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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1.1. Η συµβολή της µοριακής βιολογίας στις εξελικτικές µελέτες 

 

Η µελέτη της εξελικτικής ιστορίας των οργανισµών αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα θέµατα της επιστήµης της Εξέλιξης. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η 

αναπαράσταση των φυλογενετικών σχέσεων των οργανισµών προσεγγιζόταν µε βάση τις 

µορφολογικές τους οµοιότητες και µε τη βοήθεια των απολιθωµατικών καταγραφών. Τα 

δεδοµένα αυτά δεν ήταν πάντοτε επαρκή ώστε να προσδιοριστούν µε ακρίβεια οι 

φυλογενετικές σχέσεις των οργανισµών, αφού οι µορφολογικοί χαρακτήρες δεν 

αντικατοπτρίζουν πάντοτε πιστά τη φυλογενετική συγγένεια επειδή υπόκεινται στη 

δράση της φυσικής επιλογής και επιπλέον η ποικιλότητά τους καθορίζεται σε µεγάλο 

βαθµό από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Όσον αφορά την διαφοροποίηση των ειδών σε ενδοειδικό επίπεδο, οι σχετικές 

µελέτες περιορίζονταν στην καταγραφή του µορφολογικού πολυµορφισµού και τον 

προσδιορισµό µορφολογικά διαφοροποιηµένων υποειδών που καταλαµβάνουν 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Τα υποείδη θεωρούνται ως ενδιάµεσα στάδια στην 

διαδικασία της ειδογένεσης, αλλά µόνο µε βάση τη µορφολογική τους διαφοροποίηση 

ήταν δύσκολο να θεµελιωθούν βιογεωγραφικές υποθέσεις που να ερµηνεύουν το 

διαχωρισµό τους και το βαθµό διαφοροποίησής τους. 

 Έτσι, για πολλά χρόνια,  οι βιοχηµικοί και οι µοριακοί βιολόγοι θεωρούσαν τις 

εξελικτικές µελέτες ως ένα σύνολο αστήρικτων υποθέσεων και ασυνεπούς 

µεθοδολογίας. Παρότι µια τέτοια άποψη ήταν σίγουρα υπερβολική, η εισαγωγή 

µοριακών τεχνικών τοποθέτησε την Εξέλιξη σε µια πιο στερεή βάση και τη µετέτρεψε σε 

µια επιστήµη όπου οι διάφορες παράµετροι µπορούν να µετρηθούν  ή να υπολογιστούν 

από τα  εµπειρικά δεδοµένα και οι διάφορες θεωρίες να ελεγχθούν σε σχέση µε την 

αντικειµενική πραγµατικότητα (Graur &Li, 2000). 

Η ανάπτυξη νέων µοριακών τεχνικών, όπως οι τεχνικές προσδιορισµού της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) και η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης 

(Polymerase Chain Reaction – PCR), προκάλεσαν επανάσταση στην εξελικτική 

βιολογία.  Η ανάγνωση των µορίων του DNA αποκάλυψε ότι πέρα από το ρόλο τους ως 

φορείς της κληρονοµικότητας, αποτελούν ντοκουµέντα της εξελικτικής ιστορίας των 
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οργανισµών. Το DNA κάθε οργανισµού περιέχει καταγραφές της εξελικτικής του 

ιστορίας κατ’ αναλογία  µε έναν αρχαίο παλίµψηστο: η πληροφορία αυτή είναι 

συγκαλυµµένη και αποσπασµατική, κάποια κοµµάτια µπορεί να λείπουν ενώ κάποια 

άλλα είναι παραποιηµένα και δυσανάγνωστα. Ο κλάδος της µοριακής εξέλιξης έχει 

σκοπό να αποκαλύψει αυτές τις ιστορικές καταγραφές, να συµπληρώσει τα κενά, να 

βάλει σε τάξη την πληροφορία και να την αποκρυπτογραφήσει. Με τη βοήθεια λοιπόν 

των σύγχρονων µοριακών εργαλείων και των µεθόδων φυλογενετικής ανάλυσης µπορεί 

να αναπαρασταθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι φυλογενετικές σχέσεις των οργανισµών 

και η εξελικτική τους ιστορία.  

Ένα από τα πιο χρήσιµα εργαλεία για φυλογενετικές µελέτες αποδείχθηκε ότι 

είναι το µιτοχονδριακό DNA (mtDNA) των ζώων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις µελέτες 

µεταξύ συγγενικών ειδών. ∆ιαθέτει µια σειρά χαρακτηριστικών, (µητρική 

κληρονοµικότητα, απουσία ανασυνδυασµού, ταχύτερη εξέλιξη σε σχέση µε το πυρηνικό 

DNA, οµοπλασµία εντός κάθε ατόµου) που επιτρέπουν µια αρκετά ακριβή καταγραφή 

της εξελικτικής ιστορίας των οργανισµών. Επιπλέον, η παρατήρηση  ότι το mtDNA 

παρουσιάζει µεγάλη ενδοπληθυσµιακή και διαπληθυσµιακή ποικιλότητα, και ότι οι 

µιτοχονδριακές γενεαλογικές γραµµές των οργανισµών, παρουσιάζουν σαφείς 

γεωγραφικές κατανοµές, οδήγησε στη δηµιουργία ενός νέου κλάδου, της 

Φυλογεωγραφίας. Η Φυλογεωγραφία είναι το πεδίο έρευνας που µελετά τις αρχές και τις 

διαδικασίες που καθορίζουν τις γεωγραφικές κατανοµές των γενεαλογικών γραµµών σε 

ενδοειδικό και διαειδικό επίπεδο. Είναι µια συνθετική επιστήµη καθώς βρίσκεται στο 

σταυροδρόµι διαφορετικών µικροεξελικτικών και µακροεξελικτικών κλάδων, όπως η 

µοριακή βιολογία, η πληθυσµιακή γενετική, η ηθολογία, η δηµογραφία, η φυλογενετική 

βιολογία, η παλαιοντολογία, η γεωλογία και η παλαιογεωγραφία (Avise 2000) . Από το 

1987, που πρωτοεισήχθηκε ο όρος, έχουν γίνει δεκάδες µελέτες που σταδιακά 

αποκαλύπτουν τις αρχές και τα πρότυπα της γεωγραφικής διαφοροποίησης των 

πληθυσµών. 
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1.1.2. Ο ρόλος των νησιών στη µελέτη της εξέλιξης και το αρχιπέλαγος του Αιγαίου 
 

Τα νησιωτικά συµπλέγµατα είχαν προσελκύσει από νωρίς το ενδιαφέρον των 

βιολόγων, καθώς διαθέτουν µια σειρά χαρακτηριστικών που τα καθιστούν ιδανικά για τη 

µελέτη των εξελικτικών διαδικασιών. Οι οργανισµοί που απαντώνται σε ένα νησιωτικό 

σύµπλεγµα είναι συνήθως δοµηµένοι σε καλά καθορισµένους πληθυσµούς, µε σαφή 

γεωγραφικά όρια, χωρίζονται από καλά καθορισµένα γεωγραφικά φράγµατα  και συχνά 

εµφανίζουν σαφή πρότυπα διαφοροποίησης. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο ∆αρβίνος και ο 

Wallace συνέλαβαν την ιδέα της εξέλιξης των ειδών µελετώντας νησιωτικά 

συµπλέγµατα. Αλλά και πολλές από τις θεµελιώδεις αρχές της σύγχρονης εξελικτικής 

θεωρίας, όπως η αρχή του ιδρυτή και η γενετική παρέκκλιση διατυπώθηκαν χάρη στην 

µελέτη νησιωτικών πληθυσµών. 

Μέχρι σήµερα, το µεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για εξελικτικές µελέτες 

έχει επικεντρωθεί σε ωκεάνια νησιωτικά συµπλέγµατα, όπως τα Γκαλάπαγκος, τα νησιά 

της Χαβάης και οι Κανάριες νήσοι, λόγω της απλής γεωλογικής ιστορίας τους και του 

σαφούς τρόπου µε τον οποίο εποικήθηκαν από τους οργανισµούς, µέσω διασποράς, αλλά 

και της µικρής ανθρωπογενούς παρέµβασης που είχαν υποστεί µέχρι πρόσφατα. 

Αντιθέτως, το αρχιπέλαγος του Αιγαίου δεν είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των εξελικτικών βιολόγων µέχρι πρόσφατα, ίσως λόγω του λιγότερου εξωτικού 

χαρακτήρα του και της πολύπλοκης γεωλογικής ιστορίας του. Όµως, η περιοχή αυτή 

είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καθώς περιέχει ένα πλήθος νησιών µε διαφορετική 

έκταση και παλαιογεωγραφική ιστορία, αποτελεί περιοχή έντονης διαφοροποίησης για 

πολλούς οργανισµούς, και διαθέτει µεγάλη βιοποικιλότητα. Όλα σχεδόν τα σηµερινά 

νησιά του Αιγαίου έχουν ηπειρωτικό χαρακτήρα και είχαν αποτελέσει στο παρελθόν 

τµήµατα ηπειρωτικών περιοχών που διαχωρίστηκαν λόγω τεκτονικών συµβάντων και 

µεταβολών της στάθµης της θάλασσας (ευστατισµός). Η εξάπλωση και διαφοροποίηση 

των φυτικών και ζωικών οργανισµών στο χώρο αυτό  είναι αποτέλεσµα ενός 

συνδυασµού βικαριανιστικών γεγονότων και γεγονότων διασποράς. Οι διάφοροι 

οργανισµοί, ανάλογα µε την ικανότητα διασποράς τους και το χρόνο παρουσίας τους 

στην περιοχή, είτε ακολούθησαν µια καθαρά βικαριανιστική κατανοµή είτε µπόρεσαν 

και διασπάρθηκαν σε άλλες περιοχές ξεπερνώντας τα θαλάσσια φράγµατα. Επιπλέον, ο 

άνθρωπος µε την παρουσία του στο χώρο αυτό για αρκετές χιλιάδες χρόνια, µετέβαλε τις 

κατανοµές των ειδών, µε  το να εισάγει νέα είδη σε περιοχές που δεν υπήρχαν πριν και 

να οδηγήσει σε εξαφάνιση άµεσα ή έµµεσα άλλα είδη ή πληθυσµούς ειδών. Έτσι η 
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ερµηνεία των κατανοµών και της διαφοροποίησης των οργανισµών της περιοχής είναι 

πολλές φορές δύσκολη και  αινιγµατική. Η µοριακή βιολογία προσφέρει πλέον τα 

εργαλεία για να µελετηθούν µε αρκετή σαφήνεια οι φυλογενετικές σχέσεις των 

πληθυσµών και να αποκαλυφθεί η φυλογενετική τους ιστορία.  

Μέχρι σήµερα, η µελέτη της διαφοροποίησης των ειδών και των πληθυσµών 

τους στην περιοχή του Αιγαίου περιορίζεται αποκλειστικά σε παραδοσιακές 

προσεγγίσεις µε βάση τη διαφοροποίηση των µορφολογικών χαρακτήρων και τις 

βιογεωγραφικές κατανοµές τους. Οι προσεγγίσεις αυτές, συχνά αδυνατούν λόγω της 

αναλυτικής ικανότητας των µεθόδων που χρησιµοποιούν, να προσφέρουν ασφαλείς 

ερµηνείες  της εξελικτικής ιστορίας των οργανισµών και να καθορίσουν µε σχετική 

ακρίβεια τους παράγοντες που διαµόρφωσαν τα σηµερινά πρότυπα κατανοµής και 

διαφοροποίησης τους. Η µόνη ολοκληρωµένη µελέτη σε σχέση µε την παρούσα, είναι η 

διδακτορική διατριβή του ∆ρ. Β. ∆ουρή που µελέτησε τη µοριακή εξέλιξη και 

φυλογεωγραφία των χερσαίων σαλιγκαριών του γένους Albinaria στην ίδια περιοχή. Η 

µελέτη αυτή συνέβαλε ως ένα βαθµό στην κατανόηση των προτύπων διαφοροποίησης 

της Albinaria στην περιοχή του Αιγαίου, αλλά δεν µπόρεσε να συσχετίσει τους 

διαχωρισµούς των διαφόρων ειδών µε συγκεκριµένα παλαιογεωγραφικά γεγονότα. 

 

1.1.3. Η επιλογή του Mediodactylus kotschyi ως αντικείµενο της παρούσας µελέτης 
 

Το Mediodactylus kotschyi επιλέχθηκε ως αντικείµενο της παρούσας διατριβής 

γιατί διαθέτει µια σειρά χαρακτηριστικών που το καθιστούν έναν ιδανικό οργανισµό για 

τη µελέτη των εξελικτικών διεργασιών στην περιοχή του Αιγαίου και ειδικότερα, για την 

επίδραση των παλαιογεωγραφικών γεγονότων στη διαµόρφωση των φυλογεωγραφικών 

προτύπων των οργανισµών. Εµφανίζει ευρεία γεωγραφική εξάπλωση που καλύπτει όλα 

σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου, από τα πιο µεγάλα µέχρι και κάποια από τα πιο µικρά, 

καθώς και τις γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές. Η παρουσία του σε ολόκληρο το Αιγαίο 

επιτρέπει να ελεγχθεί η επίδραση διαφόρων παλαιογεωγραφικών γεγονότων στη 

γεωγραφική διαφοροποίηση των πληθυσµών του. Επιπλέον, εµφανίζει µεγάλη 

µορφολογική διαφοροποίηση µε πολλά προσδιορισµένα υποείδη, γεγονός που φανερώνει 

ότι η παρουσία του στην περιοχή είναι αρκετά παλαιά και οι αποµονώσεις κάποιων 

πληθυσµών του µεγάλης διάρκειας. 
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1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Το Mediodactylus kotschyi είναι ένα µικρό σαµιαµίδι της οικογένειας των 

Gekkonidae .Η οικογένεια περιλαµβάνει περίπου 1018 είδη που απαντώνται κυρίως σε 

τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Ο αριθµός των ειδών µεταβάλλεται συνεχώς, καθώς 

η συστηµατική τους βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση. Τα µέλη της οικογένειας 

Gekkonidae είναι σαύρες µικρού µεγέθους, µε µεγάλο κεφάλι και µάτια και έχουν 

µαλακό δέρµα µε κοκκία, το οποίο µπορεί να φέρει και διογκωµένα φυµάτια. Τα 

περισσότερα είναι νυκτόβια, αν και σε θερµότερες περιοχές µπορεί να είναι δραστήρια 

και κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Είναι πολύ καλοί αναρριχητές, αφού εκτός από νύχια 

φέρουν συνήθως και µια σειρά από κολλώδη εξογκώµατα στα άκρα των ποδιών τους. 

Το M. kotschyi φθάνει τα 135mm µέγιστο συνολικό µήκος σώµατος. Η ουρά 

έχει µήκος λίγο µεγαλύτερο από το κυρίως σώµα. Έχει κεφάλι πλατύ και επίπεδο που 

ξεχωρίζει από το λαιµό. Τα δάκτυλά του είναι λεπτά και κυρτά και δεν φέρουν κολλώδη 

εξογκώµατα. Στην πλάτη έχει συνήθως 8-12 επιµήκεις σειρές από καρινωτές φολίδες 

που συνεχίζουν στην ουρά. Ο χρωµατισµός του ποικίλλει από ανοιχτό γκρι, κιτρινοκαφέ 

έως σκούρο καφέ και γκρι µαύρο. Συνήθως στην πλάτη έχει εγκάρσιες κυµατιστές 

σκούρες ραβδώσεις. Το ζώο µπορεί να αλλάζει το χρωµατισµό του ανάλογα µε τα 

περιβαλλοντικά ερεθίσµατα. Τη νύχτα είναι συνήθως ανοιχτόχρωµα, ενώ κάτω από τον 

ήλιο σκουρόχρωµα. Επίσης, όταν αψιµαχούν για λόγους χωροκρατικότητας αλλάζουν 

χρώµα. Η κοιλιακή πλευρά είναι άσπρη γκρι έως έντονα κίτρινη ή πορτοκαλί (Beutler, 

1981). 

 

1.2.1. Περιοχή Εξάπλωσης 
 

Η περιοχή εξάπλωσης του είδους (εικόνα 1.1), ξεκινώντας από τα ∆υτικά, 

περιλαµβάνει, τη ΝΑ Ιταλία, τα Νότια Βαλκάνια (Αλβανία, π.Γ.∆. Μακεδονίας, 

Βουλγαρία, Ελλάδα), τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, τις νότιες ακτές της Κριµαίας, την 

Τουρκία µέχρι τα σύνορα µε την Γεωργία στα βόρεια και µέχρι τα σύνορα µε Ιράν στα 

ΝΑ, τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ και την Κύπρο  (Beutler, 1981). Η εξάπλωση του 

είδους δεν είναι συνεχής σε όλη την περιοχή κατανοµής. Στα Βαλκάνια εξαπλώνεται 

κυρίως σε παράκτιες και χαµηλού υψοµέτρου περιοχές. Απαντάται σε παράκτιες 

περιοχές της Αλβανίας και της ∆υτικής Ελλάδας  και παρακάµπτοντας τον ορεινό όγκο 
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της Πίνδου συνεχίζει στις ανατολικές ακτές των Βαλκανίων µέχρι τη Βάρνα της 

Βουλγαρίας. Στις κοιλάδες των ποταµών Έβρου, Στρυµώνα και Αξιού φθάνει 

βορειότερα, έως τα βουνά των Κεντρικών Βαλκανίων (Beutler & Gruber, 1977 και 

αναφορές εντός). Νότια, απαντάται σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Οι περιοχές 

εύρεσης του είδους στη Βαλκανική είναι γενικά αποµονωµένες και χρειάζονται 

περισσότερες πανιδικές µελέτες ώστε να συµπληρωθεί µε περισσότερη ακρίβεια ο 

χάρτης κατανοµής.  

Τελείως διαφορετική από τη χέρσο εµφανίζεται η κατάσταση στα νησιά του 

Αιγαίου, για τα οποία υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές. Εδώ η εξάπλωση είναι σχεδόν 

χωρίς απουσία (Gruber & Fuchs, 1977; Beutler & Gruber, 1977). Στα µικρά και µεσαίου 

µεγέθους νησιά το είδος αφθονεί. Στα µεγάλα νησιά εµφανίζει αραιούς και 

εντοπισµένους πληθυσµούς ή απουσιάζει. Αυτό οφείλεται προφανώς σε οικολογικούς 

λόγους (παρουσία θηρευτών και ανταγωνιστών, απουσία κατάλληλων βιοτόπων). Έτσι, 

σε µεγάλα νησιά όπως η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Ρόδος, Κως, κτλ)  

και τα νησιά του Ιονίου, το είδος εµφανίζει αραιούς και εντοπισµένους πληθυσµούς ή 

απουσιάζει, ενώ σε πολλές γειτονικές προς αυτά βραχονησίδες απαντάται σε πυκνούς 

συνήθως πληθυσµούς. Στην Κύπρο, σε αντίθεση µε τα άλλα µεγάλα νησιά  το είδος 

αφθονεί.  

Στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή η εικόνα είναι κάπως αντίστοιχη µε της 

Βαλκανικής. Υπάρχουν αποµονωµένες περιοχές εξάπλωσης και χρειάζονται επισταµένες 

πανιδικές µελέτες για να διαπιστωθούν τα όρια της κατανοµής.  Το είδος εξαπλώνεται 

στη Β∆ και ∆υτική Τουρκία, στις νότιες περιοχές, στην περιοχή των κεντρικών λιµνών 

και σε µια περιοχή στη ΒΑ Τουρκία στα σύνορα µε Γεωργία (Baran & Gruber, 1982) 

 

1.2.2. Στοιχεία Οικολογίας 
 

Βιότοπος: Ο κύριος βιότοπός του είναι µέρη ξηρά, πετρώδη ή βραχώδη µε 

αραιή φρυγανική ή µακκία βλάστηση. Τέτοιοι βιότοποι είναι εκτεταµένοι στα νησιά του 

Αιγαίου όπου το είδος αφθονεί. Όµως, το M. kotschyi  καταλαµβάνει µια ποικιλία 

βιοτόπων σε όλο το εύρος της κατανοµής του. Στα βόρεια της κατανοµής του απαντάται 

κυρίως σε ανθρώπινα κτίσµατα (σπίτια, αποθήκες). Η συγκεκριµένη επιλογή βιοτόπου 

έχει παρατηρηθεί στην Κριµαία, Βουλγαρία, π. Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας  (Beutler  1981 και  αναφορές εντός), στη  Βόρεια Ελλάδα (Πιερία, Κιλκίς)  
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και την Πελοπόννησο (προσωπικές παρατηρήσεις), αλλά και σε κάποιες περιοχές της 

Μέσης Ανατολής.  Ειδικά σε περιοχές που απουσιάζουν κατάλληλοι φυσικοί βιότοποι 

απαντάται αποκλειστικά σε ανθρώπινα κτίσµατα. Στην  Κριµαία και τη Βουλγαρία 

απαντάται και εκτός ανθρώπινων ενδιαιτηµάτων, όπως σε περιοχές µε φραγκοσυκιές στα 

νησιά της Μαύρης Θάλασσας. Στις Κυκλάδες εµφανίζει µεγάλες πληθυσµιακές 

πυκνότητας στις πέτρινες αναβαθµίδες που είναι κατασκευασµένες σε επικλινείς 

περιοχές για να συγκρατούν το χώµα για καλλιέργειες. Παρ’ ότι αποφεύγει περιοχές µε 

δένδρα, στο Ισραήλ (Werner 1966) και τα Άδανα (Beutler 1981) απαντάται σχεδόν 

αποκλειστικά πάνω σε κορµούς δένδρων (ελιές, χαρουπιές, συκιές, ευκαλύπτους κτλ) 

αλλά και σε ξύλινους τηλεφωνικούς στύλους. Γενικά, πάντως, χαρακτηρίζεται ως 

ανθρωπόφοβο είδος (Beutler & Gruber, 1977), σε αντίθεση µε τα άλλα είδη σαµιαµιθιών 

της Ελλάδας (Hemidactylus turcicus και Tarentola mauritanica) που είναι κυρίως 

ανθρωπόφιλα. 

 

∆ραστηριότητα: Ενώ τα περισσότερα µέλη της οικογένειας των Gekkonidae  

είναι νυκτόβια (Avery 1982), το M. kotschyi δραστηριοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας. Για την περιοχή του Κεντρικού και Νότιου Αιγαίου οι Valakos (1989) και 

Valakos & Vlachopanos (1989) αναφέρουν ότι το καλοκαίρι το M. kotschyi 

δραστηριοποιείται σε δύο περιόδους κατά τη διάρκεια της ηµέρας, µία από την ανατολή 

του ηλίου (6:30 π.µ.) µέχρι τις 10:00 π.µ. και µια δεύτερη λίγο πριν τη δύση του ήλιου 

(7:00 µ.µ.) έως τις 10:00 µ.µ. Τους µήνες από Νοέµβριο µέχρι Μάρτιο εµφανίζει µία 

περίοδο δραστηριότητας από τις 10:00 µ.µ. µέχρι τις 4:30 µ.µ.  

Το M. kotschyi όπως όλα σχεδόν τα ερπετά είναι εξώθερµο ζώο και ρυθµίζει τη 

θερµοκρασία του σώµατός του απορροφώντας θερµότητα από το περιβάλλον. 

Απορροφάει θερµότητα είτε από το υπόστρωµα (κυρίως πέτρες) πάνω στο οποίο 

κινείται, είτε µε την έκθεσή του στον ήλιο (γι αυτό το λόγο µεγάλο µέρος της 

δραστηριότητας του αναλίσκεται στο να λιάζεται πάνω σε πέτρες). Είναι ευρυθερµικό 

ζώο καθώς µπορεί να είναι δραστήριο σε θερµοκρασίες σώµατος από 9ο – 37ο C. Η 

θερµοκρασία του σώµατος βρίσκεται σε γραµµική συσχέτιση µε τη θερµοκρασία του 

υποστρώµατος και του αέρα και γι αυτό το λόγο κατατάσσεται στην κατηγορία των 

θερµοπροσαρµοστών (thermoconformer). Έτσι, η θερµοκρασία του περιβάλλοντος 

καθορίζει άµεσα τη δραστηριότητα του ζώου.  
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∆ιατροφή: Το M. kotschyi τρέφεται κυρίως µε αρθρόποδα και ειδικότερα µε 

προνύµφες εντόµων, ισόποδα, αράχνες, θυσάνουρα, κολεόπτερα και µυρµήγκια. 

(Valakos & Vlachopanos 1989, Valakos & Polymeni 1990). Η σύνθεση της τροφής του 

αλλάζει ανάλογα µε την εποχή, κυρίως µεταξύ ξηρής και υγρής περιόδου και φανερώνει 

έναν τροφικό οπορτουνισµό (Valakos & Vlachopanos 1989). Την άνοιξη και το 

καλοκαίρι κύρια τροφή (> 80%) αποτελούν οι προνύµφες εντόµων, ενώ το φθινόπωρο 

και το χειµώνα το ποσοστό αυτό µειώνεται και αυξάνει η συµµετοχή αραχνών, 

µυρµηγκιών, ισοπόδων. Το M. kotschyi είναι κυρίως παθητικός θηρευτής (sit and wait 

predator) όπως φανερώνει το µεγάλο ποσοστό κινητικών ατόµων που αποτελούν τη λεία 

του. 

 

Αναπαραγωγή: Η περίοδος αναπαραγωγής στην περιοχή του Αιγαίου διαρκεί 

από το Μάιο έως τον Οκτώβριο και το θηλυκό γεννάει µία φορά, δύο συνήθως αυγά. Τα 

αυγά έχουν ασβεστολιθικό κέλυφος και εναποτίθενται ελεύθερα ανάµεσα σε πέτρες. Στο 

Ισραήλ τα αυγά εκκολάπτονται από τον Ιούλιο µέχρι τον Οκτώβριο και η περίοδος 

επώασης είναι 78-83 µέρες. Στα νησιά του Αιγαίου η επώαση διαρκεί περισσότερο και 

τα αυγά εκκολάπτονται κυρίως τον Οκτώβριο, αλλά αν επικρατούν κακές καιρικές 

συνθήκες η εκκόλαψη µπορεί να γίνει και την επόµενη άνοιξη (Beutler 1981). Τα 

νεογέννητα έχουν µήκος 19-22 mm και βάρος 0,2 – 0,4 gr (Beutler 1981, Valakos & 

Vlachopanos 1989). Ωριµάζουν σεξουαλικά σε 1-1,5 χρόνο ενώ τον τρίτο χρόνο της 

ζωής τους φθάνουν το µέγεθος ενήλικου ατόµου. Στο Ισραήλ τα νεογέννητα φθάνουν 

µέχρι το φθινόπωρο σε µήκος 23-33 mm, το χειµώνα σταµατάει η ανάπτυξή τους, το 

Φλεβάρη ξαναρχίζει και µέχρι το επόµενο φθινόπωρο έχουν µήκος 37-43 mm. Ζώα 3 

χρονών έχουν µήκος 43 + mm. Στην Ελλάδα τον πρώτο Απρίλιο µετά τη γέννησή τους  

φθάνουν σε µήκος µέχρι τα 28 mm ενώ ζώα 1,5 χρόνου έχουν µήκος µεταξύ 32-36 mm. 

Η µέγιστη διάρκεια ζωής σε αιχµαλωσία υπολογίστηκε ότι είναι 9 χρόνια (Werner 1966, 

Beutler 1981). Η µακροβιότητα σε φυσικές συνθήκες είναι προφανώς µικρότερη. 

 

Ανταγωνισµός-Θήρευση: Οι κύριοι θηρευτές του M. kotschyi είναι άλλες πιο 

µεγαλόσωµες σαύρες (όπως η Podarcis erhardii που σε πολλά µέρη στο Αιγαίο 

βρίσκεται σε συµπατρία µε το M. kotschyi) καθώς και φίδια (όπως η οχιά Vipera 

ammodytes) (Valakos & Vlachopanos 1989, Beutler 1981).  Ως θηρευτές αναφέρονται 

και οι γάτες όπως και αράχνες της οικογένειας Lycosidae.  
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Ανταγωνισµός υπάρχει µεταξύ M. kotschyi και Hemidactylus turcicus. Στα 

νησιά του Αιγαίου το M.kotschyi βρίσκεται µακριά από ανθρώπινους οικισµούς, ενώ το 

Hemidactylus turcicus απαντάται σχεδόν αποκλειστικά εκεί. Σε περιοχές όπου 

απουσιάζει το Hemidactylus turcicus (Κριµαία, Βουλγαρία, µερικά µέρη της Βόρειας 

Ελλάδας και της Ανατολίας), το M. kotschyi απαντάται και σε ανθρώπινα ενδιαιτήµατα. 

