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επικοινωνίας μου με τους κατάλληλους ανθρώπους για τη διεξαγωγή των αναλύσεων. 

Η εκπόνηση της παρούσα εργασίας απαίτησε τη συνεργασία μου με περισσότερους 
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Περίληψη 

Ο κρανιός είναι ένα είδος που παρουσιάζει μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον για τις 

υδατοκαλλιέργειες. Λόγω της πρόσφατης ένταξής του σε συνθήκες καλλιέργειας η μελέτη 

γενετικών παραμέτρων για οικονομικά σημαντικούς χαρακτήρες του είδους δεν είναι ιδιαίτερα 

εκτεταμένη. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η οικογενειακή διαμόρφωση και 

η γονική συνεισφορά 13 γεννητόρων κρανιού και 1.200 απογόνων τους από ένα επεισόδιο 

μαζικής αναπαραγωγής, καθώς και η εκτίμηση γενετικών παραμέτρων για το βάρος και το μήκος 

σε διαφορετικές ηλικίες. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ γονέων 

και απογόνων με τη χρήση ενός multiplex 12 μικροδορυφορικών τόπων με τη μέθοδο του 

αποκλεισμού. Η προσομοίωση της ισχύος ανάθεσης του multiplex που χρησιμοποιήθηκε βάσει 

των γονοτύπων των γεννητόρων ήταν μέτρια (65,9%), ενώ τελικά επέτυχε ένα υψηλότερο 

ποσοστό ανάθεσης της τάξης του ~72%. Παρατηρήθηκε ανισορροπία στην κατανομή των 

απογόνων σε οικογένειες και συνεπώς άνιση γονική συνεισφορά, με περίπου τους μισους 

γεννήτορες (7/13) να παρουσιάζουν κυρίαρχο ρόλο. Οι απόγονοι των κυρίαρχων γεννητόρων 

διαμόρφωσαν έξι μεγάλες οικογένειες που αντιπροσώπευσαν ποσοστά 4 – 30%, ενώ όλες οι 

υπόλοιπες αντιπροσώπευσαν ποσοστά <2% η καθεμία. Η εκτίμηση των γενετικών παραμέτρων 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της Περιορισμένης Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Restricted 

Maximum Likelihood), οδηγώντας σε υψηλές εκτιμώμενες τιμές του συντελεστή 

κληρονομησιμότητας για τους υπό μελέτη φαινοτύπους, υποδεικνύοντας την καταλληλότητά 

τους να τεθούν ως βελτιωτικοί στόχοι σε προγράμματα γενετικής επιλογής με υψηλό 

αναμενόμενο γενετικό κέρδος. Παράλληλα, παρουσίασαν ανοδική τάση με την αύξηση της 

ηλικίας. Επιπλέον, υψηλές ήταν και οι εκτιμώμενες τιμές γενετικής συσχέτισης μεταξύ βάρους 

και μήκους και στις δύο ηλικίες που μελετήθηκαν, υποδεικνύοντας την πιθανότητα επιλογής 

χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο φαινοτύπους ως κριτήριο επιλογής. Χαμηλότερες τιμές 

παρατηρήθηκαν για το βάρος μεταξύ διαφορετικών ηλικιών. Ένα σημαντικό μειονέκτημα στην 

παρούσα μελέτη ήταν η υψηλή θνησιμότητα των απογόνων, η οποία οδήγησε σε περιορισμό 

των δεδομένων από τις τελευταίες ηλικίες που μελετήθηκαν. Σε αυτό το γεγονός είναι πιθανό 

να οφείλονται οι υψηλές τιμές τυπικών σφαλμάτων που παρουσίασαν οι εκτιμήσεις, οπότε 

κρίνεται σημαντική η μελλοντική επανάληψη της μελέτης με τη χρήση ενός μεγαλύτερου 

πληθυσμού για την απόκτηση ακριβέστερων εκτιμήσεων για χαρακτήρες οικονομικού 

ενδιαφέροντος στον κρανιό. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Argyrosomus regius, μικροδορυφορικό DNA, ανάλυση πατρότητας, κληρονομησιμότητα, 

γενετικές παράμετροι 
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Abstract 

Meagre is a sciaenid species with high commercial interest for the aquaculture industry. Due to 

its recent history in culture conditions, the study of genetic parameters on economically 

important traits is limited. The aim of the present work was to investigate the family structure 

and parental contribution of thirteen meagre broodstock and 1,200 offspring from a mass 

spawning event, as well as to estimate genetic parameters for body weight and length in different 

ages. Parentage analysis was conducted with a multiplex of 12 microsatellite loci using an 

exclusion-based method. The expected assignment power of the multiplex used was simulated 

at a medium rate of 65.9%, but in fact achieved a higher assignment rate ~72%. The offspring 

distribution in families was unbalanced emerging from an unequal contribution of broodstock in 

both sexes, with almost half of the broodstock (7/13) presenting a dominant role. The offspring 

of the dominant broodstock formed six big families, which represented percentages ranging 

between 4-30%, while the rest of the families represented <2% each. Genetic parameter 

estimation was conducted using the Restricted Maximum Likelihood method, resulting in high 

estimated values of heritability for the studied traits, indicating the suitability of the studied traits 

to be selection objectives in a breeding program with a high expected genetic gain. At the same 

time the heritability estimates tended to increase with age. Furthermore, the high estimated 

genetic correlation between body weight and length suggests the possibility of selection using 

only one of the two traits, as selection criteria. Genetic correlation between weights at different 

ages presented lower estimated values. A major setback in the present study was the high fish 

mortality which led to limited data from the latter studied ages and resulted in high standard 

errors. Thus, the repetition of the study using a larger population is proposed in order to acquire 

more accurate estimates of traits of economic interest in meagre.  

 

Key words 

Argyrosomus regius, SSR, parentage analysis, heritability, genetic parameters  
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1. Εισαγωγή 

1.1. Στοιχεία του είδους Argyrosomus regius 

Ο κρανιός (Argyrosomus regius) αποτελεί ένα από τα 270 είδη που εντάσσονται στην  

οικογένεια Sciaenidae (Duncan et al. 2013). Η συστηματική του κατάταξη φαίνεται στον Πίνακα 

1.1. Μορφολογικά, ο κρανιός διαθέτει επίμηκες, πλευρικά συμπιεσμένο σώμα που ξεπερνά τα 

180 εκατοστά και μπορεί να φτάσει τα 50 κιλά. Το μέγιστο δημοσιευμένο μήκος στο είδος 

αγγίζει τα 230 εκ. (Quero and Vayne 1987), ενώ αντιστοίχως το μέγιστο βάρος τα 103 κιλά 

(Maigret and Ly 1986). Εξωτερικά, η πλευρική γραμμή είναι ευδιάκριτη σε όλο το μήκος του 

σώματος, συμπεριλαμβανομένου του ουραίου πτερυγίου, ενώ το δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο 

είναι αρκετά μεγαλύτερο από το πρώτο. Όπως όλα τα είδη της οικογένειας, τα αρσενικά 

διαθέτουν έναν ειδικό ηχητικό μυ που σε συνεργασία με την κολυμβητική κύστη παράγουν ένα 

χαρακτηριστικό ήχο κατά την αναπαραγωγική περίοδο (Lazo et al. 2010; Duncan et al. 2013; 

Kružić et al. 2016). 

 

 

Πίνακας 1.1. Συστηματική κατάταξη Argyrosomus regius (Asso, 1801). 
(www.itis.gov) 

Βασίλειο Animalia 
Φύλο Chordata 
Κλάση Teleostei 
Τάξη Perciformes 

Οικογένεια Sciaenidae 
Γένος Argyrosomus 
Είδος regius 

 

Πρόκειται για ένα παράκτιο, θαλάσσιο, βενθοπελαγικό είδος, εκμεταλλευόμενο βάθη 

μεταξύ 15 και 300 μέτρων, το οποίο συναντάται στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, τον Κόλπο 

Εικόνα 1.1. Argyrosomus regius (Asso, 1801). (Duncan et al. 2013; www.fao.org) 

http://www.itis.gov/
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του Σουέζ και τις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού, από το Βισκαϊκό Κόλπο έως τη 

Σενεγάλη (Εικόνα 1.2) (Haffray et al. 2012; Duncan et al. 2013; Kružić et al. 2016; Nousias et al. 

2021 ; www.fishbase.se). Όπως όλα τα είδη της οικογένειας Sciaenidae, ο κρανιός είναι 

γονοχωριστικό είδος, με σταθερό φύλο μετά τη σεξουαλική διαφοροποίηση (Duncan et al. 2013) 

και παρουσιάζει μεταναστευτική συμπεριφορά τόσο για αναπαραγωγή όσο και για διατροφή. 

Συγκεκριμένα, την άνοιξη τα άτομα προσεγγίζουν την ακτογραμμή, γύρω στα μέσα Απριλίου, 

και εισέρχονται σε εκβολές ποταμών στα τέλη Μαΐου (ανάδρομη μετανάστευση), προκειμένου 

να λάβει χώρα η αναπαραγωγή που διαρκεί έως το τέλος του καλοκαιριού (13-23oC). Από τα 

μέσα Ιουνίου έως και το τέλος του Ιουλίου εγκαταλείπουν τις εκβολές και αναζητούν τροφή  

κατά μήκος της ακτογραμμής, όπου παραμένουν σε ρηχά νερά μέχρι την αρχή του φθινοπώρου. 

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επιστρέφουν σε βαθύτερα νερά προς αναζήτηση τροφής. Τα 

νεαρά άτομα, πραγματοποιούν τροφικές μεταναστεύσεις μεταξύ παράκτιων υδάτων και 

εκβολών για 2-3 χρόνια κι έπειτα μεταναστεύουν κι αυτά σε βαθύτερα νερά το χειμώνα. Ιχθύδια 

με μήκος που δεν ξεπερνά τα 30 εκατοστά τρέφονται με μικρά βενθοπελαγικά ψάρια και 

καρκινοειδή, ενώ μεγαλύτερα ψάρια (>30 εκ.) προτιμούν πελαγικά είδη και κεφαλόποδα. Η 

θερμοκρασία του νερού φαίνεται να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που καθορίζει τις 

μεταναστεύσεις και την αναπαραγωγή στον κρανιό (Lazo et al. 2010; Haffray et al. 2012; Duncan 

et al. 2013; Voultsiadou et al. 2015; Kružić et al. 2016; www.fao.org). 

 

Εικόνα 1.2. Χάρτης κατανομής Argyrosomus regius (Lazo et al. 2010) 
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Σύμφωνα με τον FAO, κύριες περιοχές αλιείας του κρανιού είναι οι ανατολικές ακτές του 

Ατλαντικού, η Μεσόγειος, η Μαύρη Θάλασσα, καθώς και οι δυτικές ακτές του Ινδικού Ωκεανού 

(https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species_en?sn=8375#ecl-accordion-

header-distrib-habitat). Είναι ένα πολύτιμο είδος για τις περιοχές όπου καταναλώνεται 

παραδοσιακά, όπως η Μαυριτανία, η Αίγυπτος και στην Ευρώπη η Γαλλία, η Πορτογαλία και η 

Ισπανία. Μάλιστα, το παγκόσμιο αλίευμα κρανιού σε τόνους ξεπέρασε τους 9,5 χιλιάδες το 2018 

(Εικόνα 1.3) (www.apromar.es). Η καλλιέργεια του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

στη Γαλλία και σταδιακά προχώρησε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με χώρες όπως η Ιταλία, η 

Ισπανία και η Ελλάδα να εισάγουν τον κρανιό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Αργότερα, ακολούθησαν 

και η Τουρκία με την Αίγυπτο (Monfort 2010). Χαρακτηριστικά που καθιστούν το είδος A.regius 

έναν καλό υποψήφιο για ιχθυοκαλλιέργειες είναι: η σχετικά εύκολη διαχείριση γεννητόρων και 

απόκτηση αβγών καλής ποιότητας, σχετικά εύκολη εκτροφή νυμφών με τυποποιημένες 

ζωντανές τροφές της βιομηχανίας (standard industry live feeds) καθώς και σχήματα διατροφής, 

τα σεξουαλικά ανώριμα άτομα δεν παρουσιάζουν αναπαραγωγική ωρίμανση κατά την αύξηση, 

μεγαλώνουν γρήγορα και επιτυγχάνουν καλό συντελεστή μετατρεψιμότητας τροφής (feed 

conversion ratios) (Duncan et al. 2013). Συγχρόνως, το γεγονός πως το είδος χαρακτηρίζεται από 

ανθεκτικότητα σε μεγάλο εύρος αλατότητας (5–39‰) αλλά και θερμοκρασίας (13–28 °C), 

διευκολύνει επίσης την προσαρμογή του σε συνθήκες καλλιέργειας (Nousias et al. 2020). Ως 

προϊόν προς κατανάλωση, ο κρανιός διαθέτει ελκυστικό σχήμα σώματος, χαμηλή 

περιεκτικότητα σε λιπαρά στο φιλέτο και καλό ποσοστό απόδοσης σε φιλέτο (Νούσιας 2021). Η 

παραγωγή κρανιού από ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή της Μεσογείου το 2019 ξεπερνά τους 

41 χιλιάδες τόνους με κύριες χώρες-παραγωγούς την Αίγυπτο, την Ισπανία, την Τουρκία και την 

Ελλάδα (Εικόνα 1.4). Το 2020 αναμένεται επιπλέον αύξηση της τάξης του 2,8% (περισσότερο 

από 42 χιλιάδες τόνους) (www.apromar.es). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3. Εξέλιξη της παραγωγής κρανιού στη Μεσόγειο, σε τόνους, από 
ιχθυοκαλλιέργειες και αλιεία την περίοδο 1996-2018. (www.apromar.es) 

https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species_en?sn=8375#ecl-accordion-header-distrib-habitat
https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species_en?sn=8375#ecl-accordion-header-distrib-habitat
http://www.apromar.es/
http://www.apromar.es/
http://www.apromar.es/
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1.2. Γενετική βελτίωση στις υδατοκαλλιέργειες 

Η ιστορία της εξημέρωσης (domestication) των ζώων ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν και 

βασίζεται στη διαδικασία της επιλογής. Σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον εκτροφής, στη δράση της 

φυσικής επιλογής προστίθεται και η κατευθυνόμενη επιλογή, καθώς ο εκτροφέας θα επιλέξει 

ζώα με την καλύτερη συμπεριφορά και την καλύτερη παραγωγικότητα (π.χ. ταχύτερη αύξηση). 

Η εξημέρωση είναι μία αργή διαδικασία που απαιτεί χρόνο, καθώς τα ζώα προσαρμόζονται όλο 

και καλύτερα στο περιβάλλον τους, οδηγώντας σε βελτιωμένη παραγωγή και αυξημένη 

αποδοτικότητα (Gjedrem and Baranski 2009). Εξέλιξη της διαδικασίας της εξημέρωσης 

αποτέλεσε η γενετική επιλογή. Εκμεταλλευόμενη την υπάρχουσα γενετική ποικιλότητα 

επιθυμητών χαρακτήρων, όπως ο ρυθμός αύξησης, η αποδοτικότητα τροφής και παραγωγής, η 

ανθεκτικότητα στο στρες και τις ασθένειες μπορεί να αποδώσει σημαντικά κέρδη. Η γενετική 

επιλογή αποσκοπεί στην απόκτηση οργανισμών με επιθυμητά χαρακτηριστικά γενετικής βάσης, 

μέσω της επιλογής συγκεκριμένων γονέων για την πραγματοποίηση ελεγχόμενων 

διασταυρώσεων (Gjedrem and Baranski 2009; Chavanne et al. 2016). Συνεπώς, αποτελεί την 

κύρια προσέγγιση των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. 

