Τα δείγματα από κάθε είδος που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, προήλθαν από 

δειγματοληψίες στα πλαίσια των προγραμμάτων MESOBED (Mesopelagic fish: biology, 

ecological role and distribution of a disregarded trophic link), MEDIAS (Mediterranean 

International Acoustic Surveys) και MEDITS (International bottom trawl survey in the 

Mediterranean). Οι περιοχές δειγματοληψίας εντός της Ελλάδας από τις οποίες μελετήθηκαν 

πληθυσμοί από τα τέσσερα είδη περιελάμβαναν τον Κορινθιακό και Σαρωνικό Κόλπο, το 

Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, το Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, το Κρητικό Πέλαγος και το Ιόνιο 

Πέλαγος. Επίσης μελετήθηκαν και άτομα από δύο περιοχές των μεσογειακών ακτών της 

Ισπανίας (Εικόνα 2.1). Οι δειγματοληψίες αυτές έλαβαν χώρα κατά την περίοδο Νοέμβριος 

2018 έως Οκτώβριος 2020.  

 

Εικόνα 2.1: Χάρτης απεικόνισης των περιοχών δειγματοληψίας στην Ελλάδα και στην Ισπανία (Kor: 

Κορινθιακός Κόλπος, Sar: Σαρωνικός Κόλπος, NAT: Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, Eub: Βόρειος Ευβοϊκός 

Κόλπος, Her: Κρητικό Πέλαγος, Ion: Ιόνιο Πέλαγος, GSA01-GSA06: Ισπανία). 
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Για τη συλλογή των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν σύρσεις στα επιθυμητά στρώματα 

σκέδασης τόσο για τη μέρα όσο και τη νύχτα, με τη χρήση των κατάλληλων 

δειγματοληπτικών εργαλείων ανά περίπτωση. Το αλίευμα κάθε σύρσης χωρίστηκε ανά είδος 

όπου ήταν δυνατόν, είτε επάνω στο σκάφος, είτε στο εργαστήριο όπου μεταφέρθηκε στις 

περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός πάνω στο σκάφος και πραγματοποιήθηκαν 

οι απαιτούμενες μετρήσεις. 

Για τα είδη που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για γενετικές αναλύσεις, συλλέχθηκαν 

δείγματα ιστών από μύες ή πτερύγια από κάθε άτομο και τοποθετήθηκαν σε eppendorfs με 

90% αιθανόλη, τα οποία έφεραν ετικέτες με κατάλληλη κωδικοποίηση. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιήθηκε για 20-30 άτομα ανά πληθυσμό ή για το μέγιστο αριθμό δειγμάτων που 

ήταν διαθέσιμος σε πληθυσμούς με λιγότερα άτομα.  

2.2 Εξαγωγή DNA 

Η εξαγωγή DNA πραγματοποιήθηκε από τους διατηρημένους σε αιθανόλη ιστούς, σύμφωνα 

με το πρωτόκολλο του Miller (1988) που βασίζεται στη χρήση άλατος, με μικρές 

τροποποιήσεις. 

Επιχειρήθηκε εξαγωγή DNA από 20 άτομα ανά πληθυσμό για κάθε είδος, ή από το μέγιστο 

διαθέσιμο αριθμό για πληθυσμούς με λιγότερα από 20 άτομα (Πίνακας 2.1). Εξαίρεση 

αποτέλεσε ο πληθυσμός Maurolicus muelleri από το Ιόνιο Πέλαγος για τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε εξαγωγή DNA από όλα τα άτομα (23), διότι τα δείγματα δεν ήταν σε 

καλή κατάσταση. Αναλυτικές πληροφορίες για τα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν ανά 

πληθυσμό και ανά είδος παρατίθενται στους Πίνακες 1-4 του Παραρτήματος ΙΙ. 

Πίνακας 2.1: Συνολικός αριθμός δειγμάτων από κάθε περιοχή δειγματοληψίας στα οποία έγινε εξαγωγή  

DNA. 

 M. muelleri B. glaciale H. benoiti M. punctatum 

Κορινθιακός Κόλπος 20 20 20 20 

Σαρωνικός Κόλπος 20 20 20 20 

Β. Αιγαίο Πέλαγος 20 20 20 20 

Β. Ευβοϊκός Κόλπος 20 20   

Κρητικό Πέλαγος 20 14   

Ιόνιο Πέλαγος 23    

Ισπανία (GSA01) 12    

Ισπανία (GSA06) 15    

Προκειμένου να ελεγχθεί η επιτυχία ή μη της εξαγωγής, αλλά και η ποιότητα του DNA, 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση μικρής ποσότητας του διαλύματος (2 μL) σε πήκτωμα 
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αγαρόζης 1% w/v με ρυθμιστικό διάλυμα 1x ΤΑΕ και 10 mg/ml βρωμιούχο αιθίδιο για 30 

λεπτά σε τάση 90V. Η ύπαρξη ασθενών ζωνών ή η απουσία φθορισμού ήταν ενδεικτική της 

μη αποτελεσματικής εξαγωγής DNA, ενώ η εικόνα εκτεταμένου φθορισμού (smear) 

ενδεικτική της σοβαρής κατάτμησης του εξαγόμενου DNA. Επίσης, πραγματοποιήθηκε 

ποσοτικοποίηση του εξαγόμενου DNA με τη χρήση του φασματοφωτόμετρου Nanodrop 

1000 (Thermo Fischer Scientific). Ανάλογα με τη συγκέντρωση του κάθε δείγματος, έγιναν οι 

κατάλληλες αραιώσεις, έτσι ώστε όλα τα δείγματα να έχουν τελική συγκέντρωση 30-50 ng, 

καθώς προσδιορίστηκε εμπειρικά ότι συγκεντρώσεις εντός αυτών των ορίων είναι 

ικανοποιητικές για την αποτελεσματική ενίσχυση του DNA στις αντιδράσεις PCR. 

2.3 Ενίσχυση με Αλυσιδωτή Αντίδραση της Πολυμεράσης (PCR) 

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις διαθέσιμες αλληλουχίες στη Genbank για κάθε υπό 

μελέτη είδος της παρούσας εργασίας, επιλέχθηκαν για την ανάλυση πέντε γενετικοί τόποι, 

τέσσερις στο μιτοχονδριακό DNA (COI, 16S, 12S, Cytb) και δύο στο πυρηνικό (ITS2, 

ιντρόνιο του γονιδίου S7). Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση κάθε 

γενετικού τόπου θεωρούνται καθολικής (universal) αποτελεσματικότητας και 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2.  

Όλες οι αντιδράσεις PCR είχαν τελικό όγκο 15 μL και πραγματοποιήθηκαν σε αυτόματο 

κυκλοποιητή (Τ100™ Biorad Thermal Cycler). Τα προγράμματα θερμοκρασιακού προφίλ 

και οι συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων για κάθε γενετικό τόπο, όπως προέκυψαν ύστερα 

από βελτιστοποίηση των αντιδράσεων, παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Η ποιότητα 

και η ποσότητα του ενισχυμένου DNA για όλους τους τόπους ελέγχθηκε με οριζόντια 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1,5% w/v με ρυθμιστικό διάλυμα 1x ΤΑΕ και 10 mg/

ml βρωμιούχο αιθίδιο για 40 λεπτά σε τάση 80V.  



22 
 

 

Πίνακας 2.2: Ζεύγη και αλληλουχίες εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση κάθε γενετικού 

τόπου. 

Γονιδίωμα Γενετικός Τόπος Εκκινητής Αλληλουχία (5’→ 3’) 

mtDNA 

COI 

FishCoxI_F1 TCAACCAACCACAAAGACATTGGCAC 

FishCoxI_R1 TAGACTTCTGGGTGGCCAAAGAATCA 

FishCoxI_R2 ACTTCAGGGTGACCGAAGAATCAGAA 

16S 
16SarL CGCCTGTTTATCAAAAACAT 

16SbrH CCGGTCTGAACTCAATCACGT 

12S 
L1091 AAACTGGGATTAGATACCCCACTA 

H1478 GAGGGTGACGGGCGGTGTGT 

 
Cytb 

H15240 TTRTCTACNGARAANCCNCCTCA 

 H15926 AAGGGKGGATTTTAACCTCCG 

nDNA 

ITS2 
FISH5.8SF TTAGCGGTGGATCACTCGGCTCGT 

FISH28SR TCCTCCGCTTAGTAATATGCTTAAATTCAGC 

S7 intron 
S7RPEX1F  TGGCCTCTTCCTTGGCCGTC  

S7RPEX2R  AACTCGTCTGGCTTTTCGCC  

 

COI  

Όσον αφορά το γονίδιο COI, χρησιμοποιήθηκαν δύο ζεύγη εκκινητών, τα FishCoxI_F1- 

FishCoxI_R1 και FishCoxI_F1- FishCoxI_R2 (Ward et al., 2005), τα οποία πολλαπλασιάζουν 

ένα κομμάτι του μιτοχονδριακού DNA μήκους περίπου 660 bp. Για την ενίσχυση του 

συγκεκριμένου γονιδίου χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά πρωτόκολλα. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα Touchdown PCR (Πίνακες 1 και 2, Παράρτημα Ι), το οποίο 

αυξάνει την ειδικότητα και την απόδοση της αντίδρασης PCR. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

επιλογή μιας αρχικής θερμοκρασίας υβριδισμού των εκκινητών, η οποία είναι υψηλότερη από 

τη θερμοκρασία τήξης τους, και στη συνέχεια σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας αυτής σε 

επόμενους κύκλους, σε θερμοκρασίες που επιτρέπουν τον υβριδισμό των εκκινητών στη 

μήτρα DNA. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται ενίσχυση μόνο του επιθυμητού τμήματος 

DNA και ελαχιστοποιείται η παραγωγή μη ειδικών προϊόντων (Korbie & Mattick, 2008). Στα 

δείγματα στα οποία δεν ήταν επιτυχής η ενίσχυση με το πρόγραμμα Touchdown, 

χρησιμοποιήθηκε ένα δεύτερο πρόγραμμα, με χαμηλότερη θερμοκρασία υβριδισμού και 

υψηλότερη συγκέντρωση χλωριούχου μαγνησίου (Πίνακας 3, Παράρτημα Ι).  
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16S και 12S 

Για τα μιτοχονδριακά rRNA γονίδια 12S και 16S χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα τα ζεύγη 

εκκινητών L1091-H1478 (Kocher et al., 1989) και 16SarL-16SbrH (Palumbi, 1996). Το 

πρώτο ζεύγος  ενισχύει ένα τμήμα του μιτοχονδριακού DNA μήκους περίπου 390 bp και το 

δεύτερο ένα τμήμα μήκους 580 bp. Τα βελτιστοποιημένα προγράμματα των αντιδράσεων 

PCR παρατίθενται στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος I.  

ITS2 

Η ενίσχυση της διαγονιδιακής περιοχής ITS2 του πυρηνικού DNA, πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση των εκκινητών FISH5.8SF και FISH28SR (Johansen et al., 2006). Οι εκκινητές αυτοί 

είναι συμπληρωματικοί με τις περιοχές εκατέρωθεν του ITS2, οι οποίες αποτελούν τμήματα 

των γονιδίων 5.8S και 28S, και έτσι πολλαπλασιάζουν ολόκληρη τη διαγονιδιακή περιοχή, η 

οποία έχει μήκος περίπου 450 bp, αν και έχουν παρατηρηθεί διακυμάνσεις μεταξύ 

διαφορετικών ειδών (Johansen et al., 2006). Το πρόγραμμα της αντίδρασης PCR και οι 

συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων, παρατίθενται στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος Ι. 

Ιντρόνιο S7 

Για την ενίσχυση του ιντρονίου S7 χρησιμοποιήθηκε το ζεύγος εκκινητών S7RPEX1F-

S7RPEX2R  (Chow & Yanagimoto, 2016). Οι αλληλουχίες των εκκινητών αυτών είναι 

συμπληρωματικές με συντηρημένες αλληλουχίες του γονιδίου S7, επομένως 

πολλαπλασιάζεται ολόκληρη η αλληλουχία του ιντρονίου. Λόγω της μεγάλης διακύμανσης 

του ιντρονίου αυτού σε μέγεθος μεταξύ διαφορετικών ειδών ιχθύων (Chow & Yanagimoto, 

2016), καθώς και του ότι δεν υπήρχε αντίστοιχη διαθέσιμη πληροφορία για τα υπό μελέτη 

είδη, δεν ήταν γνωστό το αναμενόμενο μέγεθος του ενισχυμένου τμήματος DNA. Το 

πρωτόκολλο αντίδρασης PCR που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 

6 του Παραρτήματος Ι.  

 

2.4 Καθαρισμός των προϊόντων PCR 

Ο καθαρισμός των προϊόντων της αντίδρασης πολυμερισμού έγινε με τη μέθοδο 

κατακρήμνισης με αιθανόλη (ethanol/sodium acetate precipitation). Η μέθοδος αυτή 

αποσκοπεί στην απομάκρυνση των αντιδραστηρίων της PCR (πολυμεράση, εκκινητές, 

νουκλεοτίδια, συστατικά του ρυθμιστικού διαλύματος της πολυμεράσης), έτσι ώστε να 

παραμείνει τελικά μόνο το ενισχυμένο τμήμα DNA.  
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2.5 Αντίδραση αλληλούχησης 

Τα καθαρισμένα προϊόντα PCR ποσοτικοποιήθηκαν με φωτομέτρηση σε φασματοφωτόμετρο 

Nanodrop 1000 και πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλες αραιώσεις έτσι ώστε κάθε δείγμα να 

έχει τελική συγκέντρωση 20 ng/μL. Κατόπιν έγινε η αντίδραση αλληλούχησης με τη διδεόξυ 

μέθοδο του Sanger χρησιμοποιώντας το kit BigDye terminator v3.1 (Applied Biosystems).  

Η αντίδραση αλληλούχισης έγινε σε τελικό όγκο 10 μL και περιλάμβανε 0,5 μL μείγμα

BigDye v3.1, 1,75 μL BigDye buffer 5x, 0,25 μL εκκινητή 10 μΜ, 40 ng  DNA και dH2O.  Το

πρόγραμμα της αντίδρασης παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3. Όλες οι αντιδράσεις 

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του forward εκκινητή, ενώ σε περιπτώσεις όπου η ποιότητα 

της παραγόμενης αλληλουχίας δεν ήταν η ενδεδειγμένη σε όλο το μήκος της, η αντίδραση 

επαναλήφθηκε με τη χρήση του reverse εκκινητή. 

Πίνακας 2.3: Πρόγραμμα αντίδρασης αλληλούχησης. 

Συνθήκες PCR 

Προεπώαση 95
ο
 C 180 sec 

Αποδιάταξη 95
ο
C 30 sec 

Υβριδισμός 68
ο
C 30 sec 35 κύκλοι 

Επιμήκυνση 72
o
C 30 sec 

Τελική επιμήκυνση 72
o
C 60 sec 

Μετά την PCR, η αντίδραση καθαρίστηκε από τα μη ενσωματωμένα διδεοξυνουκλεοτίδια με 

κατακρήμνιση με αιθανόλη, αντίστοιχα με τον καθαρισμό των προϊόντων PCR. Στο τέλος το 

προϊόν της αντίδρασης διαλύθηκε σε 10 μL φορμαμίδιο υψηλής καθαρότητας (HiDi 

formamide), αποδιατάχθηκε με θέρμανση στους 95 °C για 7 λεπτά και ηλεκτροφορήθηκε 

στον αυτόματο αναλυτή αλληλουχιών (sequencer) ΑΒΙ 3730 (Applied Biosystems). Με τον 

τρόπο αυτό παράγεται ένα χρωματογράφημα (Εικόνα 2.2) που αντιπροσωπεύει την υπό 

μελέτη αλληλουχία, με κάθε δεοξυριβονουκλεοτίδιο να αντιστοιχεί σε μία κορυφή με 

χαρακτηριστικό χρώμα. 
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Εικόνα 2.2: Τμήμα χρωματογραφήματος. Κάθε ένα δεοξυριβονουκλεοτίδιο παρουσιάζεται με 

χαρακτηριστικό χρώμα. 

 

2.6 Ανάλυση δεδομένων 

Επεξεργασία και ανάλυση αλληλουχιών  

Έχοντας ως ελάχιστο αριθμό τα έξι άτομα ανά πληθυσμό σε όλους τους γενετικούς τόπους σε 

κάθε είδος, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές αυξήσεις με μέγιστο αριθμό τα 14 άτομα,  

προκειμένου να εξεταστεί αν η προσθήκη ατόμων οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση της γενετικής 

ποικιλότητας, δηλαδή στην παρουσία νέων απλοτύπων. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν από κάθε 

πληθυσμό τα άτομα με την καλύτερη ποιότητα DNA με βάση τις ποσοτικοποιήσεις και τις 

εικόνες ηλεκτροφόρησης από την εξαγωγή, και παρήχθησαν οι απαιτούμενες αλληλουχίες για 

κάθε ένα από αυτά.  

Τα χρωματογραφήματα που προέκυψαν από την αλληλούχηση κάθε δείγματος, εισήχθησαν 

για οπτικό έλεγχο και επεξεργασία στο πρόγραμμα MEGA v.7 ( Kumar, Stecher and Tamura 

2015). Στις περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκε αλληλούχηση και προς τις δύο κατευθύνσεις, 

οι δύο αλληλουχίες που αντιστοιχούσαν στο ίδιο δείγμα στοιχίστηκαν με τη βοήθεια του 

προγράμματος ClustalW, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα MEGA v.7, και έτσι 

προέκυψε με βεβαιότητα η τελική αλληλουχία.  

Τα σύνολα των τελικών αλληλουχιών για κάθε είδος και κάθε γονίδιο στοιχίστηκαν εκ νέου 

με το πρόγραμμα ClustalW μαζί με μία δημοσιευμένη αλληλουχία από τη Genbank, στις 

περιπτώσεις που ήταν διαθέσιμη (Πίνακας 2.4), η οποία αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο 

δυνατό μήκος του εκάστοτε γενετικού τόπου, προκειμένου να γίνει η τελική στοίχιση 

(alignment) και να προσδιοριστεί το μέγιστο δυνατό ομόλογο τμήμα των αλληλουχιών. Στη 

συνέχεια, για κάθε είδος δημιουργήθηκε και ένα νέο αρχείο, το οποίο περιελάβανε σύνθετες 

αλληλουχίες του μιτοχονδριακού DNA (concatenated), οι οποίες προέκυψαν από τη 

συνένωση των αλληλουχιών των μιτοχονδριακών γονιδίων για κάθε άτομο. Με βάση την 

τελική στοίχιση, εντοπίστηκαν οι πολυμορφικές θέσεις και προσδιορίστηκαν οι διαφορετικοί 

απλότυποι. Για την αντιστοίχηση των αλληλουχιών σε απλοτύπους χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα DnaSP v5 (Librado & Rosas, 2009). 
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Πίνακας 2.4: Κωδικοί Genbank των αλληλουχιών που χρησιμοποιήθηκαν για την στοίχιση. 

 COI 12S 16S ITS2 

M. muelleri KU958034 MH998266 KU958069 KU958083 

B. glaciale AP012264 AP012264 AP012264 - 

H. benoiti EU148202 LC146017 AB024912 - 

M.punctatum AP012239 AP012239 AP012239 - 

 

Γενετική ποικιλότητα  

Για την εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας του κάθε πληθυσμού, αλλά και του κάθε είδους 

γενικότερα, υπολογίστηκαν οι τυπικοί δείκτες γενετικής ποικιλότητας, δηλαδή η απλοτυπική 

(Hd) και η νουκλεοτιδική (π) ποικιλότητα, με τη χρήση του προγράμματος DnaSP v5 

(Librado & Rosas, 2009), για όλους τους γενετικούς τόπους, καθώς και για τις σύνθετες 

(concatenated) αλληλουχίες του μιτοχονδρίου. Επίσης υπολογίστηκε και ο αριθμός των 

«ιδιωτικών» απλοτύπων κάθε πληθυσμού, δηλαδή ο αριθμός των απλοτύπων, οι οποίοι 

απαντώνται αποκλειστικά σε έναν πληθυσμό. 

Γενετική διαφοροποίηση πληθυσμών 

Η γενετική απόσταση μεταξύ των πληθυσμών εκτιμήθηκε αρχικά με τη μέθοδο p-distance 

που υπολογίζει το ποσοστό p των νουκλεοτιδικών θέσεων, στις οποίες οι αλληλουχίες 

διαφέρουν. Οι αποστάσεις αυτές εκτιμήθηκαν με τη βοήθεια του φυλογενετικού 

προγράμματος MEGA v.7 (Kumar, Stecher and Tamura 2015). Κατά τον υπολογισμό των 

γενετικών αποστάσεων με αυτή τη μεθοδολογία δε λαμβάνονται υπόψη τα κενά, τα οποία 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα ένθεσης/ελλείματος (indel) ή δεδομένων που λείπουν. 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη γενετικής δομής στους πληθυσμούς πραγματοποιήθηκε με τη 

μεθοδολογία ανάλυσης της μοριακής διακύμανσης (AMOVA, Excoffier et al., 1992), όπως 

περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Arlequin v.3.5.2.2 (Excoffier & Lischer, 2010). Η AMOVA 

είναι μια ιεραρχική ανάλυση διακύμανσης (analysis of varience) που έχει ως στόχο να 

περιγράψει την ιεραρχική δομή ενός συνόλου δειγμάτων, διαιρώντας τη συνολική 

παρατηρούμενη διακύμανση της ποικιλότητας σε συνιστώσες συνδιακύμανσης (covarience 

components) που οφείλονται σε διαφορές τόσο εντός όσο και ανάμεσα σε προκαθορισμένες 

ομαδοποιήσεις των δειγμάτων (Excoffier et al., 2005). Στην περίπτωση των απλοτυπικών 

δεδομένων, η συνολική διακύμανση της μοριακής ποικιλότητας που παρατηρείται είναι το 

άθροισμα της συνιστώσας συνδιακύμανσης που οφείλεται σε διαφορές ανάμεσα στους 

απλοτύπους εντός ενός πληθυσμού, της συνιστώσας συνδιακύμανσης που οφείλεται σε 
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διαφορές ανάμεσα στους απλοτύπους από διαφορετικούς πληθυσμούς εντός μιας ομάδας και 

της συνιστώσας συνδιακύμανσης που οφείλεται σε διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. Με την 

AMOVA υπολογίζεται το ποσοστό κατά το οποίο η κάθε συνιστώσα συνεισφέρει στη 

συνολική διακύμανση. Με βάση τις συνιστώσες της διακύμανσης υπολογίζονται οι 

συντελεστές Φ (fixation indices) που συνοψίζουν το βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ 

πληθυσμιακών διαιρέσεων και αποτελούν μοριακά ανάλογα των συντελεστών F (F-statistics, 

Wright, 1965). Ο συντελεστής ΦCT μετρά τη διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων πληθυσμών, 

ο ΦSC μεταξύ των πληθυσμών εντός των ομάδων και ο ΦST μεταξύ των πληθυσμών σε 

ολόκληρο το σύνολο δειγμάτων. Οι τιμές των συντελεστών κυμαίνονται από μηδέν που 

σημαίνει πρακτικά καμία διαφοροποίηση, έως τη μονάδα που είναι μια θεωρητική τιμή 

μέγιστης διαφοροποίησης. Η στατιστική ισχύς των συντελεστών αυτών, η οποία καθορίζει 

και την απόρριψη ή μη των ομαδοποιήσεων, εκτιμάται με τη χρήση ελέγχων μη 

παραμετρικής αντιμετάθεσης (non-parametric permutation tests), όπως περιγράφονται από 

τους Excoffier et al. (1992). 

Για τα είδη M. muelleri και B. glaciale, για τα οποία υπήρχαν δεδομένα από ικανοποιητικό 

αριθμό πληθυσμών, πραγματοποιήθηκαν διαφορετικοί συνδυασμοί ομαδοποιήσεων, 

βασισμένοι σε γεωγραφικά κριτήρια (π.χ ανατολικές-δυτικές ομάδες, βόρεια-νότια). Τα είδη 

H. benoiti και M. punctatum δε συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη ανάλυση, λόγω του 

μικρού αριθμού διαθέσιμων πληθυσμών (τρεις). Για τον υπολογισμό των πινάκων γενετικής 

απόστασης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του αριθμού συσσωρευμένων μεταλλαγών (pairwise 

difference), ενώ τα επίπεδα σημαντικότητας των συντελεστών Φ εκτιμήθηκαν με 10.000 

τυχαίες αντιμεταθέσεις. Με την ίδια μεθοδολογία υπολογίστηκαν και οι τιμές ΦST ανά ζεύγος 

πληθυσμών (Pairwise ΦST), με τη βοήθεια του προγράμματος Arlequin v.3.5.2.2 (Excoffier & 

Lischer, 2010). Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε σε όλα τα είδη για τις σύνθετες 

αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated) και για το ITS2, καθώς επίσης και για το πλέον 

πληροφοριακό μιτοχονδριακό γονίδιο σε κάθε περίπτωση, δηλαδή αυτό με το μεγαλύτερο 

αριθμό διαθέσιμων αλληλουχιών και τον υψηλότερο πολυμορφισμό.  

Φυλογεωγραφικές αναλύσεις 

Για την αναπαράσταση των φυλογενετικών σχέσεων των απλοτύπων κατασκευάστηκαν 

δίκτυα διάμεσης σύνδεσης (Median-Joining network, Bandelt et al., 1999) με τη βοήθεια του 

προγράμματος PopART (Leigh & Bryant, 2015). Τα δίκτυα διάμεσης σύνδεσης προκύπτουν 

ουσιαστικά από δέντρα ελάχιστης ανάπτυξης (Minimum-Spanning trees), στα οποία 

προστίθενται με κριτήρια φειδωλότητας ενδιάμεσα σημεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν 

απλότυπους που απουσιάζουν, δηλαδή προγονικούς απλότυπους που έχουν εξαφανιστεί ή 

απλότυπους που δεν εντοπίστηκαν κατά τη δειγματοληψία. Τα δέντρα ελάχιστης ανάπτυξης 
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αποτελούν διαγραμματικές απεικονίσεις που συνδέουν απλότυπους χωρίς κυκλικές σχέσεις 

και προγονικούς κόμβους, με τέτοιο τρόπο ώστε το συνολικό μήκος των κλάδων, δηλαδή το 

άθροισμα των αποστάσεων μεταξύ των απλοτύπων, να είναι το ελάχιστο δυνατό (Bandelt et 

al., 1999). Για κάθε είδος, κατασκευάστηκαν δίκτυα διάμεσης σύνδεσης για τα πιο 

πολυμορφικά μιτοχονδριακά γονίδια, για το ITS2 και για τις σύνθετες αλληλουχίες του 

μιτοχονδρίου (concatenated) με παράμετρο ε=0, ώστε να προκύψει το δίκτυο ελάχιστης 

ανάπτυξης. 

Για τη διερεύνηση των εξελικτικών σχέσεων και της θέσης των ελληνικών πληθυσμών στη 

γενικότερη φυλογεωγραφία των εξεταζόμενων ειδών, ήταν απαραίτητη η επεξεργασία και η 

ανάλυση ενός ευρύτερου συνόλου δεδομένων που θα περιελάμβανε όσο το δυνατόν 

περισσότερη γενετική πληροφορία από εκτεταμένες περιοχές της γεωγραφικής εξάπλωσης 

του κάθε είδους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων 

Genbank και BOLD για τις δημοσιευμένες αλληλουχίες κάθε είδους και επιλέχθηκε για την 

ανάλυση το γονίδιο COI, για το οποίο ήταν διαθέσιμος ο μεγαλύτερος αριθμός αλληλουχιών 

από διαφορετικές περιοχές. Για κάθε είδος χρησιμοποιήθηκαν όσες αλληλουχίες είχαν 

στοιχεία για την περιοχή προέλευσής τους και μήκος τέτοιο, ώστε να μη χαθεί μέρος της 

γενετικής ποικιλότητας των ελληνικών αλληλουχιών. Για το είδος M. muelleri 

χρησιμοποιήθηκαν και οι αλληλουχίες του είδους M. amethystinopunctatus, καθώς έχει 

δειχθεί ότι τα άτομα αυτών των δύο ειδών, δεν παρουσιάζουν αρκετά μεγάλες διαφορές 

μεταξύ τους ώστε να ανήκουν σε ξεχωριστά είδη (Rees et al., 2017, 2020). Οι αλληλουχίες 

αυτές στοιχήθηκαν με τις αντίστοιχες αλληλουχίες των ελληνικών (και ισπανικών στην 

περίπτωση του M. muelleri) δειγμάτων κάθε είδους και προσδιορίστηκαν οι απλότυποι που 

προέκυψαν για το κοινό τμήμα. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε δίκτυο διάμεσης σύνδεσης 

για κάθε είδος με το πρόγραμμα PopART (Leigh & Bryant, 2015), με τον τρόπο που 

περιγράφεται παραπάνω.  

Δημογραφική ιστορία 

Η διερεύνηση της δημογραφικής ιστορίας των τεσσάρων ειδών πραγματοποιήθηκε με την 

ανάλυση Mismatch distribution για τις σύνθετες (concatenated) αλληλουχίες του 

μιτοχονδρίου, όπως περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Arlequin v.3.5.2.2 (Excoffier & Lischer, 

2010). Με την ανάλυση αυτή υπολογίζεται η κατανομή του παρατηρούμενου αριθμού των 

διαφορών μεταξύ των απλοτύπων ανά ζεύγη. Η κατανομή αυτή έχει συνήθως πολλαπλές 

κορυφές (multimodal) όταν οι πληθυσμοί παρουσιάζουν δημογραφική ισορροπία και μία 

κορυφή (unimodal) σε πληθυσμούς οι οποίοι έχουν υποστεί μια πρόσφατη δημογραφική 

αύξηση (Excoffier et al., 2005). Το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων (sum of 

square deviations, SSD) και ο δείκτης Harpending’s raggedness (r) χρησιμοποιήθηκαν 
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προκειμένου να ελεγχθεί η απόκλιση από το μοντέλο απότομης αύξησης. H στατιστική ισχύς 

των δεικτών αυτών αποτελεί μέτρο εκτίμησης της καταλληλότητας του μοντέλου αύξησης 

για την περιγραφή της κατανομής των παρατηρούμενων διαφορών (Excoffier et al., 2005). Ο 

έλεγχος της υπόθεσης της απότομης αύξησης ελέγχθηκε με 1.000 ψευδο-επαναλήψεις 

(replicates) σε κάθε είδος. 