Οι Beutler & Gruber (1979) αναφέρουν ότι υπάρχει ανταγωνισµός και µε την Podarcis 

erhardii αλλά και µε την Tarentola mauritanica. Το γεγονός ότι το M. kotschyi  

εµφανίζει πολύ µεγάλες πληθυσµιακές πυκνότητες σε µικρά νησιά, απ’ όπου 

απουσιάζουν άλλες σαύρες και φίδια, ενώ σε µεγάλα νησιά και ηπειρωτικές περιοχές 

εµφανίζει χαµηλές πυκνότητες ή απουσιάζει, ακόµα και όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι 

βιότοποι, φανερώνει ότι ο ανταγωνισµός και η θήρευση είναι από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες που καθορίζουν την κατανοµή και την αφθονία του µέσα στα όρια 

εξάπλωσής του. 

 

Άλλα στοιχεία: Το M. kotschyi, όπως και άλλα σαµιαµίδια, έχει την ικανότητα 

να παράγει ήχους. Όταν συλληφθεί παράγει ήχους κινδύνου («ιιικκ»), ενώ κατά τη 

διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας και το αρσενικό και το θηλυκό παράγουν 

ερωτικούς ήχους που συνίστανται από µια σειρά γρήγορα επαναλαµβανόµενων «κλικ» 

(κλικ-κλικ-κλικ-κλικ-κλικ-κλικ……) (Frankenberg, 1977). 

 

1.2.3. Η Συστηµατική του είδους - Μορφολογική διαφοροποίηση 
  

Η συστηµατική θέση του είδους είναι η ακόλουθη: 

Φύλο: Χορδωτά (Chordata), Υποφύλο: Σπονδυλόζωα (Vertebrata), Οµοταξία: 

Ερπετά (Reptilia), Υφοµοταξία: Lepidoasauria, Τάξη:  Squamata, Υπόταξη: Sauria, 

Οικογένεια: Gekkonidae, Υποοικογένεια: Gekkoninae, Γένος: Mediodactylus, Είδος: 

Mediodactylus kotschyi. 

Το M. kotschyi, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει καταταγεί διαδοχικά στα γένη 

Gymnodactylus, Cyrtodactylus, Cyrtopodion. Πολύ πρόσφατα, οι Macey et al. (2000), µε 

τη χρήση αλλοενζυµικών δεδοµένων, υποστήριξαν τη µονοφυλία των γενών 

Cyrtodactylus, Cyrtopodion και Mediodactylus και κατέταξαν το kotschyi στο γένος 

Mediodactylus. Το γεγονός ότι χρησιµοποιήθηκαν πολύ λίγα είδη από κάθε γένος ενώ 
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δεν χρησιµοποιήθηκαν καθόλου άτοµα M. kotschyi, δεν αποκλείει µια νέα αναθεώρηση 

του γένους στο άµεσο µέλλον, όταν συγκεντρωθούν περισσότερα µοριακά δεδοµένα. 

Οι διάφοροι πληθυσµοί του M. kotshyi παρουσιάζουν µεγάλη µορφολογική 

ποικιλοµορφία ιδιαίτερα στο χώρο του Αιγαίου. Πολλά νησιά και νησίδες, κυρίως στο 

νότιο Αιγαίο, φέρουν από έναν ιδιαίτερο πληθυσµό. ∆ιάφοροι ερευνητές έχουν 

ασχοληθεί µε τα συστηµατικά προβλήµατα του είδους και έχουν προχωρήσει στην 

περιγραφή υποειδών (Boettger, 1888; Stepanek, 1934, 1937b, 1939; Beutler & Gruber, 

1977 κ.ά). Η περιγραφή των υποειδών στηρίζεται κυρίως σε αριθµητικούς χαρακτήρες 

που αφορούν τη φολίδωση του ζώου. Οι χαρακτήρες αυτοί παρουσιάζουν µεγάλη 

ποικιλοµορφία και επικάλυψη µεταξύ των διαφορετικών πληθυσµών και έτσι καθιστούν 

τον προσδιορισµό των υποειδών επισφαλή. Κατά καιρούς διάφοροι ερευνητές 

προχώρησαν σε περιγραφή νέων υποειδών και αναθεώρηση παλαιότερων και έτσι κανείς 

δεν µπορεί να πει µε ακρίβεια πόσα ακριβώς είναι τα προσδιορισµένα υποείδη σήµερα. 

Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν πιο πρόσφατα και πιο συνολικά µε τα συστηµατικά 

προβλήµατα του είδους είναι οι Beutler & Gruber (1977) και Beutler (1981), που 

ασχολήθηκαν µε τα ευρωπαϊκά υποείδη και οι Baran & Gruber (1982), που 

ασχολήθηκαν µε τα µικρασιατικά υποείδη.  

Οι Beutler & Gruber µελέτησαν ένα µεγάλο αριθµό δειγµάτων από 147 

πληθυσµούς από την ευρωπαϊκή περιοχή κατανοµής του είδους και κατέληξαν στο ότι 

υπάρχουν 17 ευρωπαϊκά υποείδη. Τα συστηµατικά γνωρίσµατα στα οποία στηρίχθηκαν 

αφορούσαν κυρίως το µήκος του σώµατος, την απουσία ή παρουσία µηριαίων πόρων 

στα αρσενικά, τον αριθµό διαφόρων φυµατίων και φολίδων της κεφαλής και του 

σώµατος και τη µορφολογία των δακτυλίων της αναγεννηµένης ουράς. Ο διαχωρισµός 

σε υποείδη στηρίχθηκε στην εσωτερική ποικιλότητα κάθε δείγµατος. Αν δεν υπήρχε 

επικάλυψη µεταξύ της εσωτερικής µεταβλητότητας δύο δειγµάτων σε έναν ή 

περισσότερους χαρακτήρες, κατατάσσονταν ως διαφορετικά υποείδη. Εάν υπήρχε 

επικάλυψη έστω και σε έναν χαρακτήρα, τα δείγµατα τοποθετούνταν στο ίδιο υποείδος. 

Κάποιοι πληθυσµοί θεωρήθηκαν ως µεταβατικές µορφές µεταξύ γειτονικών υποειδών. Ο 

Beutler (1981) κατάταξε τα ευρωπαϊκά υποείδη σε τέσσερις οµάδες. 

Οι Baran & Gruber (1982), µελέτησαν τους µικρασιατικούς πληθυσµούς του 

M. kotschyi και τελικά αναγνώρισαν την ύπαρξη 7 διαφορετικών υποειδών, που 

εξαπλώνονται στην Τουρκία και Κύπρο και 2 οµάδων πληθυσµών που θεωρούνται 

µεταβατικές µορφές. Ο Beutler (1981) αναφέρει ότι όλα τα ασιατικά υποείδη µπορούν 

να συµπεριληφθούν στην οµάδα υποειδών danilewskii. 
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Παρακάτω δίνονται οι οµάδες υποειδών µε τα υποείδη που περιλαµβάνει η 

κάθε µία και τις περιοχές που αυτά εξαπλώνονται: 

 

1. οµάδα kotschyi 

 

M. k. kotschyi (Steindachner, 1870): Κυκλάδες: Σύρος, Γάιδαρος και Ασπρονήσι (κοντά 

στη Σύρο). 

M. k. fuchsi (Beutler & Gruber, 1977): Βόρειες Σποράδες. 

M. k. schultzewestrumi (Beutler & Gruber, 1977): Βάλαξα (κοντά στη Σκύρο). 

M. k. tinensis (Beutler & Frör, 1980): Τήνος, Άνδρος. 

M. k. saronicus (Werner, 1937): Νησιά Αργοσαρωνικού, ∆υτικές και Κεντρικές 

Κυκλάδες, Ικαρία, Αντικύθηρα. 

M. k. buchholzi (Beutler & Gruber, 1977): Σίφνος, Κιτριανή (κοντά στη Σίφνο). 

M. k. solerii (Wettstein, 1937): ∆ωδεκάνησα: Αστυπάλαια, Οφιδούσα (∆υτικά της 

Αστυπάλαιας), Λιβάδι, Κίναρος, Λεβίθα και Σύρνα. 

M. k. rumelicus (Müller, 1939): Plovdin (Νότια Βουλγαρία). 

M. k. bibroni (Beutler & Gruber, 1977): Απουλία (ΝΑ Ιταλία), νότια ηπειρωτικά 

Βαλκάνια, Κύθηρα, Κύθνος. 

M. k. skopjensis (Karaman, 1965): Σκόπια. 

 

2. οµάδα danilewskii 

 

M. k. danilewskii (Strauch, 1887): Β∆ Τουρκία, περιοχή Κιουτάχειας, Αφιόν, Άγκυρας, 

περιοχή κεντρικών λιµνών, περιοχή Ικονίου (Konya), Κριµαία, Βουλγαρία, Θράκη. 

M. k. beutleri (Baran & Gruber, 1981): ∆υτική Τουρκία από Αϊβαλί στα βόρεια µέχρι 

Bodrum στα νότια καθώς και στις γειτονικές νησίδες του Αιγαίου. 

M. k. ciliciensis (Baran & Gruber, 1981): Νότια Τουρκία από Antalya στα ∆υτικά µέχρι 

τη Σελεύκεια στα Ανατολικά. 

M. k. ponticus  (Baran & Gruber, 1982): Βόρεια Τουρκία, περιοχή Tokat, Amasya, Sivas 
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M. k. colchicus (Nikolskij, 1902): ΒΑ Τουρκία στα σύνορα µε Γεωργία στην περιοχή 

Atvin. 

M. k. syriacus (Stepanek, 1937a): Νότια Τουρκία στα σύνορα µε Συρία, Συρία. 

M. k. fitzingeri (Stepanek, 1937a): Κύπρος 

M. k. orientalis (Stepanek, 1937a): Νότια Συρία, Λίβανος, Ισραήλ. 

 

3. οµάδα bartoni 

 

M. k. bartonii (Stepanek, 1934): Κρήτη: Ψηλορείτης, Λευκά Όρη. 

M. k. wettsteini (Stepanek, 1937a): Μικρονήσι (Κόλπος Μιραµπέλου, Ανατολική 

Κρήτη), Χρυσή, Μικρονήσι και Κουφονήσι (ΝΑ της Κρήτης). 

 

4. οµάδα oertzeni 

 

M. k. oertzeni (Boettger, 1888): ∆ωδεκάνησα: Κάρπαθος, Σαρία, Κάσος και Αρµάθια 

(κοντά στην Κάσο). 

M. k. stepaneki (Wettstein, 1937): ∆ωδεκάνησα: Μεγάλο Σοφράνο (Νότια της 

Αστυπάλαιας). 

M. k. adelphiensis (Beutler & Gruber, 1977): ∆ωδεκάνησα: ∆ύο Αδελφές και Τρία 

Νησιά (ΝΑ της Αστυπάλαιας). 

M. k. kalypsae (Stepanek, 1939): Γαύδος. 

 

Επιπλέον, στις νησίδες Στρογγυλή και Μάκρη µεταξύ Χάλκης και Ρόδου, 

περιγράφηκε ένα νέο υποείδος το M.k. bileki (Tiedemann & Häupl, 1980). 

Με βάση τα όσα αναφέραµε, µπορούν να διακριθούν 25 διαφορετικά υποείδη. 

Αλλά και αυτός ο αριθµός δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιος καθώς ο προσδιορισµός 

κάποιων από τα υποείδη έχει στηριχθεί σε µικρό αριθµό δειγµάτων, ενώ υπάρχουν και 

πολλοί πληθυσµοί οι οποίοι δεν έχουν εξεταστεί από ταξινοµική άποψη. Επιπλέον 

υπάρχουν πολλές περιοχές, κυρίως στη Μικρά Ασία, οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί µε 

λεπτοµέρεια από πανιδική άποψη και έτσι δεν γνωρίζουµε την πλήρη κατανοµή του 
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είδους, όπως και τα γεωγραφικά όρια εξάπλωσης πολλών από τα υποείδη. Στην εικόνα 

1.1 φαίνεται η εξάπλωση των υποειδών του M. kotschyi. 
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1.3. ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η παλαιογεωγραφική εξέλιξη 

της περιοχής των Νοτίων Βαλκανίων, του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας, µε έµφαση 

στα γεγονότα που πιθανώς επηρέασαν την κατανοµή και τη γεωγραφική διαφοροποίηση 

των πληθυσµών του Mediodactylus kotschyi. Οι γεωλογικές και παλαιοντολογικές 

πληροφορίες που υπάρχουν µας παρέχουν µια γενική εικόνα της παλαιογεωγραφίας της 

περιοχής, από το Μειόκαινο µέχρι σήµερα, αλλά δεν είναι επαρκείς ώστε να γνωρίζουµε 

µε βεβαιότητα τις συνδέσεις και τη µορφή των νησιωτικών σχηµατισµών στο χώρο του 

Αιγαίου κατά τις διαδοχικές γεωλογικές περιόδους. Οι παλαιογεωγραφικοί χάρτες που 

παρουσιάζονται προέρχονται κυρίως από τις εργασίες των Steininger & Rögl (1984), για 

ότι αφορά την παλαιογεωγραφική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, και 

των ∆ερµιτζάκη και Παπανικολάου (1981) και ∆ερµιτζάκη (1989), για ότι αφορά την 

περιοχή του Αιγαίου. 

Στον Πίνακα 1.1, στο τέλος του παρόντος υποκεφαλαίου για τη διευκόλυνση 

του αναγνώστη, δίνονται συνοπτικά οι γεωλογικές περίοδοι από το Μειόκαινο µέχρι 

σήµερα και τα αντίστοιχα κύρια παλαιογεωγραφικά γεγονότα που συνέβησαν στην 

περιοχή του Αιγαίου. 

 

Τέλη Ολιγοκαίνου – Αρχές Μειοκαίνου (25 – 17 εκ. χρόνια) 

 

 Στις αρχές του Καινοζωικού αιώνα, η περιοχή µεταξύ της Αφρικής και της 

Ευρασίας καταλαµβάνονταν από µια µεγάλη θάλασσα την Τηθύ, η οποία ένωνε τον 

Ατλαντικό µε τον Ινδικό Ωκεανό. Η κίνηση της Αφρικανικής πλάκας προς Βορά άρχισε 

να κλείνει την Τηθύ και να προκαλεί την ορογένεση µια αλυσίδας βουνών που 

περιλαµβάνει τις Άλπεις, τις ∆ειναρίδες, τις Ελληνίδες οροσειρές και τα βουνά του 

Ταύρου. Ως αποτέλεσµα της ανύψωσης των βουνών αυτών, η Τηθύς χωρίστηκε σε δύο 

εσωτερικές θάλασσες: τη Μεσόγειο και την Παρατηθύ. Μεταξύ της Ανατολικής 

Μεσογείου και της Παρατηθύος, οι Steininger & Rögl (1984) υποθέτουν ότι υπήρχε µια 

µεγάλη ηπειρωτική περιοχή που εκτείνονταν από τη Γιουγκοσλαβία µέχρι τη σηµερινή 

Τουρκία (εικόνα 1.2). Στην περιοχή του Αιγαίου η αναδυόµενη οροσειρά της Πίνδου 

χωρίζονταν  από  την   περιοχή  αυτή  µε  τη  µεσοελληνική   αύλακα  (∆ερµιτζάκης  και  
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Εικόνα 1.2: Παλαιογεωγραφικός
χάρτης της Μεσογείου κατά τα 
τέλη Ολιγοκαίνου (25-23 εκ. χρ. 
πριν)  (τροποποιηµένος, από 
Steininger & Rogl, 1984). Το 
τετράγωνο υποδεικνύει  την  
ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.  

Εικόνα 1.4: Παλαιογεωγραφικός
χάρτης της Μεσογείου κατά το 
κατώτερο Μειόκαινο (20 - 17 εκ. χρ. 
πριν)   (τροποποιηµένος,  από 
Steininger & Rogl, 1984). Το 
τ ετράγωνο  υποδε ικ νύε ι  την  
ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. 

Εικόνα  1.3: Παλαιογεωγραφικός
χά ρ τ ης  τ η ς  Ελλ ά δα ς  κα τά  τ ο
Ακουϊ τάνιο  (~23 εκ .  χρ .  πριν )
(τροποποιηµένος, από ∆ερµιτζάκη, 1989)

ΤΕΛΗ ΟΛΙΓΟΚΑΙΝΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ

Υπόµνηµα ξηρά

λίµνη

θάλασσα

ηφαιστειακό τόξο
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Παπανικολάου, 1981) (εικόνα 1.3). Περίπου 20 εκ. χρόνια από σήµερα, η σύγκρουση της 

Αραβικής  πλάκας  µε  την  Ευρασιατική  προκάλεσε  την  ένωση  της  προαναφερθείσας 

ηπειρωτικής περιοχής µε την Ασία και παράλληλα την αποµόνωση της Παρατηθύος  από 

τη Μεσόγειο (εικόνα 1.4). 

 

Μέσο Μειόκαινο (17 – 12 εκ. χρόνια) 

 

Κατά την περίοδο αυτή τα Βαλκάνια, ο χώρος του Αιγαίου και η Μικρά Ασία 

αποτελούν µια ενιαία ηπειρωτική περιοχή (εικόνα 1.5). Το νοτιότερο τµήµα της περιοχής 

αυτής ονοµάστηκε από τον Phillipson (1898) Αιγαιίδα (εικόνα 1.6). Στις αρχές του 

µέσου Μειοκαίνου όλη αυτή η περιοχή περιβάλλεται από θάλασσα. Στη συνέχεια 

αποκτά χερσαίες συνδέσεις µε την Ασία και την Κεντρική Ευρώπη, λειτουργώντας έτσι 

ως γέφυρα που  επιτρέπει εκτεταµένες ανταλλαγές πανίδας θηλαστικών (εικόνα 1.7). 

Από εκείνη την περίοδο και µετά η Παρατηθύς αποκόπτεται οριστικά από την Μεσόγειο 

εκτός από µια περιοδική σύνδεση που διατηρείται µέσω των ∆αρδανελίων. Προς το 

τέλος του Μέσου Μειοκαίνου η νότια Αιγαιίδα αρχίζει να κατακερµατίζεται και να 

καταβυθίζεται. 

 

Τορτόνιο (Ανώτερο Μειόκαινο, 12 – 7 εκ. χρόνια) 

 

Η επιταχυνόµενη κίνηση της Αραβικής πλάκας έκλεισε τις θαλάσσιες 

συνδέσεις προς τα Ανατολικά, αποκόπτοντας τη Μεσόγειο από τον Ινδικό και 

σταθεροποίησε τη χερσαία σύνδεση µε την Ασία (εικόνα 1.8). Ο ευρύς χερσαίος 

διάδροµος που δηµιουργήθηκε επέτρεψε την εξάπλωση της Ασιατικής πανίδας προς την 

Ευρώπη και όλες τις παραµεσόγειες περιοχές. Στην περιοχή του νότιου Αιγαίου 

συνεχίζεται ο κατακερµατισµός της χέρσου και η καταβύθιση τµηµάτων του, ενώ η 

θάλασσα εισχωρεί µέχρι το Βόρειο Αιγαίο και χωρίζει τις Κυκλάδες και την Ηπειρωτική 

Ελλάδα από την Μικρά Ασία. Στα νότια, η Κρήτη αποκόπτεται από την ηπειρωτική 

Ελλάδα και εµφανίζεται ως νησί, ενώ ως νησί εµφανίζεται και το συγκρότηµα Κάσου-

Καρπάθου (εικόνα 1.9). Ο ∆ερµιτζάκης (1989) αναφέρει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Τορτονίου και του Μεσσηνίου πρέπει να υπήρχαν περιοδικές διασυνδέσεις µεταξύ της 

Μεσογείου και του Β. Αιγαίου, χωρίς ωστόσο να δηµιουργούν ένα γεωγραφικό φράγµα 

 17

που να εµποδίζει τη  µετανάστευση θηλαστικών από τη  Μικρά Ασία είτε προς το  Νότιο  
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Εικόνα 1.7: Παλαιογεωγραφικός
χάρτης της Μεσογείου κατά το 
µέσο Μειόκαινο (15.0-14.5 εκ. χρ. 
πριν)  (τροποποιηµένος, από 
Steininger & Rogl, 1984). Το
τετράγωνο  υποδεικνύει  την

Υπόµνηµα ξηρά

λίµνη

θάλασσα

εβαπορίτες

ηφαιστειακό τόξο

υφάλµυρα νερά

φικός
χάρτης της Μεσογείου κατά το 
µέσο ειόκαινο (16.8-16.0 εκ. χρ. 
πριν)  (τροποποιηµένος, από 
Steini
τετρά
ευρύτ  περιοχή του Αιγαίου.

ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.

Εικόνα 1.6: Παλαιογεωγραφικός

ΜΕΣΟ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ 

Εικόνα 1.5: Παλαιογεωγρα

Μ

nger & Rogl, 1984). Το 
γωνο  υποδεικνύει  την 
ερη

χάρτης της Ελλάδας κατά το
µέσο Μειόκαινο (~ 17 εκ. χρ. πριν)
(τροποποιηµένος, από ∆ερµιτζάκη
&  Παπα ν ι κο λ άο υ ,  1 9 8 1 ) .



  

ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ

Εικόνα 1.9: Παλαιογεωγραφικός χάρτης της Ελλάδας κατά το ανώτερο Μειόκαινο
(Τορτόνιο, ~ 8 εκ. χρ. πριν) (τροποποιηµένος, από ∆ερµιτζάκη & Παπανικολάου, 1981).

Εικόνα 1.8: Παλαιογεωγραφικός
χάρτης της Μεσογείου κατά το 
ανώτερο Μειόκαινο (12.0-11.0 εκ.
χρ. πριν)  (τροποποιηµένος, από 
Steininger & Rogl, 1984). Το
τετράγωνο  υποδεικνύει  την
ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.

Υπόµνηµα ξηρά

λίµνη

θάλασσα

εβαπορίτες

ηφαιστειακό τόξο

υφάλµυρα νερά
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Αιγαίο (Κρήτη), είτε προς το Κεντρικό Αιγαίο (Σάµος, Χίος, Ψαρά, Σκύρος, Εύβοια, 

Αττική), είτε προς το Βόρειο Αιγαίο (Β. Σποράδες, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη). Η Κρήτη 

πρέπει να διατήρησε χερσαίες συνδέσεις µέχρι και πριν 10 εκ. χρόνια, όπως φανερώνει η 

ισορροπηµένη ηπειρωτική πανίδα εκείνης της περιόδου που βρέθηκε στο νησί 

(∆ερµιτζάκης, 1990). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του ανώτερου Μειοκαίνου, η 

παλαιά ηπειρωτική χέρσος του Αιγαίου σχηµατίζει ένα αρχιπέλαγος, στο οποίο οι 

µεταναστευτικές γέφυρες ξηράς (των οποίων η γεωγραφία παραµένει αδιευκρίνιστη) 

µεταξύ Μ. Ασίας και Ελλάδας έκαναν δυνατή την άφιξη στη σηµερινή Ελληνική 

ηπειρωτική χέρσο ενός µεγάλου αριθµού µεταναστών της Ασιατικής στέπας, καθώς και 

πολλών αφρικανικών στοιχείων. 

 

Μεσσήνιο (Ανώτερο Μειόκαινο, 7-5,3 εκ. χρόνια)  

 

Στις αρχές του Μεσσηνίου, λόγω τεκτονικών γεγονότων τα στενά του 

Γιβραλτάρ κλείνουν και έτσι διακόπτεται η σύνδεση της Μεσογείου µε τον Ατλαντικό. 

Το γεγονός αυτό ενισχύθηκε από ένα πιθανολογούµενο, ραγδαίο και ευρείας κλίµακας, 

παγετωνικό συµβάν στην Ανταρκτική, που ταπείνωσε το επίπεδο της θάλασσας 

περισσότερο από 40 µέτρα. Έτσι, η Μεσόγειος γίνεται µια κλειστή θάλασσα, αρχίζει να 

αποξηραίνεται και µετατρέπεται σταδιακά σε µια σειρά από υπεράλµυρες λίµνες που 

περιορίζονται στα βαθύτερα τµήµατα της λεκάνης. Μεγάλα τµήµατα της αποξηραµένης 

µεσογειακής λεκάνης µετατράπηκαν σε µια αλµυρή έρηµο, ενώ στα ανώτερα τµήµατα η 

απόπλυση του αλατιού από τις βροχές προφανώς επέτρεψε την εποίκησή τους από τις 

γειτονικές χερσαίες βιοκοινότητες (εικόνα 1.10). Το δραµατικό αυτό γεωλογικό γεγονός 

ονοµάστηκε κρίση αλατότητας του Μεσσηνίου (Hsü, 1972; Hsü et al., 1977). Τελευταίες 

έρευνες δείχνουν ότι η κρίση αλατότητας του Μεσσηνίου δεν ήταν ένα µοναδικό 

αδιάλειπτο γεγονός. Κατά περιόδους, η Μεσόγειος ανακτούσε για σύντοµα χρονικά 

διαστήµατα τη σύνδεσή της µε τον Ατλαντικό και επαναπληµµύριζε. Κατά τη διάρκεια 

της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου, τα τµήµατα της Αιγαιίδας πρέπει να απέκτησαν 

ξανά χερσαίες συνδέσεις µεταξύ τους. Η Κρήτη πρέπει να ενώθηκε προς τα δυτικά µε 

την ηπειρωτική Ελλάδα και προς τα Ανατολικά, µέσω της Κάσου-Καρπάθου µε τη  

Μικρά Ασία. Μεταξύ των Κυκλάδων και της Κρήτης διατηρήθηκαν οι θαλάσσιες 

συνθήκες που είχαν δηµιουργηθεί από τα τέλη του Σερραβάλλιου (12 εκ. χρόνια). Η 
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κρίση αλατότητας διήρκεσε για περίπου 600.000 χρόνια,  από 5.96 – 5.33 εκ. χρόνια πριν 

από σήµερα (Krijgsman et al., 1999). Πριν  από 5.33 εκ . χρόνια τα στενά του Γιβραλτάρ 
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Εικόνα 1.10: Παλαιογεωγραφικός χάρτης της Mεσογείου κατά την κρίση της 
αλατότητ µένος, από Steininger & 
Rogl, 1984). 
 

άνοιξαν 

Πλειόκαινο (5.3 – 1.8 εκ. χρόνια) 

 

ας του Μεσσηνίου (6.0 –5.5 εκ, χρ. πριν) (τροποποιη

και η Μεσόγειος επαναπληµµύρισε. Το Μεσσήνιο της Μεσογείου 

χαρακτηρίζεται ως µια περίοδος έντονης τεκτονικής δραστηριότητας.  

 

 

Η αρχή του Πλειοκαίνου σηµατοδοτείται από την αποκατάσταση των 

θαλάσσιων συνθηκών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο (εικόνα 1.11). Στην περιοχή του 

Αιγαίου, η Κρήτη αποµονώνεται οριστικά  από τις γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές. 

Κατά τη διάρκεια του Πλειοκαίνου, δεν αποτελεί ενιαίο νησί αλλά συγκρότηµα 

µικρότερων νησιών που χοντρικά αντιστοιχούν στους σηµερινούς ορεινούς όγκους 

(Dermitzakis, 1987). Η Πελοπόννησος εµφανίζεται και αυτή ως νησί και χωρίζεται από 

την ηπειρωτική Ελλάδα µέσω του Κορινθιακού κόλπου (εικόνα 1.12). Στην περιοχή των 

Κυκλάδων σχηµατίζονται θαλάσσιοι δίαυλοι που διασπούν την ενιαία ξηρά. Σύµφωνα µε 

τους Anastasakis & Dermitzakis (1990), οι κεντρικές και νότιες Κυκλάδες (Πάρος, 

Νάξος, Σίφνος, Μήλος, Αµοργός, Φολέγανδρος, Ίος, Σαντορίνη)  είναι ενωµένες µεταξύ 

τους και χωρίζονται µε θαλάσσιο δίαυλο από τις βόρειες Κυκλάδες (εικόνα 1.13). Η 

ενιαία αυτή στεριά πιθανώς να συνδέονταν µε τη χερσόνησο της Αργολίδας. Οι 

βορειοδυτικές Κυκλάδες (Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, ∆ήλος) παραµένουν ενωµένες µε τη  
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των Κυκλάδων κατά το ανώτερο Πλειόκαινο -
κατώτερο Πλειστόκαινο (τροποποιηµένο, 
α π ό  A n a s t a s a k i s  e t  a l . ,  1 9 9 0 ) . ?