Η εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης στην εκτροφή χερσαίων ζώων αλλά και 

καλλιέργεια φυτών έχει συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα. Ως αποτέλεσμα δεκαετιών, αν όχι αιώνων, γενετικής 

επιλογής και εξημέρωσης στα χερσαία είδη, χιλιάδες γενετικά διακριτές ράτσες (breeds), 

στελέχη (strains) και ποικιλίες (varieties) υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως και αποτελούν τους 

αποκαλούμενους «γενετικούς πόρους» (Lind et al. 2012). Αντίθετα, οι υδατοκαλλιέργειες 

υστερούν σημαντικά στην εφαρμογή τεχνολογιών γενετικής βελτίωσης σε σχέση με την εκτροφή 

Εικόνα 1.4. Εξέλιξη παραγωγής κρανιού από ιχθυοκαλλιέργειες (σε τόνους) στη Μεσόγειο 
την περίοδο 1996-2020. (www.apromar.es) 

http://www.apromar.es/
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χερσαίων ζώων και την καλλιέργεια φυτών. Αυτό εξηγείται μερικώς από το γεγονός ότι οι 

υδατοκαλλιέργειες είναι μια πιο πρόσφατη δραστηριότητα, τουλάχιστον σε βιομηχανική 

μορφή. Επιπλέον, η υψηλή γονιμότητα σε πολλά είδη υδατοκαλλιέργειας ενδεχομένως 

δημιούργησε τη λανθασμένη εντύπωση στα πρώτα χρόνια της άνθισης της υδατοκαλλιέργειας, 

ότι η γενετική βελτίωση δεν είναι προτεραιότητα. Τέλος, άλλος ένας σημαντικός καθοριστικός 

παράγοντας που εξηγεί την καθυστερημένη εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης στις 

υδατοκαλλιέργειες είναι η εγγενής φύση της τεχνολογίας, που βασίζεται στη γενεαλογική 

καταγραφή, η οποία είναι αρκετά πιο δύσκολη σε σχέση με τα χερσαία ζώα και φυτά (Martsikalis 

et al. 2019).  

Μέχρι πρόσφατα, μόνο ένα ποσοστό ~10% της παγκόσμιας παραγωγής υδατοκαλλιεργειών 

βασιζόταν σε γενετικά βελτιωμένους πόρους (Gjedrem and Robinson 2014).  Η εφαρμογή 

γενετικής επιλογής στις λιγοστές αυτές περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε σημαντική γενετική 

βελτίωση και κατά συνέπεια έχει διευκολύνει την ανάπτυξη μεγάλων βιομηχανιών 

υδατοκαλλιεργειών για περιορισμένο αριθμό ειδών όπως τα σολομοειδή, η τιλάπια και η 

γαρίδα (Gjedrem et al. 2012). Συγκριτικά, το γενετικό κέρδος για το ρυθμό αύξησης στα υδάτινα 

είδη είναι γενικώς 4-5 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο που παρατηρείται συνήθως στα 

χερσαία αγροτικά είδη ζώων. Οι τεράστιες αυτές διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι τα 

υδρόβια ζώα έχουν σημαντικά μεγαλύτερη αναπαραγωγική ικανότητα και στα δύο φύλα, αλλά 

και πολύ μεγαλύτερη φαινοτυπική και γενετική διακύμανση σε οικονομικά σημαντικούς 

χαρακτήρες σε σχέση με τα χερσαία αγροτικά είδη ζώων (Gjedrem and Baranski 2009).   

Γενικώς, είναι σημαντικό ο σχεδιασμός προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης να 

προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος, λόγω διακυμάνσεων στην αναπαραγωγική ικανότητα, στην 

οικονομική σημασία των χαρακτήρων και στις διαφορές στις συνθήκες εκτροφής του εκάστοτε 

είδους (Gjedrem and Baranski 2009). Οι δύο κυριότερες στρατηγικές γενετικής επιλογής που 

εφαρμόζονται σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης των ιχθύων είναι η ατομική επιλογή 

ατόμου (individual selection ή mass selection) και η επιλογή βάσει οικογένειας (family-based 

selection) (Gjedrem and Baranski 2009). Στην πρώτη περίπτωση, η επιλογή βασίζεται 

αποκλειστικά στο φαινότυπο του ατόμου (Lind et al. 2012). Συνήθως, εφαρμόζεται σε 

προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση ρυθμού αύξησης ή μορφολογικών χαρακτήρων 

περιορισμένου αριθμού, ενώ δεν είναι κατάλληλη για χαρακτήρες που απαιτούν τη θανάτωση 

του ζώου. Αφενός, αποτελεί την πιο απλή και οικονομική στρατηγική γενετικής επιλογής, καθώς 

δεν απαιτείται ταυτοποίηση των ατόμων ούτε διατηρείται αρχείο με γενεαλογικές 

πληροφορίες. Αφετέρου, παρουσιάζει μεγάλο ρίσκο ενδογαμίας και γενετικής παρέκκλισης, 

κυρίως λόγω πιθανής επιλογής συγγενικών ατόμων, απουσία γενεαλογικών πληροφοριών. 

(Gjedrem and Baranski 2009; Lind et al. 2012; Chavanne et al. 2016). 

Η επιλογή βάσει οικογένειας στηρίζεται στη δημιουργία διαφορετικών οικογενειών και την 

εκτροφή της καθεμίας ξεχωριστά μέχρι τα άτομα να φτάσουν σε μέγεθος που επιτρέπει την 

τοποθέτηση μαγνητικού ενωτίου ταυτοποίησης. Αυτό αποσκοπεί στην καταγραφή της 

γενεαλογικής προέλευσης κάθε υποψήφιου γεννήτορα. Η διαθεσιμότητα της πληροφορίας 
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αυτής δίνει τη δυνατότητα χρήσης περισσότερων οικονομικά σημαντικών χαρακτήρων, αλλά και 

του υπολογισμού της κληρονομησιμότητας τους, βάσει της οποίας είναι δυνατό να 

υπολογιστούν οι κληροδοτικές τιμές των υποψήφιων προς επιλογή γεννητόρων.  Για την 

εφαρμογή αυτού του τύπου γενετικής επιλογής απαιτείται εξειδικευμένος τεχνικός εξοπλισμός 

που την καθιστά οικονομικά βιώσιμη στρατηγική μόνο για μεγάλες εταιρείες εκτροφής ή για 

μικρότερες που έρχονται σε συνεργασία. Ωστόσο, η ανάπτυξη της τεχνολογίας DNA δεικτών 

κατέστησε δυνατή την εκτροφή όλων των οικογενειών μαζί σε όλη τη διάρκεια της εκτροφής, 

καθιστώντας δυνατό τον προσδιορισμό των γενεαλογικών σχέσεων μεταξύ απογόνων και 

γεννητόρων εκ των υστέρων. Λαμβάνοντας υπόψη τη διευκόλυνση που προσφέρει η χρήση 

γενετικών δεικτών αλλά και την επιτυχία του πρώτου family-based προγράμματος 

υδατοκαλλιεργειών στη Νορβηγία που ανέφερε 14% μέσο γενετικό κέρδος ανά γενεά, είναι 

λογική η τάση εφαρμογής όλο και περισσότερων family-based προγραμμάτων γενετικής 

επιλογής έκτοτε (Gjedrem and Baranski 2009; Lind et al. 2012; Chavanne et al. 2016; Martsikalis 

et al. 2019). 

 

1.3. Εφαρμογές μικροδορυφορικών δεικτών SSRs στις υδατοκαλλιέργειες 

Οι μικροδορυφορικοί δείκτες SSRs (Εικόνα 1.5) αποτελούν πολλαπλά διαδοχικά 

διατεταγμένα αντίγραφα μίας απλής επαναλαμβανόμενης ακολουθίας DNA, μήκους 1-6 ζευγών 

βάσεων (base pairs) και εντοπίζονται σε όλες τις περιοχές του γονιδιώματος ενός οργανισμού, 

με εξαίρεση ίσως το μιτοχονδριακό DNA στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Είναι άφθονοι, 

κληρονομούνται ως συνεπικρατείς χαρακτήρες, εμφανίζουν υψηλό πολυμορφισμό σε επίπεδο 

αλληλομόρφων και συνήθως συνίστανται από επαναλαμβανόμενες μονάδες μονο-, δι-, τρι- και 

τετρα-νουκλεοτιδίων στο γονιδίωμα. Λόγω του μικρού τους μεγέθους μπορούν εύκολα να 

ενισχυθούν με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain 

Reaction, PCR), καθορίζοντας εκκινητές (primers) σε πιο συντηρημένες περιοχές εκατέρωθεν της 

πολυμορφικής περιοχής. Οι SSRs βρίσκονται οπουδήποτε στο γονιδίωμα, τόσο σε κωδικές όσο 

και μη κωδικές περιοχές. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η υψηλή συχνότητα 

μεταλλαξιγένεσης, η οποία δικαιολογεί και την υψηλή ποικιλομορφία τους σε είδη και 

πληθυσμούς. Εμφανίζουν ρυθμό μετάλλαξης μεταξύ 1/100 και 1/1.000.000 ανά τόπο ανά γενιά. 

Όσον αφορά την παραγωγή και την εξέλιξή τους, έχουν προταθεί δύο μοντέλα. Το πρώτο αφορά 

διολισθήσεις της πολυμεράσης κατά την αντιγραφή του DNA, ενώ το δεύτερο τον άνισο 

ανασυνδυασμό. Στα ψάρια έχει εκτιμηθεί ότι η συχνότητά τους είναι μία φορά ανά 10 kb (Tautz 

1989; Goldstein et al. 1995; Liu and Cordes 2004; Chistiakov et al. 2006; Sundaray et al. 2016).  
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Βασικές εφαρμογές των μικροδορυφορικών δεικτών στις υδατοκαλλιέργειες είναι η 

χαρτογράφηση σύνδεσης, οι πληθυσμιακές αναλύσεις και η ανάλυση πατρότητας. Η κατασκευή 

πυκνών χαρτών σύνδεσης (linkage maps) καθιστά δυνατή τη χαρτογράφηση οικονομικά 

σημαντικών φαινοτύπων και την ταυτοποίηση, μερικές φορές, των υπεύθυνων γονιδιακών 

τόπων για αυτούς τους φαινοτύπους. Η ταυτοποίηση σχέσεων σύνδεσης μεταξύ γενετικών 

τόπων που σχετίζονται με ποσοτικούς χαρακτήρες (Quantitative Trait Loci, QTL) και γενετικών 

δεικτών συνεισφέρει σημαντικά στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης 

υποβοηθούμενων από δείκτες (Markers Assisted Selection, MAS) (O’Connell and Wright 1997). 

Πληθυσμιακές αναλύσεις βάσει SSR στις υδατοκαλλιέργειες συνήθως αφορούν στη μελέτη 

γενετικής ποικιλότητας μεταξύ διαφορετικών αποθεμάτων γεννητόρων, με στόχο την 

αποτελεσματική διαχείρισή τους όσον αφορά κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η διαθέσιμη 

γενετική δεξαμενή και η ενδογαμία. Τέλος, οι μικροδορυφορικοί δείκτες παρέχουν πολύ καλά 

αποτελέσματα για γονικές αναθέσεις, λόγω του υψηλού πολυμορφισμού τους που οδηγεί σε 

μεγάλο αριθμό αλληλομόρφων και κατά συνέπεια στην απόκτηση μοναδικών γονοτύπων για 

κάθε άτομο, επιτρέποντας, με αυτόν τον τρόπο την ταυτοποίηση των συγγενικών σχέσεων 

μεταξύ γονιών και απογόνων (O’Connell and Wright 1997; Liu and Cordes 2004; Chistiakov et al. 

2006). 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας κρίνεται χρήσιμη μια εκτενέστερη αναφορά στην 

εφαρμογή μικροδορυφορικών δεικτών για ανάλυση πατρότητας στα ψάρια και ιδίως στον 

τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Η ανάλυση πατρότητας με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών 

εισήχθη ως εργαλείο στις υδατοκαλλιέργειες στα μέσα της δεκαετίας του 90’. Ως μέθοδος 

βασίζεται στους νόμους του Mendel, σύμφωνα με τους οποίους, στους διπλοειδείς 

Εικόνα 1.5. Γονότυπος ενός δείκτη SSR μεταξύ δύο ατόμων. Το άτομο Α φέρει 
αλληλόμορφο με μία επανάληψη της ακολουθίας – μοτίβου (CA ή GT), ενώ το άτομο Β 
φέρει αλληλόμορφο με 3 επαναλήψεις τις αλληλουχίας - μοτίβου. 
(https://www.pngegg.com/en/png-wwbln) 

https://www.pngegg.com/en/png-wwbln
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οργανισμούς, κάθε απόγονος κληρονομεί ένα αλληλόμορφο από τη μητέρα του και ένα από τον 

πατέρα του για κάθε δεδομένο γενετικό τόπο. Συνεπώς, η γονοτύπηση ενός συνόλου γενετικών 

δεικτών, ιδανικά πολυμορφικών (2 ή περισσότερα αλληλόμορφα ανά γενετικό τόπο) σε ένα 

δείγμα ατόμων, μπορεί να διακρίνει σχέσεις μεταξύ γονέων-απογόνων. Μέχρι σήμερα έχει 

καταφέρει να αποδώσει ποσοστά επιτυχούς ανάθεσης μέχρι και 100%, προσφέροντας νέους 

τρόπους ανάπτυξης στις υδατοκαλλιέργειες, με τη δυνατότητα εκτροφής πολλαπλών 

οικογενειών σε μαζικές συνθήκες. Τα βασικά επιτεύγματα αυτού του τύπου ανάλυσης είναι η 

γνώση και ο έλεγχος της οικογενειακής εκπροσώπησης και ενδογαμίας, ειδικά σε είδη με μαζική 

ωοτοκία (mass spawning), η ικανότητα εκτίμησης αξιόπιστων γενετικών παραμέτρων σε 

οποιοδήποτε είδος και σύστημα εκτροφής χωρίς προηγούμενη επένδυση σε δομές και η 

ανάπτυξη νέων προγραμμάτων εκτροφής σε πολλά είδη. Η ολοένα αυξανόμενη διαθεσιμότητα 

γενωμικών δεδομένων δημιουργεί την τάση εφαρμογής δεικτών μονονουκλεοτιδικών 

πολυμορφισμών (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) για ανάλυση πατρότητας και παρόλο 

που αυτή η κατηγορία δεικτών φαίνεται να είναι κατάλληλοι για τέτοιες αναλύσεις, από άποψη 

κόστους, μέχρι σήμερα η χρήση των μικροδορυφορικών δεικτών παραμένει οικονομικότερη 

(Jones et al. 2010; Vandeputte and Haffray 2014; Flanagan and Jones 2019). 