Για την περαιτέρω εξέταση της απότομης αύξησης/επέκτασης χρησιμοποιήθηκαν δύο 

επιπλέον στατιστικές αναλύσεις, η εκτίμηση της παραμέτρου D του Tajima (Tajima’s D, 

Tajima, 1989) και o έλεγχος Fs του Fu (Fu’s Fs, Fu, 1997). Οι αναλύσεις αυτές 

χρησιμοποιούνται ευρέως για τον έλεγχο αποκλίσεων από τη δημογραφική ισορροπία και την 

ουδετερότητα (Excoffier et al., 2005). Στατιστικά σημαντικές αρνητικές τιμές στις παραπάνω 

παραμέτρους, αποτελούν συνήθως ένδειξη πρόσφατης αύξησης/επέκτασης, ενώ στατιστικά 

σημαντικές θετικές τιμές αποτελούν ένδειξη φαινομένων στενωπού (Fu, 1997; Simonsen et 

al., 1995). Οι αναλύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για τις σύνθετες αλληλουχίες του 

μιτοχονδρίου (concatenated) για κάθε είδος με τη βοήθεια του προγράμματος Arlequin 

v.3.5.2.2 (Excoffier & Lischer, 2010). Η στατιστική σημαντικότητα των στατιστικών D και

Fs ελέγχεται με την παραγωγή τυχαίων δειγμάτων, με βάση την υπόθεση της ουδετερότητας 

και της πληθυσμιακής ισορροπίας, όπως περιγράφεται από τον Hudson (1990). Η στατιστική 

ισχύς των δύο αυτών παραμέτρων ελέγθηκε με 1.000 τυχαία δείγματα για όλα τα είδη.  
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3 Αποτελέσματα 

3.1 Εξαγωγή DNA 

 Συνολικά, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς εξαγωγή DNA από 364 άτομα. Η ποιότητα του DNA 

στις εξαγωγές ήταν χαμηλή, καθώς στην πλειοψηφία των δειγμάτων απουσίαζε DNA 

μεγαλομοριακού βάρους, και το DNA φαίνεται να έχει κατατμηθεί σε μεγάλο βαθμό και να 

περιέχει επίσης και υψηλή συγκέντρωση RNA (Εικόνα 3.1).  

 

Εικόνα 3.1: Απεικόνιση ηλεκτροφόρησης εξαγωγής DNA. 

 

3.2 Ενίσχυση με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Πραγματοποιήθηκε επιτυχής ενίσχυση σε τέσσερις από τους έξι γενετικούς τόπους (COI, 

12S, 16S, ITS2) σε 265 άτομα από τα υπό μελέτη είδη. Σε όλα τα είδη ενισχύθηκαν τμήματα 

αναμενόμενου μεγέθους με βάση τη βιβλιογραφία και δεν παρατηρήθηκαν δευτερεύουσες 

ζώνες (παραπροϊόντα). Συγκεκριμένα, στα μιτοχονδριακά γονίδια COI, 12S και 16S 

ενισχύθηκαν τμήματα μήκους περίπου 690 bp, 390 bp και 580 bp, αντίστοιχα, ενώ στο ITS2 

προέκυψε ένα κομμάτι περίπου 520 bp (Εικόνα 3.2). Στις προκαταρκτικές εργαστηριακές 

αναλύσεις από την ενίσχυση του ιντρονίου S7 σε δύο άτομα B. glaciale και δύο άτομα M. 

muelleri, προέκυψαν προϊόντα πολύ χαμηλής συγκέντρωσης και μεγάλου μεγέθους (πάνω 

από 1000 bp). Επίσης, η ενίσχυση του μιτοχονδριακού γονιδίου cytb με τους εκκινητές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω απέτυχε, παρά τις προσπάθειες βελτιστοποίησης της αντίδρασης 

PCR. Για το λόγο αυτό, το τελευταίο γονίδιο δε χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 
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Εικόνα 3.2: Απεικόνιση των  προϊόντων της ενίσχυσης των γενετικών τόπων COI, 12S, 16S και ITS2. Ο 

ladder (pUC/Taq9) που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του μεγέθους των ενισχυμένων τμημάτων, ήταν 

ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις.  

 

3.3 Αλληλούχηση DNA 

Μετά από αλληλούχηση μικρού αριθμού δειγμάτων για το ιντρόνιο S7 βρέθηκε ότι οι 

παραγόμενες αλληλουχίες ήταν χαμηλής ποιότητας (χαμηλή ένταση σήματος, πολλαπλές 

κορυφές, μικρό μέγεθος αλληλουχίας). Τελικά, παρά τις προσπάθειες βελτιστοποίησης των 

PCR και της αντίδρασης αλληλούχησης δεν επετεύχθη βελτίωση της εικόνας, και επομένως ο 

γενετικός αυτός τόπος δε χρησιμοποιήθηκε. 

Η διαδοχική αλληλούχηση δειγμάτων έδειξε ότι με 14 άτομα ανά πληθυσμό επιτυγχάνεται 

μια σχετικά ικανοποιητική περιγραφή της γενετικής ποικιλότητας του κάθε πληθυσμού, αφού 

η προσθήκη περισσοτέρων ατόμων δε διαφοροποιεί σημαντικά τους εκτιμώμενους δείκτες. 

Έτσι λοιπόν, επιλέχθηκαν συνολικά 265 άτομα για την παραγωγή αλληλουχιών σε τέσσερις 

γενετικούς τόπους (COI, 12S, 16S, ITS2). Τα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν ανά πληθυσμό 

και ανά είδος παρατίθενται στους Πίνακες 1-4 του Παραρτήματος II. Συνολικά παρήχθησαν 

1.060 αλληλουχίες από τις οποίες, οι 1.040 είχαν ικανοποιητική ποιότητα σε όλο το μήκος 

τους και χρησιμοποιήθηκαν για τις αναλύσεις. Οι αλληλουχίες αυτές θα κατατεθούν στη 

βάση δεδομένων Genbank στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Σε ορισμένα δείγματα προέκυψε από την αλληλούχηση ασυμφωνία μεταξύ της αρχικής 

αναγνώρισης του είδους με βάση μορφολογικούς χαρακτήρες και της ταξινόμησης με βάση 
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την αλληλουχία DNA. Ο προσδιορισμός του είδους για τα δείγματα αυτά, πραγματοποιήθηκε 

με τη χρήση του εργαλείου αναζήτησης τοπικής ευθυγράμμισης (BLAST). Συγκεκριμένα ένα 

άτομο από τον Κορινθιακό Κόλπο, το οποίο είχε αναγνωριστεί ως Hygophum benoiti, ανήκε 

τελικά στο είδος Benthosema glaciale και τέσσερα άτομα Benthosema glaciale επίσης από 

τον Κορινθιακό Κόλπο, ήταν τελικά Hygophum benoiti. Τα άτομα αυτά χρησιμοποιήθηκαν 

για τις αναλύσεις του είδους στο οποίο προσδιορίστηκαν με βάση την αλληλουχία τους, 

διατηρώντας την αρχική κωδικοποίηση που τους είχε δοθεί κατά την εξαγωγή.  

3.4 Ανάλυση αλληλουχιών και προσδιορισμός απλοτύπων 

Maurolicus muelleri 

Συνολικά αλληλουχήθηκαν 111 άτομα από επτά πληθυσμούς. Όσον αφορά τα μιτοχονδριακά 

γονίδια COI, 12S και 16S προσδιορίστηκε η αλληλουχία ενός τμήματος μήκους 612, 355 και 

588 νουκλεοτιδίων, αντίστοιχα. Στο σύνολο δεδομένων του COI εντοπίστηκαν 12 

πολυμορφικές θέσεις (2%) και προέκυψαν 13 διαφορετικοί απλότυποι (MM_COI_01-

MM_COI_13), του 12S 14 πολυμορφικές θέσεις (3,9%) και 14 απλότυποι (MM_12S_01-

MM_12S_14), ενώ του 16S 13 πολυμορφικές θέσεις (2,2%) και 14 απλότυποι (MM_16S_01-

MM_16S_14).  

Η συνένωση των αλληλουχιών των τριών μιτοχονδριακών γονιδίων για κάθε ένα από τα 111 

δείγματα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σύνθετων αλληλουχιών, από τις οποίες 

προσδιορίστηκε ένα τμήμα συνολικού μήκους 1.508 νουκλεοτιδίων. Οι αλληλουχίες αυτές 

περιελάμβαναν 39 πολυμορφικές θέσεις (2,6%) και αντιστοιχίστηκαν σε 36 διαφορετικούς 

απλοτύπους (MM_01-MM_36).  

Για τη διαγονιδιακή περιοχή ITS2, προσδιορίστηκε μια αλληλουχία μήκους 298 

νουκλεοτιδίων σε 111 δείγματα. Στο τμήμα αυτό εντοπίστηκε μόλις μία πολυμορφική θέση 

(0,3%), η οποία οδήγησε στην παραγωγή δύο απλοτύπων (MM_ITS2_01- MM_ITS2_02).  

Οι απλότυποι ανά άτομο για κάθε γενετικό τόπο παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 του 

Παραρτήματος II. 

Benthosema glaciale 

Συνολικά αλληλουχήθηκαν 70 άτομα από πέντε πληθυσμούς. Στο γονίδιο COI, 

προσδιορίστηκε η αλληλουχία ενός τμήματος μήκους 599 νουκλεοτιδίων σε 69 δείγματα. Στο 

τμήμα αυτό εντοπίστηκαν 23 πολυμορφικές θέσεις (3,8%), και 22 διαφορετικοί απλότυποι 

(BG_COI_01-BG_COI_22). Όσον αφορά το 12S, προσδιορίστηκε η αλληλουχία ενός 

τμήματος μήκους 371 νουκλεοτιδίων σε 70 δείγματα, στο οποίο εντοπίστηκαν 8 

πολυμορφικές θέσεις (2,7%) και 8 διαφορετικοί απλότυποι (BG_12S_01-BG_12S_08). Για 
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το γονίδιο 16S, αλληλουχήθηκαν συνολικά 70 δείγματα, από τα οποία προσδιορίστηκε η 

αλληλουχία ενός τμήματος μήκους 546 νουκλεοτιδίων. Οι αλληλουχίες αυτές περιελάμβαναν 

18 πολυμορφικές θέσεις (3,3%) και οι απλότυποι που προέκυψαν ήταν 17 (BG_16S_01-

BG_16S_17).  

Η δημιουργία σύνθετων αλληλουχιών με τη συνένωση των αλληλουχιών των τριών 

μιτοχονδριακών γονιδίων πραγματοποιήθηκε για 69 δείγματα και προσδιορίστηκε ένα τμήμα 

συνολικού μήκους 1.515 νουκλεοτιδίων. Στο τμήμα αυτό εντοπίστηκαν 49 πολυμορφικές 

θέσεις (3,2%), από τις οποίες προέκυψαν 39 διαφορετικοί απλότυποι (BG_01-BG_39).  

Από τη στοίχιση 66 αλληλουχιών της διαγονιδιακής περιοχής ITS2 του πυρηνικού DNA, 

προσδιορίστηκε η αλληλουχία ενός τμήματος μήκους 412 νουκλεοτιδίων. Στο τμήμα αυτό 

εντοπίστηκαν 7 πολυμορφικές θέσεις (1,6%) και παρήχθησαν 11 απλότυποι (BG_ITS2_01- 

BG_ITS2_11).  

Αναλυτικά, οι απλότυποι ανά άτομο για κάθε γενετικό τόπο παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 

του Παραρτήματος II. 

Hygophum benoiti 

Συνολικά αλληλουχήθηκαν 42 άτομα από τρεις πληθυσμούς. Για τα μιτοχονδριακά γονίδια 

COI, 12S και 16S προσδιορίστηκε η αλληλουχία ενός τμήματος μήκους 602, 376 και 556 

νουκλεοτιδίων αντίστοιχα. Στις 34 αλληλουχίες του COI εντοπίστηκαν 2 πολυμορφικές 

θέσεις (0,3%) και προέκυψαν 3 διαφορετικοί απλότυποι (HB_COI_01-HB_COI_03). Όσον 

αφορά τα 12S και 16S, οι 42 αλληλουχίες που εξετάστηκαν για το καθένα περιελάμβαναν 5 

πολυμορφικές θέσεις (1,3%) και 6 απλοτύπους (HB_12S_01-HB_12S_06) το ένα και 9 

πολυμορφικές θέσεις (1,6%) και 11 απλοτύπους (HB_16S_01-HB_16S_11) το άλλο 

αντίστοιχα.  

Το σύνολο δεδομένων για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated) 

δημιουργήθηκε με αλληλουχίες από 34 δείγματα, οι οποίες είχαν συνολικό μήκος 1.532 

νουκλεοτίδια. Στο τμήμα αυτό εντοπίστηκαν 11 πολυμορφικές θέσεις (0,7%) και 

προσδιορίστηκαν 12 διαφορετικοί απλότυποι (HB_01-HB_12).  

Συνολικά, προσδιορίστηκε η αλληλουχία ενός τμήματος μήκους 448 νουκελοτιδίων της 

διαγονιδιακής περιοχής ITS2 του πυρηνικού DNA σε 37 δείγματα. Στο τμήμα αυτό 

εντοπίστηκαν 4 πολυμορφικές θέσεις (0,9%), και προέκυψαν 6 απλότυποι (HB_ITS2_01- 

HB_ITS2_06).  
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Αναλυτικά, οι απλότυποι ανά άτομο για κάθε γενετικό τόπο παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 

του Παραρτήματος II. 

Myctophum punctatum 

Συνολικά αλληλουχήθηκαν 42 άτομα από τρεις πληθυσμούς. Στο γονίδιο COI, 

προσδιορίστηκε η αλληλουχία ενός τμήματος μήκους 604 νουκλεοτιδίων σε 40 δείγματα. Στο 

τμήμα αυτό εντοπίστηκαν 19 πολυμορφικές θέσεις (3,1%) και προσδιορίστηκαν 20 

απλότυποι (MP_COI_01-MP_COI_20). Αντίθετα, σε 42 αλληλουχίες του γονιδίου 12S 

συνολικού μήκους 371 νουκλεοτιδίων δεν εντοπίστηκε καμία πολυμορφική θέση. 

Αντίστοιχα, σε 42 αλληλουχίες του γονιδίου 16S, μήκους 556 νουκλεοτιδίων εντοπίστηκαν 5 

πολυμορφικές θέσεις (0,9%).  

Από τη συνένωση των αλληλουχιών των 3 μιτοχονδριακών γονιδίων (COI, 12S, 16S) σε 40 

δείγματα προέκυψε ένα τμήμα συνολικού μήκους 1.526 νουκλεοτιδίων. Στο τμήμα αυτό 

εντοπίστηκαν 23 πολυμορφικές θέσεις (1,5%), και προσδιορίστηκαν 21 διαφορετικοί 

απλότυποι (MP_01-MP_21).  

Το σύνολο δεδομένων του ΙΤS2 περιελάμβανε 42 αλληλουχίες μήκους 376 νουκλεοτιδίων. 

Στο τμήμα αυτό εντοπίστηκαν 3 πολυμορφικές θέσεις (0,8%), και προέκυψαν 4 απλότυποι 

(MP_ITS2_01- MP_ITS2_04).  

Οι απλότυποι ανά άτομο για κάθε γενετικό τόπο παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 8 

του Παραρτήματος II. 

Συγκριτικά 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά πολυμορφισμού κάθε γενετικού τόπου μεταξύ των ειδών (Εικόνα 

3.3), φαίνεται ότι ο γενετικός τόπος με το χαμηλότερο πολυμορφισμό στα είδη M. muelleri 

και B. glaciale είναι το ITS2,  στο H. benoiti το COI, και στο M. punctatum το 12S. 

Αντιθέτως, ο γενετικός τόπος με τον υψηλότερο πολυμορφισμό είναι το 12S στο M. muelleri, 

το COI στο B. glaciale και M. punctatum, ενώ στο H. benoiti το πιο πολυμορφικό γονίδιο 

είναι το 16S. 
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Εικόνα 3.3: Συγκεντρωτικό διάγραμμα με τα ποσοστά πολυμορφισμού των υπό μελέτη γενετικών τόπων. 

 

3.5 Γενετική ποικιλότητα 

3.5.1 Maurolicus muelleri 

Τα αποτελέσματα των δεικτών ποικιλότητας, ο αριθμός των απλοτύπων, καθώς και ο αριθμός 

των ιδιωτικών απλοτύπων για όλους τους γενετικούς τόπους που υπολογίστηκαν τόσο στο 

σύνολο των δειγμάτων όσο και για κάθε πληθυσμό ξεχωριστά παρατίθενται αναλυτικά στον 

Πίνακα 3.1.  

Στους εξεταζόμενους γενετικούς τόπους, οι δείκτες γενετικής ποικιλότητας στο σύνολο των 

δειγμάτων παρουσιάζουν τιμές απλοτυπικής ποικιλότητας (Hd) μικρότερες από 0,5 και 

νουκλεοτιδικής (π) μικρότερες από 0,002. Η υψηλότερη τιμή Hd απαντάται στο COI (0,43), 

ενώ η μικρότερη στο ΙΤS2 (0,14).  

Όσον αφορά τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated), οι τιμές των δεικτών 

ποικίλουν ανά πληθυσμό. Οι πληθυσμοί του Κρητικού Πελάγους και του Κορινθιακού 

Κόλπου παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές Hd (0,92) και π (0,0012). Αντίθετα, ο 

πληθυσμός με τις χαμηλότερες τιμές είναι ο Β. Ευβοϊκός Κόλπος (Hd=0,39 και π=0,0003). 
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Πίνακας 3.1: Συγκεντρωτικός πίνακας με τον αριθμό ατόμων (Ν), τον αριθμό απλοτύπων (Η), την 

απλοτυπική (Hd) και νουκλεοτιδική (π) ποικιλότητα, καθώς και ο αριθμός των ιδιωτικών απλοτύπων (Ηιδ) 

των εξεταζόμενων γενετικών τόπων και των σύνθετων αλληλουχιών του μιτοχονδρίου (concatenated) στο 

M. muelleri για κάθε περιοχή δειγματοληψίας. 

Γενετικός Τόπος Περιοχή N H Hd π Ηιδ 

COI 

Κορινθιακός 14 5 0,659 0,00129 2 

Σαρωνικός 14 2 0,143 0,00023 0 

Β. Αιγαίο 14 4 0,648 0,00126 0 

Β. Ευβοϊκός 14 1 0 0 0 

Κρητικό 14 5 0,593 0,00113 2 

Ιόνιο 14 2 0,363 0,00059 0 

Ισπανία (GSA01) 12 4 0,455 0,00082 2 

Ισπανία (GSA06) 15 5 0,476 0,00087 2 

Σύνολο 111 13 0,429 0,00078  

 Κορινθιακός 14 3 0,385 0,00115 2 

 Σαρωνικός 14 3 0,275 0,00121 2 

 Β. Αιγαίο 14 2 0,143 0,0004 0 

 Β. Ευβοϊκός 14 3 0,385 0,00115 1 

12S Κρητικό 14 6 0,681 0,00275 4 

 Ιόνιο 14 2 0,143 0,0004 1 

 Ισπανία (GSA01) 12 2 0,167 0,00047 0 

 
Ισπανία (GSA06) 15 4 0,371 0,00113 2 

Σύνολο 111 14 0,326 0,00109  

 Κορινθιακός 14 5 0,505 0,00106 4 

 Σαρωνικός 14 2 0,143 0,00027 0 

 Β. Αιγαίο 14 5 0,505 0,00106 3 

 Β. Ευβοϊκός 14 1 0 0 0 

16S Κρητικό 14 2 0,143 0,00027 0 

 Ιόνιο 14 2 0,143 0,00027 1 

 Ισπανία (GSA01) 12 3 0,318 0,00062 1 

 
Ισπανία (GSA06) 15 4 0,371 0,00096 2 

Σύνολο 111 14 0,268 0,00057  

 Κορινθιακός 14 10 0,923 0,00118 7 

 Σαρωνικός 14 5 0,505 0,00047 2 

 Β. Αιγαίο 14 9 0,879 0,00099 3 

 Β. Ευβοϊκός 14 3 0,385 0,00027 1 

Concatenated Κρητικό 14 10 0,923 0,00120 6 

 Ιόνιο 14 4 0,495 0,00043 2 

 Ισπανία (GSA01) 12 6 0,682 0,00066 2 

 
Ισπανία (GSA06) 15 9 0,8 0,00096 5 

Σύνολο 111 36 0,722 0,00078  

 Κορινθιακός 14 2 0,143 0,00048 1 

 Σαρωνικός 14 1 0 0 0 

 Β. Αιγαίο 14 1 0 0 0 

ITS2 Β. Ευβοϊκός 14 1 0 0 0 

 Κρητικό 14 1 0 0 0 

 Ιόνιο 14 1 0 0 0 

 Ισπανία (GSA01) 12 1 0 0 0 

 Ισπανία (GSA06) 15 1 0 0 0 

 Σύνολο 111 2 0,018 0,00006  
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3.5.2 Benthosema glaciale 

Τα αποτελέσματα των δεικτών ποικιλότητας, ο αριθμός των απλοτύπων, καθώς και ο αριθμός 

των ιδιωτικών απλοτύπων για όλους τους γενετικούς τόπους που υπολογίστηκαν τόσο στο 

σύνολο των δειγμάτων όσο και για κάθε πληθυσμό ξεχωριστά παρατίθενται αναλυτικά στον 

Πίνακα 3.2.  

Όλοι οι γενετικοί τόποι παρουσιάζουν τιμές απλοτυπικής ποικιλότητας μικρότερες του 0,4  

και τιμές νουκλεοτιδικής ποικιλότητας μικρότερες του 0,005 στο σύνολο των δειγμάτων. Ο 

γενετικός τόπος με τις υψηλότερες τιμές στους δείκτες αυτούς είναι το ITS2 (Hd=0,7 και 

π=0,0036), ενώ το 12S έχει τις χαμηλότερες (Hd=0,29 και π=0,001).  

Σύμφωνα με τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου, ο πληθυσμός με το υψηλότερο Hd 

και π είναι του Β. Αιγαίου (0,96 και 0,0019 αντίστοιχα), ενώ αυτός με τις χαμηλότερες τιμές 

είναι του Σαρωνικού (0,77 και 0,001 αντίστοιχα).  
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Πίνακας 3.2: Συγκεντρωτικός πίνακας με τον αριθμό ατόμων (Ν), τον αριθμό απλοτύπων (Η), την 

απλοτυπική (Hd) και νουκλεοτιδική (π) ποικιλότητα, καθώς και ο αριθμός των ιδιωτικών απλοτύπων (Ηιδ) 

των μελετούμενων γενετικών τόπων και των σύνθετων αλληλουχιών του μιτοχονδρίου (concatenated) στο 

B. glaciale για κάθε περιοχή δειγματοληψίας.  

Γενετικός 

Τόπος 
Περιοχή N H Hd π Ηιδ 

COI 

Κορινθιακός 14 5 0,505 0,00163 3 

Σαρωνικός 14 6 0,604 0,00119 4 

Β. Αιγαίο 13 8 0,859 0,00253 6 

Β. Ευβοϊκός 14 6 0,604 0,00163 4 

Κρητικό 14 4 0,626 0,00141 2 

Σύνολο 69 22 0,643 0,00169  

 Κορινθιακός 14 4 0,396 0,00116 3 

 Σαρωνικός 14 2 0,143 0,00039 0 

 Β. Αιγαίο 14 4 0,396 0,00193 0 

12S Β. Ευβοϊκός 14 2 0,44 0,00119 3 

 Κρητικό 14 1 0 0 0 

 Σύνολο 70 8 0,287 0,00097  

 Κορινθιακός 14 4 0,396 0,00105 3 

 Σαρωνικός 14 5 0,593 0,00127 3 

16S Β. Αιγαίο 14 5 0,505 0,00105 3 

 Β. Ευβοϊκός 14 4 0,396 0,00079 2 

 Κρητικό 14 5 0,505 0,00157 3 

 Σύνολο 70 17 0,470 0,00114  

 Κορινθιακός 14 9 0,835 0,00131 8 

 Σαρωνικός 14 8 0,769 0,00102 6 

 Β. Αιγαίο 13 11 0,962 0,00191 9 

Concatenated Β. Ευβοϊκός 14 9 0,879 0,00122 7 

 Κρητικό 14 8 0,824 0,00113 6 

 Σύνολο 69 39 0,848 0,00133  

 Κορινθιακός 14 6 0,736 0,00350 2 

 Σαρωνικός 12 4 0,561 0,00295 1 

ITS2 Β. Αιγαίο 14 4 0,659 0,00325 2 

 Β. Ευβοϊκός 14 5 0,824 0,00448 1 

 Κρητικό 12 4 0,636 0,00321 1 

 Σύνολο 66 11 0,693 0,00364  
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3.5.3 Hygophum benoiti 

Τα αποτελέσματα των δεικτών ποικιλότητας, ο αριθμός των απλοτύπων, καθώς και ο αριθμός 

των ιδιωτικών απλοτύπων για όλους τους γενετικούς τόπους που υπολογίστηκαν τόσο στο 

σύνολο των δειγμάτων όσο και για κάθε πληθυσμό ξεχωριστά παρατίθενται αναλυτικά στον 

Πίνακα 3.3. 

Στους εξεταζόμενους γενετικούς τόπους, οι τιμές Hd και π που προέκυψαν στο σύνολο των 

δειγμάτων ποικίλουν. Υψηλότερες τιμές των δεικτών αυτών απαντώνται στο γονίδιο 16S 

(0,68 και 0,0016 αντίστοιχα), ενώ οι χαμηλότερες στο γονίδιο COI (0,12 και 0,0002, 

αντίστοιχα). 

Με βάση τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου, ο πληθυσμός του Σαρωνικού Κόλπου 

παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή Hd (0,67) και π (0,0007) και ο πληθυσμός του Κορινθιακού 

Κόλπου παρουσιάζει τις αντίστοιχες χαμηλότερες τιμές (0,51 και 0,0005).  

Πίνακας 3.3: Συγκεντρωτικός πίνακας με τον αριθμό ατόμων (Ν), τον αριθμό απλοτύπων (Η), την 

απλοτυπική (Hd) και νουκλεοτιδική (π) ποικιλότητα, καθώς και ο αριθμός των ιδιωτικών απλοτύπων (Ηιδ)  

των μελετούμενων γενετικών τόπων και των σύνθετων αλληλουχιών του μιτοχονδρίου (concatenated) στο 

H. benoiti για κάθε περιοχή δειγματοληψίας. 

Γενετικός 

Τόπος 
Περιοχή N H Hd π Ηιδ 

COI 

Κορινθιακός 10 1 0 0 0 

Σαρωνικός 10 2 0,2 0,00033 1 

Β. Αιγαίο 14 2 0,143 0,00024 1 

Σύνολο 34 3 0,116 0,00020  

12S 

Κορινθιακός 14 4 0,396 0,00116 2 

Σαρωνικός 14 2 0,143 0,00039 1 

Β. Αιγαίο 14 4 0,396 0,00193 2 

Σύνολο 42 6 0,267 0,00063  

16S 

Κορινθιακός 14 2 0,362 0,00066 0 

Σαρωνικός 14 8 0,77 0,00204 6 

Β. Αιγαίο 14 4 0,396 0,00077 3 

Σύνολο 42 11 0,679 0,00158  

Concatenated 

Κορινθιακός 10 3 0,511 0,00049 2 

Σαρωνικός 10 5 0,667 0,00065 3 

Β. Αιγαίο 14 6 0,604 0,00056 5 

Σύνολο 34 12 0,761 0,00042  

ITS2 

Κορινθιακός 13 3 0,5 0,00274 1 

Σαρωνικός 12 4 0,742 0,00260 1 

Β. Αιγαίο 12 3 0,439 0,00179 1 

Σύνολο 37 6 0,583 0,00249  
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3.5.4 Myctophum punctatum 

Τα αποτελέσματα των δεικτών ποικιλότητας, ο αριθμός των απλοτύπων, καθώς και ο αριθμός 

των ιδιωτικών απλοτύπων για όλους τους γενετικούς τόπους που υπολογίστηκαν τόσο στο 

σύνολο των δειγμάτων όσο και για κάθε πληθυσμό ξεχωριστά παρατίθενται αναλυτικά στον 

Πίνακα 3.4.  

Στο σύνολο των δειγμάτων, οι τιμές Hd των γενετικών τόπων παρουσίασαν μεγάλη 

διακύμανση, ενώ οι τιμές π ήταν όλες μικρότερες του 0,003. Το γονίδιο COI εμφάνισε τις 

υψηλότερες τιμές στους δύο δείκτες (0,8 και 0,0028 αντίστοιχα), ενώ το 12S έχει μηδενική 

ποικιλότητα. 

Όσον αφορά τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου, οι μεγαλύτερες τιμές Hd και π 

απαντώνται στον Κορινθιακό Κόλπο (0,92 και 0,0015, αντίστοιχα) και οι μικρότερες στο 

Σαρωνικό (0,71 και 0,0007 αντίστοιχα). 