?

?
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Εικόνα 1.12: Παλαιογεωγραφικός
χάρτης της Ελλάδας κατά το
Πλειόκαινο (~3,5 εκ. χρ. πριν)
τ ς  ∆

λάου ,  19 81 ) .

Εικόνα 1.11: Παλαιογεωγραφικός
χάρτης της Μεσογείου κατά το 
µέσο Πλειόκαινο (3.5-3.0 εκ. χρ. 
πριν)  (τροποποιηµένος, από 
Steininger & Rogl, 1984). Το 
τετράγωνο  υποδεικνύει την 
ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. 

Εικόνα 1.13: Παλαιογεωγραφική διαµόρφωση

?

( ροποποιηµένο , από ερµιτζάκη
&  Παπαν ι κο



  

Νότια Εύ οια και µέσω αυτής µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Κύθνος µε τη Σέριφο και η 

Γυάρος µε τη Σύρο εµφανίζονται ως δύο ανεξάρτητα νησιά. Η Ρόδος και η Κάρπαθος 

είναι ενωµένες µε την Μικρά Ασία στις αρχές του Πλειοκαίνου (Daams &  Van de 

Weerd, 1980). Η Ρόδος εξακολουθεί να παραµένει ενωµένη µέχρι το Ανώτερο 

Πλειόκαινο, ενώ η Κάρπαθος σχεδόν βυθίστηκε εντελώς και αποκόπηκε από τη στεριά 

(Böger & Demitzakis, 1985). Η σύνδεση Καρπάθου-Ρόδου έσπασε κατά το µέσο ή 

ανώτερο Πλειόκαινο (Kuss, 1975). Τα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 

παραµένουν ενωµένα µε τη Μικρά Ασία. 

 

Πλειστόκαινο (1.8 εκ. χρόνια – 10.000 χρόνια) 

 

Το Πλειστόκαινο χαρακτηρίζεται από εναλλασσόµενες παγετώδεις και 

µεσοπαγετώδεις περιόδους. Η δέσµευση τεράστιων ποσοτήτων νερού κατά τις 

παγετώδεις περιόδους από τους πάγους και η αποδέσµευσή τους κατά τις 

µεσοπαγετώδεις είχε ως αποτέλεσµα διαδοχικές ευστατικές κινήσεις (άνοδο και κάθοδο 

της στάθµης της θάλασσας). Οι ευστατικές κινήσεις προκαλούσαν αντίστοιχη επέκταση 

ή µείωση των χερσαίων περιοχών και µεταβολή των µεταξύ τους χερσαίων συνδέσεων. 

Οκτώ τέτοιοι κύριοι ευστατικοί κύκλοι παρατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Πλειστοκαίνου σύµφωνα µε τους Beard et al. (1982). Η µέγιστη πτώση της στάθµης της 

θάλασσας πρέπει να συνέβηκε κατά την παγετώδη περίοδο Riss (πριν 150.000 χρόνια) 

και κατά την παγετώδη περίοδο Würm (πριν 18.000 χρόνια). Σύµφωνα µε διάφορους 

ερευνητές, κατά τη Riss είχαµε υποχώρηση της στάθµης της θάλασσας κατά 160m 

(Kurten, 1972) ή 200m (Butzer, 1971) από το σηµερινό επίπεδο, ενώ για τη Würm 

περίοδο έχει υπολογιστεί µε ακρίβεια: 18.000 χρόνια πριν η στάθµη της θάλασσας ήταν 

121 +

β

 5 µέτρα χαµηλότερη από τη σηµερινή (Fairbanks, 1989).  

Κατά το Πλειστόκαινο τα νησιά του Νότιου Αιγαιακού τόξου αποκτούν 

περίπου τη σηµερινή τους µορφή. Τα Κύθηρα είναι νησί, µε µικρότερη έκταση από τη 

σηµερινή και βρίσκονται πολύ κοντά στην Πελοπόννησο. Πιθανά συνδέονταν µε τα 

Αντικύθηρα κατά τη µέγιστη πτώση της στάθµης της θάλασσας (Κύθηρα και 

Αντικύθηρα περικλείονται από τη σηµερινή ισοβαθή των 200 µέτρων). Η Κρήτη 

ανυψώνεται και γίνεται ένα ενιαίο νησί µε σχήµα περίπου ίδιο µε το σηµερινό. Η Κάσος 

και  η Κάρπαθος  αποτελούν  ένα ενιαίο νησί και  η  Ρόδος  αποκόπτεται οριστικά από τη  
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Εικόνα 1.14: Η περιοχή του Αιγαίου, κατά προσέγγιση, πριν από 150.000 περίπου χρόνια,
κατά το µέγιστο της παγετώδους περιόδου . Η σκιασµένη περιοχή αντιστοιχεί στις
π ε ρ ι ο χ έ ς  π ου  π ε ρ ι κ λ ε ί ο ν τα ι  α πό  τ η ν  ι σ ο β αθ ή  των  2 0 0  µ έ τ ρω ν .  

Riss



  

Μικρά Ασία. Τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραµένουν ενωµένα µε τη 

Μικρά Ασία. Η Πελοπόννησος συνδέεται µε την ηπειρωτική Ελλάδα µε νησίδες ξηράς 

κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου. Οι Κυκλάδες ήταν νησιά κατά τη διάρκεια του 

Μέσου Πλειστοκαίνου αλλά δεν είµαστε βέβαιοι για τις µεταξύ τους συνδέσεις και τις 

διαµορφώσεις ξηράς και θάλασσας (∆ερµιτζάκης, 1990). Η σύνδεση της Άνδρου µε την 

Εύβοια διακόπηκε από ένα στενό θαλάσσιο δίαυλο. Η Κύθνος, η Σέριφος, η Σίφνος και η 

Μήλος παραµένουν αποµονωµένες καθ’ όλη τη διάρκεια του ανώτερου Πλειστοκαίνου 

(Anastasakis & Dermitzakis, 1990). Στον πίνακα 1.2 δίνονται οι εναλλαγές παγετωδών 

µεσοπαγετωδών περιόδων από το τέλος του Μεσσηνίου µέχρι σήµερα (δεδοµένα από 

Haq et al. 1987). Κάποια παγετωνικά γεγονότα πιθανώς να µην καταγράφηκαν από την 

παραπάνω µελέτη λόγω έλλειψης δεδοµένων. 

Αν θεωρήσουµε ότι η γεωµορφολογία της περιοχής του Αιγαίου δεν έχει 

επηρεαστεί έντονα λόγω τεκτονικών κινήσεων, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι 

περιοχές που περικλείονται από τις ισοβαθείς των 200 και 120 µέτρων, 

αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τη χέρσο κατά τα µέγιστα των παγετωδών περιόδων του 

Riss (200.000 χρόνια πριν) και Würm (18.000 χρόνια πριν). 

 

Ολόκαινο (10.000-σήµερα) 

 

Κατά το Ολόκαινο, µε την τήξη των πάγων η στάθµη της θάλασσας 

ανυψώνεται και η περιοχή του Αιγαίου αποκτά σταδιακά τη σηµερινή της γεωγραφία. Τα 

νησιά του ανατολικού Αιγαίου αποκόπτονται από τη Μικρά Ασία και αντίστοιχα τα 

νησιά του Αργοσαρωνικού από την Πελοπόννησο και την Αττική. Γενικά όλα τα 

σηµερινά νησιά που χωρίζονται µε βάθη µικρότερα των 120 µέτρων από γειτονικές 

ξηρές θεωρούµε ότι αποµονώθηκαν µετά το µέγιστο του τελευταίου παγετώνα. 
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Πίνακας 1.2: Εναλλαγές παγετωδών και µεσοπαγετωδών επεισοδίων από το τέλος του 

Μεσσηνίου µέχρι σήµερα (δεδοµένα από Haq et al. 1987). 

 

 Εκ. χρόνια πριν από σήµερα  

Μεσοπαγετώδες επεισόδιο Α 5,9-5,7 

Παγετώδες επεισόδιο Α 5,7-5,2 
Μεσσήνιο 

Μεσοπαγετώδες επεισόδιο Β1 5,2-4,4 

Παγετώδες επεισόδιο Β1 4,4-4,3 

Μεσοπαγετώδες επεισόδιο Β2 4,3-4,0 

Παγετώδες επεισόδιο Γ 2,8-2,2 

Προπαγετώνας Πλειστοκαίνου 2,2-1,8 

Π 
λ 
ε 
ι 

α 

ο 

Παγετώδες επεισόδιο Β2 4,0-3,7 

Μεσοπαγετώδες επεισόδιο Γ 3,7-2,8 

ό 
κ 

ι 
ν 

Παγετώδες επεισόδιο Günz 1,8-1,4 

Μεσοπαγετώδες Günz - Mindel 1,4-1,0 

Παγετώδες επεισόδιο Mindel 1,0-0,408 

Μεσοπαγετώδες Mindel - Riss >0,408-0,191 

Παγετώδες επεισόδιο Riss 0,191-0,130 

Μεσοπαγετώδες Riss - Würm 0,130-0,83 

Παγετώδες επεισόδιο Würm 0,083-0,050 

Würm (Interstadials) 0,050-0,040 

λ 
ε 

σ 
τ 

κ 
α 

ν 

Παγετώδες επεισόδιο Würm 0,040-0,012 

Π 

ι 

ό 

ι 

ο 

Μεσοπαγετώδες Ολοκαίνου 0,012-σήµερα Ολόκαινο 
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Χρονολογίες των κύριων γεολογικών περιόδων της Μεσογείου από 
Μειόκ ινο έως σήµερα. ∆εξιά φαίνεται, χοντρικά, η αντιστοιχία των παλαιογεωγραφικώ
χαρτών του Αιγαίου, οι οποίοι παρατίθενται αναλυτικά στο παρόν κεφάλαι
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1.4. ΤΟ ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑΚΟ DNA (MTDNA) ΤΩΝ ΜΕΤΑΖΩΩΝ: ∆ΟΜΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Τα µιτοχόνδρια είναι τα οργανίδια παραγωγής ενέργειας των ευκαρυωτικών 

κυττάρων, µέσα στα οποία λαµβάνουν χώρα οι µεταβολικές διεργασίες διάσπασης της 

γλυκόζης και παραγωγής ATP, µέσω της διαδικασίας της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. 

Περιέχουν το δικό τους DNA ως αποτέλεσµα της προέλευσής τους από ελεύθερα ζώντα 

α - ροδοβακτήρια που µετατράπηκαν σε ενδοσυµβιώτες ενός αµοιβαδοειδούς κυττάρου, 

προγόνου των σηµερινών ευκαρυωτικών.  Η θ

 

εωρία αυτή που προτάθηκε αρχικά από τη 

Margulis (1970) επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από συγκρίσεις αλληλουχιών γονιδίων 

ριβοσωµικού RNA (Yang et al. 1985; Cedergen et al. 1988). 

ί

ζωο Paramecium (Prichard 

et al., 1990), που φέρουν γραµµικά µόρια DNA. Το µέγεθός του, τυπικά, κυµαίνεται από 

13.000-19.000 βάσεις, µε µέσο µήκος γύρω στα 16.500 ζεύγη βάσεων (ανασκοπήσεις 

από Brow ; Saccone et al., 1999). Το µεγαλύτερο γονιδίωµα 

που έχει τοπιστεί σε ζώο είναι στο χτένι Placopecten magellanicus (42 kb) εξαιτίας της 

παρουσία ε

α που 

εξετάστηκαν, καθώς και σε µερικά πρωτόζωα, το mtDNA περιλαµβάνει την ίδια οµάδα 

37 γονιδίων και συγκεκριµένα 13 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, 2 γονίδια rRNA 

και 22 γονίδια tRNA. Τα µιτοχονδριακά γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, 

καθορίζουν υποµονάδες ενζύµων που εµπλέκονται στην αλυσίδα µεταφοράς 

ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα και είναι τα ακόλουθα: οι εφτά υποµονάδες 

της αφυδρογονάσης του NADH (ND 1, 2, 3, 4, 4L, 5, 6), µια υποµονάδα του 

κυτοχρώµατος b, τρεις υποµονάδες της οξειδάσης του κυτοχρώµατος c (CO I, II, III) και 

δύο υποµονάδες της µιτοχονδριακής συνθετάσης του ATP (ATPάση 6 και 8). Στο 

Το mtDNA των µεταζώων είναι ένα µικρό, δ κλωνο, κυκλικό, υπερελικωµένο 

µόριο που περιέχεται σε πολλαπλά αντίγραφα στα µιτοχόνδρια. Εξαίρεση αποτελούν δύο 

είδη του γένους Hydra (Warrior & Gall, 1985) και το πρωτό

n, 1985; Moritz et al., 1987

εν

ς επαναλαµβανόµενων αλληλουχιών και παρουσιάζει µεγάλη νδοειδική 

διαφοροποίηση (Snyder, 1987; La Roche et al., 1990). Οι δύο αλυσίδες του mtDNA 

χαρακτηρίζονται ως ελαφριά L (light) και βαριά H (heavy) αντίστοιχα, και αντανακλούν 

σηµαντικές διαφορές στο περιεχόµενό τους σε Γουανίνη και Θυµίνη (G + T). 

Το mtDNA χαρακτηρίζεται από αξιοσηµείωτη συντηρητικότητα ως προς το 

γονιδιακό του περιεχόµενο (Harrison, 1989). Σε όλα τα πολυκύτταρα ζώ
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µιτοχονδριακό DNA υπάρχει και µια, ποικίλου µήκους µεταξύ διαφορετικών ειδών, µη 

κωδικοποιούσα περιοχή που ονοµάζεται περιοχή ελέγχου (D-loop) στα σπονδυλόζωα ή 

AT – rich εριοχή στα ασπόνδυλα. Η περιοχή αυτή, στα σπονδυλόζωα, βρίσκεται µεταξύ 

των γονιδίων tRNApro και tRNAphe και περιέχει το σηµείο έναρξης της αντιγραφής της 

βαριάς (H) αλυσίδας O  και τα σηµεία έναρξης της µεταγραφής και των δύο αλυσίδων 

ITH1,  ITH2 και ITL (Montoya et al., 1982, 1983; Clayton, 1984; T 999). 

Μελέτες χίας ολ  του mtDNA διαφόρων 

οργανι ν πλήρως τ ια από τα γονίδια, ενώ οι 

µεσογονι γενικά µικρές ες (Moritz et al Το 

γονιδια είναι σταθερ τική πλει ηφία των 

µεταζώω ν όµως διαφέ ν αφορά συγκρίσεις κυρίως 

µεταξύ n et al., 198 Χορδωτά, η οργ ωση των 

γονιδίων ε ι παρατηρούντα όνο µεταθέσεις που αφορούν 

κυρίω ς (Sauria) µ το είδος Eumeces egregious 

lividus υπάρχει µέχρι στιγµής διαθέσιµο το πλήρες µιτοχονδριακό γονιδίωµα 

(Kumazawa, Y. & M. Nishida, 1999). Η γονιδιακή διάταξη είναι ίδια µε ν τυπική 

πολλών άλλων σπονδυλωτών, όπως τα πλακουντοφόρα θηλαστικά, οι βάτ οι και οι 

οστεϊχθ

Στο µιτοχονδριακό γονιδίωµα των σπονδυλωτών όλα σχεδόν  γονίδια 

κωδικοποιούνται από την αλυσίδα H, εκτός από το γονίδιο ND6 και 8 είδ NA που 

κωδικο . Αυτή η µ ς προς την H υσίδα ως 

κωδικο α σπονδυλό στα ασπόνδυλ Οι τύποι 

εξελικτικής ούνται στο ζω ίναι σχετικά απ ς, κυρίως 

αντικατ ίψεις ή προ εταλλαγές µήκους (Brown, 

1985; M  παρατηρο στις µη ύσες 

περιοχές.

Ο διπλασιασµός του mtDNA είναι συνεχής, ασύµµετρος και σε µία 

κατεύθυνση, και έτσι απαιτεί ένα µηχανισµό µε λιγότερα ένζυµα απ’ ότι ο διπλασιασµός 

του πυρηνικού DNA. Ο µηχανισµός διπλασιασµού του mtDNA των µεταζώων έχει 

µελετηθε κυρίως στα θηλαστικά και σε µικρότερο βαθµό στη Drosophila. Ο 

διπλασια ός και των δύο αλυσίδων ξεκινάει από ένα προκαθορισµένο σηµείο για την 

κάθε µία και προχωράει προς µία κατεύθυνση χωρίς διακοπή. Αρχικά ξεκινάει η 

σύνθεση ης θυγατρικής της βαριάς (H) αλυσίδας από ένα συγκεκριµένο σηµείο της 

περιοχής ελέγχου (ΟΗ) και εκτείνεται προς την περιοχή του κυτοχρώµατος b. Όταν η 

 π

H

aanman, 1

προσδιορισµού της αλληλου όκληρου

σµών, έδειξαν ότι απουσιάζου α ιντρόν

διακές αλληλουχίες είναι ή απούσ ., 1987). 

κό περιεχόµενο του mtDNA ό στη συντριπ οψ

ν. Η διάταξη των γονιδίω ρει όσο

 διαφορετικών φύλων (Wilso 5). Στα άν

ίναι σχετικά σταθερή κα ι λίγες µ

ς γονίδια tRNA. Από τις σαύρε όνο για 

 τη

ραχ

ύες. 

τα

η tR

ποιούνται από την αλυσίδα L εροληψία ω αλ

ποιούσας είναι πιο έντονη στ ζωα από ότι α. 

 αλλαγής που παρατηρ ικό mtDNA ε λέ

αστάσεις βάσεων, µικρές ελλε σθήκες και µ

eyer, 1993). Οι τελευταίες ύνται κυρίως κωδικοποιο

 

ί  

σµ

 

τ
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συντιθέµενη αλυσίδα φθάσει στην περιοχή έναρξης διπλασιασµού της ελαφριάς 

αλυσίδας OL (που βρίσκεται µέσα σε µια οµάδα tRNA) ξεκινάει ο διπλασιασµός της 

ελαφριάς που προχωράει προς την αντίθετη κατεύθυνση και χρησιµοποιεί την 

εκτοπισµένη βαριά αλυσίδα ως µήτρα (Clayton, 1982; Taanman, 1999). 

Η µεταγραφή ξεκινάει από διαφορετικές θέσεις για τις δύο αλυσίδες. Η 

µεταγραφή της H αλυσίδας ξεκινάει από δύο θέσεις µία µέσα στην περιοχή ελέγχου και 

µία δεύτερη κοντά στο tRNAphe. Η µεταγραφή της L αλυσίδας ξεκινάει από µία µόνο 

θέση µέσα στην περιοχή ελέγχου. Και οι δύο αλυσίδες µεταγράφονται ως 

πολυσιστρονικά RNA που στη συνέχεια  µετατρέπονται σε tRNA, rRNA και mRNA. 

Έχει παρατηρηθεί ότι ένα από τα δύο σηµεία έναρξης µεταγραφής της βαριάς αλυσίδας 

ξεκινάει τη µεταγραφή µόνο των rRNAs (Montoya et al., 1982). 

Ο γενετικός κώδικας του mtDNA παρουσιάζει αποκλίσεις από τον 

«παγκόσµιο» πυρηνικό γενετικό κώδικα των ευκαρυωτικών οργανισµών και εµφανίζεται 

γενικά πιο απλοποιηµένος. Μικρές διαφορές υπάρχουν και µεταξύ του µιτοχονδριακού 

γενετικού κώδικα διαφορετικών οργανισµών (π.χ. µεταξύ σπονδυλοζώων, ζυµών, της 

Drosophila). Οι πιο σηµαντικές διαφορές του µιτοχονδριακού γενετικού κώδικα των 

σπονδυλοζώων σε σχέση µε τον πυρηνικό κώδικα είναι η χρήση του κωδικονίου TGA  

ως κωδικόνιο της τρυπτοφάνης και όχι ως κωδικόνιο λήξης  και η χρήση των 

κωδικονίων AGA/G ως µεθειονίνη και όχι ισολευκίνη (Osawa et al., 1990). Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό του µιτοχονδριακού γενετικού συστήµατος, το οποίο σχετίζεται µε τον 

πιο απλοποιηµένο γενετικό του κώδικα, είναι η χρήση ενός απλοποιηµένου 

µεταφραστικού µηχανισµού, που επιτρέπει την µετάφραση όλων των κωδικονίων από 22 

µόνο είδη tRNA, αρκετά λιγότερα από τα τουλάχιστον 32 που απαιτούνται  σύµφωνα µε 

τη wobble υπόθεση του Crick. Αυτή η µείωση είναι εφικτή λόγω της χρήσης ενός µόνο 

είδους tRNA που έχει ουρακίλη (U) στην πρώτη θέση του αντικωδικονίου και έτσι 

αναγνωρίζει και τα τέσσερα κωδικόνια µιας τετράκις εκφυλισµένης οµάδας κωδικονίων . 

Για τις περιπτώσεις των δις εκφυλισµένων οµάδων κωδικονίων χρησιµοποιείται µια 

τροποποιηµένη ουρακίλη στην wobble θέση που αναγνωρίζει µόνο πουρίνη στην τρίτη 

θέση του κωδικονίου.(για αναφορές βλ. Taanman, 1999). 

Το mtDNA παρουσιάζει µια σειρά χαρακτηριστικών που το καθιστούν 

ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για εξελικτικές και φυλογενετικές µελέτες. Η µητρική 

κληρονοµικότητα σε συνδυασµό µε την απουσία ανασυνδυασµού και το γρήγορο ρυθµό 

εξέλιξης σε σχέση µε το πυρηνικό DNA,  έχουν ως αποτέλεσµα οι µιτοχονδριακοί 
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απλότυπο να παρουσιάζουν µια ιεραρχική δοµή, η οποία είναι συνήθως σύµφωνη µε την 

ηριστικά αυτά αναλύονται σε συντοµία ακολούθως: 

Μητρική κληρονοµικότητα 

 al., 1994) και του γλυκού 

νερού (οι

 ενδείξεις 

ότι παρα

m τ τ

ι 

ταξινοµικές σχέσεις των οργανισµών.  

Τα χαρακτ

 

Σε όλα σχεδόν τα αµφιγονικά είδη µεταζώων το mtDNA εµφανίζει µόνο 

µητρική κληρονοµικότητα (Kroon et al., 1978; Shitara et al., 1998) και γι’ αυτό το λόγο, 

συνήθως, ένας µόνο τύπος mtDNA βρίσκεται σε έναν οργανισµό (οµοπλασµία). Σε 

κάποιες περιπτώσεις έχουν διαπιστωθεί και περιπτώσεις ετεροπλασµίας, δηλαδή 

παρουσία περισσότερων του ενός τύπων mtDNA σε ένα οργανισµό, που µπορεί να 

οφείλεται σε τυχαία, περιορισµένη πατρική συνεισφορά ή σε µεταλλαγή (ανασκόπηση 

σε Moritz et al., 1987; Gyllensten et al., 1991). Υπάρχει και η εξαίρεση για τα µύδια της 

θάλασσας (οικ. Mytilidae)(Zouros et al., 1994; Skibinski et

κ. Unionidae)(Waller, 1990) που εµφανίζουν ένα πρότυπο διπλής µονογονεϊκής 

κληρονοµικότητας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακολουθώντας δύο γενεαλογικές 

µιτοχονδριακές γραµµές πίσω στο χρόνο, καταλήγουµε στον κοινό πρόγονο των µορίων 

αυτών χωρίς παρεµβολές από άλλα γονιδιώµατα.   

 

Απουσία ανασυνδυασµού 
Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι το µιτοχονδριακό DNA δεν ανασυνδυάζεται. 

Η απουσία ανασυνδυασµού σηµαίνει ότι οι διαφορές που παρατηρούνται σήµερα στο 

µιτοχονδριακό DNA δύο εξελικτικών γραµµών αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που 

συσσωρεύτηκαν µέσω των τυχαίων µεταλλακτικών διεργασιών από τη στιγµή του 

χωρισµού τους από τον κοινό τους πρόγονο. Όµως τελευταία, πληθαίνουν οι

τηρείται ανασυνδυασµός στο mtDNA (Ladoukakis & Zouros, 2001). Μέχρι 

στιγµής, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί σε τι έκταση συµβαίνει ανασυνδυασµός και πόσο 

επηρεάζει τα συµπεράσµατα των φυλογενετικών µελετών. 

 

Γρήγορος εξελικτικός ρυθµός 
Το tDNA φαίνε αι να εξελίσσεται 5-10 φορές αχύτερα συγκρινόµενο µε το 

µη επαναλαµβανόµενο πυρηνικό DNA (scnDNA, single copy nuclear DNA). Έχουν 

προταθεί πολλοί λόγοι για να ερµηνεύσουν τον υψηλότερο ρυθµό εξέλιξης του mtDNA, 

για παράδειγµα ότι η µιτοχονδριακή DNA-πολυµεράση δεν έχει ικανότητα επιδιόρθωσης 

λαθών, επειδή το mtDNA δεν κωδικοποιεί πρωτεΐνες που εµπλέκονται άµεσα στο 
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σύστηµα αντιγραφής, µεταγραφής και µετάφρασης (Wilson et al., 1985), ότι πιθανώς τα 

µιτοχόνδρια δεν έχουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα αποµάκρυνσης των διµερών 

πυριµιδίνης ή ότι η µεγαλύτερη έκθεση του mtDNA σε οξειδωτικές ουσίες, όπως ρίζες 

και υπεροξείδια, µπορεί να προκαλεί έναν υψηλότερο ρυθµό µεταλλαγών.  
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1.5. ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 

Οι πρώτες µελέτες ανάλυσης των πολυµορφισµών του mtDNA σε ενδοειδικό 

επίπεδο έδειξαν ότι οι µιτοχονδριακοί απλότυποι εµφανίζονται εντοπισµένοι γεωγραφικά 

και ότι οι

έρ

Η Φυλογεωγραφία είναι το πεδίο έρευνας που µελετά τις αρχές και τις 

διαδικασίες που καθορίζουν τις γεωγραφικές κατανοµές των γενεαλογικών γραµµών, σε 

ενδοειδικό και διαειδικό επίπεδο, ειδικά µεταξύ στενά συγγενικών ειδών. Όπως 

υποδηλώνει η ετυµολογία της λέξης, η φυλογεωγραφία ασχολείται µε τις ιστορικές και 

φυλογενε έ µ

Ως κλάδος της βιογεωγραφίας, η φυλογεωγραφία θέτει υπό ένα διαφορετικό 

ερµηνευτικό πλαίσιο τις παραδοσιακές οικογεωγραφικές αντιλήψεις, οι οποίες εστίαζαν 

στο ρόλο των σηµερινών οικολογικών πιέσεων για τη διαµόρφωση των γεωγραφικών 

κατανοµών των οργανισµών. Οι φυλογεωγράφοι προσπαθούν να ερµηνεύσουν µε ποιο 

τρόπο και σε τι βαθµό, οι ιστορικές διαδικασίες στη δηµογραφία των πληθυσµών, έχουν 

αφήσει τα εξελικτικά τους αποτυπώµατα στις σηµερινές γεωγραφικές κατανοµές των 

γονιδιακών χαρακτήρων των οργανισµών. Η φυλογεωγραφία προσφέρει ένα 

ερµηνευτικό πλαίσιο «ιστορικής» θεώρησης της σηµερινής δοµής και γεωγραφικής 

κατανοµής των πληθυσµών και όχι µε βάση την προσαρµογή των οργανισµών στις 

τοπικές οικολογικές συνθήκες. Έτσι επεκτείνει και εξισορροπεί τις οικογεωγραφικές 

αντιλήψεις (Thorpe et al., 1995).  