Διαφορετικοί ερευνητές κατηγοριοποιούν τις διάφορες μεθόδους διεξαγωγής ανάλυσης 

πατρότητας με διαφορετικούς τρόπους (Jones et al. 2010; Vandeputte and Haffray 2014; 

Flanagan and Jones 2019). Η απλούστερη διάκριση των μεθόδων είναι σε μεθόδους 

αποκλεισμού και σε μεθόδους πιθανοφάνειας. Η μέθοδος αποκλεισμού είναι η πιο απλή 

(Εικόνα 1.6). Για συνεπικρατείς δείκτες, όπως οι μικροδορυφορικοί και οι SNPs, η 

κληρονομικότητα των αλληλομόρφων ακολουθεί τον νόμο της μεντελικής κληρονομικότητας, 

δηλαδή κάθε απόγονος κληρονομεί ένα αλληλόμορφο από τη μητέρα και ένα άλλο από τον 

πατέρα του για κάθε δεδομένο γενετικό τόπο. Εάν ένας πιθανός γονέας δε μοιράζεται 

αλληλόμορφο με τον υπό μελέτη απόγονο έστω και σε έναν γενετικό τόπο, τότε το άτομο αυτό 

αποκλείεται από την πιθανότητα να είναι ο πραγματικός γονέας. Η μέθοδος αυτή έχει ως 

προϋποθέσεις: α) την απουσία μεταλλαγών κατά τη διάρκεια της μείωσης, και β) την απουσία 

σφαλμάτων κατά την καταγραφή των αλληλομόρφων στη διαδικασία της γονοτύπησης. Ούσα 

αρκετά ευαίσθητη σε λάθη κατά τη γονοτύπηση, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε χαμηλά 

ποσοστά ανάθεσης. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτρέποντας έναν 

περιορισμένο αριθμό αναντιστοιχειών (mismatches) μεταξύ γονέων και απογόνων, όταν το 

ποσοστό σφάλματος είναι μέτριο και η θεωρητική ισχύς ανάθεσης των δεικτών που 

χρησιμοποιούνται είναι υψηλή. Από την άλλη πλευρά, οι μέθοδοι πιθανοφάνειας βασίζονται σε 

πιθανότητες και επιλέγεται το πιο πιθανό ζευγάρι γονέων για κάθε απόγονο βάσει υποθέσεων 

για τις αλληλικές συχνότητες. Οι μέθοδοι αυτοί δίνουν γενικώς υψηλότερα ποσοστά ανάθεσης 

από την αντίστοιχη μέθοδο αποκλεισμού, ιδίως με σετ δεικτών χαμηλής ισχύος, όμως μερικές 

φορές οδηγούν σε αντιφατικά αποτελέσματα (Jones et al. 2010; Vandeputte and Haffray 2014; 

Yue and Xia 2014; Flanagan and Jones 2019). 
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1.4. Κληρονομησιμότητα ποσοτικών χαρακτήρων 

Η βάση της θεωρίας εκτροφής των ζώων βρίσκεται στον εντοπισμό και την επιλογή των 

γενετικά «ανώτερων» ζώων που θα αποδώσουν τους «καλύτερους» απογόνους. Η διακύμανση 

είναι η πρώτη ύλη με την οποία δουλεύει ο βελτιωτής. Η θεωρία γενετικής βελτίωσης των ζώων 

περιγράφει την εκμετάλλευση της γενετικής διακύμανσης μεταξύ ζώων. Στις υδατοκαλλιέργειες, 

οι περισσότεροι χαρακτήρες οικονομικής σημασίας είναι ποσοτικοί και διαθέτουν δύο βασικά 

χαρακτηριστικά: α) ο φαινότυπος, συνήθως, επηρεάζεται από πολλά γονίδια, και β) ο 

φαινότυπος επηρεάζεται μερικώς από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η μελέτη της γενετικής 

βάσης ποσοτικών χαρακτήρων βασίζεται στην ποσοτική γενετική (Gjedrem and Baranski 2009).  

Η ποσοτική γενετική αποτελεί έναν κλάδο με μακρά και εξέχουσα ιστορία τόσο στην 

εξελικτική βιολογία όσο και στην εκτροφή ζώων, ο οποίος παρέχει δυνητικά ισχυρά μέσα για 

την εκτίμηση της γενετικής αρχιτεκτονικής και της πρόβλεψης των εξελικτικών δυνατοτήτων 

φαινοτυπικών χαρακτήρων (Wilson et al. 2010). Η υπόθεση της κλασικής ποσοτικής γενετικής 

είναι πως, γνωρίζοντας τις σχέσεις μεταξύ ατόμων ενός πληθυσμού και δεδομένων για 

φαινοτυπικούς χαρακτήρες, είναι δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικών με την 

Εικόνα 1.6. Ανάλυση πατρότητας με τη μέθοδο αποκλεισμού, 
χρησιμοποιώντας μικροδορυφορικούς δείκτες. Κάτω φαίνονται οι τρεις 
πιθανοί απόγονοι και πάνω το ζεύγος πιθανών γονέων. Ο μοναδικός αληθινός 
απόγονος είναι ο Ο2, καθώς οι άλλοι δύο δε μοιράζονται κοινά αλληλόμορφα 
και με τους δύο γονείς. Οι τιμές κάτω από τις κορυφές αντιπροσωπεύουν το 
μέγεθος των αλληλομόρφων σε ζ.β. (Yue and Xia 2014) 
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κληρονομησιμότητα και τις εξελικτικές τους δυνατότητες, δίχως σαφή γνώση των υπεύθυνων 

γενετικών τόπων. Εάν στενά συγγενικά άτομα (που κατά συνέπεια μοιράζονται μεγάλο αριθμό 

γονιδίων) είναι φαινοτυπικά περισσότερο όμοια μεταξύ τους από ότι μη συγγενικά άτομα (που 

κατά συνέπεια μοιράζονται μικρότερο αριθμό γονιδίων), μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι 

τα γονίδια συνεισφέρουν σημαντικά στη φαινοτυπική διακύμανση. Για ποσοτικούς χαρακτήρες, 

οι οποίοι έχουν συνεχή κατανομή, θεωρείται πως οι παρατηρούμενες φαινοτυπικές διαφορές 

μεταξύ ατόμων σχετίζονται με διαφορές σε μεγάλο αριθμό γονιδίων, καθένα από τα οποία έχει 

μικρή επίδραση στο δεδομένο φαινότυπο (Falconer and Mackay 1996; Wilson et al. 2010). 

Για κάθε φαινότυπο, μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό της φαινοτυπικής διακύμανσης (VP) 

που οφείλεται σε γενετικές διαφορές μεταξύ ατόμων (γενετική διακύμανση, VG). Η γενετική 

διακύμανση μεταξύ ατόμων προκύπτει από διάφορες πηγές, όπως η προσθετική διακύμανση 

(VA), η διακύμανση κυριαρχίας (VD) και η επιστατική διακύμανση (VI), δηλαδή VG = VA + VD + VI. 

Ωστόσο, οι διακυμάνσεις κυριαρχίας και επίστασης είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και συνεπώς 

οι βελτιωτές τείνουν να επικεντρώνονται στον υπολογισμό την προσθετικής γενετικής 

διακύμανσης (VA), εκτιμώντας τη φαινοτυπική ομοιότητα μεταξύ συγγενών. Στην πιο απλή 

περίπτωση, αυτό περιλαμβάνει τη στατιστική διάκριση της φαινοτυπικής διακύμανσης σε δύο 

μέρη:  

VP = VA + VR, 

όπου VR είναι η υπολειπόμενη διακύμανση (residual variance). Η υπολειπόμενη διακύμανση 

θεωρείται ότι προκύπτει από περιβαλλοντικές επιδράσεις και εμπεριέχει την παραδοχή ότι η 

κυριαρχία και η επίσταση έχουν αμελητέα επιρροή στη φαινοτυπική διακύμανση. 

Η κληρονομησιμότητα ενός ποσοτικού χαρακτήρα είναι μία από τις πιο σημαντικές του 

ιδιότητες. Είναι πιθανότατα το πιο σημαντικό στατιστικό κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος 

εκτροφής, καθώς χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των κληροδοτικών τιμών και για την 

πρόβλεψη της απόκρισης στην επιλογή. Εκφράζει το ποσοστό της συνολικής φαινοτυπικής 

διακύμανσης του χαρακτήρα που μπορεί να αποδοθεί σε γενετικές επιδράσεις. Μόνο οι 

φαινοτυπικές τιμές των ατόμων μπορούν να μετρηθούν άμεσα, αλλά η προσθετική δράση των 

γονιδίων τους είναι αυτή που καθορίζει την επιρροή τους στην επόμενη γενιά. Συνεπώς, εάν ο 

εκτροφέας επιλέγει άτομα ως γονείς βάσει φαινοτύπου, η επιτυχία του στην αλλαγή των 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού μπορεί να προβλεφθεί μόνο από τη γνώση του βαθμού 

συσχέτισης μεταξύ φαινοτυπικής και προσθετικής γενετικής διακύμανσης. Αυτός ο βαθμός 

συσχέτισης μετράται από την κληρονομησιμότητα. 

Η κληρονομησιμότητα μπορεί να εκτιμηθεί πραγματοποιώντας μετρήσεις ατόμων σε 

οικογένειες που είναι σε κάποιο βαθμό συγγενικές μεταξύ τους. Καθώς οι συγγενείς αναμένεται 

να μοιράζονται ένα ποσοστό των γονιδίων τους, αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη διάκριση της ομοιότητας μεταξύ συγγενών σε γενετικούς και περιβαλλοντικούς 

αιτιολογικούς παράγοντες (Etterson 2016). Η κληρονομησιμότητα μπορεί να οριστεί υπό ευρεία 
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και υπό στενή έννοια. Η κληρονομησιμότητα υπό την ευρεία έννοια ορίζεται ως ο λόγος της 

γενετικής προς τη φαινοτυπική διακύμανση: 

h2
T = VG/VP 

Αυτή η κληρονομησιμότητα εκφράζει το βαθμό στον οποίο ο φαινότυπος των ατόμων 

καθορίζεται από τον γονότυπό τους (Falconer and Mackay 1996). Η τιμή της κυμαίνεται μεταξύ 

0 και 1. Αν h2 = 1, αυτό σημαίνει πως όλη η φαινοτυπική διακύμανση είναι γενετική, κάτι το 

οποίο δεν είναι ρεαλιστικό για έναν ποσοτικό χαρακτήρα. Αν h2 = 0, σημαίνει πως δεν υπάρχει 

γενετική διακύμανση για το υπό μελέτη χαρακτήρα, κάτι το οποίο είναι επίσης αρκετά σπάνιο 

(Gjedrem and Baranski 2009). 

Η κληρονομησιμότητα υπό στενή έννοια εκφράζει το βαθμό στον οποίο ο φαινότυπος 

καθορίζεται από τα γονίδια που κληρονομούνται από τους γονείς και έχουν αποκλειστικά 

αθροιστική δράση (Falconer and Mackay 1996). Ορίζεται ως ο λόγος της προσθετικής γενετικής 

διακύμανσης προς τη συνολική φαινοτυπική διακύμανση: 

h2 = VA/VP 

Μετρώντας ένα χαρακτήρα σε μία ομάδα συγγενικών ατόμων, είναι δυνατό να υπολογιστεί 

στατιστικά το μέγεθος αυτών των κληρονομησιμοτήτων (Gjedrem and Baranski 2009).  

Η ιδέα της διάκρισης της διακύμανσης μπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερους από έναν 

χαρακτήρες. Έτσι για ένα ζευγάρι χαρακτήρων που συνδιακυμαίνονται μπορεί να τεθεί το 

ερώτημα πόση από τη φαινοτυπική συνδιακύμανση τους οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες. 

Η γενετική συνδιακύμανση μεταξύ χαρακτήρων αναμένεται να προκύπτει μέσω της σύνδεσης 

των γονιδίων ή πλειοτροπίας και συχνά εκφράζεται ως γενετική συσχέτιση (Wilson et al. 2010). 

Ο σχετικός βαθμός συσχέτισης μεταξύ διάφορων χαρακτήρων μπορεί να συγκριθεί εκτιμώντας 

το συντελεστής συσχέτισης. Η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ -1 και +1. Μια μηδενική συσχέτιση 

σημαίνει ότι οι χαρακτήρες είναι τελείως ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο, ενώ τιμές +1 και -1 

σημαίνουν ότι υπάρχει θετική ή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των χαρακτήρων, αντίστοιχα. Είναι 

σημαντικό να είναι γνωστό το μέγεθος των γενετικών συσχετίσεων γιατί αποκαλύπτουν την 

επιρροή που μπορεί  να έχει η επιλογή ενός χαρακτήρα σε έναν άλλο με τον οποίo συσχετίζεται. 

Η φαινοτυπική συσχέτιση μπορεί να οφείλεται τόσο σε γενετικούς όσο και σε περιβαλλοντικούς 

συσχετιζόμενους παράγοντες. Μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα βάσει αρχείου δεδομένων, αλλά η 

εκτίμηση των γενετικών και περιβαλλοντικών συσχετίσεων απαιτεί ένα μεγάλο σύνολο 

δεδομένων με πληροφορίες από πολλά συγγενικά άτομα που έχουν εκτραφεί υπό παρόμοιες 

περιβαλλοντικές συνθήκες (Gjedrem and Baranski 2009). 

Η ποσοτική γενετική ανάλυση επιτρέπει την εκτίμηση των προαναφερθέντων παραμέτρων 

για την απάντηση βιολογικών ερωτημάτων. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 

διάφορες στατιστικές μεθόδους. Διαφορετικές προσεγγίσεις διαφέρουν όσον αφορά τις 

παραδοχές τους και την απαιτούμενη μορφή δεδομένων, όμως η κοινή αρχή που αποτελεί τη 

βάση όλων των μεθόδων είναι η σύγκριση φαινοτυπικής ομοιότητας μεταξύ ατόμων γνωστής 
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συγγένειας μεταξύ τους για την ποσοτικοποίηση της προσθετικής γενετικής βάσης της 

διακύμανσης των χαρακτήρων (Wilson et al. 2010). 

Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη στατιστική μέθοδος για την εκτίμηση ποσοτικών γενετικών 

παραμέτρων είναι το ατομικό ζωικό πρότυπο (animal model). Το ζωικό πρότυπο αποτελεί μία 

μορφή μεικτού προτύπου (mixed model), όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή 

γραμμικών παλινδρομήσεων στις οποίες οι επεξηγηματικοί όροι (explanatory terms) αποτελούν 

ένα συνδυασμό σταθερών (fixed) και τυχαίων (random) παραγόντων. Στην περίπτωση του 

ατομικού ζωικού μοντέλου, ο τυχαίος παράγοντας ενδιαφέροντος είναι η κληροδοτική τιμή 

κάθε ατόμου, δηλαδή η προσθετική επίδραση του συνολικού γονοτύπου του στο φαινότυπο, 

εκφρασμένη σε σχέση με την πληθυσμιακή μέση τιμή του φαινοτύπου. Η γενική εξίσωση του 

ατομικού ζωικού προτύπου φαίνεται παρακάτω: 

y = Xβ + Zu + e, 

όπου το y αποτελεί ένα διάνυσμα παρατηρήσεων σε όλα τα άτομα, το β είναι ένα διάνυσμα 

σταθερών παραγόντων, το X αντιπροσωπεύει έναν πίνακα (που αποτελείται από 0 και 1) που 

συσχετίζει τους κατάλληλους σταθερούς παράγοντες σε κάθε άτομο, το u είναι ένα διάνυσμα 

τυχαίων παραγόντων, το Z αντιπροσωπεύει έναν πίνακα που συσχετίζει τους κατάλληλους 

τυχαίους παράγοντες σε κάθε άτομο, και το e είναι ένα διάνυσμα για τα υπολειπόμενα 

σφάλματα (residual errors). 

Η ανάλυση του ατομικού ζωικού προτύπου πραγματοποιείται σε δύο βήματα. Πρώτον, 

εκτιμώνται τα στοιχεία διακύμανσης (variance components) και έπειτα προβλέπονται οι 

προσθετικές γενετικές επιδράσεις (additive genetic effects). Η πιο συχνή μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των στοιχείων διακύμανσης είναι η μέθοδος Περιορισμένης 

Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Restricted Maximum Likelihood Method, REML), ενώ εναλλακτικά 

χρησιμοποιείται η Μπαεϋσιανή μέθοδος (Bayesian Method). Η μέθοδος REML παρέχει 

εκτιμήσεις για την προσθετική γενετική διακύμανση (VA) και την υπολειπόμενη διακύμανση (VR), 

από τις οποίες ο συντελεστής κληρονομησιμότητας μπορεί να εκτιμηθεί ως h2 = VA / (VA + VR), 

ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη μελέτη περισσότερων του ενός χαρακτήρων, όπου 

ταυτόχρονα αποκτώνται εκτιμήσεις γενετικών και περιβαλλοντικών συσχετίσεων (Kruuk 2004; 

Wilson et al. 2010). 

Έχοντας εκτιμήσει τις τιμές των γενετικών παραμέτρων είναι δυνατό να προβλεφθούν οι 

ατομικές προσθετικές γενετικές επιδράσεις ή κληροδοτικές τιμές με τη χρήση του ατομικού 

ζωικού προτύπου, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Άριστης Γραμμικής Αμερόληπτης Πρόβλεψης 

(Best Linear Unbiased Prediction, BLUP) που αναπτύχθηκε από τον Henderson (1977). Με τη 

μέθοδο αυτή, το πρότυπο προσδιορίζει την κληροδοτική τιμή κάθε ατόμου, λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις γενετικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων των οποίων οι κληροδοτικές τιμές 

πρόκειται να εκτιμηθούν. Σε ανάλυση πολλαπλών ιδιοτήτων, οι φαινοτυπικές μετρήσεις 

συσχετιζόμενων φαινοτύπων συνεισφέρουν επίσης πληροφορία για την πρόβλεψη 

κληροδοτικών τιμών για ένα δεδομένο φαινότυπο, αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο στο 
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μέγιστο τη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων. Η χρήση των κληροδοτικών τιμών προσφέρει τη 

δυνατότητα πιο αξιόπιστης επιλογής των γεννητόρων σε σχέση με την επιλογή βάσει 

φαινοτύπου, ενώ παράλληλα χρησιμεύουν και στην αξιολόγηση της εφαρμογής επιλογής σε 

προγράμματα γενετικής βελτίωσης. Οι κληροδοτικές τιμές μπορούν να εκφραστούν ως 

απόλυτες τιμές, αλλά συνήθως εκφράζονται ως αποκλίσεις από την πληθυσμιακή μέση τιμή. Η 

κληροδοτική τιμή αποτελεί μία ιδιότητα του ατόμου και του πληθυσμού από τον οποίο θα 

επιλεχθούν τα άτομα με τα οποία θα αναπαραχθεί. Συνεπώς, αναφερόμενοι στην κληροδοτική 

τιμή ενός ατόμου, πρέπει να προσδιορίζεται και ο πληθυσμός στον οποίο πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί η διαδικασία της αναπαραγωγής. (Falconer and Mackay 1996; Kruuk 2004). 
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1.5. Σκοπός της εργασίας 

Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον του τομέα των υδατοκαλλιεργειών για εκτροφή ειδών 

τελεόστεων με ταχεία ανάπτυξη (fast-growing), όπως τα είδη της οικογένειας Sciaenidae, 

φαίνεται στην πληθώρα εργασιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη μοριακών δεικτών με στόχο 

τη μελέτη τους. Σήμερα έχουν περιγραφεί πολυάριθμοι μικροδορυφορικοί δείκτες για διάφορα 

είδη της οικογένειας Sciaenidae, όπως Larimichthys crocea (An et al. 2005; Ning et al. 2007; 

Chang et al. 2009; Wu et al. 2011; Ye et al. 2012), Sciaenops ocellatus (Turner et al. 1998; O’Malley 

et al. 2003; Saillant et al. 2004; Renshaw et al. 2006; Karlsson et al. 2008), Argyrosomus japonicus 

(Archangi et al. 2009; Mirimin et al. 2013; Barnes et al. 2014), Argyrosomus regius (Porta et al. 

2010), Cynoscion acoupa (Farias et al. 2006), Larimichtys polyactis (Chen and Cheng 2013) και 

Miichthys miiuy (Che et al. 2014). Όσον φορά στον κρανιό, διάφορες πτυχές της βιολογίας του 

έχουν μελετηθεί τα τελευταία 30 χρόνια που έχει ενταχθεί σε υδατοκαλλιέργειες, όμως ο 

γενετικός χαρακτηρισμός του είδους και των αποθεμάτων του βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο 

ερευνητικό στάδιο. Μέχρι στιγμής, η μελέτη της γενετικής δομής άγριων αποθεμάτων κρανιού 

έχει πραγματοποιηθεί μόνο από μία επιστημονική ομάδα (Haffray et al. 2012), ενώ η γενετική 

ποικιλότητα γεννητόρων έχει μελετηθεί μόνο σε ελληνικά εμπορικά αποθέματα (Nousias et al. 

2021). Τέλος, ελάχιστες είναι οι μελέτες γενετικών παραμέτρων σχετικών με την αύξηση του 

είδους (Soula 2012; Nousias et al. 2020; Vallecillos et al. 2021), που παρέχουν πολύ χρήσιμη 

πληροφορία προς την κατεύθυνση εφαρμογής προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης στο είδος. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάλυση πατρότητας για την ανάθεση απογόνων 

στους γονείς τους στον κρανιό και η αξιοποίηση των γενεαλογικών σχέσεων σε συνδυασμό με 

φαινοτυπικά δεδομένα βάρους και μήκους για τη μελέτη γενετικών παραμέτρων σε τρία και δύο 

αναπτυξιακά στάδια, αντίστοιχα. Αναλύοντας τον σκοπό αυτό σε επιμέρους ερωτήματα: 

• Πρωταρχικός στόχος ήταν η αξιολόγηση της χρήσης ενός συνόλου 12 

μικροδορυφορικών τόπων για την ανάθεση απογόνων σε ζεύγη γονέων και τη 

μελέτη της γονικής συνεισφοράς και διαμόρφωσης οικογενειών σε έναν 

πειραματικό πληθυσμό κρανιού. 

• Επόμενος στόχος ήταν η μελέτη της κληρονομησιμότητας του βάρους και του μήκους 

και της γενετικής συσχέτισης του βάρους σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια, ώστε 

να διερευνηθεί η καταλληλότητα κάθε αναπτυξιακού σταδίου για την εφαρμογή 

επιλογής στο είδος. 

• Τέλος, να μελετηθεί η γενετική συσχέτιση μεταξύ βάρους και μήκους, ώστε να 

διερευνηθεί η ενδεχόμενη δυνατότητα επιλογής ενός από τους δύο φαινοτύπους σε 

προγράμματα γενετικής βελτίωσης για το είδος A. regius. 

Η επιτυχής μελέτη των παραπάνω στόχων θα οδηγήσει στην παραγωγή χρήσιμης 

πληροφορίας προς την κατεύθυνση εφαρμογής προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης στο είδος 

A. regius.  
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2. Υλικά & Μέθοδοι 

2.1. Βιολογικό υλικό 

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία προήλθαν από δειγματοληψίες 

που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MeagreGen. Συγκεκριμένα, 

πάρθηκε μικρό τμήμα πτερυγίου από 13 γεννήτορες (Πίνακας 2.1), που συνυπήρχαν σε 

δεξαμενή και είχαν ωοτοκήσει ελεύθερα, έπειτα από χορηγία αναπαραγωγικής ορμόνης GnRHa 

σε όλους τους θηλυκούς (n = 7) και σε 5 από τους 6 αρσενικούς γεννήτορες στις 18/01/2019. Η 

εκκόλαψη των λαρβών από την επαγόμενη από ορμόνες ωοτοκία έλαβε χώρα στις 24/01/2019 

και ακολούθησε η εκτροφή τους στον ΙΧΣ της εταιρίας μέχρι τις 17/04/2019, όποτε 

μεταφέρθηκαν σε κυκλικό κλωβό πάχυνσης διαμέτρου 19m και όγκου 2800m³ για την τελική 

εκτροφή, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας (38οΒ, 21οΑ). Τον Νοέμβριο του 2019 

πραγματοποιήθηκε διαλογή κατά βάρος στον πληθυσμό και εισαγωγή των δυο υποπληθυσμών 

σε 2 κυκλικούς κλωβούς, διαμέτρου 19m και συνολικού όγκου 2800m³, ο καθένας. Τα μεγάλα 

διαλογής ψάρια αριθμούσαν 37.000 ιχθύδια, μέσου βάρους 550 gr, και βρίσκονταν στον κλωβό 

1 και τα μικρά διαλογής 22.000 ιχθύδια, μέσου βάρους 370 gr, βρίσκονταν στον κλωβό 2, 

αντίστοιχα. Στις 21/02/2020 (394 Days Post Hatching, DPH) πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση 

μάρκας εντοπισμού (PIT-tag) σε 600 ψάρια από τα μεγάλα διαλογής (ΜΒ 725γρ) και 600 από τα 

μικρά διαλογής (ΜΒ 485γρ), μέτρηση ατομικού βάρους (BW1) και συλλογή μικρού τμήματος 

πτερυγίου και τα συνολικά 1.200 ψάρια μεταφέρθηκαν σε τετράγωνο κλωβό 7X7m, συνολικού 

όγκου 300m³.  Έπειτα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ατομικού βάρους και μήκους στα 

ζωντανά ψάρια στις 03/03/2021 (BW2, LEN2, 770 DPH) και τέλος στις 27/09/2021 (BW3, LEN3, 

978 DPH). 

Πίνακας 2.1. Στοιχεία γεννητόρων. Με το γράμμα «F» συμβολίζονται τα θηλυκά άτομα και με 
το γράμμα «M» τα αρσενικά. 

Κωδικός Δείγματος Χορήγηση GnRHa 18/01/2019 Προέλευση 

F852 ΝΑΙ Απόθεμα 1 
F895 ΝΑΙ Απόθεμα 2 
F898 ΝΑΙ Απόθεμα 2 
F903 ΝΑΙ Απόθεμα 2 
F904 ΝΑΙ Απόθεμα 3 
F905 ΝΑΙ Απόθεμα 2 
F906 ΝΑΙ Απόθεμα 3 

M894 ΝΑΙ Απόθεμα 2 
M896 ΝΑΙ Απόθεμα 2 
M900 ΝΑΙ Απόθεμα 2 
M901 ΝΑΙ Απόθεμα 2 
M902 ΝΑΙ Απόθεμα 2 
M907 ΌΧΙ Απόθεμα 3 
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2.2. Γενετικό υλικό (DNA) 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αξιολογήθηκε η ποιότητα γενετικού υλικού 1.107 

δειγμάτων απογόνων και 13 γεννητόρων κρανιού, που ήταν ήδη διαθέσιμο από άλλα μέλη του 

εργαστηρίου (Ορέστης Νούσιας, Κατερίνα Οικονομάκη), με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα 

αγαρόζης 1% w/v με ρυθμιστικό διάλυμα 1x TAE παρουσία 10 mg/ml βρωμιούχου αιθιδίου 

(Ethidium Bromide, EtBr) για 40 λεπτά σε τάση 85 V. Πραγματοποιήθηκε επανάληψη της 

απομόνωσης ολικού γενετικού υλικού από δείγματα (n = 810) των οποίων η ποιότητα δεν ήταν 

ικανοποιητική  ή η προηγούμενη απομόνωση δεν ήταν επιτυχής. 

Η απομόνωση του DNA έγινε από μικρό τμήμα πτερυγίου σύμφωνα με το πρωτόκολλο των 

Miller et al. (1988) με ορισμένες τροποποιήσεις. Εν συντομία, ένα μικρό κομμάτι πτερυγίου 

κόπηκε προσεκτικά από δείγμα ιστού που διατηρείται σε 100% αιθανόλη και τοποθετήθηκε σε 

δοκιμαστικό σωλήνα Eppendorf. Τα δείγματα επωάστηκαν overnight σε υδατόλουτρο στους 55 
oC, μέσα σε διάλυμα 700 μl extraction buffer (0.1 EDTA/0.05 Tris pH 8.0), 90 μl 10% SDS and 10 

μl proteinase K (20 mg/ml) μέσα σε κάθε Eppendorf. Την επόμενη μέρα, προστέθηκαν 210 μl 

κορεσμένου NaCl σε κάθε δείγμα και ακολούθησε ήπια χειροκίνητη ανάδευσή τους. Έπειτα, τα 

δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στις ~ 14.000 g για 40 λεπτά στους 4 oC και το υπερκείμενο 

μεταφέρθηκε σε καθαρό σωληνάκι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες το υπερκείμενο 

δεν ήταν καθαρό σε αυτή τη φάση, επαναλήφθηκε η φυγοκέντρηση για 25 λεπτά ακόμη και το 

υπερκείμενο μεταφέρθηκε εκ νέου σε καθαρό σωληνάκι. Έπειτα, προστέθηκαν 1.000 μl 2-

propanol και τα δείγματα επωάστηκαν στους -20 oC για τουλάχιστον μία ώρα. Ακολούθησε 

φυγοκέντρηση των δειγμάτων στις ~ 14.000 g για 30 λεπτά στους 4 oC, έτσι ώστε το DNA να 

μετατραπεί σε σύμπηκτο (pellet). Στη συνέχεια, απορρίφθηκε το υπερκείμενο, προστέθηκαν 

1.000 μl of 70% ethanol και τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στις ~ 14.000 g για 20 λεπτά στους 

4 oC. Το υπερκείμενο αφαιρέθηκε προσεκτικά με πιπέττα και τα δείγματα αφέθηκαν με ανοικτό 

καπάκι overnight μέχρις ότου να εξατμιστεί τελείως η αιθανόλη. Τελικά, το pellet του DNA 

διαλύθηκε σε 100 μl 5mM Tris (pH = 8) και συντηρήθηκε στους 4 oC. 