Πίνακας 3.4: Συγκεντρωτικός πίνακας με τον αριθμό ατόμων (Ν), τον αριθμό απλοτύπων (Η), την 

απλοτυπική (Hd) και νουκλεοτιδική (π) ποικιλότητα, καθώς και ο αριθμός των ιδιωτικών απλοτύπων (Ηιδ) 

των μελετούμενων γενετικών τόπων και των σύνθετων αλληλουχιών του μιτοχονδρίου (concatenated) στο 

M. punctatum για κάθε περιοχή δειγματοληψίας. 

Γενετικός 

Τόπος 
Περιοχή N H Hd π Ηιδ 

COI 

Κορινθιακός 13 9 0,872 0,0032 8 

Σαρωνικός 13 5 0,705 0,0018 3 

Β. Αιγαίο 14 9 0,835 0,0032 7 

Σύνολο 40 20 0,799 0,00276  

12S 

Κορινθιακός 14 1 0 0 0 

Σαρωνικός 14 1 0 0 0 

Β. Αιγαίο 14 1 0 0 0 

Σύνολο 42 1 0 0  

16S 

Κορινθιακός 14 4 0,396 0,00077 3 

Σαρωνικός 14 1 0 0 0 

Β. Αιγαίο 14 3 0,275 0,00052 2 

Σύνολο 42 6 0,227 0,00043  

Concatenated 

Κορινθιακός 13 10 0,923 0,00148 9 

Σαρωνικός 13 5 0,705 0,00072 3 

Β. Αιγαίο 14 9 0,835 0,00145 7 

Σύνολο 40 21 0,821 0,00122  

ITS2 

Κορινθιακός 14 3 0,604 0,00180 1 

Σαρωνικός 14 3 0,473 0,00190 1 

Β. Αιγαίο 14 2 0,363 0,00100 0 

Σύνολο 42 4 0,502 0,00159  
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3.5.5 Συγκριτικά 

Τα αποτελέσματα των δεικτών ποικιλότητας που εκτιμήθηκαν για κάθε υπό μελέτη είδος , με 

βάση τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.4. Όπως 

φαίνεται από τα διαγράμματα, το είδος B. glaciale παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές Hd και 

π, το H. benoiti παρουσιάζει τη χαμηλότερη μέση απλοτυπική και νουκλεοτιδική 

ποικιλότητα, ενώ το είδος M. muelleri παρουσιάζει λίγο χαμηλότερη απλοτυπική ποικιλότητα 

από το H. benoiti στο σύνολο των δειγμάτων. 

Εικόνα 3.4: Διαγράμματα σύγκρισης της απλοτυπικής (Hd) και νουκλεοτιδικής (π) ποικιλότητας στα υπό 

μελέτη είδη, σύμφωνα με τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου. (Α) Μέση απλοτυπική και 

νουκλεοτιδική ποικιλότητα. Με τις παύλες απεικονίζονται η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του εκάστοτε 

δείκτη. (Β) Απλοτυπική και νουκλεοτιδική ποικιλότητα στο σύνολο των δειγμάτων κάθε είδους. 
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3.6 Γενετική δομή 

3.6.1 Maurolicus muelleri 

COI 

Οι ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών παρατίθενται 

στον Πίνακα 3.5. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι γενετικές αποστάσεις είναι πολύ μικρές 

και κυμαίνονται από 0,01% μεταξύ των πληθυσμών του Σαρωνικού και του Β. Ευβοϊκού 

Κόλπου έως 0,13%, μεταξύ των πληθυσμών του Κορινθιακού Κόλπου και του Β. Αιγαίου. 

Πίνακας 3.5: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών M. 

muelleri για το γονίδιο COI. 

p distance (%) Kor Sar NAT Eub Her Ion GSA01 GSA06 

Kor 
        

Sar 0,08 
       

NAT 0,13 0,08 
      

Eub 0,07 0,01 0,07 
     

Her 0,12 0,07 0,12 0,06 
    

Ion 0,09 0,04 0,10 0,04 0,08 
   

GSA01 0,11 0,05 0,11 0,04 0,10 0,07 
  

GSA06 0,11 0,05 0,11 0,04 0,10 0,07 0,08 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: Βόρειος Ευβοϊκός, Her: 

Κρητικό, Ion: Ιόνιο, GSA01-GSA06: Ισπανία] 

Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν ανά ζεύγος πληθυσμών, παρόλο που παρουσίασαν μεγάλη 

διακύμανση, ήταν όλες μη στατιστικά σημαντικές (p>0,05) (Πίνακας 3.6). 

Πίνακας 3.6: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise Φst) για το γονίδιο COI, με βάση τον αριθμό των 

συσσωρευμένων μεταλλαγών. Οι τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

ΦST Kor Sar NAT Eub Her Ion GSA01 GSA06 

Kor 
        

Sar 0,0050 
       

NAT 0,0197 0,0491 
      

Eub 0,0769 0,0000 0,1026 
     

Her -0,0238 -0,0231 -0,0231 0,0308 
    

Ion -0,0470 0,0092 0,0270 0,1539 -0,0339 
   

 GSA01 -0,0070 -0,0326 0,0278 0,0134 -0,0237 -0,0045 
 

GSA06 0,0076 -0,0313 0,0241 -0,0048 -0,0127 0,0087 0,0000 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: Βόρειος Ευβοϊκός, Her: Κρητικό, Ion: 

Ιόνιο, GSA01-GSA06: Ισπανία] 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης AMOVA για το σύνολο των δειγμάτων παρατίθενται στον 

Πίνακας 3.73.7. Η τιμή του συνολικού ΦST, (0,004) δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p>0,05). 
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Πίνακας 3.7: Συνοπτικά αποτελέσματα ανάλυσης AMOVA για το γονίδιο COI. Οι τιμές δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

Μέθοδος υπολογισμού 

γενετικών αποστάσεων 
Πηγή της διακύμανσης της ποικιλότητας (%) ΦST 

Μεταξύ των πληθυσμών Εντός των πληθυσμών 

Αριθμός συσσωρευμένων 

μεταλλαγών (pairwise 

differences) 

0,47 99,53 0,00466 

 

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με διάφορες ομαδοποιήσεις των πληθυσμών δεν 

οδήγησαν σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, αφού η ισχύς των δεικτών Φ ήταν χαμηλή 

(p>0,05). Στον Πίνακα 3.8, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των διαφορετικών 

ομαδοποιήσεων που εξετάστηκαν.  

Πίνακας 3.8: Αποτελέσματα AMOVA για διάφορα σενάρια ομαδοποιήσεων, υπολογισμένα με βάση τον 

αριθμό των συσσωρευμένων μεταλλαγών για το γονίδιο COI στο είδος Μ. muelleri. Οι τιμές των δεικτών Φ 

δεν είναι στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

Τύπος Ομαδοποίησης 

 
Ομαδοποίηση 1 Ομαδοποίηση 2 Ομαδοποίηση 3 

Ομάδες 

[Kor, Sar, NAT, 

Eub, Her, Ion]/ 

[GSA01, GSA06] 

[Kor, Ion]/ 

[Sar, NAT, Eub, 

Her]/ 

[GSA01, GSA06] 

[Kor, Ion]/ 

[NAT, Eub]/ 

[Sar, Her]/ 

[GSA01, GSA06] 

Διακύμανση της ποικιλότητας % 

Μεταξύ των ομάδων -0,06 1,8 0,87 

Μεταξύ των 

πληθυσμών εντός των ομάδων 
0,65 -0,66 -0,12 

Εντός των 

πληθυσμών 
99,41 98,86 99,25 

Συντελεστές Φ 

ΦCT 0 0,01805 0,00872 

ΦSC 0,00648  0 0 

ΦST 0,00587  0,01139 0,00746 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: Βόρειος Ευβοϊκός, Her: Κρητικό, 

Ion: Ιόνιο, GSA01-GSA06: Ισπανία] 

Σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated) 

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών (p distances, Πίνακας 3.93.9) σύμφωνα με 

τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου, κυμαίνονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα, με τη 

μικρότερη (0,04%) να παρατηρείται στα ζεύγη Σαρωνικός-Β. Ευβοϊκός και Ιόνιο-Β. 

Ευβοϊκός και τη μεγαλύτερη (0,12%) μεταξύ Κορινθιακού και Κρητικού Πελάγους. 
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Πίνακας 3.9: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών M. 

muelleri για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated). 

p distance (%) Kor Sar NAT Eub Her Ion GSA01 GSA06 

Kor 
        

Sar 0,08 
       

NAT 0,11 0,07 
      

Eub 0,08 0,04 0,07 
     

Her 0,12 0,08 0,11 0,07 
    

Ion 0,08 0,05 0,07 0,04 0,08 
   

GSA01 0,09 0,06 0,08 0,05 0,09 0,05 
  

GSA06 0,11 0,07 0,10 0,06 0,11 0,07 0,08 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: Βόρειος Ευβοϊκός, Her: Κρητικό, 

Ion: Ιόνιο, GSA01-GSA06: Ισπανία] 

Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν ανά ζεύγος πληθυσμών (Πίνακας 3.103.10) δεν είχαν 

στατιστική ισχύ για κανένα ζεύγος πληθυσμών (p>0,05), όπως επίσης και τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης AMOVA για τη γενετική ποικιλότητα στο σύνολο των δειγμάτων (Πίνακας 

3.113.11). 

Πίνακας 3.10: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise Φst) σύμφωνα με τις σύνθετες (concatenated) 

αλληλουχίες του μιτοχονδρίου, με βάση τον αριθμό των συσσωρευμένων μεταλλαγών στο M. muelleri. Οι 

τιμές είναι μη στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

ΦST Kor Sar NAT Eub Her Ion GSA01 GSA06 

Kor 
        

Sar 0,0106 
       

NAT 0,0161 0,0029 
      

Eub 0,0481 -0,0171 0,0353 
     

Her 0,0026 -0,0151 -0,0160 -0,0071 
    

Ion -0,0125 0,0034 0,0145 0,0769 -0,0051 
   

 GSA01 0,0024 -0,0268 0,0041 -0,0137 -0,0305 -0,0007 
 

GSA06 0,0158 -0,0286 -0,0025 -0,0012 -0,0035 0,0111 0,0000 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: Βόρειος Ευβοϊκός, Her: Κρητικό, 

Ion: Ιόνιο, GSA01-GSA06: Ισπανία] 

Πίνακας 3.11: Συνοπτικά αποτελέσματα ανάλυσης AMOVA σύμφωνα με τις σύνθετες αλληλουχίες του 

μιτοχονδρίου (concatenated). Οι τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

Μέθοδος υπολογισμού 

γενετικών αποστάσεων 
Πηγή της διακύμανσης της ποικιλότητας (%) ΦST 

Μεταξύ των πληθυσμών Εντός των πληθυσμών 

Αριθμός συσσωρευμένων 

μεταλλαγών (pairwise 

differences) 

0,47 99,87 0,00128 

 

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με διάφορες ομαδοποιήσεις των πληθυσμών δεν 

οδήγησαν στην εξαγωγή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων, αφού η ισχύς των δεικτών Φ ήταν 
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χαμηλή (p>0,05). Εξαίρεση αποτέλεσε μία ομαδοποίηση με την οποία προέκυψε χαμηλή 

(<0,02), αλλά στατιστικά σημαντική τιμή του δείκτη ΦCT (p=0,04399). Σύμφωνα με αυτή, το 

1,32% της συνολικής γενετικής ποικιλότητας οφείλεται στην ποικιλότητα μεταξύ των 

ομάδων αυτών (Κορινθιακός-Ιόνιο, Σαρωνικός-Β. Αιγαίο-Β. Ευβοϊκός-Κρητικό, Ισπανία). 

Στον Πίνακα 3.12, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα αυτής της ομαδοποίησης 

(Ομαδοποίηση 2), καθώς και των υπόλοιπων διαφορετικών σεναρίων που εξετάστηκαν.  

Πίνακας 3.12: Αποτελέσματα AMOVA για διάφορα σενάρια ομαδοποιήσεων, σύμφωνα με τις σύνθετες 

αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated), υπολογισμένα με βάση τον αριθμό των συσσωρευμένων 

μεταλλαγών για το M. muelleri. Mε έντονο χρώμα αποδίδονται οι στατιστικά σημαντικές τιμές των δεικτών 

Φ (p<0,05). 

Τύπος Ομαδοποίησης 

 
Ομαδοποίηση 1 Ομαδοποίηση 2 Ομαδοποίηση 3 

Ομάδες 

[Kor, Sar, NAT, 

Eub, Her, Ion]/ 

[GSA01, GSA06] 

[Kor, Ion]/ 

[Sar, NAT, Eub, 

Her]/ 

[GSA01, GSA06] 

[Kor, Ion]/ 

[NAT, Eub]/ 

[Sar, Her]/ 

[GSA01, GSA06] 

Διακύμανση της ποικιλότητας % 

Μεταξύ των 

ομάδων 
-0,36 1,32 0,53 

Μεταξύ των 

πληθυσμών εντός 

των ομάδων 

0,28 -0,82 -0,33 

Εντός των 

πληθυσμών 
100,08 99,5 99,8 

Συντελεστές Φ 

ΦCT -0,0036 0,01323 0,00529 

ΦSC 0,00271 -0,0083 -0,0033 

ΦST -0,0008 0,00504 0,00199 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: Βόρειος 

Ευβοϊκός, Her: Κρητικό, Ion: Ιόνιο, GSA01-GSA06: Ισπανία] 

 

ITS2 

Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων (p distances) για το ITS2 ήταν μηδενικές για όλα τα 

ζεύγη πληθυσμών, με εξαίρεση αυτά που περιελάμβαναν τον πληθυσμό του Κορινθιακού, τα 

οποία είχαν όλα πολύ χαμηλή τιμή (0,02%). Τα αποτελέσματα αυτά παρατίθενται στον 

Πίνακα 3.13. Λόγω της εξαιρετικά χαμηλής ποικιλότητας του ITS2, δεν πραγματοποιήθηκαν 

περαιτέρω αναλύσεις. 

  



46 
 

Πίνακας 3.13: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών M. 

muelleri, σύμφωνα με τις αλληλουχίες του ITS2. 

p distance (%) Kor Sar NAT Eub Her Ion GSA01 GSA06 

Kor 
        

Sar 0,02 
       

NAT 0,02 0,00 
      

Eub 0,02 0,00 0,00 
     

Her 0,02 0,00 0,00 0,00 
    

Ion 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
   

GSA01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

GSA06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

3.6.2 Benthosema glaciale 

COI 

Οι ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών με βάση το 

γονίδιο COI παρατίθενται στον Πίνακα 3.14. Όλες οι τιμές είναι μικρές και κυμαίνονται από 

0,14% μεταξύ των πληθυσμών Σαρωνικού-Κορινθιακού, Σαρωνικού-Β. Ευβοϊκού και 

Σαρωνικού-Κρητικού, έως 0,21%, μεταξύ των πληθυσμών Κορινθιακού-Β. Αιγαίου, Β. 

Αιγαίου-Β. Ευβοϊκού και Β. Αιγαίου-Κρητικού.  

Πίνακας 3.14: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών B. 

glaciale. 

p distance (%) Kor Sar NAT Eub Her 

Kor 
 

        

Sar 0,14 
 

      

NAT 0,21 0,19 
 

    

Eub 0,16 0,14 0,21 
 

  

Her 0,16 0,14 0,21 0,15 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: Βόρειος 

Ευβοϊκός, Her: Κρητικό] 

Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν ανά ζεύγος πληθυσμών δεν είχαν στατιστική ισχύ (p>0,05), 

με μοναδική εξαίρεση τους πληθυσμούς του Σαρωνικού Κόλπου και του Κρητικού Πελάγους 

για τους οποίους ο δείκτης είχε οριακά στατιστικά σημαντική τιμή (ΦST=0,09 και p=0,048) 

(Πίνακας 3.153.15). Αντίστοιχα και η τιμή του δείκτη ΦST που υπολογίστηκε στο σύνολο των 

δειγμάτων δεν ήταν στατιστικά σημαντική (Πίνακας 3.163.16). 
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Πίνακας 3.15: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise Φst) στο B. glaciale, με βάση τον αριθμό των 

συσσωρευμένων μεταλλαγών. Οι τιμές με έντονο χρώμα είναι στατιστικά σημαντικές (p<0,05). 

ΦST Kor Sar NAT Eub Her 

Kor - 
    

Sar 0,0009 - 
   

NAT 0,0115 0,0037 - 
  

Eub 0,0016 0,0009 -0,0062 - 
 

Her 0,0491 0,0897 0,0393 0,0068 - 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, 

Eub: Βόρειος Ευβοϊκός, Her: Κρητικό] 

Πίνακας 3.16: Συνοπτικά αποτελέσματα ανάλυσης AMOVA για το γονίδιο COI. Οι τιμές δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

Μέθοδος υπολογισμού 

γενετικών αποστάσεων 
Πηγή της διακύμανσης της ποικιλότητας (%) ΦST 

Μεταξύ των πληθυσμών Εντός των πληθυσμών 

Αριθμός συσσωρευμένων 

μεταλλαγών (pairwise 

differences) 

1,76 98,24 0,0176 

 

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με διάφορες ομαδοποιήσεις των πληθυσμών δεν 

οδήγησαν στην εξαγωγή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων, αφού η ισχύς των δεικτών ΦCT ήταν 

χαμηλή (p>0,05). Στον Πίνακα 3.17, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των τριών 

ομαδοποιήσεων που εξετάστηκαν. 

Πίνακας 3.17: Αποτελέσματα AMOVA για διάφορα σενάρια ομαδοποιήσεων, υπολογισμένα με βάση τον 

αριθμό των συσσωρευμένων μεταλλαγών για το γονίδιο COI (με έντονο χρώμα αποδίδονται οι στατιστικά 

σημαντικές τιμές των δεικτών Φ, p<0,05). 

Τύπος Ομαδοποίησης 

 
Ομαδοποίηση 1 Ομαδοποίηση 2 Ομαδοποίηση 3 

Ομάδες 

[Kor]/ 

[Sar, NAT, Eub, 

Her] 

[Kor]/ 

[NAT, Eub]/ 

[Sar, Her]/ 

[Kor]/ 

[Sar, Eub]/ 

[NAT]/ 

[Her]/ 

Διακύμανση της ποικιλότητας % 

Μεταξύ των 

ομάδων 
-0,65 -2,07 3,21 

Μεταξύ των 

πληθυσμών εντός 

των ομάδων 

2,17 3,57 -0,98 

Εντός των 

πληθυσμών 
98,48 98,5 97,77 

Συντελεστές Φ 

ΦCT -0,0065 -0,0207 0,03211 

ΦSC 0,02156 0,03495 -0,0102 

ΦST 0,01524 0,01499 0,02226 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: Βόρειος 

Ευβοϊκός, Her: Κρητικό] 
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Σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated) 

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών (p distances, Πίνακας 3.183.18), σύμφωνα 

με τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με τη 

μικρότερη (0,12%) να παρατηρείται στα ζεύγη  Κορινθιακός-Σαρωνικός, Σαρωνικός-Β. 

Ευβοϊκός και Β. Ευβοϊκός-Κρητικό και τη μεγαλύτερη (0,16%) μεταξύ Κορινθιακού-Β. 

Αιγαίου και Β. Αιγαίου-Β. Ευβοϊκού. 

Πίνακας 3.18: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών B. 

glaciale για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated). 

p distance (%) Kor Sar NAT Eub Her 

Kor           

Sar 0,12         

NAT 0,16 0,15       

Eub 0,13 0,12 0,16     

Her 0,13 0,11 0,15 0,12   

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, 

Eub: Βόρειος Ευβοϊκός, Her: Κρητικό] 

Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν ανά ζεύγος πληθυσμών με βάση τον αριθμό των 

συσσωρευμένων μεταλλαγών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.19. Οι τιμές δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές για κανένα ζεύγος πληθυσμών (p>0,05). 

Πίνακας 3.19: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise ΦST) για τις σύνθετες αλληλουχίες του 

μιτοχονδρίου, με βάση τον αριθμό των συσσωρευμένων μεταλλαγών. Οι τιμές είναι μη στατιστικά 

σημαντικές (p>0,05). 

ΦST Kor Sar NAT Eub Her 

Kor           

Sar 0,0061         

NAT 0,0057 -0,0066       

Eub 0,0308 0,0204 0,0063     

Her 0,0217 0,0368 0,0147 0,0302   

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: 

Βόρειος Ευβοϊκός, Her: Κρητικό] 

Η ανάλυση AMOVA έδειξε ότι υπάρχει γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των πέντε 

πληθυσμών που εξετάστηκαν. Η τιμή του δείκτη ΦST, ήταν χαμηλή (<0,02) αλλά στατιστικά 

σημαντική (p=0,02436), υποδεικνύοντας ότι η συνολική γενετική ποικιλότητα που 

παρατηρήθηκε, οφείλεται κατά 1,6% στη διαπληθυσμιακή ποικιλότητα (Πίνακας 3.203.20). 
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Πίνακας 3.20: Συνοπτικά αποτελέσματα ανάλυσης AMOVA για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου 

(concatenated). Οι τιμές ήταν στατιστικά σημαντικές (p<0,05). 

Μέθοδος υπολογισμού 

γενετικών αποστάσεων 
Πηγή της διακύμανσης της ποικιλότητας (%) ΦST 

Μεταξύ των πληθυσμών Εντός των πληθυσμών 

Αριθμός συσσωρευμένων 

μεταλλαγών (pairwise 

differences) 

1,6 98,4 0,01595 

 

Οι αναλύσεις που προϋπέθεταν κάποια μορφή ομαδοποίησης δεν οδήγησαν στην εξαγωγή 

αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων, αφού η ισχύς των δεικτών ΦCT ήταν χαμηλή (p>0,05). Στον 

Πίνακα 3.21, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των διαφορετικών ομαδοποιήσεων 

που εξετάστηκαν.  

Πίνακας 3.21: Αποτελέσματα AMOVA για διάφορα σενάρια ομαδοποιήσεων, υπολογισμένα με βάση τον 

αριθμό των συσσωρευμένων μεταλλαγών για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου. Με έντονο χρώμα 

αποδίδονται οι στατιστικά σημαντικές τιμές των δεικτών Φ (p<0,05). 

Τύπος Ομαδοποίησης 

 
Ομαδοποίηση 1 Ομαδοποίηση 2 Ομαδοποίηση 3 

Ομάδες 

[Kor]/ 

[Sar, NAT, Eub, 

Her] 

[Kor]/ 

[Sar, NAT, Eub]/ 

[Her]/ 

[Kor]/ 

[Sar, Eub]/ 

[NAT]/ 

[Her]/ 

Διακύμανση της ποικιλότητας % 

Μεταξύ των 

ομάδων 
0,04 -0,46 1,03 

Μεταξύ των 

πληθυσμών εντός 

των ομάδων 

1,73 2,12 0,83 

Εντός των 

πληθυσμών 
98,23 98,34 98,15 

Συντελεστές Φ 

ΦCT 0,00043 -0,00463 0,01026 

ΦSC 0,01731 0,02111 0,00835 

ΦST 0,01774 0,01658 0,01852 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: Βόρειος 

Ευβοϊκός, Her: Κρητικό] 

ITS2 

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών (p distances, Πίνακας 3.223.22) σύμφωνα 

με το ITS2, κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με τη μικρότερη (0,08%) να παρατηρείται στo 

ζεύγος Σαρωνικός-Β. Αιγαίο και τη μεγαλύτερη (0,24%) μεταξύ Β. Ευβοϊκού και Κρητικού. 
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Πίνακας 3.22: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών B. 

glaciale για το ITS2. 

p distance (%) Kor Sar NAT Eub Her 

Kor 
     

Sar 0,12 
    

NAT 0,09 0,08 
   

Eub 0,20 0,22 0,21 
  

Her 0,18 0,18 0,16 0,24 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, 

Eub: Βόρειος Ευβοϊκός, Her: Κρητικό] 

Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν ανά ζεύγος πληθυσμών με βάση τον αριθμό των 

συσσωρευμένων μεταλλαγών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.23. Οι τιμές αυτές δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

Πίνακας 3.23: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise ΦST) για το ITS2, με βάση τον αριθμό των 

συσσωρευμένων μεταλλαγών. Οι τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντικές (p>0,05).  

ΦST Kor Sar NAT Eub Her 

Kor 
 

        

Sar 0,00000  
 

      

NAT 0,00000  0,02461  
 

    

Eub 0,02424  0,06593  0,07495  
 

  

Her 0,03416  0,00000  0,08263  0,00000  
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: 

Βόρειος Ευβοϊκός, Her: Κρητικό] 

Η ανάλυση AMOVA έδειξε ότι δεν υπάρχει αξιοσημείωτη γενετική διαφοροποίηση μεταξύ 

των πέντε πληθυσμών που εξετάστηκαν για τον συγκεκριμένο γενετικό τόπο (Πίνακας 

3.243.24). Η τιμή του δείκτη ΦST, ήταν χαμηλή (<0,06) και χωρίς στατιστική ισχύ (p>0,05). 

Απουσία γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ διαφορετικών ομαδοποιήσεων, έδειξαν και οι 

επιπλέον αναλύσεις AMOVA (Πίνακας 3.253.25). 

Πίνακας 3.24: Συνοπτικά αποτελέσματα ανάλυσης AMOVA για τις αλληλουχίες του ITS2. Οι τιμές δεν 

ήταν στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

Μέθοδος υπολογισμού 

γενετικών αποστάσεων 
Πηγή της διακύμανσης της ποικιλότητας (%) ΦST 

Μεταξύ των πληθυσμών Εντός των πληθυσμών 

Αριθμός συσσωρευμένων 

μεταλλαγών (pairwise 

differences) 

5,08 94,92 0,05084 

 



51 
 

Πίνακας 3.25: Αποτελέσματα AMOVA για διάφορα σενάρια ομαδοποιήσεων, υπολογισμένα με βάση τον 

αριθμό των συσσωρευμένων μεταλλαγών για το ITS2 (με έντονο χρώμα αποδίδονται οι στατιστικά 

σημαντικές τιμές των δεικτών Φ, p<0,05). 

Τύπος Ομαδοποίησης 

 
Ομαδοποίηση 1 Ομαδοποίηση 2 Ομαδοποίηση 3 

Ομάδες 

[Kor]/ 

[Sar, NAT, Eub, 

Her] 

[Kor]/ 

[Sar, NAT, Eub]/ 

[Her]/ 

[Kor]/ 

[Sar, Eub]/ 

[NAT]/ 

[Her]/ 

Διακύμανση της ποικιλότητας % 

Μεταξύ των 

ομάδων 
-8,4 -7,52 -3,02 

Μεταξύ των 

πληθυσμών εντός 

των ομάδων 

8,85 11,21 7,83 

Εντός των 

πληθυσμών 
99,55 96,31 95,19 

Συντελεστές Φ 

ΦCT -0,05252 -0,07524 -0,03018 

ΦSC 0,08161 0,10428 0,07596 

ΦST 0,00447 0,03688 0,04807 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο, Eub: Βόρειος 

Ευβοϊκός, Her: Κρητικό] 

3.6.3 Hygophum benoiti 

16S 

Στο H. benoiti πραγματοποιήθηκαν τόσο οι γενετικές όσο και οι φυλογεωγραφικές αναλύσεις 

για το γονίδιο 16S, έναντι του COI, λόγω του υψηλότερου πολυμορφισμού του. Οι γενετικές 

αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών (p distances, Πίνακας 3.263.26), όπως προέκυψαν λοιπόν 

από την ανάλυση των αλληλουχιών του γονιδίου 16S, κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με τη 

μικρότερη (0,03%) να παρατηρείται στο ζεύγος Κορινθιακός-Β. Αιγαίο και τη μεγαλύτερη 

(0,12%) μεταξύ Σαρωνικού και Β. Αιγαίου. 

Πίνακας 3.26: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών 

Η.benoiti, σύμφωνα με τις αλληλουχίες του γονιδίου 16S. 

p distance (%) Kor Sar NAT 

Kor 
 

    

Sar 0,09 
 

  

NAT 0,03 0,12 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Β. Αιγαίο] 
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Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν ανά ζεύγος πληθυσμών με βάση τον αριθμό των 

συσσωρευμένων μεταλλαγών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.27. Οι τιμές αυτές ήταν της 

τάξης του 40 και 60%, με υψηλή στατιστική ισχύ (p<0,001) μεταξύ του πληθυσμού του 

Κορινθιακού και του Σαρωνικού και του Κορινθιακού και του Β. Αιγαίου αντίστοιχα. 

Πίνακας 3.27: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise Φst) για το 16S, με βάση τον αριθμό των 

συσσωρευμένων μεταλλαγών. Οι τιμές με έντονο χρώμα είναι στατιστικά σημαντικές (**p<0,001). 

ΦST Kor Sar NAT 

Kor 
   

Sar 0,39975** 
  

NAT 0,58087** 0,00050 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 

Η τιμή του δείκτη ΦST στο σύνολο των δειγμάτων ήταν στατιστικά σημαντική (p=0), το οποίο 

σημαίνει ότι το 32,14% της συνολικής γενετικής ποικιλότητας οφείλεται σε διαπληθυσμιακές 

διαφορές (Πίνακας 3.283.28). 

Πίνακας 3.28: Συνοπτικά αποτελέσματα ανάλυσης AMOVA για τις αλληλουχίες του 16S. Οι τιμές ήταν 

στατιστικά σημαντικές (**p<0,001). 

Μέθοδος υπολογισμού 

γενετικών αποστάσεων 
Πηγή της διακύμανσης της ποικιλότητας (%) ΦST 

Μεταξύ των πληθυσμών Εντός των πληθυσμών 

Αριθμός συσσωρευμένων 

μεταλλαγών (pairwise 

differences) 

32,14 67,86 0,32144** 

 

Σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated) 

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των τριών πληθυσμών (p distances, Πίνακας 3.293.29), 

σύμφωνα με τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου, κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με 

τη μικρότερη (0,03%) να παρατηρείται στo ζεύγος Κορινθιακός-Β. Αιγαίο. 

Πίνακας 3.29: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών Η. 

benoiti για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated). 

p distance (%) Kor Sar NAT 

Kor 
 

    

Sar 0,04 
 

  

NAT 0,03 0,04 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 

Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν ανά ζεύγος πληθυσμών με βάση τον αριθμό των 

συσσωρευμένων μεταλλαγών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.30. Οι τιμές αυτές ήταν 
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στατιστικά σημαντικές (p=0) μεταξύ των πληθυσμών του Κορινθιακού-Σαρωνικού (0,423) 

και Κορινθιακού-Β. Αιγαίου (0,481). 

Πίνακας 3.30: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise Φst) για τις σύνθετες αλληλουχίες του 

μιτοχονδρίου, με βάση τον αριθμό των συσσωρευμένων μεταλλαγών. Οι τιμές είναι με έντονο χρώμα 

στατιστικά σημαντικές (**p<0,001). 