ια περιοχή είναι αποτέλεσµα 

ιστορικών δηµογραφικών παραγόντων και προτύπων διασποράς. Στη βιογεωγραφία 

υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά ιστορικά σενάρια για την ερµηνεία της  γεωγραφικής 

κατανοµής των οργανισµών και των χαρακτηριστικών τους. ∆ύο ανταγωνιστικά τέτοια 

σενάρια, που προσπαθούν να ερµηνεύουν τις ασυνεχείς κατανοµές συγγενικών 

 ιεραρχικές τους σχέσεις αντικατοπτρίζουν ιστορικές σχέσεις των αντίστοιχων 

πληθυσµών (Avise  et al., 1979). Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν τον Avise (1987) να 

ορίσει ένα νέο γνωστικό πεδίο ευνας, τη Φυλογεωγραφία. 

τικ ς συνιστώσες της χωρικής κατανοµής των γενεαλογικών γρα µών των 

γονιδίων. 

Είναι γεγονός, ότι η εν δυνάµει γεωγραφική κατανοµή κάθε ταξινοµικής 

µονάδας (taxon) περιορίζεται από οικολογικούς παράγοντες. Μέσα όµως στη ζώνη 

οικολογικής ανοχής η πραγµατική γεωγραφική κατανοµή επηρεάζεται επιπλέον από 

ιστορικούς παράγοντες. Έτσι η παρουσία ενός είδους σε µ
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ταξινοµικών µονάδων, είναι η υπόθεση της διασποράς (dispersal) και της πλησιόχωρης 

διαφοροποίησης ή βικαριανισµού (vicariance). 

 κατέλαβε 

τη σηµερινή περιοχή κατανοµής της µέσω ενεργητικής ή παθητικής διασποράς από ένα 

βιογεωγρ ξεπερνώντας ένα προϋπάρχον γεωγραφικό ή 

οικολογικ

αυτές µονάδες (ή οι πληθυσµοί) 

καταλαµ νουν, ενώ στην περίπτωση της διασποράς θα παρατηρούνται ποικίλα 

πρότυπα.  επηρεάζονται από επιπλέον παράγοντες, όπως η 

ιστορία 

 πλέον κατάλληλο εργαλείο 

για φυλο ωγραφικές µελέτες. Η πρώτη άµεση συνέπεια, µε φυλογεωγραφική σηµασία, 

των χαρ πλέον µπορούµε να χειριστούµε κάθε άτοµο 

(οργανισ

H υπόθεση της διασποράς υποστηρίζει ότι κάθε ταξινοµική µονάδα

αφικό κέντρο προέλευσης, 

ό φράγµα (Briggs, 1974). Εναλλακτικά, η βικαριανιστική υπόθεση υποστηρίζει 

ότι συγγενικοί πληθυσµοί ή ταξινοµικές µονάδες διαχωρίστηκαν όταν οι σχετικά 

συνεχείς κατανοµές των προγονικών µορφών διασπάστηκαν λόγω συγκεκριµένων 

περιβαλλοντικών γεγονότων (Myers and Giller, 1988),όπως π.χ. η διάσπαση µιας 

ηπειρωτικής περιοχής που διαχώρισε ένα χερσαίο πληθυσµό, η ανύψωση ενός βουνού 

που αποµόνωσε πληθυσµούς που ζουν σε χαµηλά υψόµετρα, ή η υποδιαίρεση µιας µάζας 

νερού που διαχώρισε υδρόβιες µορφές ζωής . 

Η φυλογεωγραφική ανάλυση µπορεί συνήθως να διακρίνει µεταξύ των δύο 

αυτών εναλλακτικών υποθέσεων. Κάτω από ένα βικαριανιστικό µοντέλο οι 

φυλογενετικές σχέσεις µεταξύ των διαχωρισµένων ταξινοµικών µονάδων (ή πληθυσµών) 

θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πιστά τις ιστορικές γεωλογικές σχέσεις µεταξύ των 

γεωγραφικών περιοχών που οι ταξινοµικές 

βά

 Φυσικά όλα τα συµπεράσµατα

της δηµογραφίας των πληθυσµών, ο εξελικτικός χρόνος των γεγονότων 

βικαριανισµού ή διασποράς και η αναλυτική δύναµη των µοριακών ή άλλων µεθόδων 

που χρησιµοποιούνται. 

Το mtDNA είναι το κατεξοχήν µοριακό εργαλείο που έχει χρησιµοποιηθεί σε 

φυλογεωγραφικές µελέτες. Χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Avise (2000) ότι από τις 

δηµοσιευµένες, µέχρι και το 1998, επιστηµονικές εργασίες µε θέµα την φυλογεωγραφία, 

το 70 % περιείχαν ανάλυση  ζωικού mtDNA.  Από νωρίς είχαν γίνει γνωστά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του mtDNA των ζώων που το καθιστούν το

γε

ακτηριστικών αυτών, είναι ότι 

µό) ως µια λειτουργική ταξινοµική µονάδα (Operational Taxonomic Unit – 

OTU) σε µια φυλογενετική ανάλυση. Μια άλλη συνέπεια είναι ότι οι µιτοχονδριακοί 

απλότυποι µας επιτρέπουν να καταγράψουµε τις φυλογενετικές σχέσεις των µητρικών 

γενεαλογικών γραµµών σε διαειδικό και ενδοειδικό αλλά και ενδοπληθυσµιακό επίπεδο. 

Μ’ αυτό τον τρόπο οι φυλογεωγραφικές µελέτες µε τη χρήση του mtDNA συνέβαλαν 
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στο να κλείσει το χάσµα µεταξύ της φυλογενετικής συστηµατικής των ανώτερων 

ταξινοµικών µονάδων (ειδών κτλ) και της γονιδιακής γενεαλογίας σε ενδοπληθυµιακό 

επίπεδο. Με άλλα λόγια πρόσφεραν ένα κοινό πλαίσιο θεώρησης των µακροεξελικτικών 

και µικροεξελικτικών φαινοµένων. Βοήθησαν έτσι στο να συναντηθούν δύο 

πιστηµονικοί κλάδοι που αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα, η φυλογενετική συστηµατική και 

η θεωρία της σύµφυσης των γενεαλογικών γραµµών (coalescent theory). Με τον όρο 

θεωρία της σύµφυσης αναφέρονται τα µαθηµατικά και στατιστικά µοντέλα που µελετούν 

τις γονιδιακές γενεαλογίες µέσα σε ένα είδος και µεταξύ συγγενικών ειδών (Tavare, 

1984; Hudson, 1990). Και η φυλογενετική συστηµατική και η θεωρία της σύµφυσης 

µελετούν την ιεραρχική δοµή των κλάδων των φυλογενετικών δένδρων, όµως 

αναπτύχθηκαν χωριστά µε ρίζες στην µακρο- και µικρο-εξελικτική ανάλυση αντίστοιχα. 

Εντούτοις, οι δύο αυτοί κύριοι κλάδοι της εξελικτικής βιολογίας προσφέρουν οµοειδείς 

φιλοσοφικές θεωρήσεις που αποτελούν τον πυρήνα όλων σχεδόν των µοριακών 

φυλογεωγραφικών ερµηνειών. 

Όταν ένας πληθυσµός χωρίζεται σε δύο αποµονωµένους υποπληθυσµούς, τότε 

οι απλότυποι του αρχικού πληθυσµού (οι οποίοι έχουν συγκεκριµένες  γενεαλογικές –

φυλογενετικές σχέσεις) µοιράζονται στους δύο υποπληθυσµούς µε τυχαίο λίγο πολύ 

τρόπο. Στους θυγατρικούς πληθυσµούς, µε το πέρασµα των γενεών οι απλότυποι 

υφίστανται, ανεξάρτητα, εντός του κάθε πληθυσµού, τυχαίο διαχωρισµό των 

γενεαλογικών γραµµών (stochastic lineage sorting). Τρία διαφορετικά φυλογενετικά 

πρότυπα είναι πιθανό να παρατηρηθούν σε αυτή την περίπτωση: 

1) Αµοιβαία µονοφυλία, όπου όλοι οι απλότυποι µέσα σε κάθε θυγατρικό 

πληθυσµό είναι συγγενικότεροι µεταξύ τους σε σχέση µε τους απλοτύπους του άλλου 

πληθυσµού 

2) Πολυφυλία, όπου κάποιοι απλότυποι του ενός πληθυσµού είναι 

συγγενικότεροι µε κάποιους του άλλου πληθυσµού απ’ ότι µεταξύ τους 

3) Παραφυλία, όταν ενώ όλοι οι απλότυποι του ενός πληθυσµού είναι 

συγγενικότεροι µεταξύ τους, ορισµένοι απλότυποι του δεύτερου πληθυσµού είναι 

συγγενέστεροι µε κάποιους απλότυπους του πρώτου πληθυσµού, παρά µε τους 

υπόλοιπους απλότυπους του δεύτερου πληθυσµού. 

 

Το επιθυµητό στις φυλογεωγραφικές και φυλογενετικές µελέτες είναι τα 

αποτελέσµατα να ακολουθούν το πρότυπο της αµοιβαίας µονοφυλίας, ώστε οι 

ε
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φυλογενετικές σχέσεις των γονιδίων (το γονιδιακό δένδρο) να αντικατοπτρίζουν  τους 

ιστορικούς διαχωρισµούς των πληθυσµών (δένδρο πληθυσµών). Οι περιπτώσεις της 

πολυφυλίας και παραφυλίας δείχνουν πως η τοπολογία ενός γονιδιακού δένδρου µπορεί 

να διαφέρει στο βασικό πρότυπο διακλάδωσης από την τοπολογία ενός πληθυσµιακού 

δένδρου. Η ασυµφωνία προκύπτει επειδή κάποιοι διαχωρισµοί κλάδων του γονιδιακού 

δένδρου φυσιολογικά προηγούνται χρονικά του διαχωρισµού των πληθυσµών. 

ύν διαδοχικά από τις τρεις 

κατηγορίες φυλογενετικών σχέσεων που αναφέρθηκαν. Όπως φαίνεται στο παράδειγµα 

(εικόνα 1.15), αρχικά, παρατηρείται πολυφυλία εξαιτίας του τυχαίου διαχωρισµού των 

απλοτύπων του αρχικού πληθυσµού, στη συνέχεια λόγω τυχαίας εξαφάνισης κάποιων 

γενεαλογικών γραµµών παρατηρείται παραφυλία και µετά από αρκετές γενιές φθάνουµε 

στην κατάσταση µονοφυλίας. Οι Neigel και Avise (1986), χρησιµοποιώντας 

προσοµοιώσεις σε υπολογιστή υπολόγισαν την πιθανότητα µονοφυλίας, παραφυλίας και 

πολυφυλίας, για δύο θυγατρικούς πληθυσµούς σε σχέση µε τον αριθµό γενεών από τη 

στιγµή δ

e

Σε πραγµατικούς πληθυσµούς η προγονική γονιδιακή δεξαµενή µπορεί να είναι 

γεωγραφικά δοµηµένη και οι ιδρυτές των θυγατρικών πληθυσµών µπορεί να 

αντιπροσωπεύουν ένα περιορισµένο υποσύνολο αυτής της  χωρικής ετερογένειας. Αν 

ένα φράγµα που χωρίζει τους πληθυσµούς είναι σύµφωνο µε την προϋπάρχουσα 

γενετική δοµή, τότε στους θυγατρικούς πληθυσµούς επιτυγχάνεται αµέσως µονοφυλία 

(εικόνα 

Υπάρχει περίπτωση, να προκύψουν πολυφυλετικά ή παραφυλετικά πρότυπα   

τη  µητρική  γενεαλογία    δύο  θυγατρικών  πληθυσµών  εξαιτίας    µιας   δευτερογενούς 

∆ύο πληθυσµοί που διαχωρίζονται συνήθως περνο

ιαχωρισµού τους από µια καλά αναµεµιγµένη, προγονική γονιδιακή δεξαµενή 

(εικόνα 1.16). Υπό ένα µοντέλο ουδετερότητας, ο χρόνος µετάβασης από τη µια 

κατάσταση στην άλλη είναι συνάρτηση του «θηλυκού» δραστικού µεγέθους των 

θυγατρικών πληθυσµών. Η πιθανότητα για πολυφυλία είναι υψηλή όταν ο χρόνος σε 

οργανισµικές γενιές G είναι µικρότερος του N , ενώ η αµοιβαία µονοφυλία είναι πολύ 

πιθανό ότι θα έχει επιτευχθεί όταν G>4Ne.  

1.17). Αντιθέτως αν το φράγµα είναι ασύµφωνο, τότε αρχικά οι θυγατρικοί 

πληθυσµοί θα είναι πολυφυλετικοί. Σ’ αυτή την περίπτωση  η ασυµφωνία µεταξύ του 

πληθυσµιακού δένδρου και του γονιδιακού δένδρου θα µπορούσε να διατηρηθεί ή 

σταδιακά να µετατραπεί σε παραφυλία και µονοφυλία. Αυτό εξαρτάται από ποιες 

µητρικές γενεαλογικές γραµµές θα επιβίωναν. Τέλος υπάρχει και η περίπτωση το 

φράγµα να αποµόνωνε έναν περιφερειακό πληθυσµό, οπότε ο κύριος γεωγραφικός όγκος 

του πατρικού πληθυσµού θα ήταν παραφυλετικός σε σχέση µε τον περιφερειακό. 
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και αδιαπέραστο στη γονιδιακή ροή φράγµα. Μετά το διαχωρισµό του προγονικού 

πολυφυλετικοί µε βάση τη µητρική γενεαλογία, κατόπιν παραφυλετικοί  (ο Α σε σχέση 

Avise2000).   
 

Εικόνα 1.15: Σχηµατική αναπαράσταση της διαδικασίας του διαχωρισµού των µητρικών 
γενεαλογικών γραµµών σε δύο πληθυσµούς που έχουν διαχωριστεί από ένα µακροχρόνιο 

πληθυσµού στην 11η γενιά, ο διαχωρισµός των γενεαλογικών γραµµών ήταν τέτοιος 
ώστε οι αποµονωµένοι θυγατρικοί πληθυσµοί  Α και Β εµφανίζονται αρχικά 

µε τον Β), και τελικά αµοιβαία µονοφυλετικοί. Οι έντονες γραµµές υποδεικνύουν τις 
γενεαλογικές γραµµές που υπάγονται στις παραπάνω φυλογενετικές κατηγορίες (από 

 

 37



γονιδιακής ροής µεταξύ τους. Κάποιες φορές είναι δύσκολο να διακρίνουµε µεταξύ 

αυτών των ανταγωνιστικών υποθέσεων (παραφυλία ή πολυφυλία λόγω του ατελούς 

διαχωρισµού των γενεαλογικών γραµµών ή λόγω δευτερογενούς γονιδιακής ροής). 

Εντούτοις, σε αρκετές π ριπτώσεις οι δ ο αυτές πιθανότητες αφήνουν διακριτά ίχνη στα 

πρότυπα διάταξης των γενεαλογικών γραµµών. 

Το mtDNA επιτρέπει την εκτίµηση µιας γονιδιακής φυλογένεσης µε ιδιαίτερα 

σαφή τρόπο, εφόσον αντικατοπτρίζει µε πιστότητα την εξέλιξη µιας µητρικής 

εξελικτικής γραµµής. Χρειάζεται όµως ιδιαίτερη προσοχή όταν µε βάση τη γονιδιακή 

φυλογένεση, προσπαθούµε να εξάγουµε το πληθυσµιακό δένδρο, δηλαδή την εξελικτική 

ιστορία των οργανισµών. Σ΄ αυτή την περίπτωση, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, 

είναι δυνατόν να οδηγηθούµε σε λάθος συµπεράσµατα. Χρειάζεται λοιπόν η συµφωνία 

ανεξάρτητων δεικτών, ώστε να µπορούµε να θεωρήσουµε µε αρκετή βεβαιότητα ότι 

σηµαντικοί διαχωρισµοί σε ένα γονιδιακό µιτοχονδριακό διάγραµµα υποδηλώνουν 

ιστορικές υποδιαιρέσεις σε πληθ

ε ύ

υσµιακό επίπεδο (Avise & Ball, 1990).  

1) Συµφωνία µεταξύ των νουκλεοτιδικών χαρακτήρων µέσα σε ένα γονίδιο. 

Το αποτέλεσµα είναι ότι σηµαντικοί κλάδοι του γονιδιακού δένδρου είναι 

στατιστικά σηµαντικοί (π.χ. έχουν υψηλές τιµές bootstrap), 

ωρισµών διαφορετικών 

γονιδιακών δένδρων ενός είδους. Το γεγονός αυτό ενισχύει το ότι οι διαχωρισµοί 

των γονιδιακών δένδρων καταγράφουν πιστά τους φυλογενετικούς διαχωρισµούς 

πίπεδο του πληθυσµού ή του είδους, 

3) Συµφωνία στη γεωγραφική κατανοµή των κλάδων του γονιδιακού 

δένδρου για πολλά είδη µε παρόµοιες γεωγραφικές κατανοµές. Το γεγονός αυτό 

φανερώνει ότι υπάρχουν κοινοί ιστορικά βιογεωγραφικοί παράγοντες που 

δ

4) Συµφωνία των γενεαλογικών διαχωρισµών µε το γεωγραφικά όρια 

παραδοσιακά αναγνωρισµένων βιογεωγραφικών περιοχών. Το γεγονός αυτό 

φανερώνει ότι υπάρχουν κοινοί ιστορικά βιογεωγραφικοί παράγοντες που 

διαµορφώνουν τις ενδοπληθυσµιακές φυλογενέσεις και τις κατανοµές των 

ο

Ο Avise (1996)  διακρίνει τέσσερις διαφορετικές µορφές γενεαλογικής 

συµφωνίας στην εξαγωγή φυλογενετικών συµπερασµάτων: 

2) Συµφωνία µεταξύ σηµαντικών γενεαλογικών διαχ

στο ε

ιαµορφώνουν τις ενδοπληθυσµιακές φυλογενέσεις, 

ργανισµών. 
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πολυφυλία και παραφυλία για δύο θυγατρικούς πληθυσµούς µετά το χωρισµό τους από 
µια παµµικτική προγονική γονιδιακή δεξαµενή (από Neigel & Avise, 1986). Οι 

θυγατρικών πληθυσµών (από Avise 2000). 
 

 

0 NF(e) 4NF(e)3NF(e)2NF(e)

Γενιές από το χωρισµό των θυγατρικών πληθυσµών

Α Β

αµοιβαία µονοφυλία

ΒΑ

Εικόνα 1.16: Οι για αµοιβαία µονοφυλία, 

πιθανότητες αυτές υσµιακού µεγέθους των 

Εικόνα 1.17: Επίδραση της γεωγραφικής δοµής της προγονικής γονιδιακής δεξαµενής 

0).   

γενικής µορφής καµπύλες πιθανότητας 

είναι συνάρτηση του δραστικού πληθ

 

για Α και Β

 
 
 
 

στα γενεαλογικά πρότυπα δύο γεωγραφικά αποµονωµένων θυγατρικών πληθυσµών Α 
και Β. Φαίνεται η γενεαλογική ιστορία των µητρικών γραµµών πριν ένα ταυτόχρονο 
γεγονός (µαύρη γραµµή) διαχωρίσει τους σύγχρονους πληθυσµούς (από Avise 200
 

για Α και Β

Α παραφυλετικό
σε σχέση µε το Β

ΒΑ

πολυφυλία
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Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι τα γονιδιακά δένδρα (ιδιαίτερα του 

mtDNA) µπορούν να αποκαλύψουν µε αρκετή σαφήνεια την ιστορία του 

διαχωρισµού των πληθυσµών και να παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την 

ιστορική δηµογραφία τους, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται προσοχή στην εξαγωγή των 

σχετικών συµπερασµάτων. 

 

 

1.5.2. Κατηγορίες φυλογεωγραφικών προτύπων διαφόρων ειδών ζώων. 
 

Ο Avise (2000), συγκεντρώνοντας ένα µεγάλο αριθµό φυλογεωγραφικών 

µελετών, διακρίνει πέντε κατηγορίες φυλογεωγραφικών προτύπων: 

 

Κατηγορία Ι: Βαθιά γενεαλογικά δένδρα, οι κύριες γενεαλογικές γραµµές 

αλλοπατρικές 

 

Αυτό το πρότυπο παρατηρείται µεταξύ πληθυσµών που έχουν χωριστεί για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Συνήθως αφορά είδη που εξαπλώνονται σε µεγάλες 

γεωγραφικές περιοχές και έχουν χαµηλή ικανότητα διασποράς και γονιδιακής ροής όπως 

µικρά χερσαία θηλαστικά, ερπετά, αµφίβια και ψάρια των γλυκών νερών. 

 

Κατηγορία ΙΙ: Βαθιά γενεαλογικά δένδρα, οι κύριες γενεαλογικές γραµµές 

υρέως συµπατρικές 

ενούς ανάµιξης πληθυσµών ή ειδών που εξελίχθηκαν σε αλλοπατρία. 

 

 

 

ε

 

Θεωρητικά, αυτό το πρότυπο µπορεί να παρατηρηθεί σε ένα είδος µε µεγάλο 

Ne και µεγάλη γονιδιακή ροή. Σ’ αυτή την περίπτωση κάποιες παλαιά διαχωρισµένες 

γραµµές µπορεί τυχαία να διατηρηθούν στον πληθυσµό ενώ άλλες ενδιάµεσες να χαθούν 

µε το χρόνο. Εντούτοις, στις περισσότερες περιπτώσεις το πρότυπο αυτό παρατηρείται 

λόγω δευτερογ
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Κατηγορία ΙΙΙ: Ρηχά γενεαλογικά δένδρα, γενεαλογικές γραµµές 

αλλοπατρικές  

 

Το πρότυπο αυτό παρατηρείται σε πληθυσµούς που έχουν διαχωριστεί 

πρόσφατα. Η κατηγορία αυτή σταδιακά µεταπίπτει στις κατηγορίες IV και V, ανάλογα 

µε τα ιστ

α

 

ή και µεσαίο ή 

µικρό N , των οποίων οι πληθυσµοί δεν έχουν διαχωριστεί από µακροχρόνια 

βιογεωγραφικά φράγµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του 

Αµερικανικού χελιού Anguilla rostrata. 

 

ή των γενεαλογικών 

γραµµών ποικίλλει 

περιλα ωγραφικά ευρέως κατανεµηµένες συν 

κάποιε ενά

Αυτό τ

πληθυσ τ

οι προ νιοι είναι οι υποτιθέµενες 

παράγωγες (αποµορφίες).  

ορικά επίπεδα γονιδιακής ροής µεταξύ οµοειδικών πληθυσµών που δεν είχαν 

διαχωριστεί από σταθερά, µακροχρόνια βιογεωγραφικά φράγµ τα. Επίσης η κατηγορία 

ΙΙΙ µπορεί να χαρακτηρίζει τοπικούς πληθυσµούς σε είδη που συνολικά παρουσιάζουν το 

πρότυπο της κατηγορίας Ι. 

 

Κατηγορία IV: Ρηχά γενεαλογικά δένδρα, γενεαλογικές γραµµές συµπατρικές 

Αυτό το πρότυπο αναµένεται σε είδη µε υψηλή γονιδιακή ρο

e

Κατηγορία V: Ρηχά γενεαλογικά δένδρα, η κατανοµ

 

Το πρότυπο αυτό είναι ενδιάµεσο µεταξύ των κατηγοριών ΙΙΙ και IV, και 

µβάνει γενεαλογικές γραµµές που είναι γε

ς στ  συγγενικές γενεαλογικές γραµµές που είναι γεωγραφικά εντοπισµένες. 

ο φυλογεωγραφικό πρότυπο υποδεικνύει χαµηλή ή µεσαία γονιδιακή ροή µεταξύ 

µών που είναι σ ενά συνδεδεµένοι ιστορικά. Οι κοινοί απλότυποι είναι συνήθως 

γονικές καταστάσεις (πλεισιοµορφικές) ενώ οι σπά
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1.5.3. Φυλογεωγραφικές µελέτες σε άλλα νησιώτικα συµπλέγµατα και στην περιοχή 
του Αιγαίου 

 

Από το 1987, οπότε και εµφανίστηκε ο όρος Φυλογεωγραφία, µέχρι και τις 

αρχές του 1999, είχαν δηµοσιευθεί περισσότερες από 300 επιστηµονικές εργασίες που 

περιείχαν στον τίτλο τους ή σε λέξεις –κλειδιά τον όρο αυτό (Avise, 2000). Ένα µέρος 

των εργασιών αυτών αφορά µελέτες σε νησιώτικα αρχιπελάγη, τα οποία από νωρίς 

έλκυσαν το ενδιαφέρον των φυλογεωγράφων, προφανώς λόγω των ενδηµικών µορφών 

που φιλοξενούν και της σχετικά απλής και συνήθως καλά γνωστής, παλαιογεωγραφικής 

et al., 1993 σε σαύρες του γένους Gallotia; 

Juan et al., 1995 σε κολεόπτερα του γένους imelia;  Juan et al. 1996 σε κολεόπτερα του 

γένους Hegeter; Pinto et al., 1997 στη Drosophila subobscura; Nogales et al. 1998 σε 

σαύρες του γένους Tarentola; Brown et al., 1998 σε σαύρες του γένους Chalcides; 

Emerson et al., 1999 σε κολεόπτερα του γένους Calathus; Rees et al. 2001 σε 

κολεόπτερα του γένους Nesotes), τα νησιά της Χαβάης (De Salle et al., 1987, 1988 σε 

είδη Drosophila), τα νησιά Γκαλάπαγκος (Sequeira et al., 2000 στο ενδηµικό γένος 

κολεοπτέρων Galapaganus), οι Σεϋχέλλες (Radtkey 1996, σε σαύρες του γένους 

Phelsuma) και άλλα νησιωτικά συµπλέγµατα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η εποίκηση 

των νησιών έχει γίνει µέσω διασποράς από τις γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές και 

µεταξύ των νησιών, και ένας από τους σκοπούς των µελετών αυτών είναι να 

αποκαλύψουν αυτά τα πρότυπα διασποράς.  

Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, αντιθέτως, είναι ένα «ηπειρωτικό» αρχιπέλαγος 

και η πλειοψηφία των νησιών του ήταν συνδεδεµένα στο παρελθόν µε τις γειτονικές 

ηπειρωτικές περιοχές ή µεταξύ τους. Η σηµ ή εξάπλωση των οργανισµών στο χώρο 

αυτό είναι προφανώς αποτέλεσµα συνδυασµού φαινοµένων διασποράς και 

ο 

Β. 

, 

997), χρησιµοποιώντας RFLP’s και αλληλουχίες µιτοχονδριακού DNA. Μια δεύτερη 

µελέτη αφορούσε στα βατράχια του γένους Rana, µε τη χρήση αλλοενζύµων και τη 

τους ιστορίας . Οι πιο πολλές έρευνες έχουν γίνει µέχρι σήµερα σε ωκεάνια αρχιπελάγη, 

όπου τα νησιά (συνήθως ηφαιστειακής προέλευσης) έχουν σχηµατιστεί µε γνωστή 

αλληλουχία και χωρίς σύνδεση µε τις γειτονικές ηπειρωτικές περιοχής. Τέτοια 

αρχιπελάγη είναι οι Κανάριες νήσοι (Thorpe 

P

εριν

βικαριανισµού. Μέχρι σήµερα, πολύ λίγες φυλογεωγραφικές µελέτες έχουν γίνει στ

χώρο αυτό. Μια πρώτη ολοκληρωµένη µελέτη ήταν η διδακτορική διατριβή του 

∆ουρή στα είδη σαλιγκαριών του γένους Albinaria (∆ουρής 1997; Douris et al. 1995

1
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βαθµονόµησ

κυρ   

Πέρ

στη

η ενός µοριακού ρολογιού µε βάση γνωστούς γεωγραφικούς διαχωρισµούς, 

ίως µεταξύ των µεγάλων νησιών του νότιου Αιγαιακού τόξου (Beerli et al., 1996).  

αν αυτών καµία άλλη φυλογεωγραφική µελέτη δεν έχει εκπονηθεί µέχρι σήµερα 

ν περιοχή του Αιγαίου. 
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1.6. ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ 

ύει πάντα πολύ καλά (Dayhoff 1972). 

 ιδέα του µοριακού ρολογιού είναι ιδιαίτερα ελκυστική καθότι (εφόσον 

ισχύει) ε

απλώς των γονιδιακών αλληλουχιών τους. Επιπλέον οι διάφορες µέθοδοι φυλογενετικής 

ανάλυση

ρ

µερα να αποτελεί ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα 

θέµατα της µοριακής εξέλιξης. Πληθώρα διαφορετικών απόψεων έχουν διατυπωθεί 

σχετικά. 