Για τον έλεγχο της επιτυχίας της απομόνωσης γενετικού υλικού, αλλά και της ποιότητάς του, 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση μικρής ποσότητας του προϊόντος της απομόνωσης (3 μl) σε 

πήκτωμα αγαρόζης 1% w/v με ρυθμιστικό διάλυμα 1x TAE παρουσία 10 mg/ml βρωμιούχου 

αιθιδίου για 40 λεπτά σε τάση 85V. Η παρουσία εκτεταμένου φθορισμού (smear) αποτέλεσε 

ένδειξη διασπασμένου εξαγόμενου γενετικού υλικού, ενώ η αχνή ή καθόλου παρουσία ζώνης 

ένδειξη ανεπιτυχούς απομόνωσης DNA. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ποσοτικοποίηση του 

απομονωμένου DNA σε φασματοφωτόμετρο Nanodrop 1000 (Thermo Fisher Scientific). 
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2.3. Ενίσχυση με Multiplex Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) & 

Γονοτύπηση 

Πραγματοποιήθηκε ενίσχυση με multiplex PCR ενός συνδυασμού 12 μικροδορυφορικών 

τόπων (multiplex) από προηγούμενες μελέτες διαφορετικών ειδών της οικογένειας Sciaenidae. 

Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στο multiplex παρατίθενται στον Πίνακα 2.2 και αναφέρονται 

στις εργασίες των Nousias et al. 2020, 2021. 

Πίνακας 2.2. Μικροδορυφορικοί τόποι, μοτίβο επανάληψης, φθορίζουσες χρώσεις και 
αλληλουχίες εκκινητών του multiplex που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 

  Μοτίβο Χρωστική Αλληλουχίες εκκινητών (5’→3’) 

Casmic14 (CT)12 5' 6-FAM 
F-5’-TGTCCTCACTCCTCTTTTTCTTTC-3’ 

R-5’-GTTTAAGGCGCATCTCCAGTCTC-3’ 

Soc-11 (GA)11 5' 6-FAM 
F-5’-GCCGAGTCACGAAGGAACAGAGAA-3’ 

R-5’-TGTCGTCTCATCTATCTCCATCTC-3’ 

Soc-35 (CT)5/(GA)9 5' PET 
F-5’-TGTCCCATCAATCAAGCAGACTCT-3’ 
R-5’-CTCTACCTCACACTCCTCAAAGTT-3’ 

Soc405 (CA)12 5' PET 
F-5’-AGCCTTTTGTTTAGTTTCCCTCAT-3’ 

R-5’-GGGGTGTAGCAGAACCACAC-3’ 

Soc428 (TG)38 5' NED 
F-5’-GACATCGCATTTGTCTACAGAGTCG-3’ 

R-5’-AACTCCCAGTCATAATATCCCTTT-3’ 

Soc431 (TG)30 5' VIC 
F-5’-GTGGTAGATGAAAACGTATAAAAGGAG-3’ 

R-5’-GTTTCATATATATAGTGTACAGCTCCAGCTTC-3’ 

Soc-44 (CA)22/(GT)5 5' NED 
F-5’-GAGGGTGACGCTAACAGTTGA-3’ 

R-5’-CACAGCTCCACTCTGATATG-3’ 

UBA005 (CT)16 5' NED 
F-5’-CATCAGGATTGGCAACTAGC-3’ 

R-5’-GTTTCCTCCAGGTTTATTCTTCATTGAC-3’ 

UBA006 (CA)22 5' PET 
F-5’-AGCACACGTAATCACACACAGAT-3’ 

R-5’-GTTTCCACTAGTGCAAAACGGTGGT-3’ 

UBA042 (TGC)21 5' NED 
F-5’-TTTCTGCCTGACTAGATGTTCTTTC-3’ 

R-5’-GATTGTTGCTGGTTTTTCCAAT-3’ 

UBA050 (GT)26/(GT)9 5' 6-FAM 
F-5’-GCACAACTGCATCCCTTAGAT-3’ 

R-5’-GTTTAGAAGTGAAGACTGCGGACTG-3’ 

UBA054 (CA)17 5' 6-FAM 
F-5’-CCTTGTGAGAACATTAATTTGGATG-3’ 

R-5’-GTTTCCAAACCCTGATAGATGGATAGTT-3’ 

 

Για την αντίδραση της Multiplex PCR, όλα τα δείγματα αραιώθηκαν καταλλήλως, ανάλογα 

με την αρχική συγκέντρωσή τους, σε τελική συγκέντρωση 10 ng/μl. Όλες οι αντιδράσεις PCR 

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του multiplex PCR kit της Qiagen™ (Cat. No. / ID: 206143) σε 

αυτόματο θερμοκυκλοποιητή T100™ Thermal Cycler (Bio-Rad™, US). Για την ενίσχυση κάθε 

δείγματος χρησιμοποιήθηκαν 4,5 μl Multiplex PCR Master Mix, 0,5 μl Q-Solution, 3 μl primer mix 

και 1,5 μl αραιωμένου DNA (10 ng/μl). Το θερμοκρασιακό προφίλ των αντιδράσεων PCR που 
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χρησιμοποιήθηκε, βελτιστοποιήθηκε σύμφωνα με τους Turner et al. (1998) και O’Malley et al. 

(2003) και φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2.3. Θερμοκρασιακό προφίλ της Multiplex PCR για τους 12 μικροδορυφορικούς τόπους 
που χρησιμοποιήθηκαν. 

Αρχική αποδιάταξη 95oC  15 min 

32 κύκλοι 

Αποδιάταξη 95oC  30 sec 

Υβριδισμός 57oC  90 sec 

Επιμήκυνση 72oC  60 sec 

Τελική επιμήκυνση 60oC  30 min 

 

Για τη γονοτύπηση των δειγμάτων, τα προϊόντα της PCR αραιώθηκαν σε 100 μl Milli-Q H2O 

και αναλύθηκαν σε αυτόματο αλληλουχητή ABI 3730 Capillary Analyzer (Applied Biosystems) με 

την προσθήκη φορμαμιδίου HiDi και του δείκτη GeneScanTM-500 LIZ®. Η ταυτοποίηση των 

διαφορετικών αλληλομόρφων έγινε με το λογισμικό STRand v. 2.4.110 

(https://vgl.ucdavis.edu/STRand). Τα αποτελέσματα του STRand ελέγχθηκαν και 

τροποποιήθηκαν καταλλήλως σε περιπτώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο.  

2.4. Ανάλυση Πατρότητας 

Η ανάλυση πατρότητας πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Vitassign (Vandeputte et al. 

2006). Το Vitassign είναι ένα πρόγραμμα που αποτελείται από ένα σύνολο μακροεντολών εντός 

του περιβάλλοντος του Excel (Microsoft™) και χρησιμοποιεί τη μέθοδο του αποκλεισμού, 

ακολουθώντας την αρχή του διαχωρισμού των αλληλομόρφων κατά Mendel. Με το εν λόγω 

λογισμικό πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις για τον προσδιορισμό της ισχύος της ανάθεσης 

(assignment power) του multiplex μικροδορυφορικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν, βάσει 

των γονοτύπων των γεννητόρων και του δεδομένου συστήματος ζευγαρώματος (mating 

scheme). Ο αριθμός αναντιστοιχιών που χρησιμοποιήθηκε ήταν 2 και επιλέχθηκε τρέχοντας την 

ανάλυση επανειλημμένα, αυξάνοντας σταδιακά τον αριθμό τους, ξεκινώντας από το 0 (perfect 

matches only), ώσπου το ποσοστό ανάθεσης να φτάσει σε πλατό. 

  

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 2.1. Αναλογία ποσοστού ανάθεσης με αριθμό αναντιστοιχειών. 
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2.5. Ποσοτική γενετική ανάλυση 

Η περιγραφική στατιστική για τους πέντε φαινοτύπους που μελετήθηκαν (BW1, BW2, BW3, 

LEN2, LEN3) και τα διαγράμματα παρήχθησαν στο πρόγραμμα RStudio (R version 3.6.1 (2019-

07-05), R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση 

των γενετικών παραμέτρων για τους υπό μελέτη φαινοτύπους, με τη χρήση αποκλειστικά των 

ατόμων στα οποία ανατέθηκαν επιτυχώς γονείς από την ανάλυση πατρότητας. Τα δεδομένα 

εισήχθησαν, αρχικά, στο σύστημα λογισμικού RENUMF90 (Misztal et al. 2018), το οποίο αλλάζει 

τη μορφή των δεδομένων, μετατρέποντας όλους τους χαρακτήρες σε αριθμούς, και παράγει 

έναν αρχείο παραμέτρων στην απαιτούμενη μορφή για τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται 

στη συνέχεια της ανάλυσης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση των γενετικών και 

φαινοτυπικών συσχετίσεων μεταξύ των φαινοτύπων και του συντελεστή κληρονομησιμότητας 

με τη μέθοδο Περιορισμένης Μέγιστης Πιθανοφάνειας (REML) με το σύστημα λογισμικού 

AIREMLF90 (Misztal et al. 2018).  Πραγματοποιήθηκαν οι συνδυασμοί των φαινοτύπων σε ζεύγη 

για την εκτίμηση των γενετικών παραμέτρων, με τη χρήση του ατομικού ζωικού προτύπου 

πολλαπλών ιδιοτήτων (multi-trait animal model), στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ως σταθερός 

παράγοντας ο κλωβός. Το ατομικό ζωικό μοντέλο φαίνεται στην εξίσωση : 

Y = Xb + Zu + e 

όπου, το Y αντιπροσωπεύει το πλέγμα των παρατηρήσεων (βάρος, μήκος), το b 

αντιπροσωπεύει το διάνυσμα του σταθερού παράγοντα, που ήταν ο κλωβός, το u 

αντιπροσωπεύει το διάνυσμα των τυχαίων παραγόντων κάθε ατόμου, τα X και Z 

αντιπροσωπεύουν πίνακες που συσχετίζουν τις παρατηρήσεις με τα b και u, αντίστοιχα, και το 

e αντιπροσωπεύει το διάνυσμα της υπολειπόμενης διακύμανσης.  

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε το ατομικό ζωικό πρότυπο (univariate animal model), με τον κλωβό 

ως σταθερό παράγοντα, για να εκτιμηθούν οι κληροδοτικές τιμές για τον κάθε φαινότυπο με τη 

μέθοδο Άριστης Γραμμικής Αμερόληπτης Πρόβλεψης (BLUP) με το σύστημα λογισμικού 

BLUPF90 (Misztal et al. 2018).  

Το μέγεθος της εκτίμησης του συντελεστή κληρονομησιμότητας αξιολογήθηκε βάσει της 

κατηγοριοποίησης των Cardellino & Rovira (1987) , σύμφωνα με τους οποίους τιμές μεταξύ 0,05 

– 0,15 είναι χαμηλές, μεταξύ 0,20 – 0,40 είναι μέτριες και μεταξύ 0,40 – 1 είναι υψηλές. 
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3. Αποτελέσματα 

3.1. Αξιολόγηση ποιότητας & εξαγωγή DNA 

Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκε η ποιότητα 1.107 διαθέσιμων δειγμάτων DNA από 

τους 1.200 απογόνους.  Επιλέχθηκαν αυτά από τα οποία απουσίαζε γενετικό υλικό υψηλού 

μοριακού βάρους ή είχαν εικόνα ανεπιτυχούς εξαγωγής DNA και επαναλήφθηκε η διαδικασία 

της απομόνωσης στην προσπάθεια να αποκτηθεί γενετικό υλικό καλής ποιότητας από όσα 

περισσότερα άτομα ήταν δυνατό. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εξαγωγή DNA και από τα 

υπόλοιπα 80, για τα οποία υπήρχε διαθέσιμος ιστός, όμως δεν είχε επιχειρηθεί εξαγωγή 

γενετικού υλικού προηγουμένως. Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς απομόνωση από 810 άτομα και 

στο τελικό σύνολο δεδομένων επιλέχθηκαν 1.187 άτομα με την καλύτερη ποιότητα DNA. Η 

ποιότητα του DNA ήταν γενικώς μέτρια έως χαμηλή, καθώς παρουσίαζε έντονα διασπασμένη 

εικόνα και συχνά ήταν μικρή η ποσότητα DNA μεγαλομοριακού βάρους (High Molecular Weight, 

HMW). Παράλληλα, τα δείγματα εμφάνισαν υψηλή συγκέντρωση RNA (Εικόνα 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Γονοτύπηση 

Πραγματοποιήθηκε γονοτύπηση με multiplex 12 μικροδορυφορικών τόπων στους 13 

γεννήτορες και τους 1.187 απογόνους και ήταν επιτυχής σε όλους τους γεννήτορες και σε 1.179 

από τους 1.187 απογόνους. Η αποτυχία γονοτύπησης 8 ατόμων αποδόθηκε στην ποιότητα του 

DNA τους που ήταν αρκετά χαμηλή με έντονη κατάτμηση και τα άτομα αυτά δε 

συμπεριλήφθηκαν σε περαιτέρω αναλύσεις. Στις Εικόνες 3.2 και 3.3 φαίνεται η μορφή 

επιτυχημένης και αποτυχημένης γονοτύπησης, αντίστοιχα, στο λογισμικό STRand. 

 

 

 

Εικόνα 3.1. Απεικόνιση ηλεκτροφόρησης (Α) ανεπιτυχούς εξαγωγής DNA, και (Β) 
επιτυχούς επανάληψης εξαγωγής DNA. Η ποσότητα μεγαλομοριακού βάρους DNA 
φαίνεται σαν ζώνη στο πάνω μέρος της (Β), ενώ η υψηλή συγκέντρωση RNA 
φαίνεται στο κάτω μέρος. 
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3.3. Ανάλυση Πατρότητας 

Η προσομοίωση έδειξε πως το multiplex των δεικτών που χρησιμοποιήθηκε προσφέρει ισχύ 

ανάθεσης 65,9%. Από τους 1.179 απογόνους που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση πατρότητας 

μόνο οι 847 ανατέθηκαν επιτυχώς σε μοναδικό ζεύγος γεννητόρων με 1 ή 2 αναντιστοιχίες 

(ποσοστό ανάθεσης 71,8%). Οι υπόλοιποι 332 απόγονοι αντιστοιχίστηκαν με 2 ή περισσότερα 

ζεύγη γεννητόρων και αποκλείστηκαν από περαιτέρω αναλύσεις. 

Οι 847 απόγονοι κατανεμήθηκαν σε 24 από τις 42 (6 αρσενικά επί 7 θηλυκά) αναμενόμενες 

οικογένειες. Συγκεκριμένα, σχηματίστηκαν 3 μεγάλες οικογένειες, καθεμία από τις οποίες 

περιλάμβανε περίπου το 15% (M902/F895), 24% (M900/F852) και 30% (M896/F903) των 

απογόνων και 3 μικρότερες, καθεμία από τις οποίες περιλάμβανε περίπου το 4% (M902/F905), 

5% (M896/F898) και 9% (M896/F905) των απογόνων. Όλες οι υπόλοιπες οικογένειες, 

Εικόνα 3.2. Εικόνα επιτυχούς γονοτύπησης ενός δεδομένου γενετικού 
τόπου. Πάνω: ετερόζυγο άτομο, Κάτω: ομόζυγο άτομο 

Εικόνα 3.3. Εικόνα ανεπιτυχούς γονοτύπησης. 
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απαριθμούσαν λιγότερα από 20 άτομα, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από 2% των απογόνων η 

καθεμία. Τα παραπάνω αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1. 