ΦST Kor Sar NAT 

Kor 
   

Sar 0,4225** 
  

NAT 0,4812** -0,00550 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 

Το συνολικό ΦST με τιμή περίπου 0,3 είχε υψηλή στατιστική ισχύ (p=0), το οποίο υποδηλώνει 

ότι η συνολική γενετική ποικιλότητα, οφείλεται κατά 29,8% στη διαπληθυσμιακή 

ποικιλότητα (Πίνακας 3.31). 

Πίνακας 3.31: Συνοπτικά αποτελέσματα ανάλυσης AMOVA για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου 

(concatenated). Οι τιμές ήταν στατιστικά σημαντικές (**p<0,001). 

Μέθοδος υπολογισμού 

γενετικών αποστάσεων 
Πηγή της διακύμανσης της ποικιλότητας (%) ΦST 

Μεταξύ των πληθυσμών Εντός των πληθυσμών 

Αριθμός συσσωρευμένων 

μεταλλαγών (pairwise 

differences) 

29,77 70,23 0,2976** 

 

ITS2 

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών (p distances, Πίνακας 3.323.32), σύμφωνα 

με τις αλληλουχίες του ITS2, κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και στα τρία ζεύγη 

πληθυσμών, με τη μικρότερη να παρατηρείται στο ζεύγος Κορινθιακού-Β. Αιγαίου (0,04%). 

Πίνακας 3.32: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών του 

Η. benoiti, με βάση το ITS2. 

p distance (%) Kor Sar NAT 

Kor 
 

    

Sar 0,06 
 

  

NAT 0,04 0,06 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 
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Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν ανά ζεύγος πληθυσμών με βάση τον αριθμό των 

συσσωρευμένων μεταλλαγών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.33. Οι τιμές αυτές δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές (p>0,05) για κανένα ζεύγος πληθυσμών.  

Πίνακας 3.33: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise Φst), με βάση τον αριθμό των συσσωρευμένων 

μεταλλαγών. Οι τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντικές (p>0,05).  

ΦST Kor Sar NAT 

Kor 
   

Sar 0,0505 
  

NAT -0,01175 0,1353 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 

3.6.4 Myctophum punctatum 

COI 

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών (p distances), παρατίθενται στον Πίνακα 

3.34. Οι τιμές για τα τρία ζεύγη πληθυσμών κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με την 

υψηλότερη τιμή (0,33%) να παρατηρείται στο ζεύγος Κορινθιακός-Β. Αιγαίο και τη 

χαμηλότερη (0,24%) στο ζεύγος Σαρωνικός-Β. Αιγαίο. 

Πίνακας 3.34: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών του 

M. punctatum, για το γονίδιο COI. 

p distance (%) Kor Sar NAT 

Kor 
 

    

Sar 0,25 
 

  

NAT 0,33 0,24 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 

Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν τόσο ανά ζεύγος πληθυσμών (Πίνακας 3.353.35), όσο και 

στο σύνολο των δειγμάτων (Πίνακας 3.363.36) με βάση τον αριθμό των συσσωρευμένων 

μεταλλαγών δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (p>0,05).  

Πίνακας 3.35: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise Φst), με βάση τον αριθμό των συσσωρευμένων 

μεταλλαγών. Οι τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

ΦST Kor Sar NAT 

Kor 
 

    

Sar 0,00450 
 

  

NAT 0,00751 -0,03239 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 
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Πίνακας 3.36: Συνοπτικά αποτελέσματα ανάλυσης AMOVA για το COI. Οι τιμές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές (p>0,05). 

Μέθοδος υπολογισμού 

γενετικών αποστάσεων 
Πηγή της διακύμανσης της ποικιλότητας (%) ΦST 

Μεταξύ των πληθυσμών Εντός των πληθυσμών 

Αριθμός συσσωρευμένων 

μεταλλαγών (pairwise 

differences) 

-0,62 100,62 -0,00616 

 

Σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated) 

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των τριών πληθυσμών (p distances, Πίνακας 3.373.37) με 

βάση τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου, κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με τη 

μεγαλύτερη (0,15%) να παρατηρείται στο ζεύγος Κορινθιακός-Β.Αιγαίο. 

Πίνακας 3.37: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών M. 

punctatum για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated). 

p distance (%) Kor Sar NAT 

Kor 
 

    

Sar 0,11 
 

  

NAT 0,15 0,11 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 

Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν ανά ζεύγος πληθυσμών με βάση τον αριθμό των 

συσσωρευμένων μεταλλαγών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.38. Οι τιμές αυτές δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές για κανένα ζεύγος πληθυσμών (p>0,05). Μη στατιστικά σημαντική 

ήταν επίσης η τιμή του δείκτη ΦST για το σύνολο των δειγμάτων (Πίνακας 3.393.39). 

Πίνακας 3.38: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise ΦST) για τις σύνθετες αλληλουχίες του 

μιτοχονδρίου, με βάση τον αριθμό των συσσωρευμένων μεταλλαγών. Οι τιμές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές (p>0,05). 

ΦST Kor Sar NAT 

Kor 
   

Sar 0,00409 
  

NAT 0,00655 -0,02997 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 
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Πίνακας 3.39: Συνοπτικά αποτελέσματα ανάλυσης AMOVA για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου 

(concatenated). Οι τιμές ήταν στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

Μέθοδος υπολογισμού 

γενετικών αποστάσεων 
Πηγή της διακύμανσης της ποικιλότητας (%) ΦST 

Μεταξύ των πληθυσμών Εντός των πληθυσμών 

Αριθμός συσσωρευμένων 

μεταλλαγών (pairwise 

differences) 

-0.55 100.55 -0.00554 

 

ITS2 

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών (p distances, Πίνακας 3.403.40) με βάση το 

ITS2, κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και στα τρία ζεύγη πληθυσμών. Η μεγαλύτερη 

απόσταση (0,05%) παρατηρείται στο ζεύγος Κορινθιακός-Σαρωνικός. 

Πίνακας 3.40: Ανά ζεύγος μη διορθωμένες γενετικές αποστάσεις (p distances) μεταξύ των πληθυσμών του 

Μ. punctatum στο ITS2. 

p distance (%) Kor Sar NAT 

Kor 
 

    

Sar 0,05 
 

  

NAT 0,01 0,03 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 

Οι τιμές ΦST που υπολογίστηκαν ανά ζεύγος πληθυσμών (Πίνακας 3.41) και στο σύνολο των 

δειγμάτων (Πίνακας 3.42) με βάση τον αριθμό των συσσωρευμένων μεταλλαγών ήταν 

χαμηλές και μη στατιστικά σημαντικές (p>0,05).  

Πίνακας 3.41: Τιμές ΦST ανά ζεύγος πληθυσμών (pairwise Φst), με βάση τον αριθμό των συσσωρευμένων 

μεταλλαγών. Οι τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

ΦST Kor Sar NAT 

Kor 
   

Sar 0,0154 
  

NAT 0,0865 -0,04525 
 

[Kor: Κορινθιακός, Sar: Σαρωνικός, NAT: Βόρειο Αιγαίο] 

Πίνακας 3.42: Συνοπτικά αποτελέσματα ανάλυσης AMOVA για το ITS2. Οι τιμές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές (p>0,05). 

Μέθοδος υπολογισμού 

γενετικών αποστάσεων 
Πηγή της διακύμανσης της ποικιλότητας (%) ΦST 

Μεταξύ των πληθυσμών Εντός των πληθυσμών 

Αριθμός συσσωρευμένων 

μεταλλαγών (pairwise 

differences) 

2,04 97,96 0,02043 
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3.7 Φυλογεωγραφία 

3.7.1 Maurolicus muelleri 

COI 

Οι 13 απλότυποι του γονιδίου COI δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή 

(Εικόνα 3.5). Ο απλότυπος MM_COI_02 είναι ο μοναδικός που απαντάται σε όλες τις 

περιοχές δειγματοληψίας και μάλιστα αποτελεί τον κυρίαρχο απλότυπο  με συχνότητα 

εμφάνισης από 57,1% στον Κορινθιακό και στο Β. Αιγαίο έως 100% στο Β. Ευβοϊκό Κόλπο. 

Οι απλότυποι MM_COI_04, MM_COI_06 και MM_COI_07 βρέθηκαν σε παραπάνω από μία 

περιοχές, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ απλότυποι (61,5%),είναι ιδιωτικοί. Οι πληθυσμοί με τον 

υψηλότερο αριθμό απλοτύπων (5) είναι ο Κορινθιακός Κόλπος, το Κρητικό Πέλαγος και η 

περιοχή GSA06 της Ισπανίας.  

Το δίκτυο απλοτύπων για το γονίδιο COI παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.6. Το δίκτυο 

παρουσιάζει ακτινωτή δομή (star-like), η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός 

κυρίαρχου κεντρικού απλοτύπου με τους υπόλοιπους απλοτύπους να τον περιβάλλουν. Ο 

κεντρικός απλότυπος συνήθως είναι ο πιο κοινός και έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης. Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κεντρικός απλότυπος εμφανίζεται σε 

όλες τις περιοχές δειγματοληψίας με μεγάλη συχνότητα και από αυτόν προκύπτουν όλοι οι 

υπόλοιποι μέσω ενός μεταλλακτικού βήματος. Οι πληθυσμοί του Κορινθιακού, του Κρητικού 

και των δύο περιοχών της Ισπανίας έχουν από δύο ιδιωτικούς απλοτύπους, ενώ οι υπόλοιποι 

δεν έχουν κανέναν. 



58 
 

 

Εικόνα 3.5: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων του γονιδίου COI στο M. muelleri. Το 

μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού των ατόμων που αλληλουχήθηκαν σε κάθε 

περιοχή και κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό απλότυπο. 

 

 

Εικόνα 3.6: Δίκτυο απλοτύπων για το γονίδιο COI στο M. muelleri. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε 

έναν απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι 

ανάλογο της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών. 
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Η στοίχιση 90 δημοσιευμένων αλληλουχιών COI των ειδών M. muelleri και M. 

amethystinopunctatus από τις βάσεις δεδομένων Genbank και BOLD (Πίνακας 9, Παράρτημα 

II) με τις αλληλουχίες της παρούσας εργασίας μήκους 612 νουκλεοτιδίων, είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σύνθετου συνόλου δεδομένων μήκους 612 νουκλεοτιδίων. 

Από την προσθήκη των αλληλουχιών αυτών, δε χάθηκε γενετική πληροφορία από τις 

ελληνικές και ισπανικές αλληλουχίες και προέκυψαν έξι επιπλέον απλότυποι.        

Το δίκτυο απλοτύπων όπως προέκυψε με την προσθήκη των δημοσιευμένων αλληλουχιών 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.7. Παρόλο που προστέθηκαν αλληλουχίες από περιοχές τόσο 

εντός της Μεσογείου όσο και εκτός (Ατλαντικός και Αρκτικός Ωκεανός), το δίκτυο συνεχίζει 

να εμφανίζει ακτινωτή τοπολογία με τον κεντρικό απλότυπο να κυριαρχεί με πολύ μεγάλη 

συχνότητα, και τους υπόλοιπους απλότυπους να απέχουν μόνο ένα ή δύο μεταλλακτικά 

βήματα από αυτόν.  

 

Εικόνα 3.7: Δίκτυο απλοτύπων του γονιδίου COI στο M. muelleri, με αλληλουχίες από την παρούσα εργασία 

και τις βάσεις δεδομένων Genbank και BOLD. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν απλότυπο και 

κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο της 

συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων αντιπροσωπεύει 

τον αριθμό των μεταλλαγών. 
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Σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated) 

Όπως και στο COI, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι απλότυποι δεν παρουσιάζουν 

ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή (Εικόνα 3.8). Ο MM_02 είναι ο μοναδικός απλότυπος 

που απαντάται σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας και μάλιστα αποτελεί τον κυρίαρχο 

απλότυπο  με συχνότητα εμφάνισης από 28.6% στον Κορινθιακό Κόλπο και στο Κρητικό 

Πέλαγος έως 78,6% στο Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο. Από τους 36 απλοτύπους, οι 26 (72,2%) 

είναι ιδιωτικοί, ενώ οι υπόλοιποι 10 εμφανίζονται σε περισσότερες από μία περιοχές 

δειγματοληψίας.  

 

Εικόνα 3.8: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων των σύνθετων αλληλουχιών του 

μιτοχονδρίου (concatenated) στο M. muelleri. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού 

των ατόμων που αλληλουχήθηκαν σε κάθε περιοχή και κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό 

απλότυπο. 
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Το δίκτυο απλοτύπων διάμεσης σύνδεσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.9. Η εικόνα του 

δικτύου είναι παρόμοια με αυτή του COI, με τον κεντρικό απλότυπο να παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και από αυτόν προκύπτουν οι υπόλοιποι απλότυποι με ένα 

έως τρία μεταλλακτικά βήματα. Σε κάθε πληθυσμό συναντώνται τουλάχιστον δύο ιδιωτικοί 

απλότυποι, με τον Κορινθιακό να έχει τους περισσότερους (8). 

 

 

Εικόνα 3.9: Δίκτυο απλοτύπων του M. muelleri για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου 

(concatenated). Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή 

δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο 

αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών. 
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ITS2 

Η κατανομή των δύο απλοτύπων στις διαφορετικές περιοχές δειγματοληψίας παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 3.10. Όπως γίνεται εμφανές, ο MM_ITS2_02 είναι ο μοναδικός απλότυπος που 

συναντάται σε όλες τις περιοχές, ενώ ο MM_ITS2_01 αποτελεί ιδιωτικό απλότυπο του 

Κορινθιακού Κόλπου με συχνότητα εμφάνισης 0,9%. Εξαιτίας της χαμηλής ποικιλότητας του 

γενετικού αυτού τόπου, δεν πραγματοποιήθηκε απεικόνιση των απλοτύπων με δίκτυο. 

 

 

Εικόνα 3.10: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων του M. muelleri, με βάση 

αλληλουχίες του ITS2 . Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού των ατόμων που 

αλληλουχήθηκαν σε κάθε περιοχή και κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό απλότυπο. 

  



63 
 

3.7.2 Benthosema glaciale 

COI 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.11, οι απλότυποι δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στις 

διαφορετικές περιοχές δειγματοληψίας. Ο μοναδικός απλότυπος που εμφανίζεται σε όλες τις 

περιοχές και μάλιστα με τη μεγαλύτερη συχνότητα (από 38,4% στο Β.Αιγαίο έως 71,4% στον 

Κορινθιακό) είναι ο BG_COI_01. Μόλις δύο ακόμα απλότυποι εμφανίζονται σε 

περισσότερες από μία περιοχές (BG_COI_03 και BG_COI_10), ενώ οι υπόλοιποι 19 (86,4% 

του συνόλου τον απλοτύπων) αποτελούν ιδιωτικούς απλότυπους. 

 

Εικόνα 3.11: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων του γονιδίου COI στο Β. glaciale. Το 

μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού των ατόμων που αλληλουχήθηκαν σε κάθε 

περιοχή και κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό απλότυπο. 
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Το δίκτυο απλοτύπων για το γονίδιο COI παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.12. Το δίκτυο έχει 

ακτινωτή δομή, και από τον κεντρικό απλότυπο προκύπτουν οι υπόλοιποι απλότυποι με ένα 

έως τρία μεταλλακτικά βήματα. Κάθε πληθυσμός διαθέτει τουλάχιστον δύο ιδιωτικούς 

απλοτύπους, με τους περισσότερους να συναντώνται στον πληθυσμό του Β. Αιγαίου. 

 

Εικόνα 3.12: Δίκτυο απλοτύπων του γονιδίου COI στο B.glaciale. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν 

απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο 

της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών, ενώ οι μαύροι κόμβοι αντιστοιχούν σε ενδιάμεσους 

απλοτύπους, οι οποίοι είτε δε βρέθηκαν κατά τη δειγματοληψία, είτε είναι προγονικοί που εξαφανίστηκαν. 

Η στοίχιση 23 δημοσιευμένων αλληλουχιών του γονιδίου COI από τις βάσεις δεδομένων 

Genbank και BOLD (Πίνακας 10, Παράρτημα ΙΙ) με τις 69 αλληλουχίες της παρούσας 

εργασίας μήκους 599 νουκλεοτιδίων, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σύνθετου 

συνόλου δεδομένων μήκους 560 νουκλεοτιδίων. Παρόλο που μειώθηκε το συνολικό μήκος 

των ελληνικών αλληλουχιών κατά 39 νουκλεοτίδια, δε χάθηκε καμία πολυμορφική θέση, άρα 

και κανένας απλότυπος. Από την προσθήκη των αλληλουχιών αυτών προέκυψαν 14 επιπλέον 

απλότυποι, από τους οποίους κανείς τους δεν έχει βρεθεί στα ελληνικά δείγματα.      

Το δίκτυο διάμεσης σύνδεσης των 37 απλοτύπων παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.13. Το δίκτυο 

παρουσιάζει ακτινωτή δομή, ωστόσο ο κεντρικός απλότυπος συναντάται μόνο σε δύο από τις 

οκτώ περιοχές. Όλοι οι απλότυποι διαφέρουν από ένα έως έξι μεταλλακτικά βήματα από τον 

κεντρικό απλότυπο και στην πλειοψηφία τους είναι ιδιωτικοί. 
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Εικόνα 3.13: Δίκτυο απλοτύπων του γονιδίου COI στο B. glaciale, με αλληλουχίες από την παρούσα εργασία 

και των βάσεων δεδομένων Genbank και BOLD. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν απλότυπο και 

κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο της 

συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων αντιπροσωπεύει 

τον αριθμό των μεταλλαγών. 

 

Σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated) 

Οι concatenated απλότυποι δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή (Εικόνα 

3.14). Ο BG_01 είναι ο μοναδικός απλότυπος που απαντάται σε όλες τις περιοχές 

δειγματοληψίας και μάλιστα με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, από 23,1% στο Β. 

Αιγαίο έως 50% στο Σαρωνικό Κόλπο. Από τους 39 απλοτύπους, οι 36 (92,3%) είναι 

ιδιωτικοί, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εμφανίζονται σε περισσότερες από μία περιοχές 

δειγματοληψίας.  

Το δίκτυο απλοτύπων διάμεσης σύνδεσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.15. Το δίκτυο αυτό 

παρουσιάζει ακτινωτή δομή όπως και τα προηγούμενα  και όλοι οι απλότυποι διαφέρουν από 

τον κεντρικό κατά ένα έως τέσσερα μεταλλακτικά βήματα. Σε κάθε πληθυσμό συναντώνται 

τουλάχιστον έξι ιδιωτικοί απλότυποι, με τον μεγαλύτερο αριθμό να παρατηρείται στον 

πληθυσμό του Β. Αιγαίου, ο οποίος έχει εννιά. 
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Εικόνα 3.14: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων των σύνθετων αλληλουχιών του 

μιτοχονδρίου (concatenated) στο B. glaciale. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού 

των ατόμων που αλληλουχήθηκαν σε κάθε περιοχή και κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό 

απλότυπο. 
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Εικόνα 3.15: Δίκτυο απλοτύπων του B.glaciale για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου 

(concatenated). Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή 

δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο 

αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών, ενώ οι 

μαύροι κόμβοι αντιστοιχούν σε ενδιάμεσους απλοτύπους, οι οποίοι είτε δε βρέθηκαν κατά τη 

δειγματοληψία, είτε είναι προγονικοί που εξαφανίστηκαν. 

 

ITS2 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.16, οι απλότυποι δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη γεωγραφική 

κατανομή. Εξαίρεση αποτελούν οι BG_ITS2_01 και BG_ITS2_03, οι οποίοι απαντώνται σε 

όλες τις περιοχές δειγματοληψίας με συνολική συχνότητα 71,2%. Επίσης, ο απλότυπος  

BG_ITS2_05, εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας, εκτός από το Β. Αιγαίο. 

Όλοι οι υπόλοιποι απλότυποι, με εξαίρεση τον BG_ITS2_04, ο οποίος υπάρχει στον 

Κορινθιακό και στο Β. Ευβοϊκό, είναι ιδιωτικοί (63,6% του συνόλου των απλοτύπων). 

Το δίκτυο απλοτύπων διάμεσης σύνδεσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.17. Στο δίκτυο αυτό 

ξεχωρίζουν δύο απλότυποι με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης που απαντώνται σε όλες τις 

περιοχές δειγματοληψίας. Όλοι οι απλότυποι προκύπτουν από κάποιον άλλον μέσω ενός 

μεταλλακτικού βήματος. Σε κάθε πληθυσμό συναντάται ένας (Σαρωνικός, Β. Ευβοϊκός, 

Κρητικό) ή δύο ιδιωτικοί απλότυποι (Κορινθιακός, Β. Αιγαίο).  
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Εικόνα 3.16: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων του ITS2 στο B. glaciale. Το μέγεθος 

των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού των ατόμων που αλληλουχήθηκαν σε κάθε περιοχή και 

κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό απλότυπο. 

 

 

Εικόνα 3.17: Δίκτυο απλοτύπων του B. glaciale για τo ITS2. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν 

απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο 

της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών. 
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3.7.3 Hygophum benoiti 

16S 

Η κατανομή των απλοτύπων στις διαφορετικές περιοχές δειγματοληψίας παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 3.18. Ο μοναδικός απλότυπος που απαντάται σε όλες τις περιοχές είναι ο HB_16S_02 

με συνολική συχνότητα 50%. Επίσης ο HB_16S_01 απαντάται στον Κορινθιακό με μεγάλη 

συχνότητα (78,5%) και στο Σαρωνικό με πολύ μικρότερη (7,1%). Όλοι οι υπόλοιποι 

απλότυποι είναι ιδιωτικοί είτε του πληθυσμού του Σαρωνικού είτε του Β. Αιγαίου. 

Το δίκτυο απλοτύπων διάμεσης σύνδεσης του γονιδίου 16S φαίνεται στην Εικόνα 3.19. Η 

τοπολογία του δικτύου είναι ακτινωτή και εκτός από τον κεντρικό απλότυπο, ο οποίος 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα, υπάρχει και ένας δεύτερος απλότυπος με επίσης 

μεγάλη συχνότητα εμφάνισης, κυρίως στον πληθυσμό του Κορινθιακού. Όλοι οι απλότυποι 

έχουν προκύψει από τον κεντρικό με ένα ή δύο μεταλλακτικά βήματα. Μεγαλύτερο αριθμό 

ιδιωτικών απλοτύπων εμφανίζει ο Σαρωνικός Κόλπος.  

 

Εικόνα 3.18: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων του H. benoiti στο 16S. Το μέγεθος 

των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού των ατόμων που αλληλουχήθηκαν σε κάθε περιοχή και 

κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό απλότυπο. 
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Εικόνα 3.19: Δίκτυο απλοτύπων του Η.benoiti  για το γονίδιο 16S. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν 

απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο 

της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών. 

 

H στοίχιση των 11 απλοτύπων της παρούσας έρευνας μήκους 602 νουκλεοτιδίων με 26 

δημοσιευμένες αλληλουχίες (Πίνακας 11, Παράρτημα ΙΙ), οδήγησε στη δημιουργία ενός 

συνόλου δεδομένων που αφορούσε ένα τμήμα μήκους 587 νουκλεοτιδίων. Η προσθήκη των 

αλληλουχιών αυτών είχε σαν αποτέλεσμα την παραγωγή εννέα επιπλέον απλοτύπων, οι 

οποίοι δεν είχαν βρεθεί στα ελληνικά δείγματα. 

Το δίκτυο απλοτύπων διάμεσης σύνδεσης που κατασκευάστηκε με το σύνολο των 

αλληλουχιών παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.20. Με απλή παρατήρηση γίνεται σαφές ότι 

υπάρχει ένας κυρίαρχος απλότυπος με εκπρόσωπιση σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας 

εκτός από τη Σικελία. Η Σικελία διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες περιοχές, καθώς 

εκπροσωπείται αποκλειστικά από ιδιωτικούς απλοτύπους, οι οποίοι διαφέρουν από τον 

κεντρικό τουλάχιστον κατά δύο μεταλλαγές, με εξαίρεση έναν που έχει προκύψει με μία 

μετάλλαξη από τον κεντρικό.  
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Εικόνα 3.20: Δίκτυο απλοτύπων του H. benoiti για τις αλληλουχίες COI της παρούσας εργασίας και των 

δημοσιευμένων στις βάσεις δεδομένων Genbank και BOLD. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν 

απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο 

της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών. 

 

Σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated) 

Οι απλότυποι των σύνθετων αλληλουχιών του μιτοχονδρίου δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη 

γεωγραφική κατανομή (Εικόνα 3.21). Αξιοσημείωτη είναι η απουσία απλοτύπων που να 

απαντώνται σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας. Ο HB_05 είναι ο απλότυπος με τη 

μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο Σαρωνικό και στο Β. Αιγαίο (60% και 64,3% αντίστοιχα), ενώ 

ο HB_01 κυριαρχεί στα άτομα του Κορινθιακού με συχνότητα εμφάνισης 70%. Οι υπόλοιποι 

10 απλότυποι είναι ιδιωτικοί.   

Το δίκτυο απλοτύπων διάμεσης σύνδεσης παρατίθεται στην Εικόνα 3.22. Το δίκτυο αυτό 

παρουσιάζει ακτινωτή δομή όπως και τα προηγούμενα, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση 

ο κεντρικός απλότυπος δεν συναντάται σε ολους τους πληθυσμούς. Όλοι οι απλότυποι 

διαφέρουν από τον κεντρικό κατά ένα έως δύο μεταλλακτικά βήματα. Σε κάθε πληθυσμό 

υπάρχουν τουλάχιστον δύο ιδιωτικοί απλότυποι, με τον μεγαλύτερο αριθμό να παρατηρείται 

στον πληθυσμό του Β. Αιγαίου, ο οποίος έχει πέντε. 
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Εικόνα 3.21: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων των σύνθετων αλληλουχιών του 

μιτοχονδρίου (concatenated) στο H. benoiti. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού 

των ατόμων που αλληλουχήθηκαν σε κάθε περιοχή και κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό 

απλότυπο. 

 

 

Εικόνα 3.22: Δίκτυο απλοτύπων του H. benoiti για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου 

(concatenated). Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή 

δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο 

αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών. 
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ITS2 

Οι απλότυποι του ITS2 δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή (Εικόνα 3.23), 

με εξαίρεση τον HB_ITS2_01 ο οποίος βρέθηκε σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας με 

συνολική συχνότητα 37,8%. Δύο από τους έξι απλοτύπους (HB_ITS2_02 και HB_ITS2_04)   

απαντώνται σε δύο από τις τρεις περιοχές, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι ιδιωτικοί. 

Το δίκτυο απλοτύπων διάμεσης σύνδεσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.24. Οι απλότυποι δεν 

εμφανίζουν κάποια ομαδοποίηση με βάση τις περιοχές δειγματοληψίας και διαφέρουν σε 

μικρό βαθμό μεταξύ τους. Ο κοινότερος απλότυπος δεν είναι ο κυρίαρχος, καθώς υπάρχει και 

ένας δεύτερος με μεγαλύτερη συχνότητα που όμως δε συναντάται στον πληθυσμό του Β. 

Αιγαίου. Σε κάθε πληθυσμό απαντάται ένας ιδιωτικός απλότυπος.  

 

Εικόνα 3.23: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων του ITS2 στο H. benoiti. Το μέγεθος 

των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού των ατόμων που αλληλουχήθηκαν σε κάθε περιοχή και 

κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό απλότυπο. 
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Εικόνα 3.24: Δίκτυο απλοτύπων του ITS2 για το Η. benoiti. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν 

απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο 

της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών, ενώ οι μαύροι κόμβοι αντιστοιχούν σε ενδιάμεσους 

απλοτύπους, οι οποίοι είτε δε βρέθηκαν κατά τη δειγματοληψία, είτε είναι προγονικοί που εξαφανίστηκαν. 

 

3.7.4 Myctophum punctatum 

COI 

Οι απλότυποι του COI δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή (Εικόνα 3.25). 

O ΜP_COI_01 αποτελεί τον κυρίαρχο απλότυπο σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (45%). Ο MP_COI_05 απαντάται σε δύο περιοχές 

(Σαρωνικός-Β. Αιγαίο), ενώ όλοι οι υπόλοιποι απλότυποι (90%), βρέθηκαν σε μία μόνο 

περιοχή δειγματοληψίας. 

Το δίκτυο απλοτύπων διάμεσης σύνδεσης φαίνεται στην Εικόνα 3.26. Οι απλότυποι 

παρουσιάζουν μικρές γενετικές διαφορές μεταξύ τους. Ο πληθυσμός του Κορινθιακού 

χαρακτηρίζεται από το μεγαλύτερο αριθμό ιδιωτικών απλοτύπων (οκτώ), ενώ του Β. Αιγαίου 

και του Σαρωνικού έχουν επτά και τρεις αντίστοιχα.  
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Εικόνα 3.25: : Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων των σύνθετων COI στο M. 

punctatum. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού των ατόμων που αλληλουχήθηκαν 

σε κάθε περιοχή και κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό απλότυπο. 

 

 

Εικόνα 3.26: Δίκτυο απλοτύπων του Μ. punctatum για τo COI. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν 

απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο 

της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών, ενώ οι μαύροι κόμβοι αντιστοιχούν σε ενδιάμεσους 

απλοτύπους, οι οποίοι είτε δε βρέθηκαν κατά τη δειγματοληψία, είτε είναι προγονικοί που εξαφανίστηκαν. 
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Η στοίχιση των 20 απλοτύπων της παρούσας έρευνας μήκους 604 νουκλεοτιδίων με 35 

δημοσιευμένες αλληλουχίες (Πίνακας 12, Παράρτημα ΙΙ), είχε σαν αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων που αφορούσε ένα τμήμα συνολικού μήκους 585 

νουκλεοτιδίων. Από την προσθήκη των αλληλουχιών αυτών προέκυψαν 10 επιπλέον 

απλότυποι, οι οποίοι δε βρέθηκαν στα ελληνικά δείγματα.  