καθολικού ρολογιού (universal clock) για τις συνώνυµες µεταλλαγές που µπορεί να 

εφαρµοστεί σε όλους τους οργανισµούς. Στο άλλο άκρο ο Goodman (1981) και οι 

συνεργάτες του (Czelusniak et al. 1982) αµφισβήτησαν την ύπαρξη ακόµα και ενός κατά 

προσέγγι

ρυθµό µεταξύ διαφορετικών περιοχών του γονιδιώµατος, όπως µεταξύ των διαφορετικών 

θέσεων  κωδικονίου (συνώνυµες και µη συνώνυµες µεταλλαγές), διαφορετικών 

γονιδίων συντηρητικά γονίδια όπως οι ιστόνες και  λιγότερα συντηρητικά όπως οι 

ιντερλευκίνες), µεταξύ κωδικών αλληλουχιών και µη κωδικών (ιντρόνια και 

ψευδογονίδια), µεταξύ πυρηνικού και µιτοχονδριακού γονιδιώµατος. Αυτή η 

παρατήρηση δεν είναι αντίθετη µε την έννοια του µοριακού ρολογιού αρκεί η ίδια 

 

Οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη ενός µοριακού ρολογιού, δηλαδή ότι τα 

βιολογικά µακροµόρια (πρωτεΐνες και DNA) εξελίσσονται µε σχετικά σταθερό ρυθµό, 

προήλθαν από τη µελέτη του ρυθµού υποκατάστασης των αµινοξέων στο µόριο της 

αιµογλοβίνης (Zuckerkandl & Pauling 1965). Άλλες µελέτες στη συνέχεια σε πρωτεΐνες 

και νουκλεϊκά οξέα οδήγησαν σε παρόµοιες παρατηρήσεις αν και από νωρίς φάνηκε ότι 

το µοριακό ρολόι δεν δουλε

 Η

πιτρέπει την εκτίµηση του χρόνου διαχωρισµού των ειδών µε τη σύγκριση 

ς έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ακριβείς αν τα γονίδια εξελίσσονται µε 

σχετικά σταθερό υθµό.  

Από τότε που προτάθηκε, η υπόθεση του µοριακού ρολογιού έχει υποστεί 

έντονη κριτική και εξακολουθεί µέχρι σή

Για παράδειγµα, οι Ochman & Wilson (1987) υποστήριξαν την ύπαρξη ενός 

ση σταθερού ρυθµού. Από τη δεκαετία του 1980 άρχισε να συσσωρεύεται 

µεγάλος όγκος αλληλουχιών DNA από διάφορους οργανισµούς, γεγονός που 

τροφοδότησε περισσότερες διαµάχες αλλά έδωσε και τη δυνατότητα να µελετηθεί σε 

βάθος η υπόθεση του µοριακού ρολογιού. 

Η έννοια του µοριακού ρολογιού δεν σηµαίνει ότι όλα τα γονίδια και οι 

πρωτεϊνες εξελίσσονται µε τον ίδιο ρυθµό. Υπάρχει µεγάλη ετερογένεια στον εξελικτικό 

ενός

 (
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περιοχή  γονιδιώµατος να παρουσιάζει τον ίδιο εξελικτικό ρυθµό µεταξύ 

 ιδέα του µοριακού ρολογιού βρίσκεται σε συµφωνία µε τη θεωρία της 

ουδετερότητας που προτάθηκε από τον Kimura το 1980. Η θεωρία της ουδετερότητας 

υποστηρίζει ότι το µεγαλύτερο µέρος των νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων είναι είτε 

βλαβερές (όποτε ταχύτατα εξαφανίζονται από τους πληθυσµούς) είτε επιλεκτικά 

ουδέτερες, οπότε η τύχη τους καθορίζεται από φαινόµενα γενετικής παρέκκλισης. Ο 

ρυθµός k µε τον οποίο οι ουδέτερες νουκλεοτιδικές υποκαταστάσεις εγκαθιδρύονται σε 

µια νουκλεοτιδική θέση ανά µονάδα χρόνου (δηλαδή ο ρυθµός εξέλιξης) ισούται µε το 

µεταλλακτικό ρυθµό µ και είναι ανεξάρτητος από άλλους παράγοντες, όπως το δραστικό 

µέγεθος του πληθυσµού N . Αν λοιπόν ο µεταλλακτικός ρυθµός παραµένει σταθερός για 

διάφορες εξελικτικές γραµµές, ο ρυθµός εξέλιξης θα είναι ο ίδιος και θα ισχύει ένα 

µοριακό ρολόι.  

γµατικό χρόνο. Άρα  το µοριακό ρολόι θα 

πρέπει να

 ιω  ι

mutations) που προτάθηκε από την Ohta (1973, 1974, 1976, 1992). Σύµφωνα µε τη 

του

διαφορετικών οργανισµών. 

Η

e

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν διαφορές στον εξελικτικό ρυθµό 

µεταξύ διαφορετικών εξελικτικών γραµµών.  Για να εξηγηθούν αυτές οι διαφορές 

σύµφωνα µε τη θεωρία της ουδετερότητας, έχουν προταθεί διάφορες υποθέσεις που 

δικαιολογούν διαφορές στον µεταλλακτικό ρυθµό. Οι υποθέσεις αυτές, που συχνά 

αναφέρονται κάτω από το συλλογικό όρο «επιδράσεις εξελικτικής γραµµής» (lineage 

effects), είναι ο χρόνος γενιάς (Laird et al., 1969; Kohne, 1970), ο µεταβολικός ρυθµός 

(Martin & Palumbi, 1993) και η ικανότητα των µηχανισµών επιδιόρθωσης του DNA 

(Britten, 1986). 

Η υπόθεση του χρόνου γενιάς έχει προσελκύσει το περισσότερο ενδιαφέρον. 

Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή ο µεταλλακτικός ρυθµός είναι ανάλογος µε το χρόνο 

γενιάς ενός οργανισµού και όχι µε τον πρα

 βαθµονοµηθεί µε βάση το χρόνο γενιάς των οργανισµών κάθε εξελικτικής 

γραµµής. Έχουν γίνει πολλές µελέτες, κυρίως µε γονίδια θηλαστικών, για να ελέγξουν 

την παραπάνω υπόθεση. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι οι διαφορές στον εξελικτικό 

ρυθµό στις σ πηλές θέσεις (και στις µη κωδικές περιοχές) σχετίζετα  µε τις διαφορές 

στο χρόνο γενιάς. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που για είδη µε διαφορετικό χρόνο 

γενιάς ο εξελικτικός ρυθµός (για τις µη σιωπηλές µεταλλαγές) φαίνεται να είναι 

ανάλογος του πραγµατικού χρόνου και όχι του χρόνου γενιάς.  

Αυτό δεν µπορεί αν εξηγηθεί µε βάση της θεωρία της ουδετερότητας αλλά µε 

την τροποποιηµένη θεωρία των ελαφρώς επιβλαβών µεταλλαγών (slightly deleterious 
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θεωρία της Ohta, ένα µεγάλο µέρος των ουδέτερων κατά Kimura µεταλλαγών δεν είναι 

στην πραγµατικότητα ουδέτερες αλλά έχουν ένα πολύ µικρό συντελεστή επιλογής (s). 

Αυτό σηµαίνει ότι η πιθανότητα εγκαθίδρυσης (fixation) τέτοιων µεταλλαγών στον 

πληθυσµό εξαρτάται από την (ασθενή) φυσική επιλογή και τη γενετική παρέκκλιση (το 

µέγεθος του πληθυσµού). Συνεπώς, µε βάση τη θεωρία τη Ohta, ο εξελικτικός ρυθµός 

εξαρτάται και από το δραστικό πληθυσµιακό µέγεθος (Ne). Όσο µικρότερος ο 

πληθυσµός, τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα εγκαθίδρυσης επιβλαβών µεταλλαγών λόγω 

γενετικής παρέκκλισης, άρα είδη µε µικρό Ne αναµένεται να εξελίσσονται ταχύτερα σε 

σχέση µε άλλα που έχουν µεγάλο Ne.  

Αυτή η διαπίστωση εξηγεί και το γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, όπως 

προειπώθηκε, ο εξελικτικός ρυθµός είναι ανάλογος του πραγµατικού χρόνου και όχι του 

χρόνου γενιάς. Οργανισµοί µε µεγάλο χρόνο γενιάς (άρα χαµηλό µεταλλακτικό ρυθµό) 

έχουν συνήθως µικρό πληθυσµιακό µέγεθος (µεγαλύτερη πιθανότητα εγκαθίδρυσης των 

µεταλλαγών) και το αντίστροφο, οπότε τελικά  προκύπτει ένα µοριακό ρολόι που 

ακολουθεί κατά προσέγγιση τον πραγµατικό χρόνο και όχι το χρόνο γενιάς. Πάντως, δεν 

είναι ακόµα ξεκάθαρο ποιοι είναι οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που προκαλούν την 

παρατηρούµενη ετερογένεια στον εξελικτικό ρυθµό (Li, 1993) 

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι δεν ισχύει ένα καθολικό µοριακό ρολόι. 

Ειδικά, όταν µελετώνται αποµακρυσµένες εξελικτικά γραµµές είναι πολύ πιθανό ότι θα 

υπάρχουν διαφορές στον εξελικτικό ρυθµό. Όµως µεταξύ συγγενών ειδών είναι πολύ 

πιθανό ότι ισχύουν τοπικά µοριακά ρολόγια (Li, 1993). 

Όσον αφορά τη βαθµονόµηση ενός µοριακού ρολογιού για το mtDNA, έχει 

υπολογιστεί ότι ο µέσος ρυθµός απόκλισης για ολόκληρο το µόριο είναι κατά 

προσέγγιση 2% νουκλεοτιδική απόκλιση ανά ένα εκατοµµύριο έτη στα πρωτεύοντα, 

τους ρινόκερους, τα τρωκτικά, το γένος Equus, τα αρτιοδάκτυλα, τα ορνιθόµορφα 

πουλιά, τις χήνες, τους βάτραχους, τα ψάρια της οικογένειας Salmonidae και στο γένος 

Drosophila της Χαβάης (Wilson et al., 1985 και αναφορές µέσα σε αυτό). Αυτές οι 

εκτιµήσεις προέρχονται από οµάδες ειδών για τις οποίες υπάρχουν µαρτυρίες από 

απολιθώµατα, από βιογεωγραφικά δεδοµένα ή πρωτεΐνες που σχετίζονται µε χρόνους 

απόκλισης. 

Τελικά, παρά την ετερογένεια στον εξελικτικό ρυθµό, και τις όποιες αδυναµίες 

τους, τα µοριακά ρολόγια επιτρέπουν το συσχετισµό της φυλογενετικής ιστορίας µε την 

κλίµακα του χρόνου και τον κατά προσέγγιση προσδιορισµό του χρόνου διαχωρισµού 

των εξελικτικών γραµµών. Αυτό, παρότι ενέχει µεγάλα περιθώρια σφάλµατος είναι η 
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µόνη λύ , ειδικά όταν απουσιάζουν οι αντίστοιχες απολιθωµατικές καταγραφές. 

 ρολόι, µπορούν να συσχετισθούν οι χρόνοι διαχωρισµού 

µε γνωστά παλαιογεωγραφικά γεγονότα, έτσι ώστε να ελεγχθεί η επίδρασή των 

τελευταίων στη σηµερινή κατανοµή και διαφοροποίηση των οργανισµών. 

ση

Επιπλέον, µε βάση ένα µοριακό
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1.7. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να αποκαλύψει, µε τη χρήση 

µοριακών σηµαντών (αλληλουχίες µιτοχονδριακού DNA), τα φυλογεωγραφικά πρότυπα 

του M. kotschyi στην περιοχή του Αιγαίου και τις γειτονικές περιοχές και να τα 

ερµηνεύσει. Τα κύρια ερωτήµατα που φιλοδοξεί να απαντήσει η παρούσα διατριβή είναι 

τα ακόλουθα: 

όρφωση της κατανοµής του είδους;  Με άλλα λόγια η διασπορά ή ο 

βικαριαν

λογεωγραφικά πρότυπα του M. kotschyi συµφωνούν µε τις 

βιογεωγρ

 

Υπάρχουν σαφή φυλογεωγραφικά πρότυπα και πώς ερµηνεύονται µε βάση 

γνωστά παλαιογεωγραφικά γεγονότα;  

Έχουν συµβεί φαινόµενα διασποράς, σε τι έκταση και πόσο σηµαντικό ρόλο 

παίζουν στη διαµ

ισµός διαδραµάτισαν σηµαντικότερο ρόλο στη διαµόρφωση της κατανοµής  των 

πληθυσµών του είδους; 

Υπάρχει η δυνατότητα να βαθµονοµηθεί ένα µοριακό ρολόι µε τη χρήση καλά 

χρονολογηµένων γεωλογικών διαχωρισµών που πιθανών διαχώρισαν αντίστοιχους 

πληθυσµούς του M. kotschyi; 

Υπάρχει συµφωνία µεταξύ της µορφολογικής διαφοροποίησης των πληθυσµών 

και της διαφοροποίησής τους σε µοριακό επίπεδο;  

Τα φυ

αφικές κατανοµές άλλων οµάδων οργανισµών; 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

2.1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Στόχοι της δειγµατοληψίας ήταν να καλυφθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα και 

οµοιόµορφα η περιοχή εξάπλωσης του είδους, καθώς και να συλλεχθούν δείγµατα που 

να αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά τη γενετική ποικιλότητα σε διαπληθυσµιακό και 

ενδοπληθ

καλοκαίρι του 2000, ενώ 

ένα άλλ

ποια υποείδη από τα όρια της 

περιοχής

ρίως µε κάποια νησιά), θεωρήθηκε, µε την ανάλογη επιφύλαξη, ότι ανήκει 

στο ίδιο υ

υσµιακό επίπεδο. Γι’ αυτό έγινε προσπάθεια οι συλλεχθέντες πληθυσµοί να 

αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος των περιγραφέντων µορφολογικών υποειδών, 

αλλά και να προέρχονται από περιοχές µε διαφορετική παλαιογεωγραφική ιστορία και 

στην περίπτωση των νησιών, µε διαφορετική έκταση. Λόγω έλλειψης κονδυλίων, δεν 

ήταν δυνατός ένας, εκ των προτέρων, ολοκληρωµένος σχεδιασµός των δειγµατοληψιών, 

ώστε να καλυφθούν πλήρως οι προαναφερθέντες στόχοι. Μέρος των δειγµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη, συλλέχθηκαν σε διάφορες φάσεις και από 

διαφορετικούς ανθρώπους, από το χειµώνα του 1992 µέχρι το 

ο µέρος αποκτήθηκε από Μουσειακές συλλογές. Ως προς την περιοχή 

εξάπλωσης καλύφθηκε ένα µεγάλο µέρος (έµειναν εκτός κυρίως περιοχές της Β∆ και ΒΑ 

Μικράς Ασίας) και ως προς τον αριθµό υποειδών συµπεριλήφθηκαν 16 από τα περίπου 

25 περιγραφέντα υποείδη (δεν συµπεριλήφθηκαν κά

 εξάπλωσης και από κάποια µεµονωµένα νησιά του Αιγαίου).  

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται οι περιοχές απ’ όπου έγινε η συλλογή των 

δειγµάτων, το υποείδος στο οποίο ανήκει κάθε πληθυσµός σύµφωνα µε τις πιο 

πρόσφατη, κατά περίπτωση, συστηµατική κατάταξη, ο χρόνος δειγµατοληψίας και ο 

αριθµός ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν. Για τον προσδιορισµό των υποειδών δεν έγινε 

µορφολογικός προσδιορισµός των δειγµάτων, αλλά θεωρήθηκε ότι αυτά ανήκουν στο 

υποείδος της περιοχής από την οποία συλλέχθηκαν. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

βιβλιογραφική αναφορά για το υποείδος στο οποίο ανήκει κάποιος πληθυσµός (αυτό 

συµβαίνει κυ

ποείδος µε τον βιογεωγραφικά πλησιέστερο προσδιορισµένο πληθυσµό.  

 Ένα µεγάλο µέρος των δειγµάτων (από Πελοπόννησο, Βόρεια Ελλάδα, Τήνο, 

Πάρο, Αµοργό, Αστυπάλαια, νησίδες Μαράθι, Αστακίδα, Σοφράνο, Τρία νησιά) 

συλλέχθηκε από το γράφοντα από ταξίδια που πραγµατοποίησε  µε ίδια µέσα είτε µε τη 
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βοήθεια της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Ένα εξίσου µεγάλο µέρος των 

δειγµάτων (από Κρήτη και δορυφορικές νησίδες, Κάσο, Κάρπαθο, Κύπρο, Σέριφο, 

Μήλο, Κύθηρα, Αντικύθηρα και δείγµατα Tarentola mauritanica από Λιβύη) 

συλλέχθηκαν από µέλη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Ένα σχετικά µικρό, αλλά σηµαντικό για την ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής, 

µέρος των δειγµάτων (από Τουρκία, Πρασονήσι, Αλόννησο, Περιστέρα, Cyrtopodion 

scaber, αποκτήθηκε από τις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης. 

Τέλος, το δείγµα από Κοκάρτζα (Κιλκίς) συλλέχθηκε από το ∆ρ. Γ. Κωτούλα, τα 

δείγµατα Tarentola από Κεφαλονιά από το ∆ρ. Α Μαγουλά, ενώ το δείγµα από Ισραήλ 

ήταν µια ευγενική προσφορά του καθηγητή Y. Werner και το δείγµα από Αίγινα του 

καθηγητή Ε.Ν. Arnold. 

Η σύλληψη των δειγµάτων έγινε µε το χέρι. 
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Πίνακας 2.1: Περιοχές δειγµατοληψίας, υποείδος στο οποίο ανήκει κάθε πληθυσµός, άτοµα που 
α αν και ο χρόνος συλλογής των δειγµάτων. Ο α/α θε περιοχής αντιστοιχεί στους 
α

α/α  

ναλύθηκ  κά
ριθµούς της εικόνας 2.1. 

 

Περιοχή Συλλογής Υποείδος Άτοµα Χρόνος Συλλογής
τζα Κιλκίς C.k. bibroni 1 Ιούνιος 1997  

2 Καταχάς Πιερίας C.k. bibroni 1 Οκτώβριος 1997 
3 Σφενδάµη Πιερίας C.k. bibroni 3 Μάιος 1997 
4 Κεφαλόβρυσο Ελασσώνας C.k. bibroni 4 Μάιος 1997 
5 Αλόννησος C.k. fuchsi 1 Ιούνιος 1985*  
6 Περιστέρα (δίπλα στην Αλόννησο) C.k. fuchsi 1 Ιούνιος 1985* 
7 Στούπα (Νότια Πελοπόννησος) C.k. bibroni 1 Μάιος 1999** 
8 Νεράτζα (Βόρ

1 Κοκάρ

εια Πελοπόννησος) C.k. bibroni 3 Απρίλιος 1998 
9 Αίγινα C.k. saronicus 1 Απρίλιος 1996 

10 Τήνος (Χώρα) C.k. tinensis 5 ∆εκέµβριος 1994 
α  C.k. bartoni 2 ∆εκέµβριος 1994 / Απρίλιο

12 Αντικύθηρα C.k. saronicus 5 Ιανουάριος 1992** 
13 Ποντικονήσι (ΒΑ Γραµβούσας-Κρήτη) C

11 Κύθηρ ς 1996** 

.k. wettsteini 1 Ιούνιος 1996** 
14 Πεταλίδα (κόλπος Φαλασάρνων, Κρήτη)  C.k. wettsteini 2 Νοέµβριος 1995** 

 (οροπέδιο Νίδας-Ψηλορείτης) C.k. bartoni 4 Μάιος 1997** 
16 Γλαρονήσι (δίπλα στη Ντία) C.k. wettsteini 1 Απρίλιος 1995** 
17 Αυγό C.k. wettsteini 5 Μάρτιος 1994** 
18 Ψείρα (κόλπος Μιραµπέλλου-Κρήτη) C.k. wettsteini 1 Μάιος 1996** 

20 Γαύδος 

15 Κρήτη

19 Χρυσή C.k. wettsteini 5 Μάρτιος 1994** 
C.k. kalypsae 6 Ιούλιος 1996** 

21 Μήλος (Αδάµας) C.k. saronicus 6 Μάρτιος 1992** 
22 Σέριφος C.k. saronicus 6 Αύγουστος 1993** 

 (Παροικιά) C.k. saronicus 6 Ιούνιος 1997 
24 Αµοργός C.k. saroni us x solerii 1 Ιούλιος 1997 

26 Τρία Νησιά 

23 Πάρος
c

25 Αστυπάλαια C.k. solerii 5 Ιούλιος 1997 
C.k. adelphiensis 2 Ιούνιος 1999 

27 Μεγάλο Σοφράνο C.k. stepaneki 2 Ιούνιος 1999 
28 Αστακίδα C.k. oertzeni 2 Ιούνιος 1999 

30 Κάρπαθος C.k. oertzeni 
29 Κάσος (Φρυ) C.k. oertzeni 5 Φεβρουάριος 1992** 

3 Απρίλιος 2000** 
31 Πρασονήσι (Ν. της Ρόδου) ? 2 Ιούνιος 1985* 
32 Φούρν  οι Ικαρίας C.k beutleri ? 1 Σεπτέµβριος 2000**

θι (δίπ α στους Λειψούς) C.k beutleri ? 1 Ιούνιος 1997 
34 Άγιος Γεώργιος (δίπλα στο Καστελόριζο)  C.k beutleri x ciliciensis ? 
33 Μαρά λ

1 ∆εκέµβριος 1996** 
35 Καστελόριζο C.k beutleri x ciliciensis ? 1 ∆εκέµβριος 1996** 
36 Akschehir (Τουρκία) C.k. danilewskii 1 Μάιος 1960* 
37 Σελεύκεια (Τουρκία) C.k. ciliciensis 1 Απρίλιος 1963* 
38 Άδανα (Τουρκία) C.k. ciliciensis x syriacus ? 1 Ιούνιος 1963* 
39 Ισραήλ C.k. orientalis 1  
40 Κύπρος – Αλυκή? C.k. fitzingeri 1 Ιανουάριος 1997** 
41 Κύπρος – Κυβερνήτη Παραλία C.k. fitzingeri 1 Φεβρουάριος 2000** 
42 Κύπρος - Χρυσοχού C.k. fitzingeri 1 Φεβρουάριος 2000** 
43 Κύπρος - Ρουδιά Γέφυρα C.k. fitzingeri 1 Φεβρουάριος 2000** 
44 Cyrtopodion scaber  5 1990* 

45 Hemidactylus turcicus (ν. Λύρα, δίπλα σε 
Λειψούς)  1 Ιούνιος 1997 

46 Tarentola mauritanica (Τυνησία)  2 Απρίλιος 1997** 
47 Tarentola mauritanica (Ντία)  1 ** 
48 Tarentola mauritanica (Κεφαλονιά)  2 Οκτώβριος 1997 
49 Podarcis erhardii (Ντία)  1 Οκτώβριος 1995 
50 Podarcis erhardii (Αµοργός)  1 Ιούλιος 1997 

 Σύνολο  118  

*από συλλογές του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης 
** από µέλη του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης 
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2.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η τυπική διαδικασία που ακολουθήθηκε στο εργαστήριο µετά τη συλλογή των 

δειγµάτων, περιλάµβανε τα ακόλουθα στάδια: 

1) Εξαγωγή ολικού DNA  

2) Πολλαπλασιασµό τµήµατος του µιτοχονδριακού γονιδίου της πρώτης 

υποµονάδας της κυτοχρωµικής οξειδάσης (Cytochrome oxidase I, COI), µέσω 

της αλυσιδωτή αντίδρασης της πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

3) Καθαρισµ

 

ό του προϊόντος της PCR 

ηλουχίας (Sequencing) 

 

2.2.1. Εξαγωγή ολικού DNA 
 

Για την εξαγωγή ολικού DNA χρησιµοποιήθηκαν εναλλακτικά και κατά 

περίπτωση οι ακόλουθες µέθοδοι 

 

α) Η µέθοδος της πρωτεϊνάσης k µε φαινόλη-χλωροφόρµιο από Sambrook et al., 1989 

β) Η µέθοδος NaCl µε χρήση απορρυπαντικού, τροποποιηµένη από A. Colombari 

γ) Η µέθοδος Chelex 

 

Λεπτοµερή πρωτόκολλα και των τριών µεθόδων δίνονται στο παράρτηµα 1. 

Η  εξαγωγή DNA έγινε από ιστό του µυ της ουράς του ζώου ή από τη γλώσσα 

του. Τα ζώα συνήθως µεταφέρονταν ζωντανά στο εργαστήριο και θανατώνονταν µε 

χλωροφόρµιο ή ψύξη στους –80ο C. Ο φρέσκος ιστός, κατόπιν, λειοτριβούταν  µε υγρό 

άζωτο σε πορσελάνινο γουδί και ακολουθούσε η εξαγωγή µε τη µέθοδο της πρωτεϊνάσης 

k ή του NaCl. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ιστός διατηρούταν στους –80ο C για κάποιο 

διάστηµα και στη συνέχεια ακολουθούταν η ίδια διαδικασία, όπως προηγουµένως. Στο 

τέλος της διαδικασίας εξαγωγής το DNA διαλυόταν σε 100-200 µl διπλά αποσταγµένου 

και αποστειρωµένου νερού ή ΤΕ. Από αυτό το διάλυµα 2 µl ηλεκτροφορούνταν, για µισή 

ώρα στα 120V, σε οριζόντιο πήκτωµα αγαρόζης 1% που περιείχε 10% βρωµιούχο 

4) Προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλλ
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αιθίδιο. Από τη φωτογραφία, που λαµβανόταν µε έκθεση στο υπεριώδες, εκτιµούνταν η 

ποσότητα και η ποιότητα του εξαγόµενου DNA. Σε άλλες περιπτώσεις, ολόκληρο το ζώο 

ή τµήµα υ είχαν διατηρηθεί σε αιθανόλη  περιεκτικότητας > 70% για λίγες µέρες έως 

αρκετά χρόνια (όπως στην περίπτωση των µουσειακών δειγµάτων). Σ’ αυτές τις 

ρι τός τεµαχιζόταν σ µµάτια µε τη βοή ν και 

η ερίπου λεπτά ώστ ιστεί η αλκοόλ Στ  γινόταν 

αγ άποια από τις τρεις προαναφερθείσες µεθόδους. Η οσ ιότητα 

υ κατώτερ ι όταν χρησιµ οιο κος ή 

τε  ιστός. Το DNA ήτα σπασµένο σ κοµ ότερου 

ρ ς και σχηµάτιζε, κατ τροφόρηση σε κτ

ε λίδα (smear). Πολλές το DNA ήταν πασ  

ρ    συνήθως ακ άλ Για 

 µάτων υσείο Φυσική Ιστ ννης 

σ  NaC helex. Με τη µ οδ από τα 

δ  που χρησιµοποιήθηκαν, σ ηκε DNA µικρ  µο υς ενώ 

1  δείγµατα φαίνονταν να λίγο DNA µε λύτ ταν 

ι ώδη ακτινοβολία τ ης, όπο είχ φορηθεί 

l  του εξαγοµένου DNA  σε 14 από τα δείγµα νατός ο 

λ ενός τµήµατος του κού DNA µέσω PC ιότερα 

 α αυτά είχαν τοποθε ιθανόλη το 19 , 2 ν 

γ  µέθοδο του Chelex ν έγινε εκτίµ η ας του 

A , αφού χ ίται ελάχιστη ότ αλλά ο 

λ ός των δειγµάτων αυτ ωσε λύ α  

η του NaCl.   

.2 αση της Π ης 

η Πολυµεράσης έχει γίνει α π υρο εργαλείο 

 ι όχι µ νο. Παρ’ όλα αυτά, η α αρά  της 

δ πλοκότητα Πηγή αυτής της πολυπλ ότη ς είναι η ίδια η 

σ µυριάδες ιοντικές αλληλεπιδράσεις, ητ ς και 

ενζυ α, που λαµβάνουν χώρα κατ΄ επαν ψη από τις οποίες 

ν. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

απόδοση  αντίδρασης είναι κυρίως η συµπληρωµατικότητα της αλληλουχίας των 

το

πε πτώσεις ο ισ ε µικρά κο  θεια λαβίδω

αφ νόταν για 15 π ε να εξατµ η. η συνέχεια

εξ ωγή µε κ  π ότητα και πο

το DNA ήταν συνήθως η απ’ ότ οπ ύνταν φρέσ

κα ψυγµένος ν συνήθως ε µάτια µικρ

µο ιακού βάρου ά την ηλεκ πή ωµα αγαρόζης, µια 

συν χόµενη κη φορές όλο  σ µένο σε κοµµάτια

µικ ού µοριακού βάρους (<300 bp) και τότε ήταν ατ ληλο για PCR. 