Πίνακας 3.1. Ποσοστιαία κατανομή 24 οικογενειών που διαμορφώθηκαν από τη διασταύρωση 
13 γεννητόρων του είδους A. regius. Με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι 3 μεγαλύτερες 
οικογένειες που διαμορφώθηκαν και με κίτρινο χρώμα οι 3 μικρότερες οικογένειες. 
Υπογραμμίζεται ο αρσενικός γεννήτορας στον οποίο δε χορηγήθηκε GnRHa. 

 Αρσενικά 

Θηλυκά M894 M896 M900 M901 M902 M907 Άθροισμα 

F852 0.24 0.35 24.32 0.00 0.12 0.00 25.03 

F895 1.30 1.89 0.00 0.00 14.64 0.00 17.83 

F898 0.59 4.96 0.00 0.12 1.77 0.12 7.56 

F903 1.18 30.22 0.47 0.24 1.89 0.12 34.12 

F904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

F905 0.94 9.09 0.00 0.00 3.90 0.00 13.93 

F906 0.00 0.00 0.35 0.24 0.94 0.00 1.53 

Άθροισμα 4.25 46.52 25.15 0.59 23.26 0.24 100 

 

Όλοι οι αρσενικοί γεννήτορες αναγνωρίστηκαν ως πιθανοί γονείς, με τον Μ896 να 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό απογόνων (46,52%) και τους Μ900 και Μ902 να 

ακολουθούν με ποσοστά 25,15% και 23,26%, αντιστοίχως. Οι υπόλοιποι αρσενικοί γεννήτορες 

συμμετείχαν με αρκετά μικρότερα ποσοστά (Εικόνα 3.4). Όσον αφορά τους θηλυκούς 

γεννήτορες, 6 από τους 7 ταυτοποιήθηκαν ως πιθανοί γονείς, με τον F903 να παρουσιάζει το 

υψηλότερο ποσοστό απογόνων (34,12%) και τους F852, F895 & F905 να ακολουθούν με 

ποσοστά 25,03%, 17,83% & 13,93%, αντιστοίχως. Οι υπόλοιποι θηλυκοί γεννήτορες συμμετείχαν 

με μικρότερα ποσοστά, με εξαίρεση τον F904 που δεν ταυτοποιήθηκε ως γονέας κάποιου 

ατόμου (Εικόνα 3.5). Από τους 7 θηλυκούς γεννήτορες στους οποίους είχε χορηγηθεί η ορμόνη 

GnRHa μόνο ένας (F904) δεν ταυτοποιήθηκε ως γονέας κάποιου από τους 847 απογόνους των 

οποίων οι γονείς αναγνωρίστηκαν επιτυχώς. Όλοι οι αρσενικοί γεννήτορες στους οποίους είχε 

χορηγηθεί ορμόνη GnRHa ταυτοποιήθηκαν ως γονείς, ενώ ακόμη και ο μοναδικός αρσενικός 

στον οποίο δε χορηγήθηκε GnRHa (M907) ταυτοποιήθηκε ως γονέας σε ένα μικρό ποσοστό 

απογόνων (0,24%). Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1 και στις 

Εικόνες 3.4 και 3.5. 
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3.4. Ποσοτική γενετική ανάλυση 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική του δείγματος, διαχωρίζοντας τα άτομα 

βάσει κλωβού και για το σύνολο των ατόμων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα μεγάλα διαλογής 

άτομα βρίσκονταν στον κλωβό 1, ενώ τα μικρά διαλογής στον κλωβό 2. Η μέση τιμή για το βάρος 

στα τρία στάδια ανάπτυξης που μελετήθηκαν ήταν 729,59 γρ. (394 DPH) 2.106,35 γρ. (770 DPH) 

και 2.989,52 γρ. (978 DPH) για τα άτομα στον κλωβό 1 , ενώ 482,43 γρ. (394 DPH), 1.562,7 γρ. 

(770 DPH) και 2.314,98 γρ. (978 DPH) για τα άτομα στον κλωβό 2. Αθροίζοντας τα άτομα και των 

δυο κλωβών, για τις μετρήσεις βάρους, η μέση τιμή για το κάθε στάδιο ανάπτυξης ήταν 611,42 

γρ. (394 DPH), 1.813,61 γρ. (770 DPH) και 2.632,95 γρ. (978 DPH) (Πίνακας 3.2). Μελετώντας τον 

επόμενο φαινότυπο, το μήκος, η μέση τιμή για το κάθε στάδιο ανάπτυξης ήταν 54,53 εκ. (770 

DPH) και 62,95 εκ. (978 DPH) για τα άτομα στον κλωβό 1 και 49,56 εκ. (770 DPH) και 58,10 εκ. 

. 

Εικόνα 3.5. Ποσοστιαία συνεισφορά θηλυκών γεννητόρων. 

Εικόνα 3.4. Ποσοστιαία συνεισφορά αρσενικών γεννητόρων. 
Υπογραμμίζεται ο γεννήτορας στον οποίο δε χορηγήθηκε GnRHa. 
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(978 DPH) για τα άτομα στον κλωβό 2. Αθροίζοντας τα άτομα και των δυο κλωβών,, η μέση τιμή 

για το μήκος ήταν 51,86 εκ. (770 DPH) και 60,39 εκ. (978 DPH) (Πίνακας 3.3). 

Συνοψίζοντας, στους πίνακες 3.2 και 3.3 περιγράφεται το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, στις 

εικόνες 3.6  & 3.7 παρουσιάζεται η κατανομή των μετρήσεων κάθε φαινοτύπου και στους 

πίνακες 3.4 έως 3.6 παρουσιάζεται η κατανομή των ατόμων σε οικογένειες σε καθεμία από τις 

τρεις δειγματοληψίες. Παρατηρείται υψηλή θνησιμότητα με την πάροδο του χρόνου με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τις δύο μεγαλύτερες οικογένειες που διαμορφώθηκαν, F903/M896 

και F852/M900, οι οποίες στην πρώτη μέτρηση βάρους (394 DPH) (Πίνακας 3.4) αποτελούνταν 

από 256 και 206 απογόνους η καθεμία και στην τελευταία μέτρηση (978 DPH) (Πίνακας 3.6) 159 

και 72 απογόνους, αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 3.2. Περιγραφική στατιστική για τις μετρήσεις βάρους των ατόμων που 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. 

Κλωβός Φαινότυπος 
Ηλικία 
(DPH) 

Αριθμός 
παρατηρήσεων 

Ελάχιστο 
(γρ.) 

Μέγιστο 
(γρ.) 

Μ.Ο. 
(γρ.) 

Τυπική 
Απόκλιση 

1 

BW1 394 441 454 1.148 729,59 124,06 

BW2 770 264 660 3.710 2.106,35 516,78 

BW3 978 206 620 4.990 2.989,52 724,40 

2 

BW1 394 404 166 827 482,43 109,12 

BW2 770 308 450 2.750 1.562,70 495,91 

BW3 978 231 690 3.930 2.314,98 701,62 

Σύνολο 

BW1 394 845 166 1.148 611,42 170,21 

BW2 770 572 450 3.710 1.813,61 573,42 

BW3 978 437 620 4.990 2.632,95 787,43 

 

Πίνακας 3.3. Περιγραφική στατιστική για τις μετρήσεις μήκους των ατόμων που 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. 

Κλωβός Φαινότυπος 
Ηλικία 
(DPH) 

Αριθμός 
παρατηρήσεων 

Ελάχιστο 
(εκ.) 

Μέγιστο 
(εκ.) 

Μ.Ο. 
(εκ.) 

Τυπική 
Απόκλιση 

1 
Len2 770 264 38 64 54,53 4,14 

Len3 978 206 39,5 75 62,95 4,99 

2 
Len2 770 307 33,5 60 49,56 5,02 

Len3 978 231 40 69 58,10 6 

Σύνολο 
Len2 770 571 33,5 64 51,86 5,25 

Len3 978 437 39,5 75 60,39 6,05 
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Εικόνα 3.6. Boxplots με την κατανομή των τιμών του βάρους για τον κλωβό 1 (Α) και τον κλωβό 

2 (Β) και του μήκους για τον κλωβό 1 (Γ) και τον κλωβό 2 (Δ). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.7. Boxplots με την κατανομή των τιμών (Α) του βάρους και (Β) του μήκους 
για όλα τα άτομα και των δύο κλωβών. 
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Πίνακας 3.4. Κατανομή οικογενειών του υπό μελέτη δείγματος, σε ηλικία 394 DPH. Με 

πορτοκαλί χρώμα επισημαίνονται οι 3 μεγαλύτερες οικογένειες που διαμορφώθηκαν και με 

κίτρινο χρώμα οι 3 μικρότερες οικογένειες. 

 Αρσενικά 

Θηλυκά M894 M896 M900 M901 M902 M907 Άθροισμα 

F852 2 3 206 0 1 0 212 

F895 11 16 0 0 124 0 151 

F898 5 42 0 1 15 1 64 

F903 10 256 4 2 16 1 289 

F905 8 77 0 0 33 0 118 

F906 0 0 3 2 8 0 13 

Άθροισμα 36 394 213 5 197 2 847 

 

Πίνακας 3.5. Κατανομή οικογενειών του υπό μελέτη δείγματος σε ηλικία 770 DPH. Με 
πορτοκαλί χρώμα επισημαίνονται οι 3 μεγαλύτερες οικογένειες που διαμορφώθηκαν και με 
κίτρινο χρώμα οι 3 μικρότερες οικογένειες. 

 Αρσενικά 

Θηλυκά M894 M896 M900 M901 M902 M907 Άθροισμα 

F852 0 2 104 0 0 0 106 

F895 8 10 0 0 85 0 103 

F898 4 27 0 1 11 0 43 

F903 5 204 3 2 14 1 229 

F905 4 53 0 0 26 0 83 

F906 0 0 1 0 7 0 8 

Άθροισμα 21 296 108 3 143 1 572 

 

Πίνακας 3.6. Κατανομή οικογενειών του υπό μελέτη δείγματος σε ηλικία 978 DPH. Με 
πορτοκαλί χρώμα επισημαίνονται οι 3 μεγαλύτερες οικογένειες που διαμορφώθηκαν και με 
κίτρινο χρώμα οι 3 μικρότερες οικογένειες. 

 Αρσενικά 

Θηλυκά M894 M896 M900 M901 M902 M907 Άθροισμα 

F852 0 1 72 0 0 0 73 

F895 4 9 0 0 62 0 75 

F898 4 22 0 1 8 0 35 

F903 2 159 2 2 10 1 176 

F905 3 48 0 0 22 0 73 

F906 0 0 0 0 5 0 5 

Άθροισμα 13 239 74 3 107 1 437 
 



32 
 

Ο συντελεστής κληρονομησιμότητας για το βάρος εκτιμήθηκε από 0,32 έως 0,80 (Πίνακες 

3.7-3.12) και του μήκους από 0,58 έως 0,72 (Πίνακες 3.7, 3.8 & 3.12). Παρατηρήθηκε ανοδική 

τάση του συντελεστή κληρονομησιμότητας, με την αύξηση της ηλικίας των ψαριών. Οι 

εκτιμώμενες τιμές του συντελεστή κληρονομησιμότητας ήταν αρκετά υψηλές για όλους τους 

μελετώμενους φαινοτύπους εκτός από του βάρους (BW1) στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης (394 

DPH) που εμφάνισε μέτρια εκτιμώμενη τιμή συντελεστή κληρονομησιμότητας (Πίνακες 3.9, 3.10 

& 3.12). Τα γενετικά πρότυπα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις βάρους και μήκους 

(Πίνακες 3.7 & 3.8) εμφανίζουν πολύ υψηλή γενετική και φαινοτυπική συσχέτιση, με εξαίρεση 

τη συσχέτιση μεταξύ βάρους (BW1) στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης (394 DPH) και του μήκους 

(Len2) στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης (770 DPH) (Πίνακας 3.12). Παρατηρείται ότι στα δύο 

τελευταία αναπτυξιακά στάδια (770 DPH και 978 DPH) δεν διαφοροποιείται γενετικά ο έλεγχος 

του βάρους (Πίνακας 3.11). Τέλος, αρκετά υψηλές ήταν και οι τιμές τυπικού σφάλματος τόσο 

των εκτιμώμενων συντελεστών κληρονομησιμότητας όσο και των γενετικών συσχετίσεων 

μεταξύ φαινοτύπων, ιδιαίτερα μεταξύ βάρους στο πρώτο αναπτυξιακό στάδιο με τους 

φαινοτύπους μεταγενέστερων αναπτυξιακών σταδίων (Πίνακες 3.9, 3.10 & 3.12). Όλες οι 

παραπάνω εκτιμήσεις ήταν στατιστικά σημαντικές (εμφανίζονται στους Πίνακες με αστερίσκο), 

με εξαίρεση τον συντελεστή κληρονομησιμότητας του βάρους στην πρώτη μέτρηση (BW1) και 

τη γενετική συσχέτιση μεταξύ ορισμένων ζευγών φαινοτύπων. Ολοκληρώνοντας, οι συχνότητες 

των κληροδοτικών τιμών για κάθε φαινότυπο παρουσιάζονται στις Εικόνες 3.8 & 3.9. 

Πίνακας 3.7. Συντελεστής κληρονομησιμότητας (διαγώνια με έντονη γραφή), γενετική 
συσχέτιση (πάνω από τη διαγώνιο) και φαινοτυπική συσχέτιση (κάτω από τη διαγώνιο) μεταξύ 
βάρους (BW2) και μήκους (Len2) σε ηλικία 770 DPH. Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται το τυπικό 
σφάλμα. 

 BW2 Len2 

BW2 0,69 (0,28) * 0,91 (0,54) 

Len2 0,88 (0,028) * 0,58 (0,25) * 

 *Στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις. 

Πίνακας 3.8. Συντελεστής κληρονομησιμότητας (διαγώνια με έντονη γραφή), γενετική 
συσχέτιση (πάνω από τη διαγώνιο) και φαινοτυπική συσχέτιση (κάτω από τη διαγώνιο) μεταξύ 
βάρους (BW3) και μήκους (Len3) σε ηλικία 978 DPH. Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται το τυπικό 
σφάλμα. 

 BW3 Len3 

BW3 0,80 (0,35) * 0,94 (0,52) 

Len3 0,90 (0,03) * 0,72 (0,32) * 
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* Στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις. 

Πίνακας 3.9. Συντελεστής κληρονομησιμότητας (διαγώνια με έντονη γραφή), γενετική 
συσχέτιση (πάνω από τη διαγώνιο) και φαινοτυπική συσχέτιση (κάτω από τη διαγώνιο) μεταξύ 
βάρους (BW1) σε ηλικία 394 DPH και βάρους (BW2) σε ηλικία 770 DPH. Στις παρενθέσεις 
παρουσιάζεται το τυπικό σφάλμα. 