Η ανάλυση με δίκτυο απλοτύπων διάμεσης σύνδεσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.27. Οι 

απλότυποι παρουσιάζουν απλές σχέσεις μεταξύ τους, με μικρό αριθμό κυκλικών σχέσεων 

(loops) και λίγα μεταλλακτικά βήματα. Όλες οι περιοχές δειγματοληψίας, με εξαίρεση τις ΒΑ 

ΗΠΑ, έχουν τουλάχιστον μία αλληλουχία που αντιστοιχεί στον κεντρικό απλότυπο. 

Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα της Σικελίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

οποίων αντιστοιχεί σε απλοτύπους με μεγάλες γενετικές διαφορές από τους υπόλοιπους 

(πέντε έως εννέα μεταλλακτικά βήματα).   

 

Εικόνα 3.27: Δίκτυο απλοτύπων του Μ. punctatum για τις αλληλουχίες COI της παρούσας εργασίας και των 

δημοσιευμένων στις βάσεις δεδομένων Genbank και BOLD. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν 

απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο 

της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών, ενώ οι μαύροι κόμβοι αντιστοιχούν σε ενδιάμεσους 

απλοτύπους, οι οποίοι είτε δε βρέθηκαν κατά τη δειγματοληψία, είτε είναι προγονικοί που εξαφανίστηκαν. 

 

Σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated) 

Η γεωγραφική κατανομή των απλοτύπων των σύνθετων αλληλουχιών του μιτοχονδρίου 

παρουσιάζεται στο χάρτη της Εικόνα 3.28. Με απλή παρατήρηση, γίνεται εμφανές ότι οι 

απλότυποι δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή. Ο απλότυπος MP_01 

εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 

συγκριτικά με τους υπόλοιπους απλοτύπους (από 30,8% στον Κορινθιακό Κόλπο, έως 
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53,84% στο Σαρωνικό Κόλπο). Επιπλέον, με εξαίρεση τον MP_13, ο οποίος συναντάται τόσο 

στο Σαρωνικό όσο και στο Β. Αιγαίο, όλοι οι υπόλοιποι απλότυποι είναι ιδιωτικοί.    

Το δίκτυο απλοτύπων διάμεσης σύνδεσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.29, όπου γίνεται 

εμφανές ότι δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ των περιοχών 

δειγματοληψίας. Κάθε απλότυπος προκύπτει από κάποιον άλλον μέσω μίας ή δύο 

μεταλλαγών. Επίσης σε κάθε πληθυσμό υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ιδιωτικοί απλότυποι, με 

τον μεγαλύτερο αριθμό να παρατηρείται στον πληθυσμό του Κορινθιακού, ο οποίος έχει 

εννιά.  

 

Εικόνα 3.28: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων των σύνθετων αλληλουχιών του 

μιτοχονδρίου (concatenated) στο M. punctatum. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του 

αριθμού των ατόμων που αλληλουχήθηκαν σε κάθε περιοχή και κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν 

διαφορετικό απλότυπο. 
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Εικόνα 3.29: Δίκτυο απλοτύπων του Μ. punctatum για τις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου 

(concatenated). Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή 

δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο 

αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών, ενώ οι 

μαύροι κόμβοι αντιστοιχούν σε ενδιάμεσους απλοτύπους, οι οποίοι είτε δε βρέθηκαν κατά τη 

δειγματοληψία, είτε είναι προγονικοί που εξαφανίστηκαν. 

 

ITS2 

Η γεωγραφική κατανομή των απλοτύπων του ITS2 απεικονίζεται στην Εικόνα 3.30. Δύο από 

τους τέσσερις απλοτύπους παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή (MP_ITS2_01 και 

MP_ITS2_02) και μεγάλη συχνότητα εμφάνισης (31% και 64,3% αντίστοιχα), ενώ οι 

υπόλοιποι δύο (MP_ITS2_03 και MP_ITS2_04) απαντώνται σε μία μόνο περιοχή με πολύ 

μικρή συχνότητα (2,4% ο καθένας). 

Το ανίστοιχο δίκτυο διάμεσης σύνδεσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.31. Όλοι οι απλότυποι 

διαφέρουν μεταξύ τους κατά ένα έως τρία νουκλεοτίδια. Ο πληθυσμός του Β. Αιγαίου είναι ο 

μοναδικός που δε διαθέτει ιδιωτικούς απλοτύπους.  
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Εικόνα 3.30: Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των απλοτύπων ITS2 στο M. punctatum. Το μέγεθος 

των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο του αριθμού των ατόμων που αλληλουχήθηκαν σε κάθε περιοχή και 

κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό απλότυπο. 

 

 

Εικόνα 3.31: Δίκτυο απλοτύπων του ITS2 για το M. punctatum. Κάθε κυκλικός δίσκος αντιστοιχεί σε έναν 

απλότυπο και κάθε χρώμα σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Το μέγεθος των κυκλικών δίσκων είναι ανάλογο 

της συχνότητας του κάθε απλότυπου. Ο αριθμός των κάθετων γραμμών μεταξύ δύο κόμβων 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλλαγών. 
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Δημογραφική ιστορία ειδών 

Τα αποτελέσματα των pairwise ΦST και της AMOVA με βάση τις σύνθετες αλληλουχίες του 

μιτοχονδρίου (concatenated), καθώς και τα αντίστοιχα δίκτυα απλοτύπων, δεν οδήγησαν σε 

κάποιο σαφές συμπέρασμα για την ύπαρξη γενετικής δομής στους πληθυσμούς κάθε υπό 

μελέτη είδους. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο πληθυσμός του Κορινθιακού Κόλπου του H. 

benoiti, ο οποίος παρουσίασε υψηλή γενετική διαφοροποίηση από τους άλλους δύο 

(Σαρωνικός-Β. Αιγαίο) σύμφωνα με τα αποτελέσματα των pairwise ΦST (Πίνακας 3.303.30) 

και του δικτύου διάμεσης σύνδεσης (Εικόνα 3.22). Για το λόγο αυτό, οι αναλύσεις που 

αφορούσαν τη δημογραφική ιστορία των ειδών M. muelleri, B. glaciale και M. punctatum, 

πραγματοποιήθηκαν με την υπόθεση ότι όλα τα άτομα κάθε είδους ανήκουν σε έναν ενιαίο 

παμμικτικό πληθυσμό, ενώ για το H. benoiti οι πληθυσμοί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες 

(Κορινθιακός, Σαρωνικός-Β. Αιγαίο) και αναλύθηκαν ξεχωριστά.  

Τα αποτελέσματα των δημογραφικών αναλύσεων έδωσαν ποικιλία προτύπων μεταξύ των 

ειδών όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.43 και στην Εικόνα 3.32. Στην περίπτωση των B. 

glaciale και M. punctatum όλες οι αναλύσεις υποδεικνύουν απότομη δημογραφική αύξηση 

στο πρόσφατο παρελθόν. Στο είδος M. muelleri, οι στατιστικά σημαντικές αρνητικές τιμές 

των D και Fs αποτελούν ενδείξεις πρόσφατης απότομης αύξησης, ενώ οι στατιστικά 

σημαντικές τιμές των SSD και r, οδηγούν στην απόρριψη του μοντέλου πρόσφατης απότομης 

αύξησης. Ωστόσο, τόσο οι πολύ χαμηλές τιμές των δεικτών αυτών, όσο και η κατανομή των 

παρατηρούμενων διαφορών, η οποία παρουσιάζει μία κορυφή (unimodal), υποδεικνύουν ότι 

το είδος αυτό έχει υποστεί απότομη δημογραφική αύξηση. Τέλος, όσον αφορά το H. benoiti, 

οι μη στατιστικά σημαντικές τιμές των SSD και r, καθώς και οι μονοκόρυφες κατανομές των 

διαφορών, οδηγούν στην αποδοχή του μοντέλου πρόσφατης δημογραφικής αύξησης. Τα 

αποτελέσματα των ελέγχων ουδετερότητας στην ομάδα Σαρωνικός-Β. Αιγαίο, συμφωνούν με 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης mismatch, ενώ στον Κορινθιακό, η απουσία στατιστικής 

ισχύος των τιμών αυτών αποτελούν ένδειξη δημογραφικής ισορροπίας.     

Πίνακας 3.43: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των ελέγχων ουδετερότητας (neutrality tests) Tajima’s D, 

Fu’s F και της ανάλυσης mismatch distribution (SSD: άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων, r: 

δείκτης Raggedness) για κάθε είδος. Οι τιμές με έντονο χρώμα είναι στατιστικά σημαντικές (p<0.05). 

Είδος Tajima’s D (p-value) Fu’s F (p-value) SSD (p-value) r (p-value) 

M. muelleri -2.56552 (0) -29.20508 (0) 0.00158 (0.0427) 0.06389 (0.001) 

B. glaciale -2.59132 (0) -27.06534 (0) 0.00043 (0.893) 0.01805 (0.845) 

H. benoiti     

Κορινθιακός -0.69098 (0.214) -0.04647 (0.379) 0.00024 (0.963)  0.07012 (0.766) 

Σαρωνικός-Β. Αιγαίο -2.09059 (0.005) -8.37203 (0) 0.00043 (0.632) 0.06043 (0.378) 

M. punctatum -1.89710 (0) -16.87387 (0) 0.00449 (0.805) 0.02305 (0.871) 
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Εικόνα 3.32: Αποτελέσματα της δημογραφικής ανάλυσης mismatch distribution για τα υπό μελέτη είδη. 

Στο H. benoiti παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το είδος συνολικά, για τον πληθυσμό του Κορινθιακού 

(Kor) και για τους πληθυσμούς του Σαρωνικού και του Β. Αιγαίου (Sar-NAT). Με τη συνεχή γραμμή 

απεικονίζονται οι αναμενόμενες τιμές σύμφωνα με το μοντέλο της πρόσφατης απότομης αύξησης/επέκτασης 

(sudden expansion model), ενώ με τις ράβδους οι παρατηρούμενες τιμές. 
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4 Συζήτηση 

Ποιότητα DNA και επιλογή των γενετικών τόπων  

Η ποιότητα του εξαγόμενου DNA ήταν πολύ χαμηλή στην πλειοψηφία των δειγμάτων και 

των τεσσάρων ειδών που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. Αυτό πιθανώς να οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα είδη αυτά, λόγω του μικρού τους μεγέθους, του μεγάλου βάθους στο οποίο 

αλιεύονται και στον τρόπο δειγματοληψίας, θανατώνονται αρκετή ώρα πριν συλλεχθεί το 

δείγμα ιστού και τοποθετηθεί στην αιθανόλη για συντήρηση. Συνεπώς, τα ένζυμα που 

ενεργοποιούνται κατά τον κυτταρικό θάνατο, μεταξύ άλλων και νουκλεάσες που προκαλούν 

ταχεία αποδόμηση και κατάτμηση του DNA (Nagata, 2000), έχουν ήδη δράσει για 

εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη σχεδιασμού 

καλύτερων πρωτοκόλλων δειγματοληψίας για τα συγκεκριμένα είδη, καθώς και τη σημασία 

της άμεσης και προσεκτικής διαχείρισης των δειγμάτων επάνω στο σκάφος, από τη στιγμή 

της αλίευσης. Έτσι, θα καταστεί εφικτή η εξαγωγή DNA καλύτερης ποιότητας και η χρήση 

εναλλακτικών τεχνικών (π.χ. RADseq - Restriction-site associated DNA sequencing), οι 

οποίες απαιτούν DNA μεγαλομοριακού βάρους για τη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και 

εξετάζουν ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPs), 

παρέχοντας πληροφορίες για πιο αντιπροσωπευτικό μέρος του γονιδιώματος (Peterson et al., 

2012). Τέτοιου είδους τεχνικές δεν απαιτούν επίσης προηγούμενη γνώση για τα είδη και το 

γονιδίωμά τους (Peterson et al., 2012).  

Από την αρχική επιλογή έξι γενετικών τόπων, τελικά δύο από αυτούς δε χρησιμοποιήθηκαν 

στις γενετικές αναλύσεις. Η αδυναμία ενίσχυσης του μιτοχονδριακού γονιδίου Cytb πιθανώς 

να οφείλεται στην έλλειψη συμπληρωματικότητας των διαθέσιμων εκκινητών που 

δοκιμάστηκαν με τις αλληλουχίες-στόχους στα συγκεκριμένα είδη. Όσον αφορά το ιντρόνιο 

του πυρηνικού γονιδίου S7, αλληλουχήθηκε δοκιμαστικά μικρός αριθμός ατόμων και οι 

αλληλουχίες που προέκυψαν ήταν χαμηλής ποιότητας και δεν ήταν δυνατόν να αναλυθούν. 

Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνθήκες της PCR που χρησιμοποιήθηκαν δεν 

ήταν οι βέλτιστες, και μαζί με την επιθυμητή αλληλουχία ενισχύθηκαν και παραπροϊόντα. 

Γενετική ποικιλότητα και πρότυπα γενετικής διαφοροποίησης στην Ελλάδα 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η εκτίμηση του εύρους και της κατανομής της 

ενδοειδικής γενετικής ποικιλότητας τεσσάρων ειδών μεσοπελαγικών ιχθύων (M. muelleri, B. 

glaciale, H. benoiti, M. punctatum) στην Ελλάδα, με βάση την ποικιλομορφία τριών 

μιτοχονδριακών γονιδίων (COI, 12S, 16S) και μιας διαγονιδιακής πυρηνικής περιοχής 

(ITS2). Προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική η περιγραφή της 
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γενετικής ποικιλότητας, χρησιμοποιήθηκαν δείγματα που μπόρεσαν να συλλεχθούν από έξι 

θάλασσες και κόλπους της Ελλάδας (Κορινθιακός, Σαρωνικός, Β. Αιγαίο, Β. Ευβοϊκός, 

Κρητικό, Ιόνιο), καθώς και δείγματα του είδους M. muelleri από δύο περιοχές της Ισπανίας 

ως εξωομάδα. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν και διαθέσιμες αλληλουχίες από τις βάσεις 

γενετικών δεδομένων με σκοπό, όποτε αυτό ήταν εφικτό, να δοθεί μια πιο ευρεία 

φυλογεωγραφική διάσταση στα υπό μελέτη είδη. 

Η εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας σε κάθε γενετικό τόπο, δεν έδειξε κάποιο ξεκάθαρο 

πρότυπο, καθώς τα αποτελέσματα παρουσίασαν διαφορές ανά είδος. Γενικά, στο 12S 

παρατηρήθηκαν σε όλα τα είδη χαμηλές απλοτυπικές ποικιλότητες (0-0.32), στο 16S χαμηλές 

έως μέτριες (0,23-0,67), στο ITS2 μέτριες (0,50-0,70), με εξαίρεση το M. muelleri, το οποίο 

είχε πάρα πολύ χαμηλή τιμή (0,02), και στο COI μέτριες έως υψηλές ποικιλότητες (0,43-0,8) 

με εξαίρεση το H. benoiti, το οποίο εμφάνισε πολύ χαμηλή τιμή (0,12). Οι τιμές απλοτυπικής 

ποικιλότητας στο 16S κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με αυτές που έχουν αναφερθεί σε 

είδη του γένους Maurolicus, όπως είναι το M. muelleri στη Νορβηγία (0,31 - Suneetha et al., 

2000), το M. japonicus στη Ναμίμπια (0,55 - Suneetha et al., 2000, 0,58 - Habib et al., 2012) 

και στην Κορέα (0,53 - Kim et al., 2008, 0,58 - Habib et al., 2012). Για το COI, έχει 

παρατηρηθεί υψηλή σχετικά απλοτυπική ποικιλότητα στο είδος Benthosema suborbitale στο 

Νότιο Ατλαντικό (0.67 - Gordeeva, 2014b). Για τους γενετικούς τόπους 12S και ITS2 δεν 

υπάρχουν μέχρι στιγμής στη βιβλιογραφία γενετικά δεδομένα που να αναφέρονται στην 

ενδοειδική ποικιλότητα σε μεσοπελαγικούς ιχθείς. Η εξαιρετικά χαμηλή τιμή απλοτυπικής 

ποικιλότητας του M. muelleri στο ITS2 πιθανότατα να οφείλεται στο μήκος της αλληλουχίας 

που αναλύθηκε, καθώς από το συνολικό μήκος των 480 περίπου νουκλεοτιδίων, αναλύθηκαν 

δυστυχώς μόλις 298. Αντίθετα, στα υπόλοιπα τρία είδη αναλύθηκαν πάνω από 375 

νουκλεοτίδια. Επομένως, είναι πιθανό να χάθηκε σημαντικό μέρος της γενετικής 

ποικιλότητας στο κομμάτι αυτό των 180 περίπου νουκλεοτιδίων. Η χαμηλή ποικιλότητα του 

COI στο H. benoiti, συγκριτικά τόσο με τα υπόλοιπα είδη, όσο και με τους υπόλοιπους 

γενετικούς τόπους μπορεί να οφείλεται στο χαμηλό αριθμό δειγμάτων που μελετήθηκαν (34). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (κεφάλαιο «Αποτελέσματα»), επειδή οι πόροι και ο χρόνος 

ήταν περιορισμένοι. από τη δοκιμαστική διαδοχική αύξηση των δειγμάτων σε κάθε 

πληθυσμό, παρατηρήθηκε ότι τα 14 άτομα ήταν αρκετά ώστε να περιγραφεί ένα 

ικανοποιητικό ποσοστό της γενετικής ποικιλότητας του κάθε πληθυσμού. Ωστόσο, από τους 

τρεις πληθυσμούς του H. benoiti, οι δύο αποτελούνταν από 10 δείγματα και μόνο ένας από 

14. Επομένως, είναι πιθανό να παραλήφθηκε κάποιο ποσοστό της γενετικής ποικιλότητας σε 

αυτούς τους δύο πληθυσμούς λόγω μείωσης των δειγμάτων. Οι τιμές νουκλεοτιδικής 

ποικιλότητας ήταν πολύ χαμηλές σε όλους τους τόπους και σε όλα τα είδη (π<0,4%). 

Χαμηλές τιμές έχουν επίσης βρεθεί και σε άλλα είδη μεσοπελαγικών ιχθύων όπως στο M. 
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japonicus στη Ναμίμπια και στην Κορέα (π<0,3% - Habib et al., 2012) και στο M. muelleri 

στη Νορβηγία (π<0,1% - Suneetha et al., 2000) στο 16S, καθώς και στο είδος B. suborbitale 

στο Ν. Ατλαντικό (π<0,2% - Gordeeva, 2014b) στο COI. Η αντίθεση στις τιμές απλοτυπικής 

και νουκλεοτιδικής ποικιλότητας, αποτελεί ένδειξη μιας πρόσφατης δημογραφικής 

«εκρηκτικής» αύξησης από έναν προγονικό πληθυσμό με μικρό δραστικό πληθυσμιακό 

μέγεθος, η οποία συνέβη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα που ήταν μεν δυνατή η αύξηση της 

απλοτυπικής ποικιλότητας (κυρίως μέσω μεταλλάξεων), αλλά όχι η συσσώρευση μεγάλων 

διαφορών μεταξύ των αλληλουχιών (Avise, 2000; Grant & Bowen, 1998). 

Από τους τέσσερις γενετικούς τόπους που χρησιμοποιήθηκαν, το COI στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων όπου εξετάστηκε επαρκής αριθμός δειγμάτων εμφάνισε τα υψηλότερα ποσοστά 

πολυμορφισμού (Εικόνα 3.3) και γενετικής ποικιλότητας. Γενικά, η υψηλότερη γενετική 

ποικιλότητα που παρατηρήθηκε στο COI είναι αναμενόμενη, καθώς τα μιτοχνδριακά γονίδια 

που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, χαρακτηρίζονται από υψηλότερο μεταλλακτικό ρυθμό σε 

σχέση με τα rRNA γονίδια (Meyer, 1993). Αντιθέτως, ο γενετικός τόπος με το χαμηλότερο 

ποσοστό πολυμορφισμού ήταν το ITS2. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι το ITS2 

αποτελεί γενικά μια αρκετά συντηρημένη περιοχή (Johansen et al., 2006) και το πυρηνικό 

γονιδίωμα λόγω του δραστικού πληθυσμιακού μεγέθους συσσωρεύει πιο δύσκολα 

μεταλλάξεις, συγκριτικά με το μιτοχονδριακό γονιδίωμα (Toews & Brelsford, 2012). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι 

περισσότερες αλληλουχίες που υπάρχουν κατατεθειμένες στις βάσεις δεδομένων αφορούν το 

γονίδιο COI, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το COI αποτελεί τον καταλληλότερο δείκτη για 

μελλοντική χρήση σε γενετικές μελέτες στους μεσοπελαγικούς ιχθείς.  

Προκειμένου να αποκτηθεί μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για τη γενετική ποικιλότητα 

κάθε είδους και κάθε πληθυσμού, πραγματοποιήθηκε συνένωση των αλληλουχιών των 

μιτοχονδριακών γονιδίων και προέκυψαν σύνθετες (concatenated) αλληλουχίες. Σύμφωνα με 

αυτές, τα τέσσερα υπό μελέτη είδη παρουσίασαν στο σύνολό τους υψηλή γενετική 

ποικιλότητα (Hd>0,7) και χαμηλές τιμές νουκλεοτιδικής ποικιλότητας (π<0,2%) (Εικόνα 

3.4). Εστιάζοντας στις τρεις βασικές περιοχές δειγματοληψίας (Κορινθιακός, Σαρωνικός, Β. 

Αιγαίο), από τις οποίες εξετάστηκαν δείγματα και από τα τέσσερα είδη, η παρατηρούμενη 

ενδοπληθυσμιακή ποικιλότητα των σύνθετων αλληλουχιών του μιτοχονδρίου θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί μέτρια ως υψηλή (0,5-0,96). Ωστόσο, συγκρίνοντας τόσο τις τιμές 

απλοτυπικής ποικιλότητας, όσο και τον αριθμό των ιδιωτικών απλοτύπων σε κάθε περιοχή, οι 

πληθυσμοί του Σαρωνικού Κόλπου παρουσιάζουν γενικά μικρότερη γενετική ποικιλότητα σε 

σχέση με τις άλλες δύο περιοχές. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το είδος H. benoiti, στο οποίο 

ο πληθυσμός του Κορινθιακού είναι αυτός που παρουσιάζει τη μικρότερη ποικιλότητα. 

Γενικότερα, το είδος H. benoiti παρουσιάζει χαμηλές τιμές απλοτυπικής ποικιλότητας σε όλες 
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τις περιοχές (0,51-0,67). Προκειμένου όμως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι χαμηλές αυτές 

τιμές να οφείλονται στο μικρό αριθμό δειγμάτων που αναλύθηκε και να αναζητηθούν άλλες 

αιτίες, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί περαιτέρω μελέτη με επιπλέον άτομα.  

Ο Κορινθιακός Κόλπος και το Β. Αιγαίο αποτελούν περιβάλλοντα με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που τα κάνουν να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ανοιχτές θάλασσες και 

κόλπους της Ελλάδας, με βασικότερο την υψηλή παραγωγικότητα (Somarakis et al., 2011a; 

Somarakis et al., 2011b). Η υψηλή παραγωγικότητα συνδέεται με υψηλές αφθονίες του 

ζωοπλαγκτού, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν συσχετιστεί με υψηλές αφθονίες λαρβών 

μεσοπελαγικών ιχθύων στις περιοχές αυτές (Somarakis et al., 2011a; Somarakis et al., 

2011b). Οι υψηλότερες αφθονίες των λαρβών μεσοπελαγικών ειδών στο Β. Αιγαίο 

ερμηνεύτηκαν βάσει της υψηλότερης αναπαραγωγικής προσπάθειας στα νερά πλούσια σε 

ζωοπλαγκτόν (Somarakis et al., 2011b). Ένας σημαντικός παράγοντας που εν πολλοίς 

καθορίζει τα επίπεδα της παρατηρούμενης γενετικής ποικιλότητας είναι το μέγεθος (απόλυτο 

και δραστικό) του πληθυσμού (Frankham et al., 2002). Παρά το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί 

και εξαιρέσεις, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις της θετικής συσχέτισης μεταξύ του πληθυσμιακού 

μεγέθους και της γενετικής ποικιλότητας, τόσο εντός όσο και μεταξύ των ειδών (Frankham et 

al., 2002). Επομένως, η υψηλότερη γενετική ποικιλότητα στον Κορινθιακό Κόλπο και το Β. 

Αιγαίο, θα μπορούσε να οφείλεται στα μεγαλύτερα πληθυσμιακά μεγέθη των ειδών 

συγκριτικά με το Σαρωνικό Κόλπο. Ωστόσο, προκειμένου να εξακριβωθεί αυτό, είναι 

απαραίτητο αφενός να πραγματοποιηθούν μελέτες αφθονίας των ειδών στις εν λόγω περιοχές 

και αφετέρου να αναλυθεί μεγαλύτερος αριθμός ατόμων από κάθε είδος.   

Η διερεύνηση προτύπων γενετικής διαφοροποίησης των τεσσάρων ειδών στην Ελλάδα, 

βασίστηκε σε μιτοχονδριακά δεδομένα όσο και στις πυρηνικές αλληλουχίες. Στο είδος  M. 

muelleri, τα δίκτυα μιτοχονδριακών απλοτύπων παρουσίασαν ακτινωτή δομή (Εικόνα 3.6 και 

Εικόνα 3.9) με έναν κυρίαρχο κεντρικό απλότυπο και κυρίως ιδιωτικούς απλοτύπους, οι 

οποίοι διέφεραν κατά μικρό αριθμό μεταλλακτικών βημάτων από αυτόν. Η συγκεκριμένη 

τοπολογία αποτελεί ένδειξη ταχείας πληθυσμιακής αύξησης μετά από ένα πρόσφατο 

φαινόμενο στενωπού, ενώ οι ιδιωτικοί απλότυποι υποδεικνύουν ότι οι πληθυσμοί βρίσκονται 

σε μια διαδικασία διαφοροποίησης (Slatkin & Hudson, 1991). Ο κεντρικός απλότυπος, 

αποτελεί πιθανόν τον προγονικό απλότυπο, από τον οποίο προέκυψαν όλοι οι υπόλοιποι 

(Avise, 2000). Οι τιμές των δεικτών ΦST ήταν χαμηλές και μη στατιστικά σημαντικές, το 

οποίο υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει αξιοσημείωτη γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των 

πληθυσμών. Τα αποτελέσματα των ομαδοποιήσεων με την ανάλυση AMOVA, οδήγησαν στο 

συμπέρασμα ότι το σύνολο της γενετικής ποικιλότητας του είδους οφείλεται αποκλειστικά 

στην ενδοπληθυσμιακή ποικιλότητα. Παρατηρήθηκε μία εξαίρεση, όπου βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική τιμή του δείκτη ΦCT στις σύνθετες αλληλουχίες του μιτοχονδρίου, όταν οι 
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πληθυσμοί χωρίζονται σε τρεις ομάδες, δηλ. α) Ισπανία, β) Κορινθιακός-Ιόνιο, και γ) Αιγαίο. 

Ωστόσο η τιμή του δείκτη ήταν πολύ χαμηλή και το υψηλότερο ποσοστό της συνολικής 

ποικιλότητας ήταν αποτέλεσμα της ενδοπληθυσμιακής ποικιλότητας. 

Στο είδος Β. glaciale, τα αποτελέσματα της φυλογεωγραφικής ανάλυσης (Εικόνες 3.12 και 

3.15), ήταν ανάλογα με αυτά του M. muelleri. Όσον αφορά τις αναλύσεις γενετικής δομής, 

παρόλο που δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των πληθυσμών 

ανά ζεύγη, μικρό, αλλά στατιστικά σημαντικό ποσοστό της συνολικής γενετικής 

ποικιλότητας (<2%), οφείλεται στη διαπληθυσμιακή ποικιλότητα (Πίνακας 3.203.20). 

Οι μιτοχονδριακοί απλότυποι του είδους Μ. punctatum παρουσίασαν επίσης ακτινωτή 

τοπολογία στα δίκτυα διάμεσης σύνδεσης (Εικόνες 3.26 και 3.29), ενώ δε βρέθηκε καμία 

ένδειξη γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ των πληθυσμών με βάση τις αναλύσεις pairwise 

ΦST και AMOVA. 

Τέλος, στο είδος H.benoiti τα δίκτυα απλοτύπων τόσο του 16S όσο και των σύνθετων 

αλληλουχιών (Εικόνες 3.19 και 3.22 αντίστοιχα), έδειξαν μια ξεκάθαρη διαφοροποίηση του 

Κορινθιακού Κόλπου από το Σαρωνικό και το Β. Αιγαίο, με την επικράτηση ενός 

διαφορετικού από τον κεντρικό απλοτύπου, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ μικρή συχνότητα και 

στο Σαρωνικό Κόλπο. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με τις υψηλές και στατιστικά 

σημαντικές τιμές των δεικτών ΦST, από τις οποίες προέκυψε σχετικά υψηλή (της τάξης του 

40-50%) γενετική διαφοροποίηση του πληθυσμού του Κορινθιακού Κόλπου από το 

Σαρωνικό και το Β. Αιγαίο (Πίνακες 3.27 και 3.30). Επιπλέον, η ύπαρξη μεγάλης 

διαπληθυσμιακής ποικιλότητας επιβεβαιώθηκε και από το δείκτη ΦST στο σύνολο των 

δειγμάτων (Πίνακες 3.28 και 3.31).   

Τα δίκτυα απλοτύπων με βάση τις αλληλουχίες του ITS2 έδειξαν μια συνεχή γονιδιακή ροή 

μεταξύ των διαφορετικών περιοχών δειγματοληψίας, καθώς βρέθηκαν κοινοί απλότυποι με 

παρόμοιες συχνότητες στις περισσότερες περιοχές δειγματοληψίας, με μικρές γενετικές 

αποστάσεις μεταξύ τους και μικρό αριθμό ιδιωτικών απλοτύπων με μικρή συχνότητα. Η 

εικόνα αυτή είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των γενετικών αποστάσεων στο 

συγκεκριμένο γενετικό τόπο. 