την εξαγωγή DNA των δειγ από το Μο ς ορίας της Βιέ

χρη ιµοποιήθηκαν η µέθοδος του l και του C έθ ο του NaCl, 

27 είγµατα ε όλα πάρθ ού ριακού βάρο

σε 5 από τα υπάρχει και γα ερου βάρους (ό

εκτ θόταν σε υπερι ο πήκτωµα αγαρόζ υ αν ηλεκτρο

4 µ  από τα 60 ). Τελικά τα έγινε δυ

πολ απλασιασµός  µιτοχονδρια R. Τα παλα

από τα δείγµατ τηθεί σε α 63 7 χρόνια πριν τη

εξα ωγή του DNA. Με τη  δε ησ της ποσότητ

DN  σε πήκτωµα αγαρόζης ρησιµοποιε ποσ ητα ιστού, 

πολ απλασιασµ ών µέσω PCR δεν έδ κα τερα αποτελέσµατ

απ’ ότι στην περίπτωσ

 

2.2 . Η Αλυσιδωτή αντίδρ ολυµεράσ
 

Η Αλυσιδωτή Αντίδραση τ ς έν ανίσχ

για φυλογενετικές µελέτες κα ό π µιλλη δύναµή

συν έεται µε µεγάλη πολυ . οκ τα

φύ η της αντίδρασης: κιν ικές σταθερέ

µική δραστηριότητ άλη , 

προσδοκούµε να λάβουµε το επιθυµητό προϊό

 της
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εκκινητώ ιδαίτερα του 3’ άκρου) µε το DNA στόχο, η θερµοκρασία σύνδεσης των 

εκκινητώ ε το DNA στόχο (η οποία σχετίζεται και µε την αλληλουχία των εκκινητών) 

και η συ  Mg+2 στο διάλυµα. Οι υπόλοιποι παράγοντες (ρυθµιστικό διάλυµα, 

πολυµεράση, δεοξυριβονουκλεοτίδια, DNA-µήτρα) χρησιµοποιούνται συνήθως σε 

προκαθορισµένη συγκέντρωση.  

 

2.2.2.1. Επιλογή των εκκινητών 

 

Για τον πολλαπλασιασµό τµήµατος της πρώτης υποµονάδας της κυτοχρωµικής 

οξειδάσης χρησιµοποιήθηκαν τρία διαφορετικά ζεύγη εκκινητών. Η ονοµασία τους και η 

αλληλουχίες τους δίνονται ακολούθως:  

 

LCO1490:   5’ - ggt caa caa atc ata aag ata ttg g- 3’  

ν (

ν µ

γκέντρωση

HCO2198:  5’ - taa act tca ggg tga cca aaa aat ca- 3’       

LCOI5973:  5’ - cct ggg ccg gta taa c- 3’ 

HCOI6567:  5’ - ggt cga aga agg tgg tgt- 3’ 

LCOI5982:  5’ - ggt ata acc gga aca gcc ct(agct) ag(ct)- 3’ 

HCOI6570:  5’ - tgc tgg gtc gaa gaa ggt (agct)gt- 3’ 

 

Τα γράµµατα L και H αναφέρονται στην ελαφριά και βαριά αλυσίδα, 

αντίστοιχα, του µιτοχονδριακού DNA, και τα CO, COI στην κυτοχρωµική οξειδάση. Οι 

αριθµοί 1490 και 2198, του πρώτου ζεύγους εκκινητών δηλώνουν τη θέση του 5’ άκρου 

του εκκινητή στην αλληλουχία της Drosophila yakuba (Clary & Wolstenholme, 1985), 

ενώ οι αριθµοί των άλλων ζευγών τη θέση του 5’ άκρου του εκκινητή στην αλληλουχία 

του mtDNA του ανθρώπου (Anderson et al., 1981). 

Στα πλαίσια της εκπόνησης της µεταπτυχιακής µου διατριβής (Κασαπίδης, Π. 

1996) είχα επιλέξει ένα ζεύγος γενικών εκκινητών (LCO1490, HCO2198) που 

πολλαπλασιάζει τµήµα της COI, µήκους 709 βάσεων. Οι εκκινητές αυτοί είχαν 

σχεδιασθεί για να χρησιµοποιηθούν σε φυλογενετικές αναλύσεις διαφόρων φύλων 

ασπονδύλων (Folmer et al., 1994) αλλά κρίθηκαν κατάλληλοι για την παρούσα µελέτη 

καθώς έδιναν προϊόν σε ικανό αριθµό δειγµάτων του Mediodactylus kotschyi, σε σχέση 

µε άλλα ζεύγη εκκινητών που δοκιµάσθηκαν. Επειδή όµως  οι συγκεκριµένοι εκκινητές 
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δεν έδιναν προϊόν για όλα τα δείγµατα, σχεδιάσθηκε  ένα ζεύγος εσωτερικών εκκινητών  

τις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες που είχαν 

προσδιορισθεί από έναν περιορισµένο αριθµό δειγµάτων (από Αυγό, Γλαρονήσι, Χρυσή, 

Σέριφο, Κάσο και την οµόλογη ανθρώπινη αλληλουχία (από Anderson et al, 1981)) 

(Κασαπίδ

Καθώς όµως συλλέγονταν περισσότερα δείγµατα για ανάλυση, έγινε φανερό 

ότι και ο  ήταν αποτελεσµατικοί σε όλες τις περιπτώσεις. 

Αυ ν κ η

µέρος 

νουκλε  

κρίθηκε  πιο συντηρηµένων εκκινητών,  µε 

τη χρησιµ καθώς και 

από άλλα είδη σπονδυλωτών που ήταν δηµοσιευµένα  σε βάσεις δεδοµένων (GenBank). 

εδιάσθηκαν σε θέσεις κοντινές των προηγούµενων, και 

περιείχαν «εκφυλισµένα» νουκλεοτίδια κοντά στο 3’ άκρο, ώστε να είναι βέβαιη η 

οµολογία

ισµένες, και ως εκ τούτου υπάρχει µεγάλη πιθανότητα 

να έχουν υποστεί µεταλλαγή. 

 

2.2.2.2. Υλικά της αντίδρασης 

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2.2) δίνονται πληροφορίες για τα υλικά που 

χρησιµοποιήθηκαν στην αντίδραση της PCR. Το ρυθµιστικό διάλυµα, το απορρυπαντικό 

W1 και τ ία 

κατασκευ

 

 

(LCOI5883-HCOI6567) µε βάση 

ης, 1996). Το ζεύγος αυτό πολλαπλασιάζει προϊόν µήκους 594 ζευγών βάσεων. 

ι προηγούµενοι εκκινητές δεν

τό οφειλόταν στο γεγο ός ότι οι ε κινητές αυτοί σχεδιάσθ καν µε βάση ένα µικρό 

των δειγµάτων και δεν µπορούσαν να καλύψουν την αναπάντεχα µεγάλη 

οτιδική διαφοροποίηση που εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε. Έτσι κάποια στιγµή

απαραίτητο να επανασχεδιασθεί ένα ζεύγος

οποίηση περισσότερων αλληλουχιών από τον υπό µελέτη οργανισµό 

Οι νέοι εκκινητές σχ

 

 τους µε το DNA στόχο. Τα νουκλεοτίδια αυτά αντιστοιχούν σε τρίτες θέσεις 

των κωδικωνίων, που είναι εκφυλ

ο διάλυµα MgCl2 παρέχονται µαζί µε την DNA πολυµεράση, από την εταιρε

ής του ενζύµου (GibcoBRL). Τα δεσοξυριβονουκλεοτίδια είναι από την 

εταιρεία Promega. Οι εκκινητές κατασκευάστηκαν από την εταιρεία MWG, στάλθηκαν 

λυοφιληµένοι και διαλύθηκαν σε διπλά αποσταγµένο και αποστειρωµένο νερό σε τόσο 

όγκο ώστε η συγκέντρωσή  τους να είναι 100 µM (µε υπόδειξη της εταιρείας).  Από αυτό 

το διάλυµα παρασκευάζονταν διαλύµατα «εργασίας» συγκέντρωσης 10 µM. 
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Πίνακας 2.2: Συνοπτικές πληροφορίες για τα υλικά της αντίδρασης της PCR. 

 

Αρχική 
Συγκέντρωση 

Συγκέντρωση 
στην αντίδραση 

Εταιρεία - 
Κωδικός 

πολυµεράση 5 u / µl 0,05 u / µl 

Ρυθµιστικό 10x 1x διάλυµα 
Απορρυπαντικό 

W1 1% v/v 0.05% v/v 

∆ιάλυµα MgCl2 50 mM 1,5 – 4,5 mM 

 Cat.# 18038-026 
GibcoBRL 

Εκκινητής 1 10 µΜ 0,5 µM 

Εκκινητής 2 10 µΜ 0,5 µM 
MWG 

dNTP’s (dATP, 
dCTP, dGTP, dTTP)  10 mM έκαστο 0,2 mM έκαστο Promega 

Cat.# U1240 

-20o C 

1:10-1:20 αρχικής 
εξαγωγής 

1/10 αρχικής 
συγκέντρωσης 

o

 

 

Σχετικά µε το DNA µήτρα, χρησιµοποιούνταν  αραιώσεις 1:10 ή 1:20 του 

αρχικού ολικού DNA και η τελική τους αραίωση στην αντίδραση ήταν 1:100 ή 1:200 της 

αρχικής συγκέντρωσης του διαλύµατος της εξαγωγής. Για το DNA που εξήχθη µε τη 

µέθοδο του Chelex, χρησιµοποιήθηκε 1µl από το διάλυµα για 10 µl αντίδρασης. Αυτές οι 

ποσότητες καθορίστηκαν εµπειρικά και εξασφαλίζουν την απαραίτητη αρχική ποσότητα 

του DNA µήτρα ώστε να παραχθεί ικανοποιητική ποσότητα προϊόντος. Γενικά θεωρείται 

ότι η επαρκής ποσότητα ολικού γ

 Φύλαξη 

Taq DNA 

DNA µήτρα - 4  C 

ενωµικού DNA είναι περίπου 50 ng. Μικρότερη 

ποσότητα προφανώς θα έχει ως αποτέλεσµα µη ικανοποιητικό πολλαπλασιασµό. 

 προβλήµατα στην αντίδραση είτε 

λόγω το ότι αυξάνει ο πολλαπλασιασµός µη ειδικών προϊόντων είτε λόγω της 

παρουσία

 

 

Αντίθετα µεγαλύτερη ποσότητα προκαλεί συνήθως

υ 

ς αναστολέων σε µεγάλη  συγκέντρωση, οι οποίοι πιθανώς να έχουν παραµείνει 

στο διάλυµα του DNA κατά την εξαγωγή.  
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2.2.2.3. Βελτιστοποίηση των συνθηκών της αντίδρασης 

 

Για κάθε ζεύγος εκκινητών, όταν χρησιµοποιείται για συγκεκριµένη οµάδα 

οργανισµ ν, χρειάζεται να γίνει αρχικά βελτιστοποίηση των συνθηκών της αντίδρασης, 

ώστε να ποσότητα το αναµενόµενο προϊόν, χωρίς 

παράλλη  να παράγονται παραπροϊόντα.  

ς και χρησιµοποιώντας τα ίδια αρχικά υλικά σε 

συσκευή R Robocycler Gradient 96 της Stratagene, που δηµιουργεί κλίση 

τιστες 

συνθήκες. Χρησιµ +2  

mM, 3,0 mM και 4,5 mM), τέσσερις θερµοκρασίες σύνδεσης (ανά τέσσερις  C, 

 το  συν ένα τυφλό (σύνολο 

οφορητικά σε οριζόντιο 

τ . Συνήθως 

διακρίνονταν οι ακόλουθες  περιπτώσεις: α) δεν υπήρχε καθόλου προϊόν, β) το προϊόν 

ήταν ασθενές, γ) υπήρχαν πολλά παραπροϊόντα. 
ο

+2

ο

αρχή θα συνδεθούν και θα δώσουν 

προϊόντα που στους επόµενους κύκλους θα χρησιµεύσουν ως µήτρα. Ενδέχεται λοιπόν 

να παραχθεί το αναµενόµενο προϊόν, αν και υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν 

παραπροϊόντα. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιούταν και στη (β) περίπτωση για να 

ενισχύσει το ασθενές προϊόν. Όταν υπήρχε ασθενές προϊόν, αλλά δεν µπορούσαµε να 

αυξήσουµε την ποσότητά του τότε γινόταν επαναπολλαπλασιασµός του προϊόντος 

(reamplification). Σ’ αυτή την περίπτωση το προϊόν της αντίδρασης ηλεκτροφορούταν σε 

πήκτωµα αγαρόζης χαµηλού σηµείου τήξης (low melting point agarose) σε χαµηλή τάση 

ώ

 παράγεται σε ικανοποιητική 

λα

Οι κρίσιµες παράµετροι είναι κυρίως η θερµοκρασία σύνδεσης των εκκινητών 

µε το DNA µήτρα (annealing temperature) και η συγκέντρωση των ιόντων Mg+2. 

Συνδυάζοντας τις δύο αυτές παραµέτρου

 PC

θερµοκρασιών, µπορούµε εύκολα και γρήγορα να προσδιορίσουµε τις βέλ

οποιούνταν συνήθως τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις Mg  (1,5
ο

ξεκινώντας από υς 45ο C) και δύο διαφορετικά δείγµατα

αντιδράσεων: 3 x 4 x 3 = 36). Οι αντιδράσεις ελέγχονταν ηλεκτρ

πήκτωµα αγαρόζης 1% και επιλεγόταν ο βέλτιστος συνδυασµός.  

Σε αρκε ές περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή η βελτιστοποίηση

Στην (α) περίπτωση δοκιµαζόταν ακραίος συνδυασµός συνθηκών (π.χ. 38  C, 

6mM [Mg ]) ή εφαρµοζόταν η λεγόµενη step up PCR. Μ’ αυτή τη µέθοδο γίνονταν 

συνήθως οι πέντε πρώτοι κύκλοι της αντίδρασης σε χαµηλή θερµοκρασία σύνδεσης (38  

C) και ακολουθούσαν 30-40 κύκλοι σε υψηλότερη. Έτσι οι εκκινητές, ακόµα και αν 

έχουν χαµηλή συγγένεια  µε το DNA στόχο, στην 
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(80V) για 90 λεπτά, ώστε να διαχωριστεί καλά από πιθανά παραπροϊόντα παρόµοιου 

µεγέθους. Στη συνέχεια εκτιθόταν σε περιώδες, και κοβότα  µε νυστέρι το τµή α του 

πηκτώµατος που περιείχε το προϊόν, λιωνόταν µε θέρµανση στους 70 ο C και αραιωνόταν 

100 – 2000 φορές, ανάλογα µε την ποσότητα που υπήρχε. Αυτό το αραιωµένο προϊόν 

χρησιµοποιούταν ως  DNA µήτρα σε µια επόµενη αντίδραση. Στη (γ) περίπτωση µπορεί 

υ ν µ

να επιτευ

 τους τότε γίνονταν τέσσερις αντιδράσεις των 25µl ώστε 

να παραχ εί ικανή ποσότητα προϊόντος για το επόµενο στάδιο. Προτιµήθηκε να γίνονται 

4 αντιδρά  γιατί παρατηρήθηκε ότι όσο µικρότερος ήταν 

ο όγκος ς αντίδρασης τόσο µεγαλύτερη αναλογικά ήταν η ποσότητα του προϊόντος. 

Αυτό πιθ

ς συγκεντρ 2+

Προεπώαση: 94  C για 2 min 

Τριάντα κύκλοι που περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 

Αποδιάταξη (denaturation): 940 C για 1 min 

Πρόσδεση (annealing): [βλ. επόµενο πίνακα] για 30 sec 

Επι ήκυνση (extension): 720 C για 30 sec 

χθεί µείωση των παραπροϊόντων χρησιµοποιώντας την touch down PCR. Σ΄ 

αυτή την περίπτωση, η αντίδραση ξεκίναγε από υψηλότερες θερµοκρασίες σύνδεσης και 

σε κάθε κύκλο κατέβαινε 1-2ο C (για 5-10 κύκλους) µέχρι να φτάσει στη βέλτιστη 

θερµοκρασία σύνδεσης, µε την οποία συνεχιζόταν η αντίδραση για τους υπόλοιπους 

κύκλους. Μ’ αυτό τον τρόπο, στους πρώτους κύκλους, παράγεται θεωρητικά µεγαλύτερη 

ποσότητα από το ειδικό προϊόν σε σχέση µε τα µη ειδικά αφού λογικά οι εκκινητές έχουν 

µεγαλύτερη συγγένεια µε την περιοχή στόχο παρά µε τις ανταγωνιστικές θέσεις 

σύνδεσης. 

 

2.2.2.4. Συνθήκες της αντίδρασης 

 

Όλες οι δοκιµαστικές αντιδράσεις γίνονταν σε όγκο 10µl. Όταν 

βελτιστοποιούνταν η απόδοσή

θ

σεις των 25µl παρά µία των 100

τη

ανώς εξηγείται από τα γεγονός ότι όσο µικρότερος είναι ο όγκος της αντίδρασης 

τόσο γρηγορότερα και πιο οµοιόµορφα επάγεται η θερµότητα κατά τις µεταβολές της 

θερµοκρασίας στα διαδοχικά στάδια των κύκλων της PCR. Στον πίνακα 2.3 δίνονται οι  

θερµοκρασίε  σύνδεσης και οι ώσεις Mg  που χρησιµοποιούνταν συνήθως για 

κάθε ζεύγος εκκινητών καθώς και το µήκος του προϊόντος που παραγόταν.  

Ο ενζυµικός πολλαπλασιασµός του DNA πραγµατοποιήθηκε σε συσκευή Perkin-Elmer 

Gene Amp PCR System 9600 και το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν το 

ακόλουθο  
0

µ
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Ένας κύκλος στους 720 C για 5 λεπτά 

 

Εναλλακτικά, χρ ιήθηκε κ  Robo  96 της 

Strategene, µε την µ  τ όσδεση  επιµήκυνσης 

δια ec. 

ηθισµένες οκρασίες σύνδεσης για κάθε νητών και οι 

α ντρώσεις MgCl2, καθώς και το µήκος τ προϊόντος 

δίνοντα :  

Ζεύγος 
ν 

οκρασία 
δεσης 
ealing) 

Συγκέντρωση 
gCl2 

Μήκος 
προϊόντος (ζ.β. ) 

ησιµοπο

όνη διαφορά ότι

αι η συσκευή

α στάδια της πρ

cycler Gradient

ς και της

ρκούσαν 45 s

Οι συν  θερµ ζεύγος εκκι

ντίστοιχες συγκε

ι ακολούθως

ου παραγόµενου 

εκκινητώ

Θερµ
σύν

(Ann M

LCO1490 – 
HCO2198 42o C 5 mM 709 4,

LCOI5973 – 
HCOI6567  46-50o C M 95 3,0 m 5

LCOI5982 –
HCOI6570 

 M 589 500 C 4,0 m

 

2.2.3. Καθ ρισµός του προϊόντος 
 

τ

 πάνω στα οποία δεσµευόταν το προϊόν, 

καθαριζόταν από προσµίξεις µε διαδοχικές πλύσεις και τέλος εκλουόταν σε νερό σε όγκο 

30µl. Σ’ αυτή τη φάση ήταν έτοιµο να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό της 

νουκλεοτιδικής του αλληλουχίας (sequencing), αφού πρώτα  γινόταν φωτοµέτρηση ή 

ηλεκτροφόρηση 5 µl  του τελικού διαλύµατος για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης 

του προϊόντος της PCR.  

α

Μετά από κάθε αντίδραση, όλο το προϊόν ηλεκτροφορούταν σε πήκτωµα 

αγαρόζης, κόβονταν µε αποστειρωµένο νυστέρι οι ζώνες που περιείχαν το προϊόν και 

στη συνέχεια γινόταν καθαρισµός. Χρησιµοποιήθηκαν δύο τεχνικές. Η πρώτη τεχνική, 

που χρησιµοποιήθηκε αρχικά, περιλάµβανε ηλεκτροφόρηση όλης της αντίδρασης σε 

πήκτωµα αγαρόζης χαµηλού σηµείου τήξης και καθαρισµό του προϊόντος µε χρήση 

ζεστής φαινόλης, κατακρήµνιση του DNA µε αιθανόλη και επαναδιάλυσή του στον 

επιθυµητό όγκο νερού (βλέπε αναλυ ικό πρωτόκολλο στο παράρτηµα 1 ). Στη συνέχεια, 

θεωρήθηκε πιο εύκολο,  γρήγορο και ασφαλές να χρησιµοποιηθεί το Prep-A-Gene DNA 

Purification kit της BIORAD (Cat.# 732-6011). Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο που 

συστήνει η εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτροφόρηση γινόταν σε κανονική 

αγαρόζη και χρησιµοποιούνταν σφαιρίδια
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2.2.4. Προσδιορισµός νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) 

 προσδιορισµός της αλληλουχίας των προϊόντων της PCR έγινε µε cycle 

sequencing µε τη χρήση του εµπορικού κιτ fmol DNA Cycle Sequencing System της 

Promega (Cat.# Q4100) και τη χρήση ραδιενεργώς σηµασµένου φωσφόρου [γ- P]-ATP, 

µε τον οποίο σηµαινόταν το 5’ άκρο του εκκινητή (end labelling). Ακολουθήθηκε πιστά 

το πρωτόκολλο που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Για κάθε άτοµο γίνονταν δύο 

αντιδράσεις, µία µε κάθε ένα από τους δύο εκκινητές που είχαν χρησιµοποιηθεί στην 

PCR, ώσ

 

 

ν ι

δηµιουργείται µε τον πολυµερισµό 

διαλύµατ

 

Ο

32

τε να διαβαστεί πλήρως η αλληλουχία του µελετούµενου τµήµατος του mtDNA, 

µεταξύ των δύο εκκινητών. Η ποσότητα του προϊόντος PCR που χρησιµοποιούνταν ήταν 

4-40 fmol. 

Από κάποια στιγµή και µετά αντί του fmol DNA Cycle Sequencing System 

χρησιµοποιήθηκε η πολυµεράση Thermo Sequenase της εταιρείας Amersham Pharmacia 

Biotech Inc. Το αναλυτικό πρωτόκολλο παρατίθεται στο παράρτηµα 1 

2.2.4.1. Ηλεκτροφόρηση των αντιδράσεων 

 

 Η ηλεκτροφόρηση των αντιδράσεω  προσδ ορισµού της νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας έγινε σε κατακόρυφο αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµίδης. Η 

δηµιουργία του πλέγµατος πολυακρυλαµίδης 

ος 6% ακρυλαµίδης - bis-ακρυλαµίδης 19:1 - 7Μ ουρίας. Το ρυθµιστικό 

διάλυµα της ηλεκτροφόρησης είναι TBE 1x.  Ως καταλύτες πολυµερισµού 

χρησιµοποιούνται διάλυµα υπερθειικού αµµωνίου 10% και TEMED. Για ένα πήκτωµα 

χρησιµοποιούνται 70ml διαλύµατος 6% ακρυλαµίδης - bis-ακρυλαµίδης 19:1 - 7Μ 

ουρίας στο οποίο προστίθενται 700 µl διαλύµατος υπερθειικού αµµωνίου 10%  και 70µl 

TEMED. Το πηκτώµα αφήνεται τουλάχιστον 4 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου για να 

πολυµεριστεί. 

Οι αντιδράσεις πολυµερισµού της πρωτοδιάταξης θερµαίνονται πριν την 

ηλεκτροφόρηση στους 90ο C για δύο λεπτά ώστε να αποδιαταχθούν οι αλυσίδες του 

DNA και τοποθετούνται σε πάγο για να παραµείνουν αποδιαταγµένες µέχρι να  

φορτωθούν στο πήκτωµα. Η ηλεκτροφόρηση πραγµατοποιείται σε ειδικές συσκευές, µε 

ρυθµιστικό διάλυµα TBE 1x στην άνοδο και την κάθοδο. Το πήκτωµα προθερµαίνεται 
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για µισή ώρα µε ηλεκτροφόρηση στα 60W. Στη συνέχεια τοποθετούνται 3 µl από κάθε 

αντίδραση σε κάθε διαδροµή (lane) µε τη σειρά A, C, G, T. Η σειρά αυτή εξυπηρετεί στο 

να διαβάζεται εύκολα η συµπληρωµατική αλληλουχία της προσδιορισµένης αλληλουχίας 

µε απλή αντιστροφή  του φιλµ της αυτοραδιογραφίας. Η ηλεκτροφόρηση γίνεται στα 

60W. Για κάθε αντίδραση γίνονται δύο ηλεκτροφορήσεις, µία µικρής και µία 

µεγαλύτερης διάρκειας. Οι χρόνοι των ηλεκτροφορήσεων για κάθε εκκινητή και η 

θερµοκρασία σύνδεσης που χρησιµοποιήθηκε στην αντίδραση δίνονται στο παράρτηµα 

1. 

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 

τοποθετείται σε φύλλο χαρτιού Whattman 3M και ξηραίνεται σε ειδικό ξηραντήρα στους 

800C για δύο ώρες. Στη συνέχεια εκτίθεται σε φιλµ Kodak XAR µέσα σε ειδικές θήκες 

για 12-24 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. Το φιλµ εµφανίζεται σε αυτόµατο 

εµφανιστικό µηχάνηµα. 

ν - Στοίχιση 

γ  δ γίνεται

σ

ίχιση µε τη 

β

α

κ τµήµα πρωτεϊνικού µορίου που έχει σηµαντικό ρόλο στην κυτταρική 

αναπν ουργικούς περιορισµούς. Μετά τη στοίχιση οι 

αλληλ ίστηκαν οι µη σιωπηλές 

µεταλ λλαγές (singleton) ή άλλες σπάνιες 

µεταλ θους.  

 

2.2.4.2. Ανάγνωση των αλληλουχιώ

 

Η ανά νωση των βάσεων στην αυτορα ιογραφία  από κάτω προς τα 

επάνω και δίνει τη σειρά των νουκλεοτιδίων σε κατεύθυνση 5’ � 3’. Για κάθε δείγµα 

έγιναν δύο αντιδράσεις, µία µε κάθε έναν από τους δύο εκκινητές της PCR. Έτσι  η 

νουκλεοτιδική αλληλουχία του προϊόντος της PCR προσδιορίζεται ανεξάρτητα από δυο 

αντίθετες κατευθύνσεις ώστε να µειωθεί η πιθανότητα λάθους. Κάθε αντίδραση 

επιτρέπει την ανάγνωση 400 κατά µέσο όρο βάσεων, 20-30 περίπου βάσεις µετά το 3΄ 

άκρο του εκκινητή. Τελικά προσδιορίστηκαν 515 βάσεις για κάθε αλληλουχία. Αυτό 

σηµαίνει ότι κατά µέσο όρο οι 300 περίπου βάσεις στο µέσο κάθε αλληλουχίας 

προσδιορίστηκαν δυο φορές ενώ οι 100 ακραίες βά εις σε κάθε µεριά µία µόνο φορά. Οι 

αλληλουχίες µετά την ανάγνωσή τους εισήχθηκαν σε Η/Υ και έγινε στο

οήθεια του πακέτου προγραµµάτων GCG σε σύστηµα VAX/VMS. Η στοίχιση ήταν 

πόλυτη και δεν υπήρχαν ενθέσεις ή ελλείψεις βάσεων, καθώς η αλληλουχία 

ωδικοποιεί 

οή και υπόκειται σε λειτ

ουχίες ελέγχθηκαν για δεύτερη φορά. Στη συνέχεια εντοπ

λαγές καθώς και σιωπηλές µοναδικές µετα

λαγές, οι οποίες ελέγχθηκαν  ξανά για την πιθανότητα λά

 62



  

  

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

2.3.1. Εκτίµηση των νουκλεοτιδικών αποστάσεων 
 

ιστορίας γίνεται µε τη σύγκριση ν νουκλεοτιδικών διαφορών µεταξύ δύο οµόλογων 

µορίων DNA. Η πιο απλή µέτρηση του βαθµού της νουκλεοτιδικής διαφοροποίησης 

είναι ο των  θέσε ες οι δ λουχίες 

διαφέρο ση p,  αλληλ  έχ τό 

δια ανότητα να έχ µβεί παραπά ία αλλαγές σ  θέση 

είνα Έτσι ο αριθµός ων παρατηρούµενων διαφορών µεταξύ των δύο 

αλλ αι κοντά στον πραγµατικό αριθµό νουκλεοτιδικών αλλαγών. Όσο όµως 

αυξ ός διαφοροποί σο αυξάνει θανότητα να ν συµβεί 

παραπάν από µία αλλαγές στην ίδια νουκλεοτιδική θέση. Έτσι όταν το p είναι µεγάλο 

ές διαφορές. Στην περίπτωση αυτή ο αριθµός των 

παρατηρούµενων διαφορών είναι πολύ πιθανό να είναι µικρότερος από αυτόν των 

πραγµατι

uez et al. 1990; Yang et al. 1994). Το τελευταίο 

Στο επίπεδο της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας η εκτίµηση της εξελικτικής 

τω

ποσοστό p 

υν (απόστα

νουκλεοτιδικών

p-distance). Για

ων  στις οποί

ουχίες

ύο αλλη

ουν µικρό ποσοσ που

φορών, η πιθ ουν συ νω από µ την ίδια

ι αµελητέα. 