 
BW1 BW2 

BW1 0,32 (0,18)  0,56 (1,05) 

BW2 0,63 (0,07) * 0,68 (0,27) * 

* Στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις. 

Πίνακας 3.10. Συντελεστής κληρονομησιμότητας (διαγώνια με έντονη γραφή), γενετική 
συσχέτιση (πάνω από τη διαγώνιο) και φαινοτυπική συσχέτιση (κάτω από τη διαγώνιο) μεταξύ 
βάρους (BW1) σε ηλικία 394 DPH και βάρους (BW3) σε ηλικία 978 DPH. Στις παρενθέσεις 
παρουσιάζεται το τυπικό σφάλμα. 

 
BW1 BW3 

BW1 0,32 (0,18)  0,46 (1,01) 

BW3 0,52 (0,09) * 0,80 (0,33) * 

* Στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις. 

Πίνακας 3.11. Συντελεστής κληρονομησιμότητας (διαγώνια με έντονη γραφή), γενετική 
συσχέτιση (πάνω από τη διαγώνιο) και φαινοτυπική συσχέτιση (κάτω από τη διαγώνιο) μεταξύ 
βάρους (BW2) σε ηλικία 770 DPH και βάρους (BW3) σε ηλικία 978 DPH. Στις παρενθέσεις 
παρουσιάζεται το τυπικό σφάλμα. 

 
BW2 BW3 

BW2 0.68 (0,28) * 0,99 (0,37) * 

BW3 0,92 (0,019) * 0,77 (0,31) * 

* Στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις. 

Πίνακας 3.12. Συντελεστής κληρονομησιμότητας (διαγώνια με έντονη γραφή), γενετική 
συσχέτιση (πάνω από τη διαγώνιο) και φαινοτυπική συσχέτιση (κάτω από τη διαγώνιο) μεταξύ 
βάρους (BW1) σε ηλικία 394 DPH και μήκους (Len2) σε ηλικία 770 DPH. Στις παρενθέσεις 
παρουσιάζεται το τυπικό σφάλμα. 

 

 

 

* Στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

 
BW1 Len2 

BW1 0,32 (0,18)  0,55 (0,99) 

Len2 0,56 (0,07) * 0,59 (0,25) * 
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Εικόνα 3.9. Καμπύλη συχνοτήτων κληροδοτικών τιμών των απογόνων για το μήκος A) σε ηλικία 
770 DPH (Len2) και σε ηλικία 978 DPH (Len3). 

  

Εικόνα 3.8. Καμπύλη συχνοτήτων κληροδοτικών τιμών των απογόνων για το βάρος Α) 
σε ηλικία 394 DPH (BW1), B) σε ηλικία 770 DPH (BW2) και Γ) σε ηλικία 978 DPH (BW3). 
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4. Συζήτηση  
Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η γονική συνεισφορά 13 γεννητόρων του είδους 

Argyrosomus regius και η κατανομή 1.200 απογόνων τους σε οικογένειες, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις γενετικών παραμέτρων για το βάρος και το μήκος σε τρία και 

δύο διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια, αντίστοιχα. Η απομόνωση γενετικού υλικού ήταν 

επιτυχής για όλους τους γεννήτορες και για 1.187 από τους 1.200 απογόνους. Η ποιότητα του 

DNA που απομονώθηκε ήταν μέτρια προς χαμηλή, με έντονη κατάτμηση και συχνά απουσία 

υψηλής συγκέντρωσης DNA μεγάλου μοριακού βάρους. Η εν λόγω ποιότητα και ποσότητα ήταν 

ικανοποιητική για την ενίσχυση και γονοτύπηση των 12 μικροδορυφορικών τόπων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις περαιτέρω αναλύσεις της παρούσας μελέτης στην πλειοψηφία των 

απογόνων (1.179/1.187), αλλά για την απομόνωση DNA καλύτερης ποιότητας στο υπό μελέτη 

είδος σε μελλοντικές εργασίες, ενδεχομένως να πρέπει να εξεταστούν διαφορετικά πρωτόκολλα 

εξαγωγής DNA, ενώ πολύ μεγάλης σημασίας είναι και η προσοχή κατά τη δειγματοληψία, 

μεταφορά και συντήρηση των δειγμάτων γενετικού υλικού. 

4.1. Ανάλυση πατρότητας 

Η ανάλυση πατρότητας στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του 

αποκλεισμού, χρησιμοποιώντας ένα multiplex 12 μικροδορυφορικών δεικτών με στόχο τον 

καθορισμό των γονέων 1.179 απογόνων κρανιού που αποτελούν πειραματικό πληθυσμό. Η 

παραπάνω μεθοδολογία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την εξακρίβωση της πατρότητας σε 

γενετικές μελέτες και προαπαιτεί τη χρήση πολυμορφικών μικροδορυφορικών τόπων, ώστε να 

είναι δυνατή η απόκτηση υψηλών ποσοστών μοναδικών αναθέσεων. Όπως αναφέρεται 

παραπάνω, το πρόγραμμα Vitassign υπολογίζει την ισχύ ανάθεσης του multiplex δεικτών 

πραγματοποιώντας προσομοιώσεις, βάσει των γονοτύπων των γεννητόρων και του δεδομένου 

συστήματος ζευγαρώματος (mating scheme). Το αποτέλεσμα είναι το αναμενόμενο ποσοστό 

μοναδικών αναθέσεων απουσία σφαλμάτων κατά τη γονοτύπηση. Βάσει της προσομοίωσης, το 

multiplex που χρησιμοποιήθηκε είχε μέτρια αναμενόμενη ισχύ ανάθεσης (65,9 %). Το ποσοστό 

ανάθεσης που προέκυψε από την ανάλυση ήταν 71,8 %, δηλαδή 847 άτομα από τα 1.179 

κατάφεραν να ανατεθούν επιτυχώς σε ένα ζευγάρι γονέων. Παρόμοια ποσοστά ανάθεσης στον 

κρανιό παρατηρήθηκαν στην εργασία του Soula (2012), όπου με 17 μικροδορυφορικούς δείκτες 

επιτεύχθηκε ποσοστό ανάθεσης 77,7 %, ενώ σε άλλες εργασίες όπου πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση πατρότητας στον κρανιό τα ποσοστά ανάθεσης ήταν υψηλότερα (>90%) με τη χρήση 8 

(Vallecillos et al. 2021) και 10 (Nousias et al. 2020) μικροδορυφορικών τόπων. Αντίστοιχα, υψηλά 

ποσοστά ανάθεσης έχουν επιτευχθεί σε μελέτες ειδών της ίδιας οικογένειας, όπως >99% με 6-7 

δείκτες SSR στο Larimichthys crocea (Liu et al. 2012, 2013), >97% με 4 και 16 δείκτες στο 

Sciaenops ocellatus (Saillant et al. 2007; Ma et al. 2008) και 84,7% με 14 τόπους στο Argyrosomus 

japonicus (Mirimin and Roodt-Wilding 2015). Η μέτρια δυνατότητα ανάθεσης του multiplex που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ενδεχομένως να οφείλεται στη στενή συγγένεια των 

γεννητόρων, καθώς στην πλειοψηφία τους έχουν κοινή προέλευση (Πίνακας 2.1), κάτι το οποίο 
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διαφαίνεται και από τον σχετικά περιορισμένο αριθμό αλληλομόρφων (<6 αλληλόμορφα ανά 

γενετικό τόπο) στους μικροδορυφορικούς τόπους που χρησιμοποιήθηκαν.  

Όσον αφορά στη διαμόρφωση των οικογενειών, ο θεωρητικά ανώτερος αναμενόμενος 

αριθμός διαμορφούμενων οικογενειών θα ήταν 42 (6 αρσενικά επί 7 θηλυκά), ενώ ο 

παρατηρούμενος αριθμός οικογενειών των 847 επιτυχώς ανατεθειμένων απογόνων ήταν 24. 

Μάλιστα, από τις 24 αυτές οικογένειες, μόνο 6 αποτελούνταν από σημαντικό αριθμό απογόνων 

(33-256 άτομα ή 4-30%), ενώ οι υπόλοιπες 18 απαριθμούσαν <16 απογόνους (<2%). Η εικόνα 

αυτή των οικογενειών φυσικά υποδεικνύει πως ορισμένοι γεννήτορες παρουσίασαν αυξημένη 

συνεισφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Από τις εικόνες 3.4 και 3.5 φαίνεται πως οι M896, 

M900 και M902 από τους αρσενικούς και οι F903, F852, F895 και F905 από τους θηλυκούς 

γεννήτορες ενδεχομένως να κατέχουν έναν κυρίαρχο ρόλο στο εν λόγω πείραμα μαζικής 

ωοτοκίας. Παράλληλα, το θηλυκό F904 φαίνεται πως δεν είχε καθόλου απογόνους, γεγονός που 

μπορεί να οφείλεται είτε στο μέτριο ποσοστό ανάθεσης ή σε συστηματικό σφάλμα (bias) από 

τη δειγματοληψία, αφού άλλοι γεννήτορες έχουν έστω 1 απόγονο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός πως ο μοναδικός γεννήτορας από το Απόθεμα 1 (F852, Πίνακας 2.1) ήταν ένας από τους 

κυρίαρχους στην παρούσα μελέτη, με συνεισφορά ~25%, ενώ η συνεισφορά όλων των 

γεννητόρων από το Απόθεμα 3 (F904, F906 & M907) ήταν αθροιστικά < 2%. Ανισότιμη 

συμμετοχή γεννητόρων σε μαζική ωοτοκία στον κρανιό έχει παρατηρηθεί και στις δύο εργασίες 

που έχει μελετηθεί η συμμετοχή γεννητόρων στη διαμόρφωση οικογενειών (Nousias et al. 2020; 

Vallecillos et al. 2021), ενώ έχει παρατηρηθεί και σε άλλα είδη (Liu et al. 2012, 2013; Mirimin 

and Roodt-Wilding 2015; Superio et al. 2021). Παρόλο που θεωρητικά, σε κοινή ωοτοκία (mass 

spawning) κάθε γεννήτορας έχει την ίδια πιθανότητα να συνεισφέρει γονίδια στους απογόνους, 

υπάρχουν διάφορες αιτίες για τις οποίες κάτι τέτοιο δε συμβαίνει στην πράξη. Μία πιθανή 

εξήγηση για την άνιση συνεισφορά των γεννητόρων θα μπορούσε να είναι ο πιθανός 

ανταγωνισμός των αρσενικών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, που έχει παρατηρηθεί σε 

διάφορα είδη (Sekino et al. 2003; Kaspar et al. 2008; Ottesen et al. 2009; Gasparini et al. 2010). 

Επιπλέον, η ωοτοκία των θηλυκών συνήθως δεν είναι συγχρονισμένη, ενώ παράλληλα διαφορές 

στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων γαμετών μπορούν να επηρεάσουν την 

παραγωγή βιώσιμων γονιμοποιημένων ωαρίων (Bobe and Labbé 2010; Bardon-Albaret and 

Saillant 2017). Όλα τα παραπάνω ενδεχομένως να στέκονται εμπόδια στην ισότιμη συμμετοχή 

γεννητόρων στην αναπαραγωγή. Η κυριαρχία ορισμένων γεννητόρων στην αναπαραγωγή 

μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη γενετική ποικιλότητα των απογόνων, οδηγώντας τελικά 

στην παρατήρηση αυξημένης ενδογαμίας, ιδίως αν δεν πραγματοποιείται σωστή διαχείριση των 

γεννητόρων. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης σχετικά με την γονική συνεισφορά αποτελούν 

μία σημαντική ένδειξη για ανάγκη καλύτερης διαχείρισης γεννητόρων, ειδικά σε ιχθυοτροφεία 

με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης στον κρανιό. 

Στην παρούσα μελέτη όλοι οι γεννήτορες υποβλήθηκαν σε χορήγηση ορμόνης GnRHa για 

την επαγωγή της αναπαραγωγής, με εξαίρεση τον αρσενικό Μ907. Παραδόξως, όλοι οι 

γεννήτορες συμπεριλαμβανομένου του Μ907, ταυτοποιήθηκαν ως γονείς σε ένα ποσοστό 

απογόνων, με εξαίρεση τον F904. Στην εργασία των Nousias et al. (2020) όπου μελετήθηκε η 
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γονική συνεισφορά 19 γεννητόρων εκ των οποίων όλοι οι θηλυκοί (6) και 7 από τους 13 

αρσενικούς είχαν υποβληθεί σε χορήγηση GnRHa, εντοπίστηκαν 2 αρσενικοί γεννήτορες που 

δεν έδωσαν απογόνους, ενώ ένας εκ των οποίων δεν είχε χορηγηθεί αναπαραγωγική ορμόνη 

εμφάνισε σημαντική γονική συνεισφορά της τάξης του 13% στο εν λόγω πείραμα. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως έναυσμα για τη μελέτη της επίδρασης 

αναπαραγωγικών ορμονών στην γονική συνεισφορά στον κρανιό, καθώς αντίστοιχη μελέτη στο 

λαβράκι οδήγησε στο συμπέρασμα πως η χορήγηση ορμονών επέφερε πιο ισοκατανεμημένη 

γονική συνεισφορά συγκριτικά με αυτή που προέκυψε από μη επαγόμενη από GnRHa ωοτοκία 

(Superio et al. 2021). 

4.2. Ποσοτική γενετική ανάλυση 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης πατρότητας χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό γενετικών παραμέτρων για το βάρος σε τρία αναπτυξιακά στάδια και για το μήκος 

σε δύο αναπτυξιακά στάδια, αντίστοιχα. Η εκτίμηση του συντελεστή κληρονομησιμότητας για 

το βάρος κυμάνθηκε μεταξύ 0,32 και 0,80, ενώ για το μήκος μεταξύ 0,58 και 0,72. Οι τιμές αυτές 

βρίσκονται σε κοινό εύρος με αυτές που υπολόγισαν οι Nousias et al. (2020) στον κρανιό σε 

ηλικία 1.009 και 1.115 DPH για το βάρος (0,63-0,77) και για το μήκος (0,64-0,73). Αντίθετα, ήταν 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες που υπολόγισαν οι Vallecillos et al. (2021) σε ψάρια ηλικίας 549 

DPH για το βάρος (0,42) και για το μήκος (0,38) και ο Soula (2012) σε ψάρια ηλικίας 120, 150, 

296 και 446 DPH για το βάρος (0,08-0,22 ) και για το μήκος (0,05-0,19), αντίστοιχα. Επιπλέον, οι 

εκτιμήσεις του συντελεστή κληρονομησιμότητας στην παρούσα μελέτη ήταν υψηλότερες από 

αντίστοιχες σε μελέτες άλλων ειδών της οικογένειας Sciaenidae, όπως το L. crocea σε ψάρια 

ηλικίας ~600 DPH (h2
BW = 0,13, h2

BL = 0,19), ~400 DPH (h2
BW = 0,02 – 0,30, h2

SL = 0,02-0,25) και 

~180 DPH (h2
BW = 0,31, h2

BL = 0,34) (Liu et al. 2011, 2013; Yu et al. 2020) και το A. japonicus σε 

ψάρια μεταξύ 32 και 796 DPH (h2
BW = 0,40 – 0,66, h2

SL = 0,39-0,62) (LeCordeur 2020).  Ωστόσο, 

οι συγκρίσεις μεταξύ εργασιών πρέπει να γίνονται με προσοχή, καθώς η εκτίμηση του 

συντελεστή κληρονομησιμότητας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένου της στρατηγικής εκτροφής, του μεγέθους του δείγματος και των 

διαμορφούμενων οικογενειών, της μεθόδου ανάλυσης και του υπό μελέτη είδους (Falconer and 

Mackay 1996). 