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα διαφορετικά είδη, οδήγησαν σε ασυμφωνία 

μεταξύ των αποτελεσμάτων της πυρηνικής περιοχής ITS2 και των μιτοχονδριακών γονιδίων, 

καθώς μόνο στα τελευταία εντοπίστηκαν ενδείξεις γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ των 

περιοχών δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα αυτά δεν προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς 

έχουν αναφερθεί πολλές φορές στη βιβλιογραφία περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ πυρηνικών 

και μιτοχονδριακών δεδομένων (Toews & Brelsford, 2012). Η πιο πιθανή εξήγηση σχετίζεται 
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με τις διαφορετικές εξελικτικές πιέσεις που δρουν στα δύο γονιδιώματα. Το μειωμένο 

δραστικό πληθυσμιακό μέγεθος του μιτοχονδριακού DNA, το οποίο είναι τέσσερις φορές 

μικρότερο από του πυρηνικού, έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη συσσώρευση και 

εγκαθίδρυση μεταλλάξεων, καθιστώντας το έναν πιο πληροφοριακό δείκτη για μελέτες 

ενδοειδικής ποικιλότητας (Toews & Brelsford, 2012). Αντίθετα, το ITS2 θεωρείται γενικά 

μια πιο συντηρημένη περιοχή και σε περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί σε φυλογενετικές 

μελέτες μεσοπελαγικών ιχθύων, παρουσίασε μικρότερη διακριτική ικανότητα από άλλα 

μιτοχονδριακά γονίδια (Rees et al., 2017; 2020).   

Στην παρούσα εργασία δεν εντοπίστηκαν ξεκάθαρα φυλογεωγραφικά πρότυπα, αλλά 

προέκυψαν ενδείξεις γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ των πληθυσμών σε όλα τα είδη και 

σε όλους τους γενετικούς τόπους που μελετήθηκαν. Οι ενδείξεις αυτές σχετίζονται με την 

ακτινωτή δομή των δικτύων απλοτύπων, την ύπαρξη υψηλού αριθμού ιδιωτικών απλοτύπων, 

και τη διαφορετική συχνότητα εμφάνισης του κεντρικού απλοτύπου στις περιοχές 

δειγματοληψίας. Η ύπαρξη απλοτύπων που περιορίζονται σε έναν μόνο πληθυσμό αποτελεί 

ένδειξη μειωμένης γονιδιακής ροής και κατ’ επέκταση διαφοροποίησης (Slatkin, 1985). Για 

το λόγο αυτό, οι ιδιωτικοί απλότυποι χρησιμοποιούνται ευρέως ως δείκτης γενετικής 

διαφοροποίησης σε θαλάσσια είδη (ενδεικτικά: De Groote et al., 2017; Fourdrilis & 

Backeljau, 2019; Nielsen et al., 2017). Η χαμηλή συχνότητα των ιδιωτικών απλοτύπων σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι οι παραγόμενοι απλότυποι από τον κεντρικό διέφεραν κατά 

μικρό αριθμό μεταλλακτικών βημάτων, αλλά και των μικρών γενετικών αποστάσεων που 

παρατηρήθηκαν μεταξύ των πληθυσμών σε όλα τα είδη αποτελεί ένδειξη της πρόσφατης 

διαφοροποίησης των πληθυσμών (Avise, 2000; Slatkin, 1985). Ο μικρός αριθμός 

νουκλεοτιδικών διαφορών και οι χαμηλές γενετικές αποστάσεις, σε συνδυασμό με το μικρό 

αριθμό δειγμάτων και μοριακών δεικτών που χρησιμοποιήθηκε, είχε ως συνέπεια τη χαμηλή 

στατιστική υποστήριξη από τους δείκτες ΦST και την ανάλυση AMOVA στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων.  

Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται με βάση το μιτοχονδριακό DNA, ουσιαστικά 

διερευνούν τη φυλογενετική τους συγγένεια και στηρίζονται στη γενεαλογία των 

αλληλουχιών και όχι στην κατανομή τους στο χώρο (Ballard & Whitlock, 2004). Η 

προσέγγιση αυτή δε μπορεί πάντα να περιγράψει με ακρίβεια τα τρέχοντα πρότυπα 

γεωγραφικής διαφοροποίησης των πληθυσμών, καθώς οι μιτοχονδριακές γενεαλογικές 

γραμμές μπορεί να είναι πολύ παλιές ώστε να περιγράψουν πληθυσμιακές συγγένειες ή 

διαφοροποιήσεις που προέκυψαν από πρόσφατες δημογραφικές διακυμάνσεις (Ballard & 

Whitlock, 2004). Επιπλέον, το μιτοχονδριακό DNA αποτελεί ουσιαστικά έναν γενετικό τόπο, 

διότι κληρονομείται ως μία μονάδα και αντικατοπτρίζει μόνο τη μητρική γενεαλογία, η οποία 

μπορεί να μη συμβαδίζει με τη γενεαλογία των ειδών ή των πληθυσμών (Avise, 1994). 
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Αντιθέτως, μοριακοί δείκτες του πυρηνικού DNA, όπως είναι οι μικροδορυφορικοί τόποι,  με 

υψηλό μεταλλακτικό ρυθμό και επαγόμενο πολυμορφισμό, παρέχουν συνήθως περισσότερη 

πληροφορία σχετικά με την περιγραφή πρόσφατων εξελικτικών γεγονότων που αφορούν 

πληθυσμούς του ίδιου είδους ή στενά συγγενικά είδη (Putman & Carbone, 2014). Ωστόσο, 

ένα βασικό μειονέκτημα των μικροδορυφορικών δεικτών είναι ότι για την ενίσχυσή τους 

απαιτούνται συνήθως ειδο-ειδικοί εκκινητές (Wan et al., 2004). Στην παρούσα εργασία δε 

χρησιμοποιήθηκαν μικροδορυφορικοί τόποι, εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων σχεδιασμένων 

εκκινητών για τα συγκεκριμένα είδη. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί με μικροδορυφορικούς τόπους σε συγγενικά είδη, ωστόσο ο αριθμός αυτών 

είναι περιορισμένος και στις περισσότερες περιπτώσεις, οι τόποι αυτοί δεν αποδείχθηκαν 

ιδιαιτέρως πολυμορφικοί στα είδη-στόχους (Gordeeva, 2011; Van de Putte et al., 2012a; 

2012b). Για το λόγο αυτό δεν επιχειρήθηκε η εφαρμογή/χρήση τους στα τέσσερα είδη της 

μελέτης (cross-species amplification). 

Στα μεσοπελαγικά είδη έχουν αναφερθεί ποικίλες περιπτώσεις απουσίας γενετικής δομής και 

διαφοροποίησης (Gordeeva, 2011, 2014b; Kim et al., 2008; Kojima et al., 2009; Kristoffersen 

& Salvanes, 2009; Rodriguez-Ezpeleta et al., 2017; Suneetha & Salvanes, 2001; Terada et al., 

2018; Van de Putte et al., 2012a; Ward et al., 2005). Τα είδη, ο αριθμός και η γεωγραφική 

διασπορά των πληθυσμών, ο αριθμός των δειγμάτων, καθώς και η ποσότητα και η ποιότητα 

της γενετικής πληροφορίας (είδος και αριθμός δεικτών) που χρησιμοποιήθηκαν ποικίλουν 

ανά περίπτωση, ωστόσο όλες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Αντίστοιχα, υπάρχουν και  

εργασίες στις οποίες έχει εντοπιστεί υψηλή γενετική διαφοροποίηση και πληθυσμιακή δομή 

στη συγκεκριμένη ομάδα (Gordeeva, 2011, 2014b; Habib et al., 2012; Kristoffersen & 

Salvanes, 2009; Suneetha & Salvanes, 2001; Van de Putte et al., 2012b). Ανάλογα με τα είδη 

που μελετήθηκαν και τις περιοχές δειγματοληψίας, η ύπαρξη γενετικής διαφοροποίησης 

αποδόθηκε σε ποικίλες αιτίες. Γενικότερα, η απουσία φραγμών της γονιδιακής ροής στους 

ωκεανούς, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ικανότητα διασποράς των λαρβών και του μεγάλου 

πληθυσμιακού μεγέθους, μπορούν να οδηγήσουν στην ομογενοποίηση και να περιορίσουν τη 

γενετική διαφοροποίηση ειδών με ευρεία εξάπλωση. Οι παράγοντες που οδηγούν στην 

ομογενοποίηση, μπορούν να αντισταθμιστούν από χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την 

ιστορία ζωής και τη συμπεριφορά κάθε είδους, καθώς και από την επίδραση φυσικών 

φραγμών, όπως είναι τα ωκεάνια ρεύματα (Cowen & Sponaugle, 2009; Hedgecock et al., 

2007).     

Ο Κορινθιακός είναι ένας ημίκλειστος κόλπος, ο οποίος επικοινωνεί με την ανοιχτή θάλασσα 

μέσω μικρού βάθους και στενών σχετικά πορθμών, με αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένη 

ανταλλαγή νερού με την ανοιχτή θάλασσα (Ramfos et al., 2005; Sakellariou & Galanidou, 

2016). Συγκεκριμένα, η ανταλλαγή νερού με το Σαρωνικό Κόλπο στα ανατολικά θεωρείται 
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πρακτικά μηδενική, ενώ δυτικά ο Πατραϊκός Κόλπος, αποτελεί τη λεκάνη στην οποία 

αναμειγνύονται τα νερά του Κορινθιακού Κόλπου και του Ιονίου Πελάγους (Ramfos et al., 

2005). Η σχετική απομόνωση του Κορινθιακού επιβεβαιώνεται και στην παρούσα εργασία 

από τον υψηλό αριθμό ιδιωτικών απλοτύπων που βρέθηκαν στους πληθυσμούς όλων των 

ειδών στη συγκεκριμένη περιοχή δειγματοληψίας, αλλά και στην ισχυρή γενετική 

διαφοροποίηση που βρέθηκε στον πληθυσμό του H. benoiti. Κατά την τελευταία παγετώδη 

περίοδο (πριν από 18.000 χρόνια περίπου), όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου 120 m 

χαμηλότερη σε σχέση με τη σημερινή, ο Κορινθιακός ήταν μια λίμνη, απομονωμένη από την 

ανοιχτή θάλασσα (Sakellariou & Galanidou, 2016). Το διάστημα αυτό πιστεύεται ότι εξαιτίας 

της υψηλής αλατότητας του νερού, τα είδη που υπήρχαν εκεί πιθανώς να μην επιβίωσαν 

(Somarakis et al., 2011). Σύμφωνα με δεδομένα ραδιοχρονολόγησης, έχει δειχθεί ότι η 

επικοινωνία με την ανοιχτή θάλασσα επανήλθε πριν από 13-14.000 χρόνια περίπου 

(Sakellariou & Galanidou, 2016). Έτσι, τα είδη αυτά πιθανότατα εγκαταστάθηκαν εκεί κατά 

τη διάρκεια του Ολόκαινου από το Ιόνιο, όταν οι περιοχές αυτές συνδέθηκαν μέσω του 

Πατραϊκού Κόλπου. Η γενετική διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στον Κορινθιακό θα 

μπορούσε να αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη ιστορία του τόπου αυτού στο πρόσφατο παρελθόν 

σε συνδυασμό με τα τοπικά και υδρογραφικά χαρακτηριστικά του που ενδεχομένως να 

περιορίζουν τη γονιδιακή ροή με την ανοιχτή θάλασσα. Στατιστικά σημαντική γενετική 

διαφοροποίηση μεταξύ του Κορινθιακού και της ανοιχτής θάλασσας (της τάξης του 3-4%) 

έχει αναφερθεί και στον ελασμοβράγχιο Scyliorhinus canicula, με τη χρήση 

μικροδορυφορικών δεικτών (Kousteni et al., 2015).   

Τα τέσσερα είδη που μελετήθηκαν παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες όσον αφορά τα βάθη 

που κινούνται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι 

κύκλοι ζωής τους είναι στενά συνδεδεμένοι με την επιπελαγική ζώνη, στην οποία διαβιούν οι 

λάρβες και τρέφονται τα νεαρά και ενήλικα άτομα (Bernal et al., 2015; Carpenter & de 

Angelis, 2016; Staby & Salvanes, 2019). Η ισχυρή γενετική δομή που βρέθηκε στον 

πληθυσμό του Κορινθιακού στο είδος H. benoiti θα μπορούσε να οφείλεται σε ιδιαίτερες 

προσαρμογές, οι οποίες περιορίζουν την παθητική διασπορά των ατόμων σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τα υπόλοιπα είδη, στα οποία δεν παρατηρήθηκαν τόσο έντονες γενετικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών δειγματοληψίας. Οι προσαρμογές αυτές θα 

μπορούσαν να σχετίζονται με τη χρονική διάρκεια της ανάπτυξης των λαρβών, τη 

μεταναστευτική συμπεριφορά των ενήλικων ατόμων στη στήλη του νερού, καθώς και τοπικές 

προσαρμογές σε συγκεκριμένα βάθη (Gordeeva, 2014b). Η συγκεκριμένη υπόθεση 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι από τα τέσσερα εξεταζόμενα είδη, το H. benoiti 

παρουσιάζει την πιο περιορισμένη εξάπλωση, καθώς δεν έχει βρεθεί καθόλου στο Β. 

Ατλαντικό. Έχει προταθεί ότι η κατανομή του ίσως να σχετίζεται με τους ωκεανογραφικούς 
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περιορισμούς των αντικυκλωνικών συστημάτων του Ατλαντικού (North Atlantic Gyre) 

(Hulley, 1990 από Kobyliansky et al., 2015). Στο πέρασμα Ρίου-Αντιρρίου που αποτελεί το 

σημείο ένωσης του Κορινθιακού με τον Πατραϊκό, υπάρχει επίσης έντονη παρουσία 

αντικυκλωνικών στροβίλων και δυνατών ρευμάτων (Drakopoulos & Lascaratos, 1998), η 

οποία θα μπορούσε να επηρεάζει αντίστοιχα τη διασπορά του είδους στη συγκεκριμένη 

περιοχή. Ωστόσο, προκειμένου να ελεγχθεί αυτή η υπόθεση, είναι απαραίτητο να μελετηθεί 

σε βάθος η βιολογία και η οικολογία των τεσσάρων ειδών, καθώς μέχρι στιγμής δεν 

υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες πληροφορίες στη βιβλιογραφία για να πραγματοποιηθούν οι 

απαιτούμενες συγκρίσεις. 

Φυλογεωγραφία των ειδών 

Στο M. muelleri, η ακτινωτή δομή του δικτύου απλοτύπων (Εικόνα 3.7) με την κυριαρχία 

ενός κεντρικού απλοτύπου σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας και την ύπαρξη μικρού 

αριθμού απλοτύπων είτε ιδιωτικών είτε κοινών σε μικρή συχνότητα και με μικρές 

νουκλεοτιδικές διαφορές από τον κεντρικό, αποτελεί ένδειξη της μεγάλης συνδεσιμότητας 

μεταξύ των περιοχών και της χαμηλής γενετικής διαφοροποίησης. Η μόνη περιοχή 

δειγματοληψίας στην οποία δε βρέθηκε ο κεντρικός απλότυπος είναι η Γροιλανδία, ωστόσο ο 

πολύ μικρός αριθμός διαθέσιμων δειγμάτων (4) που χρησιμοποιήθηκε, δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Αναφορές του ίδιου φυλογεωγραφικού προτύπου 

υπάρχουν τόσο για το M. muelleri όσο και για τα υπόλοιπα είδη του γένους Maurolicus (Rees 

et al., 2017; 2020; Terada et al., 2018).    

Από την ευρύτερη φυλογεωγραφική ανάλυση του B. glaciale (Εικόνα 3.13), δεν προέκυψε 

κάποιο ξεκάθαρο πρότυπο διαφοροποίησης μεταξύ των περιοχών δειγματοληψίας που 

εξετάστηκαν. Το δίκτυο απλοτύπων παρουσίασε ακτινωτή τοπολογία, ωστόσο βρέθηκαν πιο 

πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των απλοτύπων, συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη, λόγω της 

δημιουργίας αρκετών κυκλικών σχέσεων (loops). Το γεγονός ότι ο κεντρικός απλότυπος 

αντιπροσωπεύεται στη συντριπτική πλειοψηφία από ελληνικά δείγματα και ένα μόνο από τη 

Γροιλανδία, ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι χρησιμοποιήθηκε πολύ μικρός αριθμός 

αλληλουχιών από τις υπόλοιπες περιοχές, ο οποίος δεν είναι ικανοποιητικός για την 

αντιπροσωπευτική περιγραφή της γενετικής ποικιλότητας. Η μοναδική μελέτη που αφορά 

στη φυλογεωγραφία του συγκεκριμένου είδους, πραγματοποιήθηκε από τους Kenchington et 

al. (2017), οι οποίοι πρότειναν την ύπαρξη πολλαπλών κλάδων του είδους B. glaciale, τόσο 

στη Μεσόγειο όσο και στον Ατλαντικό. Το δίκτυο απλοτύπων, όπως προέκυψε από την 

παρούσα ανάλυση δε δείχνει κάποιο ξεκάθαρο πρότυπο διαφοροποίησης και επομένως δεν 

αντανακλούν τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης. Ωστόσο, οι αναλύσεις τόσο της 

μελέτης όσο και της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν με λίγα άτομα από κάθε 
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περιοχή, επομένως είναι απαραίτητη η ανάλυση περισσότερων δειγμάτων για την 

επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.  

Τέλος, τόσο στο H. benoiti (Εικόνα 3.20) όσο και στο M. punctatum (Εικόνα 3.27), τα δίκτυα 

παρουσίασαν ανάλογη δομή με τα δύο παραπάνω είδη, με την εξαίρεση ότι οι απλότυποι της 

Σικελίας που χρησιμοποιήθηκαν έδειξαν σημαντική διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες 

αλληλουχίες και μόνο μία αλληλουχία στο M. punctatum αντιστοιχίστηκε στον κεντρικό 

κοινό απλότυπο. Οι απλότυποι αυτοί τόσο στο ένα είδος όσο και στο άλλο προέρχονται από 

την ίδια εργασία (Pappalardo et al., 2015), στην οποία βρέθηκε σημαντική γενετική 

διαφοροποίηση του Πορθμού της Σικελίας από τις Βαλεαρίδες Νήσους και τον Ατλαντικό 

Ωκεανό. Ωστόσο, τα δείγματα της παρούσας εργασίας δεν έδειξαν κάποιο πρότυπο 

διαφοροποίησης από τα δείγματα των υπόλοιπων περιοχών της Μεσογείου και του 

Ατλαντικού. Επίσης, οι δύο διαθέσιμες αλληλουχίες στη BOLD (μία για το κάθε είδος) από 

τη Σικελία, αλλά και αλληλουχίες από τη Μάλτα (M. punctatum) και την Τουρκία (H. 

benoiti) αντιστοιχίστηκαν είτε στον κεντρικό απλότυπο είτε σε απλοτύπους με μία μόνο 

νουκλεοτιδική διαφορά από τον κεντρικό. Από τα δεδομένα αυτά, δε φαίνεται ο Πορθμός της 

Σικελίας να αποτελεί φραγμό που εμποδίζει τη γονιδιακή ροή μεταξύ Ανατολικής και 

Δυτικής Μεσογείου, όπως υποστηρίζεται στην παραπάνω εργασία. Επομένως, η περίπτωση 

αυτή χρήζει περαιτέρω μελέτης με την ανάλυση περισσότερων αλληλουχιών από τη 

συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε να συγκριθούν και να εξακριβωθούν τα αποτελέσματα.    

Δημογραφική ιστορία 

Η μελέτη της δημογραφικής ιστορίας των υπό μελέτη ειδών πραγματοποιήθηκε με ελέγχους 

ουδετερότητας και με την ανάλυση mismatch distribution. Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, υποστηρίζεται από όλες τις αναλύσεις το σενάριο της πρόσφατης 

δημογραφικής διεύρυνσης  (Πίνακας 3.433.43 και Εικόνα 3.32). Στην περίπτωση του M. 

muelleri, οι στατιστιστικά σημαντικές τιμές των SSD και r απορρίπτουν το μοντέλο της 

απότομης αύξησης. Ωστόσο, οι έλεγχοι που στηρίζονται σε αναλύσεις mismatch, όπως είναι 

οι SSD και r, χαρακτηρίζονται από χαμηλή ισχύ και πολλές φορές δεν είναι αρκετά 

ευαίσθητοι ώστε να εντοπίσουν συμβάντα δημογραφικής αύξησης (Ramos-Onsins & Rozas, 

2002). Αντίθετα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης mismatch, όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, 

δηλαδή η μονοκόρυφη (unimodal) κατανομή των παρατηρούμενων διαφορών μεταξύ των 

απλοτύπων ανά ζεύγη, οι στατιστικά σημαντικές αρνητικές τιμές των παραμέτρων D και Fs, 

καθώς και η ακτινωτή δομή του δικτύου απλοτύπων συνηγορούν στην υπόθεση απότομης 

αύξησης στο πρόσφατο παρελθόν για το συγκεκριμένο είδος. Η ασυμφωνία μεταξύ των 

ελέγχων ουδετερότητας και της ανάλυσης mismatch distribution στον πληθυσμό H. benoiti 

του Κορινθιακού, πιθανώς να οφείλεται στο μικρό αριθμό δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκε 
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(10 άτομα), καθώς ο έλεγχος Fu’s F, ο οποίος θεωρείται πιο ισχυρός από τον Tajima’s D, έχει 

βρεθεί ότι είναι πιο αποτελεσματικός σε μεγάλους αριθμούς δειγμάτων (Ramos-Onsins & 

Rozas, 2002).  

Προκειμένου να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος στην οποία συνέβη η δημογραφική 

αύξηση, είναι απαραίτητη η γνώση του ρυθμού μεταλλαγής των εξεταζόμενων γονιδίων στα 

συγκεκριμένα είδη. Ωστόσο μέχρι στιγμής, δεν έχει εκτιμηθεί ο ρυθμός μεταλλαγής για 

κανένα είδος αυτής της ομάδας.   

Συμπεράσματα 

Η μελέτη των ειδών αυτών αποδείχθηκε ιδιαίτερη πρόκληση, λόγω των περιορισμένων 

διαθέσιμων γνώσεων που υπάρχουν γι’ αυτά σε επίπεδο γενετικής, βιολογίας και οικολογίας, 

αλλά και λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν σε τεχνικό επίπεδο και αφορούσαν τη χαμηλή 

ποιότητα του εξαγόμενου DNA. Η ευρύτερη φυλογεωγραφική μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι πιθανώς υπάρχει συνδεσιμότητα μεταξύ των διαφορετικών 

πληθυσμών, σύμφωνα με την ύπαρξη κοινών απλοτύπων στο σύνολο του εύρους εξάπλωσής 

των ειδών. Ωστόσο, η διαφορετική συχνότητα των κοινών απλοτύπων σε κάθε περιοχή, αλλά 

και η ύπαρξη ιδιωτικών απλοτύπων σε μικρές συχνότητες και με μικρές διαφορές από τον 

κεντρικό απλότυπο, αποτελούν ενδείξεις γενετικής διαφοροποίησης. Οι δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη πιθανόν να μην ήταν επαρκείς για την εύρεση 

προτύπων διαφοροποίησης που έχουν προκύψει στο πρόσφατο παρελθόν. Η διεξαγωγή 

γενετικών μελετών με τη χρήση μοριακών δεικτών οι οποίοι έχουν υψηλότερη διακριτική 

ικανότητα, όπως είναι οι μικροδορυφορικοί τόποι και οι πολλαπλοί μονονουκλεοτιδικοί 

πολυμορφισμοί από το σύνολο του γονιδιώματος, πιθανόν να παρέχουν περισσότερη 

πληροφορία για την περιγραφή πρόσφατων φυλογεωγραφικών προτύπων. Επιπλέον, η υψηλή 

γενετική διαφοροποίηση που εντοπίστηκε στον Κορινθιακό Κόλπο, καθώς και η μειωμένη 

γενετική ποικιλότητα στο Σαρωνικό Κόλπο χρήζουν περαιτέρω μελέτης, εστιασμένης στις 

περιοχές αυτές για την επεξήγηση των αποτελεσμάτων, τόσο με επιπλέον δείκτες όσο και με 

μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων. 
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Παράρτημα I  (Πρωτόκολλα) 

Πίνακας 1: Συνθήκες αντίδρασης Touchdown PCR  για την ενίσχυση του γονιδίου COI. 

Συνθήκες PCR (Touchdown) 

Προεπώαση 95
ο
 C 180 sec  

Αποδιάταξη 95
ο
C 30 sec  

Υβριδισμός 69
o
C – 1

ο
C/κύκλο 30 sec   12 κύκλοι 

Επιμήκυνση 72
o
C 45 sec  

Αποδιάταξη 95
ο
C 30 sec  

Υβριδισμός 59
 o
C 30 sec   23 κύκλοι 

Επιμήκυνση 72
o
C 45 sec  

Τελική επιμήκυνση 72
o
C 90 sec  

 

Πίνακας 2: Βέλτιστες συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων της αντίδρασης Touchdown PCR για την 

ενίσχυση του γoνιδίου COI. 

Αντιδραστήρια Συγκεντρώσεις 

Ρυθμιστικό διάλυμα Taq 1x 

DNTPs 0.2 mM 

Εκκινητές 0.3 μΜ 

MgCl2 0.5 mM 

Taq Πολυμεράση  

(KAPA BIOSYSTEMS) 
0.05 U/μL 

 

Πίνακας 3: Εναλλακτικό πρόγραμμα αντίδρασης PCR για την ενίσχυση του γoνιδίου COI. 

Συνθήκες PCR Αντιδραστήρια Συγκεντρώσεις 

Προεπώαση 95
ο
 C 180 sec 

 Ρυθμιστικό διάλυμα 

Taq 
1x 

Αποδιάταξη 95
ο
C 30 sec  DNTPs 0.2 mM 

Υβριδισμός 55
o
C 30 sec 

35 

κύκλοι 
Εκκινητές 0.3 μΜ 

Επιμήκυνση 72
o
C 45 sec  MgCl2 1  mM 

Τελική επιμήκυνση 72
o
C 90 sec  Taq Πολυμεράση  0.05 U/μL 

 

Πίνακας 4: Πρόγραμμα αντίδρασης PCR για την ενίσχυση των γονιδίων 16S και 12S. 

Συνθήκες PCR Αντιδραστήρια Συγκεντρώσεις 

Προεπώαση 95
ο
 C 180 sec  

Ρυθμιστικό 

διάλυμα Taq 
1x 

Αποδιάταξη 95
ο
C 30 sec  DNTPs 0.2 mM 

Υβριδισμός 48
 o
C /55

o
C 30 sec 

30/35 

κύκλοι 
Εκκινητές 0.3 μΜ 

Επιμήκυνση 72
o
C 30 sec  MgCl2 0.5 mM 

Τελική επιμήκυνση 72
o
C 60 sec  Taq Πολυμεράση 0.04 U/μL 
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Πίνακας 5: Πρόγραμμα αντίδρασης PCR για την ενίσχυση της διαγονιδιακής περιοχής ITS2. 

Συνθήκες PCR Αντιδραστήρια Συγκεντρώσεις 

Προεπώαση 95
ο
 C 180 sec 

 Ρυθμιστικό διάλυμα 

Taq 
1x 

Αποδιάταξη 95
ο
C 30 sec  DNTPs 0.2 mM 

Υβριδισμός 68
ο
C 30 sec 

35 

κύκλοι 
Εκκινητές 0.3 μΜ 

Επιμήκυνση 72
o
C 30 sec  MgCl2 0.5 mM 

Τελική επιμήκυνση 72
o
C 60 sec  Taq Πολυμεράση  0.04 U/μL 

 

Πίνακας 6: Πρόγραμμα αντίδρασης PCR για την ενίσχυση του ιντρονίου του γονιδίου S7. 

Συνθήκες PCR Αντιδραστήρια Συγκεντρώσεις 

Προεπώαση 95
ο
 C 180 sec 

 Ρυθμιστικό διάλυμα 

Taq 
1x 

Αποδιάταξη 95
ο
C 30 sec  DNTPs 0.2 mM 

Υβριδισμός 60
ο
C 30 sec 

35 

κύκλοι 
Εκκινητές 0.3 μΜ 

Επιμήκυνση 72
o
C 45 sec  MgCl2 0.5 mM 

Τελική επιμήκυνση 72
o
C 60 sec  Taq Πολυμεράση  0.04 U/μL 
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Παράρτημα II (Πίνακες) 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας των ατόμων Maurolicus muelleri που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα εργασία. Για κάθε δείγμα αναγράφεται ο κωδικός που του δόθηκε κατά τη δειγματοληψία, ο 

κωδικός για τις γενετικές αναλύσεις, η περιοχή και εποχή συλλογής, καθώς και η ημερομηνία της εξαγωγής 

DNA. Επίσης σημειώνονται με + τα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή αλληλουχιών.  