ηλουχιών είν

τ

άνει ο βαθµ ησης τό και η πι  έχου

ω 

τείνει να υποεκτιµά τις πραγµατικ

κών. 

∆ιάφοροι συγγραφείς έχουν αναπτύξει µια σειρά από µοντέλα ώστε να 

εκτιµάται ο πραγµατικός  αριθµός νουκλεοτιδικών αλλαγών. Κάθε µοντέλο κάνει µια 

διαφορετική παραδοχή για το πρότυπο της νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. Τα 

περισσότερα από τα µοντέλα βασίζονται στην υπόθεση ότι κάθε νουκλεοτίδιο έχει 

συγκεκριµένο ρυθµό υποκατάστασης που παραµένει σταθερός και ότι οι νουκλεοτιδικές 

συχνότητες σε κάθε αλληλουχία είναι σε ισορροπία και δεν αλλάζουν µε το χρόνο. Έτσι 

αυτά τα µοντέλα σχετίζονται µεταξύ τους και διαφέρουν µόνο ως προς τον αριθµό των 

διαφορετικών παραµέτρων που περικλείουν. Οι κύριες παράµετροι είναι η πιθανότητα 

υποκατάστασης ενός νουκελοτιδίου από ένα άλλο και η συχνότητα κάθε νουκλεοτιδίου 

στις αλληλουχίες που µελετώνται.  

Μερικά από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιµοποιούµενα µοντέλα 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης είναι το µοντέλο των Jukes-Cantor (1969), το 

διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura (1980), το µοντέλο του Felsenstein (1981), το 

µοντέλο των Hasegawa, Kishino και Yano (1985) και το Γενικό Αντιστρεπτό Μοντέλο 

(General Reversible Model)( Rodrig
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µοντέλο, όπως φανερώνει και το όνοµά του, είναι το γενικότερο απ’ όλα τα 

ς παραµέτρους του 

µπορούµ να καταλήξουµε σε οποιοδήποτε από τα προηγούµενα µοντέλα.   

A C G T νουκλεοτιδίων gi 
 (i = A,C,G,T) 

Α. Μον

προηγούµενα. Έτσι, µε κατάλληλο περιορισµό κάποιων από τι

ε 

Στον πίνακα 2.3 δίνονται οι παράµετροι για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα 

µοντέλα  

 

Πίνακας 2.3: Τα πιο γνωστά µοντέλα εκτίµησης των νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων 

και οι αντίστοιχες παράµετροι που λαµβάνουν υπόψη. 

  

       

 
 Συχνότητα 

τέλο Jukes-Cantor (1969) 
(JC) 

      

 C α - α α g

 A - α α α 

 G α α - α 
 T α α α - 

A=gC= gG= gT=0,25 

Β. ∆ιπαραµετρικό Μοντέλο του 
Kimura

     (1980) (K2P)   

 A - β α β 
 C β - β α 
 
 T β α β - 

g =g = g = g =0,25 G α β - β A C  G  T

Γ. Μοντέλο του Felsenstein (1981) 
(F81) 

      

 A - gCα gGα gTα
 C g α - g α g α
 G gAα gCα - gTα
 T gAα gCα gGα - 

g ≠gC≠gG≠gT 

∆. Μοντέλο των Hasegawa, 
Kishino & Yano (1985) (HKY85) 

      

A G T
A

 A - gCβ gGα gTβ
 C g β - g β g α
 G gAα gCβ - gTβ
 

gA≠gC≠gG≠gT A G T

T gAβ gCα gGβ - 
 Ε. Γενικό αντιστρεπτό Μοντέλο 
(REV) 

      

 A - g a g b g c
A G T

 T g c g e g f - 

C G T

 C g a - g d g e
 G gAb gCd - gTf 

A C G

gA≠gC≠gG≠gT 
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Όλα τα προηγούµενα µοντέλα στηρίζονται στις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

2. Ο ρυθµός υποκατάστασης είναι σταθερός κατά τη διάρκεια του 

1. Όλες οι νουκλεοτιδικές θέσεις αλλάζουν ανεξάρτητα η µία από 

την άλλη 

χρόνου και σε όλες τις εξελικτικές γραµµές 

ν α ν

σεις γάµµα 

ου ρυθµού νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης στις διάφορες θέσεις φαίνεται να είναι η λιγότερη ρεαλιστική από 

βιολογική

τ 1 κ

3. Η συχ ότητ  των νουκλεοτιδίω  είναι σε ισορροπία 

4. Ο ρυθµός υποκατάστασης είναι ίδιος για όλες τις θέσεις της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας και δεν αλλάζει στη διάρκεια του χρόνου 

 

2.3.1.2. Αποστά

 

Η προϋπόθεση σχετικά µε τη σταθερότητα τ

 απόψη και σπάνια φαίνεται να ισχύει. Στην περίπτωση των γονιδίων που 

κωδικοποιούν πρωτεϊνες, αυτό είναι προφανές αφού κάθε θέση των κωδικωνίων έχει 

διαφορετικό ρυθµό υποκατάστασης. Οι λειτουργικοί περιορισµοί των αµινοξέων στο 

ενεργό κέντρο των πρωτεϊνών επίσης συµβάλλουν στην απόκλιση του εξελικτικού 

ρυθµού µεταξύ των νουκλεοτιδικών θέσεων. Επίσης και στα γονίδια rRNA παρατηρείται  

απόκλιση στο ρυθµό, επειδή τα µεταγραφόµενα µόρια RNA έχουν λειτουργικούς 

περιορισµούς και σχηµατίζουν δευτεροταγείς δοµές από «ποδίσκους» και «θηλιές» που 

έχουν διαφορετικό ρυθµό υποκατάστασης.  

Στατιστικές αναλύσεις του ρυθµού υποκατάστασης σε διαφορετικές 

νουκλεοτιδικές θέσεις έδειξαν ότι ο ρυθµός ποικίλλει ακολουθώντας την κατανοµή 

γάµµα (Kocher and Wilson 1991; Tamura and Nei 1993; Wakeley 1993, 1994). Η 

καµπύλη της κατανοµής καθορίζεται από την παράµετρο α, που συχνά αναφέρεται ως 

παράµετρος Γ. Όταν το α τείνει στο άπειρο όλες οι θέσεις εµφανίζουν τον ίδιο ρυθµό 

υποκατάσ ασης. Όταν α = , η αµπύλη είναι εκθετική, που σηµαίνει ότι υπάρχει µεγάλη 

διαφορά στο ρυθµό υποκατάστασης µεταξύ των διαφορετικών νουκλεοτιδικών θέσεων. 

Όταν α<1, τότε η καµπύλη είναι ακόµα πιο στρεβλή και ένα σηµαντικό τµήµα των 

νουκλεοτιδικών θέσεων είναι πρακτικά αµετάβλητες. 
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∆ιάφοροι συγγραφείς έχουν ενσωµατώσει στα µοντέλα νουκλεοτιδικής 

στάσεις που υπολογίζονται από τα 

µοντέλα αυτά αναφέρονται ως αποστάσεις γάµµα. Τα µοντέλα που ενσωµατώνουν τη 

παράµετρο Γ είναι γενικά πιο ρεαλιστικά σε σχέση µε αυτά που δεν την λαµβάνουν 

υπόψη, αλλά έχουν µεγαλύτερη διακύµανση σε σχέση µε τα τελευταία. Γι αυτό το λόγο 

δεν δίνουν κατ’ ανάγκη καλύτερα αποτελέσµατα κατά την κατασκευή φυλογενετικών 

δένδρων 

 

2.3.1.3. Επιλογή του πιο κατάλληλου µοντέλου νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης 

παραµέτρους προσθέτουµε (δηλαδή όσο πιο πολύπλοκο µοντέλο 

επιλέγου

ο η

1998), δηµιούργησαν το υπολογιστικό πρόγραµµα 

MODEL ρ ν

υ

αµετάβλητων θέσεων (I). Το MODELTEST υπολογίζει τις παραπάνω παραµέτρους για 

υποκατάστασης την παράµετρο Γ. Οι γενετικές απο

εκτός και αν ο αριθµός των νουκλεοτιδίων είναι πολύ µεγάλος. Για την 

εκτίµηση του µήκους των φυλογενετικών κλάδων οι αποστάσεις γάµµα δίνουν, γενικά 

καλύτερα αποτελέσµατα (Nei & Kumar, 2000). 

 

Για να επιλέξουµε το κατάλληλο µοντέλο εκτίµησης γενετικών αποστάσεων 

πρέπει να έχουµε υπόψη τα ακόλουθα: Για κάθε σετ δεδοµένων, κάθε φορά που 

προσθέτουµε µια παράµετρο ώστε να προσδώσουµε περισσότερο ρεαλισµό, πρέπει να 

εκτιµούµε την αντίστοιχη παράµετρο χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα µας. Όσο 

περισσότερες 

µε), τόσο µεγαλύτερη αβεβαιότητα έχουν οι εκτιµήσεις µας γιατί αυξάνει η 

διακύµανση. Έτσι µπορούµε να διαλέξουµε ένα πιο ρεαλιστικό µοντέλο, αλλά να έχουµε 

τελικά µεγάλ  δειγµατολ πτικό σφάλµα και έτσι να χάσουµε σε στατιστική δύναµη. Θα 

πρέπει λοιπόν να εκτιµήσουµε τον ελάχιστο αριθµό παραµέτρων που να δίνουν µια 

αξιόπιστη εκτίµηση. Σε σχέση µε την τοπολογία των παραγόµενων φυλογενετικών 

δένδρων, πιο πολύπλοκα µοντέλα εκτίµησης γενετικών αποστάσεων δεν είναι 

απαραίτητα καλύτερα στο να παράγουν τη σωστή τοπολογία από απλούστερα. 

Εντούτοις, για την εκτίµηση του µήκους των κλάδων, µοντέλα που ταιριάζουν καλύτερα 

στα δεδοµένα δίνουν πιο αξιόπιστες εκτιµήσεις. 

Οι Posada & Crandall (

TEST, µε το οποίο µπο εί να γί ει επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου 

νουκλεοτιδικής ποκατάστασης για ένα συγκεκριµένο σετ αλληλουχιακών δεδοµένων. 

Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα, τα διάφορα µοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης 

µπορούν να θεωρηθούν ως ειδικές περιπτώσεις του Γενικού Αντιστρεπτού Μοντέλου. 

Στα µοντέλα αυτά µπορεί να προστεθεί και η παράµετρος Γ καθώς και το ποσοστό των 
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56 διαφορετικά µοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης και υποδεικνύει αυτό που 

ταιριάζει καλύτερα στα δεδοµένα.  

 

2.3.2. Μέ

 κατασκευή ενός φυλογενετικού δένδρου είναι µια εκτιµητική διαδικασία. 

τορίας. Οι διάφορες µέθοδοι που 

ουν αναπτυχθεί επιτυγχάνουν το συγκεκριµένο στόχο µε ένα από τους παρακάτω 

τρόπους: α) καθορίζοντας ένα συγκεκριµένο αριθ ό βη άτω έναν αλγόριθµο) που 

οδηγεί στον προσδιορισµό ενός δένδρου, ή β) καθορίζοντας ένα κ  τη 

σύγκριση εναλλακτικών φυλογενέσεων και επιλογής της καλύτερη µα 

κ

Οι καθαρά αλγοριθµικές µέθοδοι σ δυά   εξαγωγή ενός δένδρου και  

τον προσδιορισµό του προτιµώµενου δρ σε α α ι µ  

συνήθως υπολογιστικά ταχείες επειδή ροχ ούν ατε εία προς την τελική λύση 

χ ός µεγάλου ριθµ ύ εναλλακ κών δένδρων

Η δεύτερη κατηγορία µεθόδω κολ θεί ο λογικά µατα. Το πρώτο βήµα 

είναι ο καθορισµός ενός βέλτιστου κριτηρίου υ π ιγρ ετα πό µια συνάρτηση) για 

τ δρο . Το δεύτερο βήµα είναι η χρήση ενός ειδικού 

α µου για τον υπολογισµό της τιµής  της συνάρτησης για κάθε δένδρο και για την 

εύρεση των δένδρων που έχουν την κα ρ ή σ φ  µ  κριτήριο (µια µέγιστη 

ή  τιµή κατά περίπτωση). Οι µ δ τ ου ια γική καθαρότητα αλλά 

ε ητικές γι  έ   µεταξύ διαφορετικών 

ε  αυτό που ι την κα ύτερ  τιµή. 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν ν ρο  τη παρουσιάζονται µε 

βάση την κατάταξη που ακολουθούν τ ερ τ συ α και διακρίνονται σε 

µ  αποστάσεων, µεθόδους φειδωλότητας και µεθόδους 

µ  πιθανοφάνειας. 

θοδοι Φυλογενετικής Ανάλυσης 
 

Η

Από ένα σύνολο µοριακών δεδοµένων που περιέχουν ατελή πληροφορία προσπαθούµε 

να κάνουµε την καλύτερη εκτίµηση της εξελικτικής ισ

έχ

 µ µ ν (

ριτήριο για

ς (ή των ισότι

αλύτερων). 

υν ζουν την

δέν ου  έν β µή  Ο έθοδοι αυτές είναι

 π ωρ  κ υθ ν 

ωρίς να χρειάζεται αξιολόγηση εν  α ο τι . 

ν α ου  δύ  βή

(πο ερ άφ ι α

ην αξιολόγηση ενός δεδοµένου δέν

λγόριθ

υ

λύτε η τιµ ύµ ωνα ε το

 ελάχιστη έθο οι αυ ές έχ ν µ  λο

ίναι υπολογιστικά πιο απαιτ

ναλλακτικών δένδρων και να βρουν

ατί χουν να ερευνήσουν

 έχε λ η

 στη πα ύσα µελέ

α π ισσό ερα γγράµµατ

εθόδους οµαδοποίησης γενετικών

έγιστης
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2.3.2.1. Μέθοδοι οµαδοποίησης γενετικών αποστάσεων 

 

Στις µε ο

αποστά λα τα ζεύγη των λειτουργικών ταξινοµικών µονάδων (OTU), και στη 

συνέχεια κατασκ ζ

βασίζετ  αποστάσεων. Στην παρούσα µελέτη 

χρησιµοποιήθηκ οι της εξέλιξης 

(minimum evolution). 

 

έθοδος Neigbour joining 

Nei 1987) ανήκει σε µια κατηγορία µεθόδων που 

στη βιβλ γραφία αναφέρονται ως µέθοδοι γειτονικότητας (neighborliness methods). 

Χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο για να υπολογίζει το βραχύτερο εξελικτικά δένδρο. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε το να βρίσκει διαδοχικά γειτονικά OTUs που ελαχιστοποιούν το 

συνολικό µήκος του δένδρου. Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως εξής: Ξεκινάει µε ένα 

σχηµατίζονται δένδρα όπου δύο OTUs κάθε φορά ενώνονται µέσω ενός νέου κόµβου Β, 

ο οποίος ενώνεται µέσω ενός εσωτερικού κλάδου µε τον κόµβο Α. Για Ν OTUs 

το άθροισµα των µηκών όλων των κλάδων από τη σχέση: 

θόδ υς οµαδοποίησης γενετικών αποστάσεων, υπολογίζονται όλες οι 

σεις για ό

ευά εται ένα φυλογενετικό δένδρο µε τη χρήση ενός αλγορίθµου που 

αι σε κάποιες σχέσεις µεταξύ των τιµών των

αν  µέθοδοι του Neighbour joining και της ελάχισ

Μ

Η µέθοδος αυτή (Saitou and 

ιο

ακτινωτό δένδρο όπου όλα τα ΟTUs ενώνονται σε έναν κεντρικό κόµβο Α. Στη συνέχεια 

υπάρχουν συνολικά Ν(Ν-1)/2 διαφορετικά τέτοια δένδρα. Για κάθε δένδρο υπολογίζεται 
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όπου dij η απόσταση µεταξύ των OTUs  i και j. Μεταξύ όλων αυτών των 

ζευγών γειτονικών OTUs επιλέγεται αυτό που δίνει το βραχύτερο δένδρο. Στη συνέχεια 

το ζεύγος αυτό θεωρείται ως ένα σύνθετο OTU και κατασκευάζεται µια νέα µήτρα 

τροποποιηµένων γενετικών αποστάσεων µεταξύ αυτού του ζεύγους και των υπολοίπων 

OTUs. Στη συνέχεια µε την ίδια διαδικασία επιλέγεται το επόµενο ζεύγος γειτονικών 

OTUs που δίνει το βραχύτερο δένδρο. Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να βρεθούν όλοι 

οι εσωτερικοί κλάδοι. 
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Η µέθοδος αυτή είναι υπολογιστικά πολύ ταχεία και γι’ αυτό χρησιµοποιείται 

ευρύτατα. Είναι µια καθαρά αλγοριθµική µέθοδος και παράγει ένα µοναδικό δένδρο 

χωρίς να χρησιµοποιεί κάποιο κριτήριο βελτιστοποίησης και  γι’ αυτό το λόγο έχει 

υποστεί κριτική από διάφορους συγγραφείς. Από διάφορους (Swofford et al. 1996) 

προτείνεται να χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό ενός αρχικού δένδρου µε βάση το 

οποίο άλλες µέθοδοι θα ψάχνουν για το καλύτερο δένδρο, και όχι σαν µια µέθοδος που 

θα επιλέγει το τελικό δένδρο.  

 

Μέθοδος Ελάχιστης Εξέλιξης (Minimum Evolution) 

 µέθοδος αυτή διέπεται από αρχή παρόµοια µε της µεθόδου φειδωλότητας 

που θα που έχει το 

ικό µήκος κλάδων, δηλαδή αυτό στο οποίο έχει παρατηρηθεί η 

ελάχιστη κή διαδικασία  Η διαφορά µε τη µέθοδο φειδωλότητας είναι ότι το 

µήκος τω

µ

α

ό ς

πρότειναν να κατασκευάζεται αρχικά το 

δένδρο µ

Η

αναφερθεί στη συνέχεια. Το καλύτερο δένδρο θεωρείται αυτό 

µικρότερο συνολ

 εξελικτι

ν κλάδων υπολογίζεται µε βάση τις γενετικές αποστάσεις και όχι µε βάση τις 

αλλαγές σε κάθε νουκλεοτιδική θέση. 

Έστω ένα άρριζο δένδρο που αποτελείται  από n αλληλουχίες και περιέχει 2n-3 

κλάδους που ο καθένας έχει ήκος ei. Το άθροισµα των µηκών όλων των κλάδων είναι 

το µήκος L του δένδρου 

 

L = �
�1i

ie  

 

Το δένδρο της ελάχιστης εξέλιξης είναι υτό που ελαχιστοποιεί το L. Για να 

βρεθεί το δένδρο αυτ  κανονικά θα πρέπει να ελεγχθούν όλε  οι διαφορετικές 

τοπολογίες. Αυτό όµως είναι εξαιρετικά χρονοβόρο για µεγάλο αριθµό αλληλουχιών. Γι’ 

αυτό το λόγο οι Rzhetsky και Nei  (1992, 1993) 

�32n

ε τη µέθοδο NJ και στη συνέχεια να εξετάζονται µια σειρά από τοπολογίες 

κοντινές ως προς τη NJ για να βρεθεί ένα δένδρο µε µικρότερο µήκος (που ονοµάζεται 

προσωρινό δένδρο ελάχιστης εξέλιξης). Ένα νέο σετ τοπολογιών εξετάζεται, κοντινών σ’ 

αυτή του προσωρινού δένδρου (αποκλείοντας όµως τοπολογίες που έχουν προηγουµένως 

εξετασθεί) µέχρι να βρεθεί ένα δένδρο µε ακόµη µικρότερο µήκος. Αυτή η διαδικασία 

συνεχίζεται µέχρι ότου να µην µπορεί να βρεθεί ένα δένδρο µε µικρότερο µήκος και έτσι 

το δένδρο µε το µικρότερο µήκος θεωρείται το δένδρο ελάχιστης εξέλιξης. Η θεωρητική 
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βάση αυτής της στρατηγικής είναι ότι το δένδρο ελάχιστης εξέλιξης είναι γενικά 

τοπολογικά ίδιο ή πολύ κοντά στο δένδρο NJ όταν ο αριθµός n των αλληλουχιών είναι 

σχετικά µικρός (Rzhetsky και Nei, 1992) και για αυτό το δένδρο NJ µπορεί να 

ο αριθµό αλληλουχιών. 

ενώ σε κάθε σηµείο xij του πίνακα υπάρχει µια κατάσταση του χαρακτήρα 

(A, C, 

άχιστον  

OTUs. Αυτές οι θέσεις ονοµάζονται πληροφοριακές θέσεις φειδωλότητας (parsimony 

informative sites).  

τός ο τύπος αναζήτησης είναι πρακτικά αδύνατος καθώς ο 

αριθµός των διαφορετικών τοπολογιών αυξάνει εκθετικά µε τον αριθµό των OTUs. Γι’ 

αυτό το λόγο χρησιµοποιούνται άλλοι αλγόριθµοι αναζήτησης όπως η µέθοδος της 

αναδιάταξης κλάδων (branch-and-bound method των Hendy και Penny 1982) και η 

ευρετική αναζήτηση (heuristic search).Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές µεθόδων 

χρησιµοποιηθεί σαν αρχή όταν έχουµε µεγάλ

 

2.3.2.2. Μέθοδοι Μέγιστης Φειδωλότητας (Maximum Parsimony) 

 

Στις µεθόδους µέγιστης φειδωλότητας (ΜΦ) αναζητείται η τοπολογία που 

απαιτεί τον µικρότερο αριθµό εξελικτικών βηµάτων (νουκλεοτιδικών αλλαγών όταν 

πρόκειται για αλληλουχίες DNA) ικανών να εξηγήσουν τις παρατηρούµενες διαφορές 

µεταξύ των µελετώµενων OTUs. Ανήκουν στις µεθόδους διακριτών χαρακτήρων και η 

µήτρα δεδοµένων είναι ένας πίνακας i x j όπου i ο αριθµός των OTUs και j ο αριθµός 

των θέσεων, 

G, ή T για νουκλεοτιδικές αλληλουχίες). Στις µεθόδους φειδωλότητας 

χρησιµοποιούνται µόνο οι ποικίλλουσες θέσεις (οι θέσεις που διαφέρουν µεταξύ των 

OTUs). Από αυτές, οι πληροφοριακές για την εύρεση του πιο φειδωλού δένδρου θέσεις, 

είναι εκείνες που ένας διαφορετικός χαρακτήρας εµφανίζεται σε δύο τουλ

Για κάθε διαφορετική τοπολογία υπολογίζεται το συνολικό µήκος του δένδρου 

που είναι απλά το άθροισµα των αλλαγών σε κάθε κλάδο. Το δένδρο µε το µικρότερο 

µήκος είναι το πιο φειδωλό και ονοµάζεται δένδρο µέγιστης φειδωλότητας (maximum 

parsimony tree). Συχνά, δύο ή περισσότερα δένδρα εµφανίζουν τον ίδιο ελάχιστο αριθµό 

αλλαγών και έτσι δεν µπορεί να εξαχθεί ένα µοναδικό δένδρο. Τέτοια δένδρα 

ονοµάζονται εξίσου φειδωλά (equally parsimonious).  

Για µικρό αριθµό OTUs  είναι δυνατός ο υπολογισµός του µήκους όλων των 

διαφορετικών τοπολογιών ώστε να επιλεγεί η πιο φειδωλή. Αυτός ο τρόπος αναζήτησης 

του πιο φειδωλού δένδρου ονοµάζεται πλήρης αναζήτηση (exhaustive search). Για 

µεγάλο αριθµό OTUs αυ
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µέγιστης ειδωλότητας, ακόµα και µόνο για µοριακά δεδοµένα, αλλά γενικά µπορούν να 

διακριθο eighted) και στις 

σταθµισµ νες (weighted). Στις µη σταθµισµένες µεθόδους φειδωλότητας κάθε αλλαγή 

θεωρείται ότι µπορεί να συµβεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση µε την ίδια ή σχεδόν την 

ίδια πιθανότητα. Όµως στην πραγµατικότητα αυτό δεν ισχύει πάντα, για παράδειγµα οι 

µεταπτώσεις παρατηρούνται συχνότερα από τις µεταστροφές. Είναι εποµένως λογικό να 

υπολογισµό του µήκους ενός δένδρου. Οι µέθοδοι φειδωλότητας που ενσωµατώνουν 

αυτή τη λογική ονοµάζονται σταθµισµένες (weighted). 

Εάν δεν υπάρχει οµοπλασία στα δεδοµένα και ο αριθµός των νουκλεοτιδίων (n) 

που εξετάζονται είναι πολύ µεγάλος, τότε οι µέθοδοι µέγιστης φειδωλότητας αναµένεται 

να δώσο ην πραγµατικότητα, όµως, υπάρχει συνήθως 

οµοπλασ

όδων µέγιστης φειδωλότητας 

είναι ότι δεν προϋποθέτουν κάποιο µαθηµατικό µοντέλο νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης, όπως συµβαίνει στις µεθόδους οµαδοποίησης γενετικών αποστάσεων 

και µέγιστης πιθανοφάνειας.   

δοµένα D για δοσµένη συγκεκριµένη εξελικτική υπόθεση H. Ο 

 φ

ύν σε δύο κατηγορίες: στις µη σταθµισµένες (unw

έ

δοθούν διαφορετικά βάρη σε διαφορετικού τύπους υποκαταστάσεις κατά τον 

υν τη σωστή τοπολογία. Στ

ία και το n  είναι σχετικά µικρό. Σ΄αυτή την περίπτωση η µέθοδος δίνει 

λανθασµένη τοπολογία. Επίσης, αν ο εξελικτικός ρυθµός διαφέρει στις διάφορες 

εξελικτικές γραµµές, η µέγιστη φειδωλότητα δίνει λανθασµένη τοπολογία ακόµα και αν 

το n είναι άπειρο. Κάτω από ορισµένες συνθήκες αυτό µπορεί να συµβεί ακόµα και αν ο 

εξελικτικός ρυθµός είναι σταθερός. Σ’ αυτή την περίπτωση οι µακριοί κλάδοι (ή οι 

βραχείς) του αληθινού δένδρου τείνουν να «έλκονται» µεταξύ τους στο κατασκευασµένο 

δένδρο. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται έλξη των µακριών κλάδων (long branch 

attraction) (Hendy and Penny, 1989) ή έλξη των βραχέων κλάδων (short-branch 

attraction) (Nei 1996). 