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ανοδική τάση της εκτίμησης του συντελεστή 

κληρονομησιμότητας με την αύξηση της ηλικίας των ψαριών. Συγκεκριμένα, για το βάρος η 

εκτίμηση του συντελεστή ήταν 0,34 στις 394 DPH, έπειτα 0,69 στις 770 DPH και τελικά 0,80 στις 

978 DPH. Παρόμοια, για το μήκος ήταν 0,58 στις 770 DPH και 0,71 στις 978 DPH. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με αυτά του Soula (2012), που μελετώντας το βάρος και 

το μήκος σε ηλικίες 120, 150, 269 και 446 DPH στον κρανιό ανέφερε πως οι τιμές του συντελεστή 

κληρονομησιμότητας ήταν υψηλότερες στις δύο τελευταίες μετρήσεις και για τους δύο 

φαινοτύπους. Επιπλέον, οι Vallecillos et al. (2021), μελετώντας τους ίδιους φαινοτύπους σε 

ηλικία 549 DPH εκτίμησαν χαμηλότερες τιμές του συντελεστή κληρονομησιμότητας σε σχέση με 

τους Nousias et al. (2020), που βάσισαν τις εκτιμήσεις τους σε ψάρια σχεδόν διπλάσιας ηλικίας 
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(1.009 & 1.115 DPH). Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί και σε άλλα είδη, όπως το λαβράκι 

(Saillant et al. 2006), την τσιπούρα (Navarro et al. 2009; c), την ιριδίζουσα πέστροφα (Elvingson 

and Johansson 1993; Su et al. 1996) και το ασιατικό λαβράκι (Ye et al. 2017).  

Όσον αφορά στη γενετική και φαινοτυπική συσχέτιση μεταξύ των υπό μελέτη φαινοτύπων, 

τα γενετικά πρότυπα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις βάρους και μήκους στην ίδια 

ηλικία (Πίνακες 3.7 & 3.8) εμφάνισαν πολύ υψηλές τιμές (rG > 0,91, rP > 0,88). Παρόμοιο εύρος 

εκτιμήσεων γενετικών και φαινοτυπικών παραμέτρων για αυτούς τους φαινοτύπους 

αναφέρεται και σε προγενέστερες εργασίες στον κρανιό (Soula 2012; Nousias et al. 2020; 

Vallecillos et al. 2021), όπως και σε άλλα είδη της οικογένειας Sciaenidae (Liu et al. 2011, 2013; 

Qiu et al. 2017; LeCordeur 2020; Yu et al. 2020). Η υψηλή συσχέτιση που εμφανίζουν οι δύο 

αυτοί φαινότυποι έχει παρατηρηθεί και σε άλλα είδη (Elvingson and Johansson 1993; Rutten et 

al. 2005; Chatziplis et al. 2007; Vandeputte et al. 2008; Fernandes et al. 2017) και θα μπορούσε 

να αποτελεί ένδειξη σύνδεσης γονιδίων ή φαινομένου πλειοτροπισμού, κάτι που ενδεχομένως 

να επέτρεπε την επιλογή βάσει της μίας ιδιότητας από τους δύο, χωρίς να επηρεάζεται 

σημαντικά η απόκριση στην επιλογή. Ωστόσο, η γενετική και φαινοτυπική συσχέτιση μεταξύ του 

βάρους σε ηλικία 394 DPH και του μήκους σε ηλικία 770 DPH ήταν μέτρια στην παρούσα μελέτη 

(rG & rP ~0,55).  

Οι γενετικές παράμετροι για το βάρος μεταξύ διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων 

εμφάνισαν μέτριες τιμές μεταξύ πρώτου-δεύτερου (BW1-BW2, 394-770 DPH) και πρώτου-

τρίτου αναπτυξιακού σταδίου (BW1-BW3, 394-978 DPH), ενώ ήταν πολύ υψηλές μεταξύ των δύο 

τελευταίων σταδίων ανάπτυξης (770-978 DPH) (rg~1). Το γεγονός αυτό πιθανώς οφείλεται στο 

μικρό χρονικό διάστημα (6 μήνες) μεταξύ των δύο τελευταίων μετρήσεων, καθώς οι μετρήσεις 

που είχαν μεγαλύτερη χρονική απόσταση (BW1-BW2,~1 χρόνος & BW1-BW3, 1,5 χρόνο) 

εμφάνισαν αρκετά μικρότερες τιμές γενετικής και φαινοτυπικής συσχέτισης (Πίνακες 3.9 & 

3.10). Τα αποτελέσματα που αναφέρονται δε βρίσκονται σε συμφωνία με αυτά του Soula (2012) 

που εκτιμώντας τις γενετικές παραμέτρους για το βάρος σε ηλικίες 120, 150, 296 και 446 DPH 

στο ίδιο είδος εντόπισε υψηλή γενετική συσχέτιση μεταξύ των διαφορετικών σταδίων 

ανάπτυξης (>0,70). Γενικότερα, οι εκτιμήσεις για τις γενετικές παραμέτρους μεταξύ BW1-BW2 

και BW1-BW3 εμφάνισαν πολύ υψηλές τιμές τυπικών σφαλμάτων και συνεπώς τα 

αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να εξετάζονται με προσοχή. 

Βασικός στόχος των προγραμμάτων εκτροφής είναι η αύξηση της παραγωγικότητας ενός 

πληθυσμού, που πρακτικά σημαίνει τη μετατόπιση του μέσου όρου οικονομικά σημαντικών 

φαινοτύπων προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Η εκτίμηση των κληροδοτικών τιμών επιτρέπει 

την αποδοτική εφαρμογή επιλογής, καθώς επιτρέπει μια πιο αξιόπιστη κατάταξη των 

γεννητόρων που βασίζεται τόσο σε πληροφορίες τόσο από το γονότυπο όσο κι από το 

φαινότυπο. Οι γεννήτορες που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή της επόμενης γενιάς θα 

πρέπει να επιλέγονται από αυτούς που κατατάσσονται υψηλότερα μεταξύ των υποψηφίων 

(Gjedrem and Baranski 2009). Ο υπολογισμός των κληροδοτικών τιμών στην παρούσα εργασία 

βρίσκει εφαρμογή στην επιλογή γεννητόρων των οποίων οι απόγονοι θα διαμορφώσουν την 
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επόμενη γενιά σε πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης. Η επιλογή των γεννητόρων βάσει 

κληροδοτικών τιμών σχετίζεται με την κατεύθυνση προς την οποία θέλει ο εκτροφέας να 

μετατοπίσει τη μέση τιμή ανάλογα με το βελτιωτικό στόχο (=φαινότυπο). Στην προκειμένη 

περίπτωση, καθώς ο βελτιωτικοί στόχοι είναι το βάρος και το μήκος, θα επιλεχθούν οι 

γεννήτορες με τις υψηλότερες θετικές κληροδοτικές τιμές μεταξύ των υποψηφίων για τους 

δεδομένους φαινοτύπους. Έπειτα, η πληροφορία αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη για την 

αξιολόγηση της απόδοσης της επιλογής βάσει κληροδοτικών τιμών με την πραγματοποίηση μίας 

ανάλυσης μετά την επιλογή. Τέτοιου τύπου αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλα είδη 

ψαριών κι έχει βρεθεί υψηλό ποσοστό γενετικού κέρδους σε περιπτώσεις που 

πραγματοποιήθηκε επιλογή βάσει κληροδοτικών τιμών σε σχέση με την παραδοσιακή επιλογή 

βάσει φαινοτύπου (Gall and Bakar 2002; Tianshi et al. 2011; Liu et al. 2022).  

Η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από έναν πειραματικό 

πληθυσμό κρανιού, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις βάρους και μήκους με στόχο την 

εκτίμηση γενετικών παραμέτρων σε τρία και δύο αναπτυξιακά στάδια, αντίστοιχα. 

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές της εφαρμογής του ατομικού ζωικού μοντέλου πολλαπλών 

ιδιοτήτων με τη χρήση και των πέντε υπό μελέτη φαινοτύπων, των συνδυασμών των 

φαινοτύπων ανά τέσσερεις και ανά τρείς, χωρίς την επιτυχή σύγκλισή του. Η αδυναμία 

σύγκλισης του ατομικού ζωικού προτύπου ενδεχομένως να οφείλεται στην υψηλή συσχέτιση 

μεταξύ βάρους και μήκους, στο μέγεθος του δείγματος και στις ολοένα λιγότερες μετρήσεις για 

τους φαινοτύπους μεταγενέστερων αναπτυξιακών σταδίων, λόγω της υψηλής θνησιμότητας 

που παρατηρήθηκε. Συνεπώς, για την εκτίμηση των γενετικών παραμέτρων, 

πραγματοποιήθηκαν οι συνδυασμοί των φαινοτύπων σε ζεύγη. 

Καθώς πραγματοποιήθηκε διαλογή βάσει μεγέθους και η εκτροφή των ψαριών έγινε σε δύο 

διαφορετικούς κλωβούς μέχρι την πρώτη μέτρηση, στο ζωικό πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε 

για την εκτίμηση των γενετικών παραμέτρων των υπό μελέτη φαινοτύπων εφαρμόστηκε ο 

κλωβός ως σταθερός παράγοντας. Η εφαρμογή του κλωβού ως σταθερό παράγοντα στην 

παρούσα μελέτη δεν επέφερε μεγάλες αλλαγές στην εκτιμώμενη τιμή του συντελεστή 

κληρονομησιμότητας για τους υπό μελέτη φαινοτύπους με εξαίρεση του βάρους (BW1) στο 

πρώτο στάδιο ανάπτυξης (394 DPH) ο οποίος χωρίς την εφαρμογή σταθερού παράγοντα (τα 

δεδομένα δεν παρουσιάζονται) εμφάνισε υψηλή (0,51), ενώ με την εφαρμογή σταθερού 

παράγοντα εκτιμήθηκε μέτρια τιμή (0,34). Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε μεγάλη αλλαγή στις 

εκτιμήσεις των γενετικών συσχετίσεων μεταξύ φαινοτύπων, όμως αυξήθηκε αρκετά η τιμή του 

τυπικού σφάλματος, ιδίως στις γενετικές συσχετίσεις μεταξύ βάρους BW1 και των υπόλοιπων 

φαινοτύπων. Μία εξήγηση για τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές τυπικών σφαλμάτων στην παρούσα 

μελέτη μπορεί να είναι το μέγεθος του υπό μελέτη δείγματος. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

παρατηρήθηκε υψηλή θνησιμότητα μεταξύ των μετρήσεων, μειώνοντας το αρχικό υπό μελέτη 

δείγμα (n = 847, Πίνακας 3.4) σχεδόν στο μισό (n = 437, Πίνακας 3.6) στην τελευταία μέτρηση. 

Αυτή η ραγδαία μείωση στη διαθεσιμότητα φαινοτυπικών δεδομένων μεταξύ μετρήσεων σε 

συνδυασμό με την άνιση κατανομή των απογόνων σε οικογένειες, ενδεχομένως εισάγει ένα 

σημαντικό συστηματικό σφάλμα, αυξάνοντας το εκτιμώμενο τυπικό σφάλμα, καθώς ο μικρός 
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αριθμός παρατηρήσεων δεν κατανέμεται κοντά στη μέση τιμή, γεγονός που φαίνεται και από 

τη σταδιακή αύξηση τις τυπικής απόκλισης από την πρώτη προς την τελευταία μέτρηση για τον 

κάθε φαινότυπο (Πίνακες 3.2 & 3.3). Σχετικά υψηλές τιμές τυπικού σφάλματος έχουν εκτιμηθεί 

και στις μελέτες των Nousias et al. (2020), όπου οι εκτιμήσεις έγιναν βάσει ενός δείγματος 728 

ατόμων, και των Vallecillos et al. (2021), που μελέτησαν ένα δείγμα 616 ατόμων. Επομένως, η 

μελέτη ενός μεγαλύτερου δείγματος, με μία πιο ομοιόμορφη εκπροσώπηση των οικογενειών 

ενδεχομένως να οδηγήσει σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις των προαναφερθέντων παραμέτρων στο 

υπό μελέτη είδος. 

4.3. Συμπεράσματα 

Η μελέτη της γονικής συνεισφοράς σε νέα είδη που εντάσσονται στις υδατοκαλλιέργειες όπως 

ο κρανιός και η αξιοποίηση της γενεαλογικής αυτής πληροφορίας για τη διερεύνηση γενετικών 

παραμέτρων οικονομικά σημαντικών φαινοτύπων όπως το βάρος και το μήκος είναι πολύ 

σημαντική για την εξέλιξη των στρατηγικών που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια τους βάσει 

γενετικής επιλογής και βελτίωσης. Το μέτριο ποσοστό γονικής ανάθεσης (71,8%) που 

επιτεύχθηκε με το multiplex 12 μικροδορυφορικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία πιθανώς ανέδειξε τη στενή συγγένεια μεταξύ των επιλεγμένων γεννητόρων 

από τα αποθέματα που χρησιμοποιήθηκαν, αναδεικνύοντας την ανάγκη καλύτερης διαχείρισής 

τους. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η ανισότιμη συνεισφορά των γεννητόρων στο παρόν 

πείραμα, όπου περίπου οι μισοί (7) από τους 13 που μελετήθηκαν διαμόρφωσαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό οικογενειών. Οι τιμές του συντελεστή κληρονομησιμότητας που εκτιμήθηκαν για το 

βάρος (0,32-0,80) και το μήκος (0,58-0,72) στην παρούσα μελέτη ήταν κατά κύριο λόγο υψηλές, 

υποδεικνύοντας πως η γενετική επιλογή με στόχο τη γενετική βελτίωση στον κρανιό μπορεί να 

αποδώσει σημαντικά κέρδη, ακόμη και από το πιο πρώιμο υπό μελέτη αναπτυξιακό στάδιο 

(BW1: h2=0,32). Παράλληλα, η υψηλή γενετική συσχέτιση που εκτιμήθηκε μεταξύ βάρους και 

μήκους (rg ~1) υποδεικνύει τη δυνατότητα επιλογής βάσει ενός από τους δύο φαινοτύπους. 

Τέλος, οι υψηλές τιμές τυπικών σφαλμάτων στην παρούσα ανάγκη αναδεικνύουν την ανάγκη 

μελέτης ενός μεγαλύτερου δείγματος για την απόκτηση πιο αξιόπιστων εκτιμήσεων για τις 

παραπάνω γενετικές παραμέτρους, ώστε να σχεδιαστεί ένα καλά δομημένο πρόγραμμα 

γενετικής βελτίωσης για τον κρανιό. 
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