Α/Α 
Κωδικός 

Δειγματοληψίας 
Κωδικός DNA Περιοχή Εποχή 

Ημερμηνία 

Εξαγωγής 
Αλληλούχηση 

1 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 1 Mm_Kor_01 

Κ
ο

ρ
ιν

θ
ια

κ
ό
ς 

Κ
ό
λ
π
ο

ς 

Δ
εκ

έμ
β

ρ
ιο

ς 
2
0

1
8
 

10/07/2020 + 

2 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 3 Mm_Kor_02 10/07/2020 + 

3 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 4 Mm_Kor_03 10/07/2020 + 

4 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 5 Mm_Kor_04 10/07/2020 + 

5 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 6 Mm_Kor_05 10/07/2020 + 

6 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 7 Mm_Kor_06 10/07/2020 + 

7 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 9 Mm_Kor_07 17/07/2020 + 

8 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 10 Mm_Kor_08 17/07/2020 + 

9 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 11 Mm_Kor_09 17/07/2020  

10 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 12 Mm_Kor_10 17/07/2020 + 

11 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 13 Mm_Kor_11 24/07/2020 + 

12 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 14 Mm_Kor_12 24/07/2020 + 

13 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 15 Mm_Kor_13 24/07/2020 + 

14 TR17 3/5 (5/5) M. muelleri 16 Mm_Kor_14 24/07/2020  

15 TR17 4/5 (1/5) M. muelleri 1 Mm_Kor_15 24/07/2020  

16 TR17 4/5 (1/5) M. muelleri 2 Mm_Kor_16 24/07/2020 + 

17 TR17 4/5 (1/5) M. muelleri 3 Mm_Kor_17 24/07/2020 + 

18 TR17 4/5 (1/5) M. muelleri 4 Mm_Kor_18 24/07/2020  

19 TR17 4/5 (1/5) M. muelleri 5 Mm_Kor_19 24/07/2020  

20 TR17 4/5 (1/5) M. muelleri 6 Mm_Kor_20 24/07/2020  

21 TR12 2/2 M. muelleri 1 Mm_Sar_01 

Σ
α

ρ
ω

νι
κ

ό
ς 

Κ
ό

λ
π

ο
ς 

Α
π
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ς 

2
0

1
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10/07/2020 + 

22 TR12 2/2 M. muelleri 2 Mm_Sar_02 10/07/2020 + 

23 TR12 2/2 M. muelleri 3 Mm_Sar_03 10/07/2020 + 

24 TR12 2/2 M. muelleri 4 Mm_Sar_04 10/07/2020 + 

25 TR12 2/2 M. muelleri 5 Mm_Sar_05 10/07/2020  

26 TR12 2/2 M. muelleri 6 Mm_Sar_06 10/07/2020 + 

27 TR12 2/2 M. muelleri 7 Mm_Sar_07 16/07/2020  

28 TR12 2/2 M. muelleri 8 Mm_Sar_08 16/07/2020 + 

29 TR12 2/2 M. muelleri 9 Mm_Sar_09 16/07/2020 + 

30 TR12 2/2 M. muelleri 10 Mm_Sar_10 16/07/2020 + 

31 TR12 2/2 M. muelleri 11 Mm_Sar_11 16/07/2020  

32 TR12 2/2 M. muelleri 12 Mm_Sar_12 16/07/2020  

33 TR12 2/2 M. muelleri 13 Mm_Sar_13 24/07/2020 + 

34 TR12 2/2 M. muelleri 14 Mm_Sar_14 24/07/2020 + 

35 TR12 2/2 M. muelleri 15 Mm_Sar_15 24/07/2020  

36 TR12 2/2 M. muelleri 16 Mm_Sar_16 24/07/2020 + 

37 TR12 2/2 M. muelleri 17 Mm_Sar_17 24/07/2020 + 

38 TR12 2/2 M. muelleri 18 Mm_Sar_18 24/07/2020 + 

39 TR12 2/2 M. muelleri 19 Mm_Sar_19 24/07/2020 + 

40 TR12 2/2 M. muelleri 20 Mm_Sar_20 24/07/2020  

41 TR23 M. muelleri 1 Mm_Lim_01 

Β
ό

ρ
ει

ο
 

Α
ιγ

α
ίο

 Π
έλ

α
γο
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10/07/2020 + 

42 TR23 M. muelleri 2 Mm_Lim_02 10/07/2020  

43 TR23 M. muelleri 3 Mm_Lim_03 10/07/2020  

44 TR23 M. muelleri 4 Mm_Lim_04 10/07/2020 + 

45 TR23 M. muelleri 5 Mm_Lim_05 10/07/2020 + 

46 TR23 M. muelleri 6 Mm_Lim_06 10/07/2020  

47 TR23 M. muelleri 7 Mm_Lim_07 17/07/2020 + 

48 TR23 M. muelleri 8 Mm_Lim_08 17/07/2020 + 

49 TR23 M. muelleri 9 Mm_Lim_09 17/07/2020  

50 TR23 M. muelleri 10 Mm_Lim_10 17/07/2020  
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Α/Α 
Κωδικός 

Δειγματοληψίας 
Κωδικός DNA Περιοχή Εποχή 

Ημερμηνία 

Εξαγωγής 
Αλληλούχηση 

51 TR23 M. muelleri 11 Mm_Lim_11 

Β
ό

ρ
ει

ο
 

Α
ιγ

α
ίο
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γο

ς 

Ιο
ύ
λ
ιο

ς 
2
0
1
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24/07/2020 + 

52 TR23 M. muelleri 12 Mm_Lim_12 24/07/2020 + 

53 TR23 M. muelleri 13 Mm_Lim_13 24/07/2020 + 

54 TR23 M. muelleri 14 Mm_Lim_14 24/07/2020 + 

55 TR23 M. muelleri 15 Mm_Lim_15 24/07/2020 + 

56 TR23 M. muelleri 16 Mm_Lim_16 24/07/2020 + 

57 TR23 M. muelleri 17 Mm_Lim_17 24/07/2020 + 

58 TR23 M. muelleri 18 Mm_Lim_18 24/07/2020 + 

59 TR23 M. muelleri 19 Mm_Lim_19 24/07/2020  

60 TR23 M. muelleri 20 Mm_Lim_20 24/07/2020 + 

61 TR3 1/2 M. muelleri 1 Mm_Eub_01 

Β
ό

ρ
ει

ο
ς 

Ε
υ
β
ο

ϊκ
ό

ς 
Κ

ό
λ
π
ο

ς 

Ιο
ύ
νι

ο
ς 

2
0
1
9
 

10/07/2020 + 

62 TR3 1/2 M. muelleri 2 Mm_Eub_02 10/07/2020 + 

63 TR3 1/2 M. muelleri 3 Mm_Eub_03 10/07/2020 + 

64 TR3 1/2 M. muelleri 4 Mm_Eub_04 10/07/2020 + 

65 TR3 1/2 M. muelleri 5 Mm_Eub_05 10/07/2020 + 

66 TR3 1/2 M. muelleri 6 Mm_Eub_06 10/07/2020 + 

67 TR3 1/2 M. muelleri 7 Mm_Eub_07 17/07/2020 + 

68 TR3 1/2 M. muelleri 8 Mm_Eub_08 17/07/2020 + 

69 TR3 1/2 M. muelleri 9 Mm_Eub_09 17/07/2020 + 

70 TR3 1/2 M. muelleri 10 Mm_Eub_10 17/07/2020  

71 TR3 1/2 M. muelleri 11 Mm_Eub_11 24/07/2020 + 

72 TR3 1/2 M. muelleri 12 Mm_Eub_12 24/07/2020  

73 TR3 1/2 M. muelleri 13 Mm_Eub_13 24/07/2020  

74 TR3 1/2 M. muelleri 14 Mm_Eub_14 24/07/2020  

75 TR3 1/2 M. muelleri 15 Mm_Eub_15 24/07/2020  

76 TR3 1/2 M. muelleri 16 Mm_Eub_16 24/07/2020 + 

77 TR3 1/2 M. muelleri 17 Mm_Eub_17 24/07/2020 + 

78 TR3 1/2 M. muelleri 18 Mm_Eub_18 24/07/2020 + 

79 TR3 1/2 M. muelleri 19 Mm_Eub_19 24/07/2020 + 

80 TR3 1/2 M. muelleri 20 Mm_Eub_20 24/07/2020  

81 TR4 (M.muelleri) 1 Mm_Her_01 

Κ
ρ
η

τι
κ

ό
 Π

έλ
α

γο
ς 

Δ
εκ

έμ
β

ρ
ιο

ς 
2
0

1
9
 

16/10/2020 + 

82 TR4 (M.muelleri) 2 Mm_Her_02 16/10/2020  

83 TR4 (M.muelleri) 3 Mm_Her_03 16/10/2020 + 

84 TR4 (M.muelleri) 4 Mm_Her_04 16/10/2020 + 

85 TR4 (M.muelleri) 5 Mm_Her_05 16/10/2020  

86 TR4 (M.muelleri) 6 Mm_Her_06 16/10/2020 + 

87 TR4 (M.muelleri) 7 Mm_Her_07 16/10/2020 + 

88 TR4 (M.muelleri) 8 Mm_Her_08 16/10/2020  

89 TR4 (M.muelleri) 9 Mm_Her_09 16/10/2020 + 

90 TR4 (M.muelleri) 10 Mm_Her_10 16/10/2020  

91 TR4 (M.muelleri) 11 Mm_Her_11 16/10/2020 + 

92 TR4 (M.muelleri) 12 Mm_Her_12 16/10/2020 + 

93 TR4 (M.muelleri) 13 Mm_Her_13 20/11/2020 + 

94 TR4 (M.muelleri) 14 Mm_Her_14 20/11/2020  

95 TR4 (M.muelleri) 15 Mm_Her_15 20/11/2020 + 

96 TR4 (M.muelleri) 16 Mm_Her_16 20/11/2020 + 

97 TR4 (M.muelleri) 17 Mm_Her_17 20/11/2020 + 

98 TR4 (M.muelleri) 18 Mm_Her_18 20/11/2020 + 

99 TR4 (M.muelleri) 19 Mm_Her_19 20/11/2020 + 

100 TR4 (M.muelleri) 20 Mm_Her_20 20/11/2020  

101 St. 54 Maurolicus muelleri 1 Mm_Ion_01 

Ιό
νι

ο
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έλ
α

γο
ς 

Α
ύ
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υ
σ
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ς 

2
0
2
0
 

20/11/2020 + 

102 St. 54 Maurolicus muelleri 2 Mm_Ion_02 20/11/2020 + 

103 St. 54 Maurolicus muelleri 3 Mm_Ion_03 20/11/2020  

104 St. 54 Maurolicus muelleri 4 Mm_Ion_04 20/11/2020 + 

105 St. 54 Maurolicus muelleri 5 Mm_Ion_05 20/11/2020 + 

106 St. 54 Maurolicus muelleri 6 Mm_Ion_06 20/11/2020 + 

107 St. 54 Maurolicus muelleri 7 Mm_Ion_07 20/11/2020 + 
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Α/Α 
Κωδικός 

Δειγματοληψίας 
Κωδικός DNA Περιοχή Εποχή 

Ημερμηνία 

Εξαγωγής 
Αλληλούχηση 

108 St. 54 Maurolicus muelleri 8 Mm_Ion_08 

Ιό
νι

ο
 Π

έλ
α

γο
ς 

Α
ύ
γο

υ
σ

το
ς 

2
0
2
0
 

20/11/2020  

109 St. 54 Maurolicus muelleri 9 Mm_Ion_09 20/11/2020 + 

110 St. 54 Maurolicus muelleri 10 Mm_Ion_10 20/11/2020  

111 St. 54 Maurolicus muelleri 11 Mm_Ion_11 20/11/2020 + 

112 St. 54 Maurolicus muelleri 12 Mm_Ion_12 20/11/2020 + 

113 St. 54 Maurolicus muelleri 13 Mm_Ion_13 20/11/2020 + 

114 St. 54 Maurolicus muelleri 14 Mm_Ion_14 20/11/2020  

115 St. 54 Maurolicus muelleri 15 Mm_Ion_15 20/11/2020 + 

116 St. 54 Maurolicus muelleri 16 Mm_Ion_16 20/11/2020 + 

117 St. 54 Maurolicus muelleri 17 Mm_Ion_17 20/11/2020 + 

118 St. 54 Maurolicus muelleri 18 Mm_Ion_18 20/11/2020 + 

119 St. 54 Maurolicus muelleri 19 Mm_Ion_19 20/11/2020  

120 St. 54 Maurolicus muelleri 21 Mm_Ion_20 20/11/2020  

121 St. 54 Maurolicus muelleri 22 Mm_Ion_21 20/11/2020  

122 St. 54 Maurolicus muelleri 23 Mm_Ion_22 20/11/2020  

123 St. 54 Maurolicus muelleri 24 Mm_Ion_23 20/11/2020  

124 M. muelleri P51 GSA01 1 Mm_Sp_P51_01 

Ισ
π

α
νί

α
 

Ιο
ύ
λ
ιο

ς 
2
0
2

0
 

2/10/2020 + 

125 M. muelleri P51 GSA01 2 Mm_Sp_P51_02 2/10/2020 + 

126 M. muelleri P51 GSA01 3 Mm_Sp_P51_03 2/10/2020 + 

127 M. muelleri P51 GSA01 4 Mm_Sp_P51_04 2/10/2020 + 

128 M. muelleri P51 GSA01 5 Mm_Sp_P51_05 2/10/2020 + 

129 M. muelleri P51 GSA01 6 Mm_Sp_P51_06 2/10/2020 + 

130 M. muelleri P51 GSA01 7 Mm_Sp_P51_07 2/10/2020 + 

131 M. muelleri P51 GSA01 8 Mm_Sp_P51_08 2/10/2020 + 

132 M. muelleri P51 GSA01 9 Mm_Sp_P51_09 2/10/2020 + 

133 M. muelleri P51 GSA01 10 Mm_Sp_P51_10 2/10/2020 + 

134 M. muelleri P51 GSA01 11 Mm_Sp_P51_11 2/10/2020 + 

135 M. muelleri P51 GSA01 12 Mm_Sp_P51_12 2/10/2020 + 

136 M. muelleri P25 GSA06 1 Mm_Sp_P25_01 2/10/2020 + 

137 M. muelleri P25 GSA06 2 Mm_Sp_P25_02 2/10/2020 + 

138 M. muelleri P25 GSA06 3 Mm_Sp_P25_03 2/10/2020 + 

139 M. muelleri P25 GSA06 4 Mm_Sp_P25_04 2/10/2020 + 

140 M. muelleri P25 GSA06 5 Mm_Sp_P25_05 2/10/2020 + 

141 M. muelleri P25 GSA06 6 Mm_Sp_P25_06 2/10/2020 + 

142 M. muelleri P25 GSA06 7 Mm_Sp_P25_07 2/10/2020 + 

143 M. muelleri P25 GSA06 8 Mm_Sp_P25_08 2/10/2020 + 

144 M. muelleri P25 GSA06 9 Mm_Sp_P25_09 2/10/2020 + 

145 M. muelleri P25 GSA06 10 Mm_Sp_P25_10 2/10/2020 + 

146 M. muelleri P25 GSA06 11 Mm_Sp_P25_11 2/10/2020  

147 M. muelleri P25 GSA06 12 Mm_Sp_P25_12 2/10/2020 + 

148 M. muelleri P25 GSA06 13 Mm_Sp_P25_13 2/10/2020 + 

149 M. muelleri P25 GSA06 14 Mm_Sp_P25_14 2/10/2020 + 

150 M. muelleri P25 GSA06 15 Mm_Sp_P25_15 2/10/2020 + 

151 M. muelleri P25 GSA06 16 Mm_Sp_P25_16 2/10/2020 + 
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Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας των ατόμων Benthosema glaciale που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα εργασία. Για κάθε δείγμα αναγράφεται ο κωδικός που του δόθηκε κατά τη δειγματοληψία, ο 

κωδικός για τις γενετικές αναλύσεις, η περιοχή και εποχή συλλογής, καθώς και η ημερομηνία της εξαγωγής 

DNA. 

Α/Α 
Κωδικός 

Δειγματοληψίας 
Κωδικός DNA Περιοχή Εποχή 

Ημερομηνία 

Εξαγωγής 
Αλληλούχηση 

1 SAR-1 MIX 1/3 Benthosema glaciale 2 Bg_Kor_sp_01 

Κ
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Κ
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10/06/2020 + 

2 SAR-1 MIX 1/3 Benthosema glaciale 3 Bg_Kor_sp_02 10/06/2020 + 

5 TR4 1/4 Benthosema glaciale 35 Bg_Kor_aut_03 10/06/2020  

6 SAR-1 MIX 1/3 H. benoiti 7 Hb_Kor_sp_04 18/06/2020 + 

7 TR4 1/4 Benthosema glaciale 36 Bg_Kor_aut_04 25/06/2020 + 

8 TR4 1/4 Benthosema glaciale 41 Bg_Kor_aut_05 25/06/2020 + 

11 TR4 2/4 Benthosema glaciale 4 Bg_Kor_aut_08 25/06/2020  

12 TR4 2/4 Benthosema glaciale 6 Bg_Kor_aut_09 25/06/2020 + 

13 TR4 2/4 Benthosema glaciale 7 Bg_Kor_aut_10 25/06/2020 + 

14 TR4 2/4 Benthosema glaciale 12 Bg_Kor_aut_11 25/06/2020 + 

15 TR4 2/4 Benthosema glaciale 15 Bg_Kor_aut_12 25/06/2020 + 

16 TR4 2/4 Benthosema glaciale 19 Bg_Kor_aut_13 25/06/2020 + 

17 TR4 2/4 Benthosema glaciale 21 Bg_Kor_aut_14 25/06/2020 + 

18 TR4 2/4 Benthosema glaciale 27 Bg_Kor_aut_15 25/06/2020  

19 TR4 3/4 Benthosema glaciale 2 Bg_Kor_aut_16 25/06/2020 + 

20 TR4 3/4 Benthosema glaciale 3 Bg_Kor_aut_17 25/06/2020 + 

21 TR4 4/4 Benthosema glaciale 1 Bg_Kor_aut_18 25/06/2020 + 

22 TR9  Benthosema glaciale 1 Saronic Bg_Sar_sp_01 

Σ
α

ρ
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ό
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10/06/2020 + 

23 TR9  Benthosema glaciale 2 Saronic Bg_Sar_sp_02 10/06/2020 + 

24 TR9  Benthosema glaciale 3 Saronic Bg_Sar_sp_03 10/06/2020 + 

25 TR9  Benthosema glaciale 4 Saronic Bg_Sar_sp_04 10/06/2020 + 

26 TR9  Benthosema glaciale 8 Saronic Bg_Sar_sp_05 10/06/2020 + 

27 TR9  Benthosema glaciale 9 Saronic Bg_Sar_sp_06 25/06/2020 + 

28 TR9  Benthosema glaciale 10 Saronic Bg_Sar_sp_07 25/06/2020 + 

29 TR9  Benthosema glaciale 11 Saronic Bg_Sar_sp_08 25/06/2020  

30 TR9  Benthosema glaciale 12 Saronic Bg_Sar_sp_09 26/06/2020 + 

31 TR9  Benthosema glaciale 13 Saronic Bg_Sar_sp_10 26/06/2020 + 

32 TR9  Benthosema glaciale 14 Saronic Bg_Sar_sp_11 26/06/2020 + 

33 TR9  Benthosema glaciale 15 Saronic Bg_Sar_sp_12 26/06/2020 + 

34 TR9  Benthosema glaciale 16 Saronic Bg_Sar_sp_13 26/06/2020 + 

35 TR11 B. glaciale 2 Bg_Sar_sp_14 16/07/2020  

36 TR11 B. glaciale 3 Bg_Sar_sp_15 16/07/2020  

37 TR11 B. glaciale 4 Bg_Sar_sp_16 16/07/2020  

38 TR11 B. glaciale 8 Bg_Sar_sp_17 16/07/2020  

39 TR11 B. glaciale 9 Bg_Sar_sp_18 16/07/2020 + 

40 TR11 B. glaciale 10 Bg_Sar_sp_19 16/07/2020 + 

41 TR11 B. glaciale 11 Bg_Sar_sp_20 17/07/2020  

42 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 1 Bg_NAT_01 
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16/10/2020 + 

43 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 2 Bg_NAT_02 16/10/2020 + 

44 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 3 Bg_NAT_03 16/10/2020 + 

45 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 6 Bg_NAT_04 16/10/2020  

46 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 7 Bg_NAT_05 16/10/2020  

47 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 8 Bg_NAT_06 16/10/2020 + 

48 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 9 Bg_NAT_07 16/10/2020 + 

49 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 10 Bg_NAT_08 16/10/2020 + 

50 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 11 Bg_NAT_09 16/10/2020 + 

51 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 12 Bg_NAT_10 16/10/2020  

52 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 14 Bg_NAT_11 16/10/2020 + 

53 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 15 Bg_NAT_12 16/10/2020 + 

54 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 16 Bg_NAT_13 16/10/2020 + 

55 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 17 Bg_NAT_14 16/10/2020 + 

56 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 18 Bg_NAT_15 16/10/2020 + 
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Α/Α 
Κωδικός 

Δειγματοληψίας 
Κωδικός DNA Περιοχή Εποχή 

Ημερομηνία 

Εξαγωγής 
Αλληλούχηση 

57 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 19 Bg_NAT_16 
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58 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 20 Bg_NAT_17 16/10/2020 + 

59 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 22 Bg_NAT_18 16/10/2020  

60 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 23 Bg_NAT_19 16/10/2020  

61 TR14 NAT (Benthosema glaciale) 24 Bg_NAT_20 16/10/2020  

62 TR3 (1/2) 1 Bg_Eub_01 
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9/10/2020 + 

63 TR3 (1/2) 2 Bg_Eub_02 9/10/2020 + 

64 TR3 (1/2) 3 Bg_Eub_03 9/10/2020  

65 TR3 (1/2) 4 Bg_Eub_04 9/10/2020 + 

66 TR3 (1/2) 5 Bg_Eub_05 9/10/2020 + 

67 TR3 (1/2) 6 Bg_Eub_06 9/10/2020 + 

68 TR3 (1/2) 7 Bg_Eub_07 9/10/2020 + 

69 TR3 (1/2) 8 Bg_Eub_08 9/10/2020  

70 TR3 (1/2) 9 Bg_Eub_09 9/10/2020  

71 TR3 (1/2) 10 Bg_Eub_10 9/10/2020 + 

72 TR3 (1/2) 12 Bg_Eub_11 9/10/2020  

73 TR3 (1/2) 13 Bg_Eub_12 9/10/2020 + 

74 TR3 (1/2) 14 Bg_Eub_13 9/10/2020  

75 TR3 (1/2) 15 Bg_Eub_14 9/10/2020 + 

76 TR3 (1/2) 16 Bg_Eub_15 9/10/2020 + 

77 TR3 (1/2) 17 Bg_Eub_16 9/10/2020 + 

78 TR3 (1/2) 18 Bg_Eub_17 9/10/2020 + 

79 TR3 (1/2) 19 Bg_Eub_18 9/10/2020 + 

80 TR3 (1/2) 20 Bg_Eub_19 9/10/2020 + 

81 TR3 (1/2) 1 Bg_Eub_20 9/10/2020  

82 TR2 (διάφορα) 1 Bg_Her_01 
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9/10/2020 + 

83 TR2 (διάφορα) 2 Bg_Her_02 9/10/2020 + 

84 TR2 (διάφορα) 3 Bg_Her_03 9/10/2020 + 

85 TR2 (διάφορα) 4 Bg_Her_04 9/10/2020 + 

86 TR2 (διάφορα) 5 Bg_Her_05 9/10/2020 + 

87 TR2 (διάφορα) 6 Bg_Her_06 9/10/2020 + 

88 TR2 (διάφορα) 7 Bg_Her_07 9/10/2020 + 

89 TR2 (διάφορα) 8 Bg_Her_08 9/10/2020 + 

90 TR2 (διάφορα) 9 Bg_Her_09 9/10/2020 + 

91 TR2 (διάφορα) 10 Bg_Her_10 9/10/2020 + 

92 TR2 (διάφορα) 11 Bg_Her_11 9/10/2020 + 

93 TR2 (διάφορα) 12 Bg_Her_12 9/10/2020 + 

94 TR2 (διάφορα) 13 Bg_Her_13 9/10/2020 + 

95 TR2 (διάφορα) 14 Bg_Her_14 9/10/2020 + 

 

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός πίνακας των ατόμων Hygophum benoiti που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία. Για κάθε δείγμα αναγράφεται ο κωδικός που του δόθηκε κατά τη δειγματοληψία, ο κωδικός για 

τις γενετικές αναλύσεις, η περιοχή και εποχή συλλογής, καθώς και η ημερομηνία της εξαγωγής DNA. 

Α/Α 
Κωδικός 

Δειγματοληψίας 
Κωδικός DNA Περιοχή Εποχή 

Ημερομηνία 

Εξαγωγής 
Αλληλούχηση 

1 TR4 1/4 Benthosema glaciale 31 Bg_Kor_aut_01 
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10/06/2020 + 

2 TR4 1/4 Benthosema glaciale 34 Bg_Kor_aut_02 10/06/2020 + 

3 TR4 1/4 Benthosema glaciale 45 Bg_Kor_aut_06 25/06/2020 + 

4 TR4 1/4 Benthosema glaciale 47 Bg_Kor_aut_07 25/06/2020 + 

5 SAR-1 MIX 1/3 H. benoiti 4 Hb_Kor_sp_01 03/06/2020 + 

6 SAR-1 MIX 1/3 H. benoiti 5 Hb_Kor_sp_02 03/06/2020 + 

7 SAR-1 MIX 1/3 H. benoiti 6 Hb_Kor_sp_03 03/06/2020 + 

8 SAR-1 MIX 1/3 H. benoiti 8 Hb_Kor_sp_05 18/06/2020  

9 SAR-1 MIX 2/3 H. benoiti 1 Hb_Kor_sp_06 18/06/2020 + 

10 SAR-1 MIX 2/3 H. benoiti 2 Hb_Kor_sp_07 18/06/2020 + 

11 SAR-1 MIX 2/3 H. benoiti 3 Hb_Kor_sp_08 18/06/2020  
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Α/Α 
Κωδικός 

Δειγματοληψίας 
Κωδικός DNA Περιοχή Εποχή 

Ημερομηνία 

Εξαγωγής 
Αλληλούχηση 

12 SAR-1 MIX 2/3 H. benoiti 4 Hb_Kor_sp_09 
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18/06/2020 + 

13 SAR-1 MIX 2/3 H. benoiti 5 Hb_Kor_sp_10 18/06/2020 + 

14 METH-2 H. benoiti 2 Hb_Kor_aut_01 03/06/2020  

15 METH-3 H. benoiti 1 Hb_Kor_aut_02 18/06/2020  

16 METH-4 H. benoiti 1 Hb_Kor_aut_03 18/06/2020 + 

17 TR4 2/4 H. benoiti 2 Hb_Kor_aut_04 18/06/2020  

18 TR4 2/4 H. benoiti 5 Hb_Kor_aut_05 03/06/2020 + 

19 TR4 2/4 H. benoiti 8 Hb_Kor_aut_06 18/06/2020  

20 TR4 2/4 H. benoiti 10 Hb_Kor_aut_07 18/06/2020  

21 TR4 2/4 H. benoiti 17 Hb_Kor_aut_08 18/06/2020  

22 TR4 2/4 H. benoiti 20 Hb_Kor_aut_09 26/06/2020 + 

23 TR4 3/4 H. benoiti 4 Hb_Kor_aut_10 26/06/2020  

24 TR11 H. benoiti 25 Hb_Sar_sp_01 
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24/07/2020  

25 TR11 MIX H. benoiti 6 Hb_Sar_sp_02 16/07/2020 + 

26 TR11 MIX H. benoiti 7 Hb_Sar_sp_03 16/07/2020 + 

27 TR11 MIX H. benoiti 8 Hb_Sar_sp_04 16/07/2020  

28 TR11 MIX H. benoiti 9 Hb_Sar_sp_05 16/07/2020 + 

29 TR11 MIX H. benoiti 11 Hb_Sar_sp_06 16/07/2020  

30 TR11 MIX H. benoiti 39 Hb_Sar_sp_07 16/07/2020  

31 TR11 MIX H. benoiti 41 Hb_Sar_sp_08 17/07/2020 + 

32 TR11 MIX H. benoiti 42 Hb_Sar_sp_09 17/07/2020 + 

33 TR11 MIX H. benoiti 48 Hb_Sar_sp_10 17/07/2020 + 

34 TR9 1/2 (Hygophum sp.) 1 Hb_Sar_sp_11 20/11/2020 + 

35 TR9 1/2 (Hygophum sp.) 2 Hb_Sar_sp_12 20/11/2020 + 

36 TR9 1/2 (Hygophum sp.) 4 Hb_Sar_sp_13 20/11/2020 + 

37 TR9 1/2 (Hygophum sp.) 5 Hb_Sar_sp_14 20/11/2020 + 

38 TR9 1/2 (Hygophum sp.) 9 Hb_Sar_sp_15 20/11/2020 + 

39 TR9 1/2 (Hygophum sp.) 11 Hb_Sar_sp_16 20/11/2020 + 

40 TR9 1/2 (Hygophum sp.) 24 Hb_Sar_sp_17 20/11/2020 + 

41 TR9 1/2 (Hygophum sp.) 26 Hb_Sar_sp_18 20/11/2020 + 

42 TR9 1/2 (Hygophum sp.) 36 Hb_Sar_sp_19 20/11/2020  

43 TR9 1/2 (Hygophum sp.) 37 Hb_Sar_sp_20 20/11/2020  

44 TR14 NAT H. benoiti 2 Hb_NAT_01 
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27/11/2020  

45 TR14 NAT H. benoiti 4 Hb_NAT_02 27/11/2020 + 

46 TR14 NAT H. benoiti 5 Hb_NAT_03 27/11/2020 + 

47 TR14 NAT H. benoiti 8 Hb_NAT_04 27/11/2020 + 

48 TR14 NAT H. benoiti 12 Hb_NAT_05 27/11/2020 + 

49 TR14 NAT H. benoiti 13 Hb_NAT_06 27/11/2020  

50 TR14 NAT H. benoiti 20 Hb_NAT_07 27/11/2020 + 

51 TR14 NAT H. benoiti 21 Hb_NAT_08 27/11/2020 + 

52 TR14 NAT H. benoiti 22 Hb_NAT_09 27/11/2020 + 

53 TR14 NAT H. benoiti 25 Hb_NAT_10 27/11/2020 + 

54 TR14 NAT H. benoiti 26 Hb_NAT_11 27/11/2020 + 

55 TR14 NAT H. benoiti 29 Hb_NAT_12 27/11/2020 + 

56 TR14 NAT H. benoiti 30 Hb_NAT_13 27/11/2020  

57 TR14 NAT H. benoiti 31 Hb_NAT_14 27/11/2020 + 

58 TR14 NAT H. benoiti 32 Hb_NAT_15 27/11/2020  

59 TR14 NAT H. benoiti 33 Hb_NAT_16 27/11/2020 + 

60 TR14 NAT H. benoiti 34 Hb_NAT_17 27/11/2020  

61 TR14 NAT H. benoiti 35 Hb_NAT_18 27/11/2020 + 

62 TR14 NAT H. benoiti 39 Hb_NAT_19 27/11/2020  

63 TR14 NAT H. benoiti 40 Hb_NAT_20 27/11/2020 + 
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Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας των ατόμων Myctophum punctatum που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα εργασία. Για κάθε δείγμα αναγράφεται ο κωδικός που του δόθηκε κατά τη δειγματοληψία, ο 

κωδικός για τις γενετικές αναλύσεις, η περιοχή και εποχή συλλογής και η ημερομηνία της εξαγωγής DNA. 

Α/Α 
Κωδικός 

Δειγματοληψίας 
Κωδικός DNA Περιοχή Εποχή 

Ημερομηνία 

Εξαγωγής 
Αλληλούχηση 

1 TR4 1/4 Myctophum punctatum 1 Mp_Kor_aut_01 
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10/06/2020  

2 TR4 1/4 Myctophum punctatum 2 Mp_Kor_aut_02 10/06/2020  

3 TR4 1/4 Myctophum punctatum 3 Mp_Kor_aut_03 10/06/2020  

4 TR4 1/4 Myctophum punctatum 5 Mp_Kor_aut_04 10/06/2020  

5 TR4 1/4 Myctophum punctatum 6 Mp_Kor_aut_05 10/06/2020  

6 TR4 1/4 Myctophum punctatum 7 Mp_Kor_aut_06 26/06/2020 + 

7 TR4 1/4 Myctophum punctatum 8 Mp_Kor_aut_07 26/06/2020 + 

8 TR4 1/4 Myctophum punctatum 9 Mp_Kor_aut_08 26/06/2020 + 

9 TR4 1/4 Myctophum punctatum 11 Mp_Kor_aut_09 26/06/2020 + 

10 TR4 1/4 Myctophum punctatum 20 Mp_Kor_aut_10 26/06/2020 + 

11 TR4 1/4 Myctophum punctatum 22 Mp_Kor_aut_11 26/06/2020 + 

12 TR4 1/4 Myctophum punctatum 24 Mp_Kor_aut_12 26/06/2020 + 

13 TR4 1/4 Myctophum punctatum 25 Mp_Kor_aut_13 26/06/2020 + 

14 TR4 1/4 Myctophum punctatum 26 Mp_Kor_aut_14 26/06/2020 + 

15 TR4 1/4 Myctophum punctatum 27 Mp_Kor_aut_15 26/06/2020 + 

16 TR4 1/4 Myctophum punctatum 30 Mp_Kor_aut_16 26/06/2020 + 

17 TR4 1/4 Myctophum punctatum 33 Mp_Kor_aut_17 26/06/2020 + 

18 TR4 1/4 Myctophum punctatum 37 Mp_Kor_aut_18 26/06/2020 + 

19 TR4 1/4 Myctophum punctatum 39 Mp_Kor_aut_19 26/06/2020 + 

20 TR4 1/4 Myctophum punctatum 40 Mp_Kor_aut_20 26/06/2020  

21 TR11 M.punctatum 1 Mp_Sar_sp_01 

Σ
α

ρ
ω

νι
κ

ό
ς 

Κ
ό

λ
π

ο
ς 

Α
π

ρ
ίλ

ιο
ς 

2
0

1
9
 

16/07/2020 + 

22 TR11 M.punctatum 5 Mp_Sar_sp_02 16/07/2020  

23 TR11 M.punctatum 6 Mp_Sar_sp_03 16/07/2020 + 

24 TR11 M.punctatum 7 Mp_Sar_sp_04 16/07/2020  

25 TR11 M.punctatum 14 Mp_Sar_sp_05 16/07/2020 + 

26 TR11 M.punctatum 19 Mp_Sar_sp_06 16/07/2020 + 

27 TR11 M.punctatum 20 Mp_Sar_sp_07 17/07/2020 + 

28 TR11 M.punctatum 24 Mp_Sar_sp_08 17/07/2020 + 

29 TR11 M.punctatum 31 Mp_Sar_sp_09 17/07/2020 + 

30 TR11 M.punctatum 32 Mp_Sar_sp_10 17/07/2020 + 

31 TR11 M.punctatum 33 Mp_Sar_sp_11 17/07/2020  

32 TR9 M.punctatum 1 Mp_Sar_sp_12 17/07/2020  

33 TR9 M.punctatum 3 Mp_Sar_sp_13 17/07/2020  

34 TR9 M.punctatum 4 Mp_Sar_sp_14 17/07/2020 + 

35 TR9 M.punctatum 5 Mp_Sar_sp_15 17/07/2020 + 

36 TR9 M.punctatum 6 Mp_Sar_sp_16 17/07/2020  

37 TR9 M.punctatum 7 Mp_Sar_sp_17 17/07/2020 + 

38 TR9 M.punctatum 8 Mp_Sar_sp_18 17/07/2020 + 

39 TR9 M.punctatum 12 Mp_Sar_sp_19 17/07/2020 + 

40 TR9 M.punctatum 13 Mp_Sar_sp_20 17/07/2020 + 

41 TR14 NAT M. punctatum 1 Mp_NAT_01 
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27/11/2020 + 

42 TR14 NAT M. punctatum 2 Mp_NAT_02 27/11/2020 + 

43 TR14 NAT M. punctatum 3 Mp_NAT_03 27/11/2020 + 

44 TR14 NAT M. punctatum 5 Mp_NAT_04 27/11/2020  

45 TR14 NAT M. punctatum 6 Mp_NAT_05 27/11/2020 + 

46 TR14 NAT M. punctatum 7 Mp_NAT_06 27/11/2020  

47 TR14 NAT M. punctatum 8 Mp_NAT_07 27/11/2020  

48 TR14 NAT M. punctatum 9 Mp_NAT_08 27/11/2020 + 

49 TR14 NAT M. punctatum 10 Mp_NAT_09 27/11/2020 + 

50 TR14 NAT M. punctatum 11 Mp_NAT_10 27/11/2020 + 

51 TR14 NAT M. punctatum 12 Mp_NAT_11 27/11/2020  

52 TR14 NAT M. punctatum 14 Mp_NAT_12 27/11/2020 + 

53 TR14 NAT M. punctatum 15 Mp_NAT_13 27/11/2020 + 
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Α/Α 
Κωδικός 

Δειγματοληψίας 
Κωδικός DNA Περιοχή Εποχή 

Ημερομηνία 

Εξαγωγής 
Αλληλούχηση 

54 TR14 NAT M. punctatum 16 Mp_NAT_14 
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27/11/2020 + 

55 TR14 NAT M. punctatum 17 Mp_NAT_15 27/11/2020  

56 TR14 NAT M. punctatum 18 Mp_NAT_16 27/11/2020 + 

57 TR14 NAT M. punctatum 19 Mp_NAT_17 27/11/2020 + 

58 TR14 NAT M. punctatum 20 Mp_NAT_18 27/11/2020  

59 TR14 NAT M. punctatum 21 Mp_NAT_19 27/11/2020 + 

60 TR14 NAT M. punctatum 22 Mp_NAT_20 27/11/2020 + 

 

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός πίνακας με τα άτομα Maurolicus muelleri που χρησιμοποιήθηκαν στις γενετικές 

αναλύσεις και τους απλότυπους που τους αντιστοιχούν για κάθε γενετικό τόπο και για τις σύνθετες 

αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated). Με παύλα (-) σημειώνονται οι αλληλουχίες που δε 

χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις. 

Α/Α Κωδικός DNA COI 12S 16S ITS2 
Concatenated 

(Μιτοχόνδριο) 

1 Mm_Kor_01 MM_COI_01 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_01 

2 Mm_Kor_02 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

3 Mm_Kor_03 MM_COI_03 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_03 

4 Mm_Kor_04 MM_COI_04 MM_12S_02 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_04 

5 Mm_Kor_05 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_02 MM_ITS2_01 MM_05 

6 Mm_Kor_06 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_03 MM_ITS2_01 MM_06 

7 Mm_Kor_07 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_02 MM_02 

8 Mm_Kor_08 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

9 Mm_Kor_10 MM_COI_02 MM_12S_03 MM_16S_04 MM_ITS2_01 MM_07 

10 Mm_Kor_11 MM_COI_04 MM_12S_02 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_04 

11 Mm_Kor_12 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_05 MM_ITS2_01 MM_08 

12 Mm_Kor_13 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

13 Mm_Kor_16 MM_COI_04 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_09 

14 Mm_Kor_17 MM_COI_05 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_10 

15 Mm_Sar_01 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

16 Mm_Sar_02 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

17 Mm_Sar_03 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

18 Mm_Sar_04 MM_COI_02 MM_12S_04 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_11 

19 Mm_Sar_06 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

20 Mm_Sar_08 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_06 MM_ITS2_01 MM_12 

21 Mm_Sar_09 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

22 Mm_Sar_10 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

23 Mm_Sar_13 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

24 Mm_Sar_14 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

25 Mm_Sar_16 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

26 Mm_Sar_17 MM_COI_04 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_09 

27 Mm_Sar_18 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

28 Mm_Sar_19 MM_COI_02 MM_12S_05 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_13 

29 Mm_Lim_01 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

30 Mm_Lim_04 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_07 MM_ITS2_01 MM_14 

31 Mm_Lim_05 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_06 MM_ITS2_01 MM_12 

32 Mm_Lim_07 MM_COI_04 MM_12S_01 MM_16S_08 MM_ITS2_01 MM_15 

33 Mm_Lim_08 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

34 Mm_Lim_11 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

35 Mm_Lim_12 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

36 Mm_Lim_13 MM_COI_06 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_16 

37 Mm_Lim_14 MM_COI_04 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_09 

38 Mm_Lim_15 MM_COI_02 MM_12S_06 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_17 

39 Mm_Lim_16 MM_COI_07 MM_12S_01 MM_16S_09 MM_ITS2_01 MM_18 

40 Mm_Lim_17 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

41 Mm_Lim_19 MM_COI_07 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_19 

42 Mm_Lim_20 MM_COI_07 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_19 
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Α/Α Κωδικός DNA COI 12S 16S ITS2 
Concatenated 

(Μιτοχόνδριο) 

43 Mm_Eub_01 MM_COI_02 MM_12S_07 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_20 

44 Mm_Eub_02 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

45 Mm_Eub_03 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

46 Mm_Eub_04 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

47 Mm_Eub_05 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

48 Mm_Eub_06 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

49 Mm_Eub_07 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

50 Mm_Eub_08 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

51 Mm_Eub_09 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

52 Mm_Eub_11 MM_COI_02 MM_12S_06 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_17 

53 Mm_Eub_16 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

54 Mm_Eub_17 MM_COI_02 MM_12S_06 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_17 

55 Mm_Eub_18 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

56 Mm_Eub_19 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

57 Mm_Her_01 MM_COI_07 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_19 

58 Mm_Her_03 MM_COI_08 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_21 

59 Mm_Her_04 MM_COI_09 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_22 

60 Mm_Her_06 MM_COI_04 MM_12S_08 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_13 

61 Mm_Her_07 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

62 Mm_Her_09 MM_COI_04 MM_12S_09 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_24 

63 Mm_Her_11 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

64 Mm_Her_12 MM_COI_02 MM_12S_10 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_25 

65 Mm_Her_13 MM_COI_02 MM_12S_11 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_26 

66 Mm_Her_15 MM_COI_02 MM_12S_06 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_17 

67 Mm_Her_16 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

68 Mm_Her_17 MM_COI_02 MM_12S_06 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_17 

69 Mm_Her_18 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_10 MM_ITS2_01 MM_27 

70 Mm_Her_19 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

71 Mm_Ion_01 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

72 Mm_Ion_02 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

73 Mm_Ion_04 MM_COI_04 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_09 

74 Mm_Ion_05 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

75 Mm_Ion_06 MM_COI_04 MM_12S_12 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_28 

76 Mm_Ion_07 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

77 Mm_Ion_09 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_11 MM_ITS2_01 MM_29 

78 Mm_Ion_11 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

79 Mm_Ion_12 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

80 Mm_Ion_13 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

81 Mm_Ion_15 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

82 Mm_Ion_16 MM_COI_04 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_09 

83 Mm_Ion_17 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

84 Mm_Ion_18 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

85 Mm_Sp_P51_01 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

86 Mm_Sp_P51_02 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

87 Mm_Sp_P51_03 MM_COI_04 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_09 

88 Mm_Sp_P51_04 MM_COI_10 MM_12S_01 MM_16S_12 MM_ITS2_01 MM_30 

89 Mm_Sp_P51_05 MM_COI_02 MM_12S_06 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_17 

90 Mm_Sp_P51_06 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

91 Mm_Sp_P51_07 MM_COI_11 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_31 

92 Mm_Sp_P51_08 MM_COI_04 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

93 Mm_Sp_P51_09 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

94 Mm_Sp_P51_10 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

95 Mm_Sp_P51_11 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_10 MM_ITS2_01 MM_27 

96 Mm_Sp_P51_12 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

97 Mm_Sp_P25_01 MM_COI_06 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_16 

98 Mm_Sp_P25_02 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 
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Α/Α Κωδικός DNA COI 12S 16S ITS2 
Concatenated 

(Μιτοχόνδριο) 

99 Mm_Sp_P25_03 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

100 Mm_Sp_P25_04 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_13 MM_ITS2_01 MM_32 

101 Mm_Sp_P25_05 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

102 Mm_Sp_P25_06 MM_COI_02 MM_12S_06 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_17 

103 Mm_Sp_P25_07 MM_COI_12 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_33 

104 Mm_Sp_P25_08 MM_COI_02 MM_12S_13 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_34 

105 Mm_Sp_P25_09 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_06 MM_ITS2_01 MM_12 

106 Mm_Sp_P25_10 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

107 Mm_Sp_P25_12 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

108 Mm_Sp_P25_13 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_14 MM_ITS2_01 MM_35 

109 Mm_Sp_P25_14 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

110 Mm_Sp_P25_15 MM_COI_02 MM_12S_01 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_02 

111 Mm_Sp_P25_16 MM_COI_13 MM_12S_14 MM_16S_01 MM_ITS2_01 MM_36 

 

Πίνακας 6: Συγκεντρωτικός πίνακας με τα άτομα Benthosema glaciale που χρησιμοποιήθηκαν στις 

γενετικές αναλύσεις και τους απλότυπους που τους αντιστοιχούν για κάθε γενετικό τόπο και για τις σύνθετες 

αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated). Με παύλα (-) σημειώνονται οι αλληλουχίες που δε 

χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις. 

Α/Α Κωδικός DNA COI 12S 16S ITS2 
Concatenated 

(Μιτοχόνδριο) 

1 Bg_Kor_sp_01 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

2 Bg_Kor_sp_02 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_02 BG_01 

3 Bg_Kor_aut_04 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_01 

4 Hb_Kor_sp_04 BG_COI_02 BG_12S_01 BG_16S_02 BG_ITS2_03 BG_02 

5 Bg_Kor_aut_05 BG_COI_01 BG_12S_02 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_03 

6 Bg_Kor_aut_09 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_03 BG_ITS2_03 BG_04 

7 Bg_Kor_aut_10 BG_COI_03 BG_12S_03 BG_16S_01 BG_ITS2_04 BG_05 

8 Bg_Kor_aut_11 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_04 BG_ITS2_01 BG_06 

9 Bg_Kor_aut_12 BG_COI_01 BG_12S_04 BG_16S_01 BG_ITS2_05 BG_07 

10 Bg_Kor_aut_13 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

11 Bg_Kor_aut_14 BG_COI_04 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_08 

12 Bg_Kor_aut_16 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_06 BG_01 

13 Bg_Kor_aut_17 BG_COI_05 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_09 

14 Bg_Kor_aut_18 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

15 Bg_Sar_sp_01 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

16 Bg_Sar_sp_02 BG_COI_06 BG_12S_01 BG_16S_05 BG_ITS2_01 BG_10 

17 Bg_Sar_sp_03 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_06 BG_ITS2_01 BG_11 

18 Bg_Sar_sp_04 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 - BG_01 

19 Bg_Sar_sp_05 BG_COI_07 BG_12S_05 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_12 

20 Bg_Sar_sp_06 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_07 BG_ITS2_05 BG_13 

21 Bg_Sar_sp_07 BG_COI_08 BG_12S_01 BG_16S_08 BG_ITS2_01 BG_14 

22 Bg_Sar_sp_09 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 - BG_01 

23 Bg_Sar_sp_10 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

24 Bg_Sar_sp_11 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

25 Bg_Sar_sp_12 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

26 Bg_Sar_sp_13 BG_COI_09 BG_12S_01 BG_16S_05 BG_ITS2_01 BG_15 

27 Bg_Sar_sp_18 BG_COI_10 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_16 

28 Bg_Sar_sp_19 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_07 BG_01 

29 Bg_NAT_01 BG_COI_11 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_17 

30 Bg_NAT_02 BG_COI_10 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

31 Bg_NAT_03 BG_COI_12 BG_12S_01 BG_16S_09 BG_ITS2_08 BG_18 

32 Bg_NAT_06 BG_COI_13 BG_12S_06 BG_16S_05 BG_ITS2_03 BG_19 

33 Bg_NAT_07 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_10 BG_ITS2_01 BG_20 

34 Bg_NAT_08 BG_COI_14 BG_12S_07 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_21 

35 Bg_NAT_09 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

36 Bg_NAT_11 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_11 BG_ITS2_01 BG_22 
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Α/Α Κωδικός DNA COI 12S 16S ITS2 
Concatenated 

(Μιτοχόνδριο) 

37 Bg_NAT_12 BG_COI_15 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_23 

38 Bg_NAT_13 - BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_03 - 

39 Bg_NAT_14 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

40 Bg_NAT_15 BG_COI_16 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_24 

41 Bg_NAT_16 BG_COI_13 BG_12S_08 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_25 

42 Bg_NAT_17 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_09 BG_01 

43 Bg_Eub_01 BG_COI_01 BG_12S_05 BG_16S_12 BG_ITS2_01 BG_26 

44 Bg_Eub_02 BG_COI_17 BG_12S_05 BG_16S_13 BG_ITS2_05 BG_27 

45 Bg_Eub_04 BG_COI_01 BG_12S_05 BG_16S_01 BG_ITS2_04 BG_28 

46 Bg_Eub_05 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_05 BG_01 

47 Bg_Eub_06 BG_COI_03 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_29 

48 Bg_Eub_07 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_05 BG_01 

49 Bg_Eub_10 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_01 

50 Bg_Eub_12 BG_COI_01 BG_12S_05 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_28 

51 Bg_Eub_14 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_01 

52 Bg_Eub_15 BG_COI_18 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_05 BG_30 

53 Bg_Eub_16 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_01 

54 Bg_Eub_17 BG_COI_19 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_10 BG_31 

55 Bg_Eub_18 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_14 BG_ITS2_01 BG_32 

56 Bg_Eub_19 BG_COI_20 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_33 

57 Bg_Her_01 BG_COI_21 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_34 

58 Bg_Her_02 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_05 BG_01 

59 Bg_Her_03 BG_COI_03 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_03 BG_29 

60 Bg_Her_04 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

61 Bg_Her_05 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_12 BG_ITS2_11 BG_35 

62 Bg_Her_06 BG_COI_03 BG_12S_01 BG_16S_01 - BG_29 

63 Bg_Her_07 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 - BG_01 

64 Bg_Her_08 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

65 Bg_Her_09 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01 BG_01 

66 Bg_Her_10 BG_COI_03 BG_12S_01 BG_16S_15 BG_ITS2_01 BG_36 

67 Bg_Her_11 BG_COI_22 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_05 BG_37 

68 Bg_Her_12 BG_COI_03 BG_12S_01 BG_16S_16 BG_ITS2_05 BG_38 

69 Bg_Her_13 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_01 BG_ITS2_01  

70 Bg_Her_14 BG_COI_01 BG_12S_01 BG_16S_17 BG_ITS2_01 BG_39 

 

Πίνακας 7: Συγκεντρωτικός πίνακας με τα άτομα Hygophum benoiti που χρησιμοποιήθηκαν στις γενετικές 

αναλύσεις και τους απλότυπους που τους αντιστοιχούν για κάθε γενετικό τόπο και για τις σύνθετες 

αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated). Με παύλα (-) σημειώνονται οι αλληλουχίες που δε 

χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις. 

Α/Α Κωδικός DNA COI 12S 16S ITS2 
Concatenated 

(Μιτοχόνδριο) 

1 Bg_Kor_aut_01 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_01 HB_ITS2_01 HB_01 

2 Bg_Kor_aut_02 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_01 HB_ITS2_02 HB_01 

3 Bg_Kor_aut_06 - HB_12S_01 HB_16S_01 HB_ITS2_02 - 

4 Bg_Kor_aut_07 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_01 - HB_01 

5 Hb_Kor_sp_01 - HB_12S_01 HB_16S_01 HB_ITS2_02 - 

6 Hb_Kor_sp_02 - HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_03 - 

7 Hb_Kor_sp_03 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_01 HB_ITS2_01 HB_01 

8 Hb_Kor_aut_04 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_01 HB_ITS2_02 HB_01 

9 Hb_Kor_sp_06 HB_COI_01 HB_12S_02 HB_16S_02 HB_ITS2_02 HB_02 

10 Hb_Kor_aut_06 - HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_01 - 

11 Hb_Kor_sp_07 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_01 HB_ITS2_02 HB_01 

12 Hb_Kor_sp_09 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_01 HB_ITS2_02 HB_01 

13 Hb_Kor_aut_09 HB_COI_01 HB_12S_03 HB_16S_01 HB_ITS2_02 HB_03 

14 Hb_Kor_sp_10 HB_COI_01 HB_12S_03 HB_16S_01 HB_ITS2_02 HB_03 

15 Hb_Sar_sp_02 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_03 HB_ITS2_02 HB_04 
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Α/Α Κωδικός DNA COI 12S 16S ITS2 
Concatenated 

(Μιτοχόνδριο) 

16 Hb_Sar_sp_03 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_02 HB_05 

17 Hb_Sar_sp_05 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_04 HB_05 

18 Hb_Sar_sp_08 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_01 HB_05 

19 Hb_Sar_sp_09 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_02 HB_05 

20 Hb_Sar_sp_10 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_04 HB_05 

21 Hb_Sar_11 HB_COI_02 HB_12S_04 HB_16S_02 - HB_06 

22 Hb_Sar_12 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_04 HB_ITS2_02 HB_07 

23 Hb_Sar_13 - HB_12S_01 HB_16S_05 HB_ITS2_02 - 

24 Hb_Sar_14 - HB_12S_01 HB_16S_06 - - 

25 Hb_Sar_15 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_01 HB_ITS2_04 HB_01 

26 Hb_Sar_16 - HB_12S_01 HB_16S_07 HB_ITS2_05 - 

27 Hb_Sar_17 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_04 HB_05 

28 Hb_Sar_18 - HB_12S_01 HB_16S_08 HB_ITS2_01 - 

29 Hb_NAT_02 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_04 HB_05 

30 Hb_NAT_03 HB_COI_01 HB_12S_05 HB_16S_02 HB_ITS2_02 HB_08 

31 Hb_NAT_04 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 - HB_05 

32 Hb_NAT_05 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_02 HB_05 

33 Hb_NAT_07 HB_COI_01 HB_12S_06 HB_16S_02 HB_ITS2_02 HB_09 

34 Hb_NAT_08 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_06 HB_05 

35 Hb_NAT_09 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_02 HB_05 

36 Hb_NAT_10 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_02 HB_05 

37 Hb_NAT_11 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_04 HB_05 

38 Hb_NAT_12 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_02 HB_05 

39 Hb_NAT_14 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_09 - HB_10 

40 Hb_NAT_16 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_02 HB_ITS2_02 HB_05 

41 Hb_NAT_18 HB_COI_03 HB_12S_01 HB_16S_10 HB_ITS2_02 HB_11 

42 Hb_NAT_20 HB_COI_01 HB_12S_01 HB_16S_11 HB_ITS2_02 HB_12 

 

Πίνακας 8: Συγκεντρωτικός πίνακας με τα άτομα Myctophum punctatum που χρησιμοποιήθηκαν στις 

γενετικές αναλύσεις και τους απλότυπους που τους αντιστοιχούν για κάθε γενετικό τόπο και για τις σύνθετες 

αλληλουχίες του μιτοχονδρίου (concatenated). Με παύλα (-) σημειώνονται οι αλληλουχίες που δε 

χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις. 

Α/Α Κωδικός DNA COI 12S 16S ITS2 
Concatenated 

(Μιτοχόνδριο) 

1 Mp_Kor_aut_06 - MP_12S_01 MP_16S_01 MP_ITS2_01 - 

2 Mp_Kor_aut_07 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

3 Mp_Kor_aut_08 MP_COI_02 MP_12S_01 MP_16S_03 MP_ITS2_02 MP_02 

4 Mp_Kor_aut_09 MP_COI_03 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_03 

5 Mp_Kor_aut_10 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_03 MP_01 

6 Mp_Kor_aut_11 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_04 MP_ITS2_01 MP_04 

7 Mp_Kor_aut_12 MP_COI_04 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_05 

8 Mp_Kor_aut_13 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

9 Mp_Kor_aut_14 MP_COI_05 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_06 

10 Mp_Kor_aut_15 MP_COI_06 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_07 

11 Mp_Kor_aut_16 MP_COI_07 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_08 

12 Mp_Kor_aut_17 MP_COI_08 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_09 

13 Mp_Kor_aut_18 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_01 

14 Mp_Kor_aut_19 MP_COI_09 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_10 

15 Mp_Sar_sp_01 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_01 

16 Mp_Sar_sp_03 MP_COI_10 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_04 MP_11 

17 Mp_Sar_sp_06 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

18 Mp_Sar_sp_07 MP_COI_11 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_12 

19 Mp_Sar_sp_08 MP_COI_12 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_13 

20 Mp_Sar_sp_09 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_01 

21 Mp_Sar_sp_10 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

22 Mp_Sar_sp_11 MP_COI_13 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_14 
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Α/Α Κωδικός DNA COI 12S 16S ITS2 
Concatenated 

(Μιτοχόνδριο) 

23 Mp_Sar_sp_14 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

24 Mp_Sar_sp_15 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

25 Mp_Sar_sp_17 MP_COI_12 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_13 

26 Mp_Sar_sp_18 MP_COI_13 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_14 

27 Mp_Sar_sp_19 - MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 - 

28 Mp_Sar_sp_20 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

29 Mp_NAT_01 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

30 Mp_NAT_02 MP_COI_14 MP_12S_01 MP_16S_05 MP_ITS2_02 MP_15 

31 Mp_NAT_03 MP_COI_15 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_16 

32 Mp_NAT_05 MP_COI_16 MP_12S_01 MP_16S_06 MP_ITS2_02 MP_17 

33 Mp_NAT_08 MP_COI_17 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_18 

34 Mp_NAT_09 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

35 Mp_NAT_10 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

36 Mp_NAT_12 MP_COI_12 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_13 

37 Mp_NAT_13 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_01 

38 Mp_NAT_14 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_01 

39 Mp_NAT_16 MP_COI_18 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_19 

40 Mp_NAT_17 MP_COI_19 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_20 

41 Mp_NAT_19 MP_COI_20 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_02 MP_21 

42 Mp_NAT_20 MP_COI_01 MP_12S_01 MP_16S_02 MP_ITS2_01 MP_01 

 

Πίνακας 9: Κωδικοί των αλληλουχιών COI που χρησιμοποιήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων Genbank και 

BOLD για τη φυλογεωγραφική ανάλυση του είδους M. muelleri. 

Περιοχή Δειγματοληψίας Genbank Accession Number BOLD ID 

Ισπανία 
KC616398- KC616402, MT132274-

MT132277, MT132279-MT132284 
 

Ιταλία KJ709557- KJ709558  

Νορβηγία 

KU958033, KU958038, MT132254- 

MT132264, MT132271- MT132273, 

MT132304- MT132307, MT132309- 
MT132313 

NBMF265-17- NBMF268-17 

Β. Ατλαντικός Ωκεανός 

EU148245- EU148247, KU958034, 

KU958039, MT132216, MT132224, 

MT132234, MT132238- MT132253, 

MT132308 

- 

Αζόρες 
MT132252, MT132262, MT132270, 

MT132278, MT132298 
- 

Γροιλανδία - 
GLF028-13, GLF032-19-GLF032-

19 

Θάλασσα Λεβαντίνης - BIM635-19 

Αρκτικός Ωκεανός MT132223  
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Πίνακας 10: Κωδικοί των αλληλουχιών COI που χρησιμοποιήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων Genbank 

και BOLD για τη φυλογεωγραφική ανάλυση του είδους B. glaciale. 

Περιοχή Δειγματοληψίας Genbank Accession Number BOLD ID 

Ισπανία KC616366 - 

Νορβηγία - 
DSFIB492-13, NBMF180-16, 

NBMF278-17- NBMF280-17 

Β. Ατλαντικός Ωκεανός EU148097- EU148098 - 

Καναδάς KY033571- KY033572 

SCAFB502-07, SCAFB510-07, 

SCAFB856-07- SCAFB857-07, 

SCFAD104-09- SCFAD105-09 

Τουρκία HQ167646 - 

Αρκτικός Ωκεανός - DSFIB493-13- DSFIB494-13 

Γροιλανδία - 
DSFIB674-15, DSFIB720-16, 

GLF025-13 
 

Πίνακας 11: Κωδικοί των αλληλουχιών COI που χρησιμοποιήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων Genbank 

και BOLD για τη φυλογεωγραφική ανάλυση του είδους H. benoiti. 

Περιοχή Δειγματοληψίας Genbank Accession Number BOLD ID 

Κόλπος του Μεξικού 

MF040977, MF041015, MF041064, MF041296, 

MF041355, MF041389, MF041441, MF041559, 

MF041573, MF041579 

- 

Σικελία KP337919-KP337924, KJ709536 - 

Β. Ατλαντικός Ωκεανός EU148200- EU148202 - 

Τουρκία HQ167651 - 

 

Πίνακας 12: Κωδικοί των αλληλουχιών COI που χρησιμοποιήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων Genbank 

και BOLD για τη φυλογεωγραφική ανάλυση του είδους M. punctatum. 

Περιοχή Δειγματοληψίας Genbank Accession Number BOLD ID 

Μάλτα KJ709838- KJ709839 - 

Σικελία KP337909- KP337914 - 

Β. Ατλαντικός Ωκεανός EU148251- EU148253 MAECO489-09- MAECO490-09 

ΒΑ ΗΠΑ KF930154 - 

Καναδάς  KY033682- KY033688, KY033918 
SCAFB622-07, SCAFB852-07, 

SCFAC437-06, SCFAC472-06 

Γροιλανδία - GLF037-14 

 