Παρόλα αυτά, ένα βασικό πελονέκτηµα των µεθ

 

2.3.2.3. Μέθοδοι Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood) 

 

Οι µέθοδοι µέγιστης πιθανοφάνειας (ΜΠ) υπολογίζουν την πιθανότητα να 

παρατηρήσουµε τα δεδοµένα  σε σχέση µε ένα δοσµένο δένδρο και ένα συγκεκριµένο 

µοντέλο αλλαγής χαρακτήρων (π.χ. νουκλεοτιδικής υποκατάστασης για αλληλουχίες 

DNA). Αυτό συνήθως γράφεται ως εξής L= P(D|H), δηλαδή η πιθανότητα L να 

παρατηρήσουµε τα δε
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σκοπός 

 οποία οι χαρακτήρες των αλληλουχιών των κορυφών του 

δένδρου  µπορούσαν να είχαν εξελιχθεί. Προφανώς, κάποια από τα σενάρια είναι πιο 

πιθανά α τητα να παράγει ένα 

συγκεκρι

λογία µε τη µεγαλύτερη τιµή πιθανοφάνειας, 

υποθέτον

ηλουχιών είναι αδύνατη η εξέταση όλων των διαφορετικών 

τοπολογιών. Έτσι χρησιµοποιούνται διάφοροι αλγόριθµοι αναζήτησης, όπως και στις 

µεθόδους φειδωλότητας,  οι οποίοι όµως δεν εγγυώνται την εύρεση του δένδρου µε τη 

µέγιστη τιµή πιθανοφάνειας. Πάντως, από τιγµή  οι µέθοδοι ΜΠ, όπως και οι 

µέθοδοι ΜΦ τείνουν να δίνουν λανθασµένες τοπολογίες όταν ο αριθµός των 

αλληλου ν είναι µεγάλος και το µήκος της αλληλουχίας µικρό, δεν έχει νόηµα να 

ξοδεύετα

Όταν κατασκευάζεται ένα φυλογενετικό δένδρο είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε 

την αξιοπιστία του.  Πολλές φορές, διαφορετικές φυλογενετικές µέθοδοι, παράγουν 

των µεθόδων ΜΠ είναι να βρουν το δένδρο µε τη µεγαλύτερη τιµή 

πιθανοφάνειας L. Επειδή η τιµή αυτή είναι συνήθως πολύ µικρή χρησιµοποιείται ο 

λογάριθµός της.  

Ο υπολογισµός της πιθανότητας γίνεται για κάθε νουκλεοτιδική θέση χωριστά 

από τη στιγµή που θεωρούµε ότι κάθε θέση εξελίσσεται ανεξάρτητα. Για να υπολογιστεί 

η πιθανότητα για κάποια συγκεκριµένη θέση, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα 

εξελικτικά σενάρια µε βάση τα

θα

πό άλλα, αλλά κάθε σενάριο έχει κάποια πιθανό

µένο πρότυπο παρατηρούµενων νουκλεοτιδίων. Έτσι η συνολική πιθανότητα 

για κάθε θέση είναι ίση µε το άθροισµα των πιθανοτήτων όλων των διαφορετικών 

σεναρίων. Αφού υπολογιστούν οι πιθανότητες για κάθε θέση, η συνολική πιθανότητα 

δίνεται από είναι το γινόµενο των τιµών πιθανοφάνειας κάθε θέσης. 

Οι  µέθοδοι ΜΠ δεν εκτιµούν την τοπολογία ενός δένδρου αλλά µόνο το µήκος 

των κλάδων του. Απλά επιλέγεται η τοπο

τας ότι η τοπολογία µε την καλύτερη εκτίµηση του µήκους των κλάδων είναι 

και η σωστή. Οι µέθοδοι αυτές είναι υπολογιστικά εξαιρετικά απαιτητικές και για 

µεγάλο σχετικά αριθµό αλλ

 

τη σ  που

χιώ

ι υπερβολικός υπολογιστικός χρόνος για να την αναζήτηση του καλύτερου 

δένδρου. Επιπλέον, από τη στιγµή που ο αριθµός των αλληλουχιών είναι µεγάλος και το 

µήκος της αλληλουχίας σχετικά µικρό, ένα µαθηµατικό µοντέλο που ερµηνεύει πιο 

σωστά τα δεδοµένα δεν παράγει κατ’ ανάγκη καλύτερη τοπολογία απ’ ότι ένα 

απλούστερο µοντέλο. 

 

2.3.2.4. Στατιστικός έλεγχος των φυλογενετικών δένδρων 
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διαφορετική τοπολογία για το ίδιο σύνολο δεδοµένων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι 

όταν υπάρχει οµοπλασία, διαφορετικές νουκλεοτιδικές θέσεις θα στηρίζουν διαφορετικές 

τοπολογίες. Έτσι, το ποιο δένδρο θα στηρίζεται από τα δεδοµένα εξαρτάται από τους 

χαρακτήρες που έχουν επιλεγεί, και οι οποίοι είναι ένα δείγµα του γονιδιώµατος των 

οργανισµ ν που µελετούνται. Από τη στιγµή, λοιπόν που η φυλογένεση στηρίζεται σε 

ένα δείγµ

νας τρόπος υπολογισµού του δειγµατοληπτικού σφάλµατος είναι µε 

πολλαπλά

ι

δεδοµένων. Στη συνέχεια, επιλέγεται ο ίδιος αριθµός νουκλεοτιδικών 

θέσεων, µε τυχαία δειγµατοληψία και επανατοποθέτηση, από το σύνολο των δεδοµένων. 

ικασία επαναλαµβάνεται αρκετές 

εκατοντάδες φορές, και τελικά υπολογίζεται το επί τοις εκατό ποσοστό των φορών που 

κάθε εσωτερικός κλάδος παίρνει τιµή 1. Αυτό το ποσοστό ονοµάζεται τιµή bootstrap. 

Γενικά, όταν αυτή η τιµή είναι µεγαλύτερη του 95%, τότε ο αντίστοιχος εσωτερικός 

κλάδος θεωρείται ότι έχει πολύ καλή στατιστική υποστήριξη.  

Για την εφαρµογή του ελέγχου bootstrap, πρέπει να κατασκευάζεται ένα 

αρκετά χρονοβόρος για τις µεθόδους µέγιστης φειδωλότητας και µέγιστης 

ώ

α θα συνοδεύεται και από το αντίστοιχο δειγµατοληπτικό σφάλµα. 

Έ

 δείγµατα από τον «πληθυσµό» που µελετάται και σύγκριση των εκτιµήσεων 

από τα διαφορετικά δείγµατα. Αυτό, όµως, όσον αφορά τη φυλογενετική ανάλυση, 

κοστίζει πολύ σε χρόνο και χρήµα. Επιπλέον, τα φυλογενετικά δένδρα είναι πολύπλοκες 

κατασκευές και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπτυχθούν εξισώσεις για να υπολογίζουν 

το όρια εµπιστοσύνης µιας φυλογένεσης. Ένας εύκολος τρόπος για να εκτιµηθεί το 

δειγµατοληπτικό σφάλµα, είναι να παρθούν δείγµατα από τα δεδοµένα (ψευδοδείγµατα) 

και µε βάση την κατανοµή των µέσων των (ψευδο-)δειγµάτων να υπολογ στούν τα όριο 

εµπιστοσύνης. 

Αυτή τη λογική ακολουθεί η µέθοδος του bootstrap, που είναι από τις πλέον 

χρησιµοποιούµενες στη φυλογένεση. Με τη µέθοδο bootstrap (Felsenstein 1985), αρχικά 

κατασκευάζεται ένα δένδρο (µε κάποια µέθοδο κατασκευής φυλογενετικών δένδρων) 

από το σύνολο των 

Έτσι, κάποιες θέσεις µπορεί να επιλεγούν δύο ή περισσότερες φορές και κάποιες καµία. 

Αυτές οι τυχαία επιλεγµένες θέσεις αποτελούν ένα νέο σετ δεδοµένων, µε βάση το οποίο 

κατασκευάζεται ένα νέο δένδρο µε την ίδια µέθοδο κατασκευής, όπως το αρχικό. Κάθε 

εσωτερικός κλάδος του αρχικού δένδρου που δίνει ίδιο διαχωρισµό των  αλληλουχιών µε 

αυτό του bootstrap παίρνει τιµή 1, αλλιώς 0.  Η διαδ

φυλογενετικό δένδρο από κάθε σετ δεδοµένων, συνεπώς, ο χρόνος που χρειάζεται για να 

κατασκευαστεί ένα δένδρο είναι µια σηµαντική παράµετρος.  Γι’ τούτο το λόγο ο 

έλεγχος αυτός χρησιµοποιείται κατά κόρο για δένδρα neighbour-joining, αλλά είναι 

 73



πιθανοφάνειας, ακόµα και αν χρησιµοποιούνται ταχείς αλγόριθµοι εύρεσης του 

καλύτερου δένδρου.  

 

2.3.2.5. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφόρων µεθόδων 

κατασκευής δένδρων 

 

Υπάρχουν διάφορα κριτήρια, µε βάση τα οποία, µπορεί κάποιος να αξιολογήσει 

τις διάφορες µεθόδους κατασκευής φυλογενετικών δένδρων. Τα πιο σηµαντικά είναι α) η 

υπολογιστική ταχύτητα, β) η συνέπεια στην εκτίµηση µιας τοπολογίας, γ) οι στατιστικοί 

έλεγχοι τ

Η υπολογιστική ταχύτητα είναι συνάρτηση του αλγόριθµου κάθε µεθόδου και 

MP, ML είναι πιο αργές, ιδιαίτερα για µεγάλο αριθµό αλληλουχιών και όταν πρέπει να 

εξετάσουν όλες τις πιθανές τοπολογίες. Για κάποιες µεθόδους (ΜΕ) έχουν 

σωστής τοπολογίας όπως και η πλήρης αναζήτηση (exhaustive search).  

 µέθοδοι NJ, ME, LS είναι συνεπείς εκτιµητές εάν 

χρησιµοποιούνται αµερόληπτες εκτιµήσεις των νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων ως 

γενετικές αποστάσεις. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη ML όταν χρησιµοποιείται το σωστό 

ασυνεπής. 

Οι στατιστικοί έλεγχοι των φυλογενετικών δένδρων που παράγονται µε τις 

διάφορες µεθόδους είναι αξιόπιστοι για τις µεθόδους NJ και MΕ. Για τις µεθόδους MP 

και ML υπάρχουν αρκετές περιπλοκές. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο καλύτερος 

στατιστικός έλεγχος των παραγόµενων δένδρων είναι το bootstrap test του Felsenstein, 

από τη σ

τα αποτελέσµατα δεν είναι  τόσο ξεκάθαρα. Αλλά είναι πλέον σαφές ότι καµιά µέθοδος 

ων φυλογενετικών δένδρων, δ) η πιθανότητα εύρεσης της αληθινής τοπολογίας 

και ε) η αξιοπιστία των εκτιµήσεων των µηκών των κλάδων. 

του υπολογιστή που χρησιµοποιείται. Η µέθοδος NJ είναι η πιο ταχεία. Οι µέθοδοι ME, 

κατασκευαστεί πιο ταχείς αλγόριθµοι που είναι εξίσου αποτελεσµατικοί στην εύρεση της 

Μια µεθόδος κατασκευής δένδρων καλείται «συνεπής εκτιµητής» όταν τείνει 

στη σωστή τοπολογία όσο αυξάνει ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων νουκλεοτιδίων 

(Felsenstein 1978). Οι

µοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. Αντιθέτως, η MP, είναι κάποιες φορές 

τιγµή που δεν προκύπτουν προβλήµατα ασυνέπειας.  

Η πιθανότητα εύρεσης της σωστής τοπολογίας είναι το πιο σηµαντικό κριτήριο 

αξιολόγησης των διαφόρων µεθόδων, αλλά συνήθως µπορεί να µελετηθεί µόνο µε 

προσοµοιώσεις σε υπολογιστή. Μέχρι σήµερα έχουν γίνει πολλές τέτοιες µελέτες, αλλά 
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δεν είνα  τέλεια και υπάρχουν περιπτώσεις που µία µέθοδος λει ουργεί καλύτερα από 

άλλες. Και οι τρεις οµάδες µεθόδων δίνουν γενικά τις ίδιες ή παρόµοιες τοπολογίες όταν 

δεν διαφέρει πολ

ι  τ

ύ ο εξελικτικός ρυθµός µεταξύ των διαφόρων εξελικτικών γραµµών 

(Hasegaw

ι να χρησιµοποιηθεί 

µεγαλύτε

Ένα από τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα που υπεισέρχεται στις φυλογενετικές 

αναλύσεις είναι αυτό της οµοπλασίας των αλληλουχιών. Επειδή ο αριθµός των 

νουκλεοτιδικών θέσεων που µπορούν να αλλάξουν είναι πεπερασµένος, αυξανόµενης 

της γενετικής απόστασης, αυξάνει η πιθανότητα να συµβεί υποκατάσταση στην ίδια 

θέση όποτε κάποια στιγµή φθάνουµε σε κορεσµό (δηλαδή κάθε νέα υποκατάσταση 

συµβαίνει πάνω σε προηγούµενη). Έτσι, από ένα σηµείο και µετά σταµατάει να είναι 

γραµµική η σχέση χρόνου και γενετικής απόστασης και αλλοιώνεται η φυλογενετική 

πληροφορία. Οι διάφορες µέθοδοι υπολογισµού των γενετικών αποστάσεων διορθώνουν 

ως ένα βαθµ  για πολλαπλές µεταλλαγές, αλλά για πολύ υψηλό ποσοσστό οµοπλασίας 

τείνουν νικά µειώνεται η 

αξιποπιστία των εκτιµήσεων αυτών.    

a et al., 1991; Nei et al. 1998). Οι προσοµοιώσεις σε H/Y έδειξαν επίσης ότι 

ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια του 

παραγόµενου  δένδρου είναι ο αριθµός των νουκλεοτιδικών θέσεων που εξετάζονται. Αν 

ο αριθµός αυτός είναι µικρός δεν µπορούν να παραχθούν αξιόπιστα δένδρα. Σε 

πραγµατικά δεδοµένα, όπου ο βαθµός της νουκλεοτιδικής διαφοροποίησης δεν είναι 

πολύ υψηλός και χρησιµοποιούνται πολλές αλληλουχίες, οι NJ, MP, ML  αναµένεται να 

δώσουν την ίδια ή παρόµοιες τοπολογίες. Όταν υπάρχουν τοπολογικές διαφορές  αυτές 

οφείλονται σε εσωτερικούς κλάδους που έχουν χαµηλές τιµές bοotstrap. Σ’ αυτή την 

περίπτωση και οι τρεις οµάδες µεθόδων θα δίνουν δένδρα µε παρόµοιες τιµές bootstrap 

και ο µόνος τρόπος για να αυξηθεί η αξιοπιστία των δένδρων είνα

ρος αριθµός νουκλεοτιδίων ή διαφορετικά γονίδια.  

Τέλος, όσον αφορά την εκτίµηση του µήκους των κλάδων, από τη στιγµή που 

έχει παραχθεί η σωστή τοπολογία, είναι σχετικά εύκολη η εκτίµηση. Θεωρητικά ML, NJ, 

ME δίνουν πιο αξιόπιστες εκτιµήσεις του µήκους των κλάδων απ’ ότι η MP που τείνει να 

υποεκτιµά. 

 

2.3.3. Έλεγχος των δεδοµένων για οµοπλασία 
 

ό

αν υποεκτιµούν την πραγµατική γενετική απόσταση και γε

Πριν προχωρήσουµε  σε φυλογενετική ανάλυση είναι σηµαντικό να ελέγξουµε 

πόση οµοπλασία υπάρχει στα δεδοµένα. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι 
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τρόποι. Ο λόγος µεταπτώσεων / µεταστροφών (R) αποτελεί ένδειξη του βαθµού 

οµοπλασίας, αλλά δεν παρέχει ικανοποιητική πληροφορία. Είναι γνωστό, ότι στο 

mtDNA οι µεταπτώσεις συµβαίνουν µε µεγαλύτερο ρυθµό σε σχέση µε τις µεταστροφές, 

έτσι στα  αρχικά στάδια της διαφοροποίησης δύο αλληλουχιών, ο λόγος R είναι υψηλός 

και µειώνεται µε την αύξησης της γενετικής απόστασης. Ένας άλλος τρόπος, είναι να 

κατασκευαστεί ένα διάγραµµα διασποράς, για τα ζεύγη των απλοτύπων, ενός τύπου 

υποκατασ , ε

από έναν αλγόριθµο µέγιστης φειδωλότητας (patristic distances στο 

PAUP), 

παραλληλιστεί µε τον άξονα των εκτιµώµενων αποστάσεων. 

χετικού ρυθµού (Relative 

Rate tes

 

τάσεων έναντι κάποιου άλλου  ώστ  να γίνεται εκτίµηση του σχετικού ρυθµού 

των αλλαγών. Εάν ένας τύπος υποκαταστάσεων µειώνεται σε συχνότητα σε σχέση µε 

έναν άλλο, αυτό υποδεικνύει πολλαπλές αλλαγές σε µία νουκλεοτιδική θέση και κάποιο 

βαθµό κορεσµού σε σχέση µε το βαθµό αλλαγής (Mindell & Thacker 1996). Μια άλλη 

µέθοδος εκτίµησης του βαθµού κορεσµού των αλληλουχιών προτάθηκε από τους 

Philippe et al. (1994) και στηρίζεται στην αρχή της µέγιστης φειδωλότητας. Σύµφωνα µε 

τη µέθοδο αυτή κατασκευάζεται ένα διάγραµµα διασποράς του εκτιµώµενου αριθµού 

των υποκαταστάσεων µεταξύ όλων των ζευγών των αλληλουχιών, όπως αυτές 

υπολογίζονται 

ως προς τον πραγµατικό αριθµό των διαφορών µεταξύ των αλληλουχιών. Όσο 

πιο κοντά µεταξύ τους είναι αυτές οι τιµές, τόσο πλησιέστερα στη διαγώνιο θα είναι η 

καµπύλη που σχηµατίζεται από τα ζεύγη των τιµών. Αν όµως υπάρχει µεγάλος βαθµός 

οµοπλασίας, τόσο η καµπύλη θα αποκλίνει από τη διαγώνιο και θα τείνει να 

 

2.3.4. Έλεγχος του εξελικτικού ρυθµού (Relative Rate Tests)  
 

Για να ελεγχθεί αν κάποιοι κλάδοι ενός φυλογενετικού δένδρου εξελίσσονται 

ταχύτερα από άλλους, χρησιµοποιούνται οι έλεγχοι εξελικτικού ρυθµού. Έχουν προταθεί 

διάφοροι έλεγχοι που συγκρίνουν τον εξελικτικό ρυθµό µεταξύ οµόλογων αλληλουχιών. 

Οι έλεγχοι αυτοί προσπαθούν να απαντήσουν δύο σχετιζόµενα βιολογικά ερωτήµατα. Το 

ένα ερώτηµα αφορά το αν κάποια εξελικτική γραµµή εξελίσσεται γρηγορότερα από 

κάποια άλλη και αυτό µπορεί να ελεγχθεί µε τους ελέγχους σ

ts).  Το άλλο ερώτηµα έχει να κάνει µε το αν ένα σύνολο αλληλουχιών 

εξελίσσεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του µοριακού ρολογιού και γι’ αυτό το σκοπό 

χρησιµοποιούνται οι έλεγχοι ετερογένειας ρυθµού (rate heterogeneity tests) ή αλλιώς, 

έλεγχοι του µοριακού ρολογιού. Αυτοί οι δύο τύποι ελέγχων δεν πρέπει να συγχέονται 

καθώς η απόρριψη ενός κανονικού µοριακού ρολογιού για το σύνολο µιας οµάδας 
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αλληλουχιών µπορεί να µην οφείλεται σε διαφορές στον εξελικτικό ρυθµό µεταξύ 

γραµµών µε συγκεκριµένο ενδιαφέρον, ενώ παρόµοιοι µέσοι εξελικτικοί ρυθµοί δύο 

γενεαλογ ών γραµµών δεν εγγυώνται ένα µοριακό ρολόι εντός κάθε γραµµής, και πολύ 

λιγότερο

τοί βασίζονται κυρίως σε τρεις διαφορετικές στατιστικές 

προσεγγίσεις: 

ει την εφαρµογή µιας 

µ

) σ α

αι εξωοµάδα για 

τι

µ

ά wo c

 διαφορά στον εξελικτικό 

ρυθµό µε

ικ

 για τη εξωοµάδα. 

Οι έλεγχοι αυ

1) Των ελαχίστων τετραγώνων (Felsenstein 1984, 1988) που 

χρησιµοποιούνται και για τους ελέγχους του µοριακού ρολογιού (Takezaki, 

Rzhetsky & Nei 1995; Uyenoyama 1995) και για τους ελέγχους σχετικού ρυθµού 

(Wu &Li 1985; Li & Bousquet 1992; Takezaki, Rzhetsky & Nei 1995). Αυτή η 

προσέγγιση έχει αρκετά ισχυρά πλεονεκτήµατα: επιτρέπ

εγάλης κατηγορίας µοντέλων, είναι υπολογιστικά ταχεία, και µπορεί εύκολα να 

γενικευθεί για µεγάλο αριθµό αλληλουχιών, ακόµα και για παραφυλετικές 

οµάδες και όταν η φυλογένεση δεν είναι απόλυτα προσδιορισµένη. 

2  έλεγχος χ2 τις τιµές πιθ νοφάνειας µε ή χωρίς  την αποδοχή ενός 

µοριακού ρολογιού (Felsenstein 1988). Ο έλεγχος χ2 µπορεί να εφαρµοσθεί και 

σε ελέγχους σχετικού ρυθµού σε τρεις αλληλουχίες, όπου µία είν

ς άλλες δύο (Muse & Weir 1992). 

3) Μη παραµετρικοί έλεγχοι σχετικού ρυθµού (Gu and Li 1992; 

Tajima 1993). Αυτή η προσέγγιση δεν λαµβάνει υπόψη κάποιο συγκεκρι ένο 

µοντέλο, και έτσι αγνοεί πολλαπλές υποκαταστάσεις οι οποίες αλλοιώνουν την 

εικόνα των παρατηρούµενων αλλαγών. Επιπλέον δεν µπορεί να γενικευθεί για 

παραπάνω από τρεις αλληλουχίες.  

 

Για να ελεγχθεί αν οι αλληλουχίες του M. kotschyi εξελίσσονται µε 

οµοιόµορφο ρυθµό χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι: 

α) Οι έλεγχοι σχετικού ρυθµού δύο οµ δων (t luster relative rate test) των 

Takezaki, Rzhetsky & Nei (1995) που είναι ενσωµατωµένο στο πρόγραµµα  PHYLTEST 

2.0 του Kumar. Μ’ αυτό τον έλεγχο µπορεί να ελεγχθεί η

ταξύ δύο γενεαλογικών γραµµών, σε σχέση µε µια άλλη γραµµή που είναι 

εξωοµάδα. Κάθε γενεαλογική γραµµή µπορεί να περιέχει περισσότερες από µία 

αλληλουχίες. Εάν La και Lb είναι οι µέσοι όροι του παρατηρούµενου αριθµού 

υποκαταστάσεων ανά θέση (δηλαδή τα µήκη των κλάδων)  από τον κοινό πρόγονο των 
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οµάδων Α και Β, τότε La = Lb είναι η µηδενική υπόθεση όταν ισχύει ένα σταθερό 

µοριακό ρολόι (δ = La - Lb = 0). Εκτιµώντας τη διακύµανση του δ, µπορούµε να 

ελέγξουµε την απόκλισή του από το µηδέν (και κατά συνέπεια τη σταθερότητα του 

εξελικτικού ρυθµού µεταξύ των γραµµών Α και Β) µε ένα two tailed normal deviate test. 

 

β) ο έλεγχος του µήκους των κλάδων (branch length test) των Takezaki, 

Rzhetsky & Nei (1995) που είναι ενσωµατωµένος στο πρόγραµµα  LINTRE της 

Takezaki .Σε αυτό τον έλεγχο εξετάζεται η απόκλιση του µήκους του κλάδου (από τη 

ρίζα µέχρι την κορυφή) κάθε αλληλουχίας από το µέσο όρο όλων των αλληλουχιών 

εκτός της εξωοµάδας. Όπως και στην περίπτωση του ελέγχου σχετικού ρυθµού δύο 

οµάδων (two cluster test), η απόκλιση του δ από το µηδέν µπορεί να εξεταστεί µε ένα 

two tailed normal deviate test. Η εκτίµηση του µήκους των κλάδων γίνεται µε τη κοινή 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (ordinary least square method). 
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2.3.5. Προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν 
 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν 

στις διάφορες αναλύσεις της παρούσας διατριβής. 

Υπολογισµός γενετικών αποστάσων p, 
Jukes-Cantor, Kimura, Tamura-Nei 

Minimum evolution. 
 

PAUP 4.0 Parsimony, Maximum likelihood Swofford Κατασκευή δένδρων Maximum 

MODELTEST Υπολογισµός του κατάλληλου µοντέλου Posada & Crandall, 

Έλεγχος του µήκους των κλάδων (branch 
length test) 

PHYLTEST 2.0 δύο οµάδων (two cluster relative rate test) Kumar Έλεγχος σχετικού εξελικτικού  ρυθµού 

DnaSP 3.50 Υπολογισµός της νουκλεοτιδικής 
ποικιλότητας 

Rozas, J & R. Rozas, 
1999 

GAMMA Υπολογισµός γάµµα παραµέτρου (α) Gu & Zhang,1997 
GCG Στοίχιση αλληλουχιών (alignment)  

 

 

Ονοµασία Εφαρµογή Προέλευση 

MEGA 2.0  Κατασκευή δένδρων Neighbor-Joining, Kumar et al., 2001 

νουκλεοτιδική υποκατάστασης 1998 

LINTRE  Takezaki 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

γινε προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 515 βάσεων της COI 

από 118

λότυπο, εκτός από 

τους πληθυσµούς της Βόρειας Ελλάδας που περιέχουν ένα κοινό απλότυπο. Έτσι, κάθε 

διαφορετικός απλότυπος εµφανίζεται εντός ενός µόνο πληθυσµού. Στη συνέχεια όλες οι 

αναλύσεις δεν περιλαµβάνουν τους απλότυπους της P.erhardii.  

 

3.1. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ  

 

Μεταξύ των 63 διαφορετικών απλοτύπων του M. kotschyi το 38,4% των 

νουκλεοτιδικών θέσεων (192 από τις 515) είναι µεταβλητές, έχουν δηλαδή υποστεί 

τουλάχιστον µία νουκλεοτιδική υποκατάσταση. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων είναι σιωπηλές (98%) ενώ µόνο σε 4 θέσεις (2%) 

προκαλείται αµινοξική υποκατάσταση. Οι περισσότερες αλλαγές παρατηρούνται στην 3η 

θέση των κωδικωνίων (85,9% των µεταβλητών θέσεων) και οι υπόλοιπες στην 1η θέση, 

ενώ δεν παρατηρείται καµιά αλλαγή 2ης θέσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι  η  3η  θέση 

όλων των κωδικωνίων (εκτός µίας-θέση 378 της αλληλουχίας) έχουν υποστεί 

τουλάχιστον µία υποκατάσταση. Όλες  οι υποκαταστάσεις 3ης θέσης είναι σιωπηλές, 

λόγω του εκφυλισµένου µιτοχονδριακού γενετικού κώδικα. Από τις υποκαταστάσεις της 

1ης θέσης, οι  περισσότερες  είναι  σιωπηλές  και είναι αποκλειστικά µεταπτώσεις µεταξύ 

 

 

Έ

 διαφορετικά άτοµα. Από αυτά, τα 105 ανήκαν στο M. kotschyi και 

αντιπροσωπεύουν 43 διαφορετικούς πληθυσµούς,  τα 11 σε άλλα είδη της οικογένειας 

Gekkonidae (5 άτοµα Cyrtopodion scaber, 1 άτοµο Hemidactylus turcicus και 5 άτοµα 

Tarentola mauritanica) και 2 άτοµα από το είδος Podarcis erhardii (οικογένεια 

Lacertidae). Από τις 105 αλληλουχίες του M. kotschyi προέκυψαν 63 διαφορετικοί 

απλότυποι. Στον πίνακα 3.1 δίδεται ο κωδικός κάθε απλότυπου, ο αριθµός των ατόµων 

που αντιστοιχούν σε κάθε απλότυπο και η περιοχή από την οποία συλλέχθηκαν τα 

δείγµατα. ∆εν υπάρχουν πληθυσµοί που να µοιράζονται τον ίδιο απ
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Πίνακας 3.1: Οι κωδικές ονοµασίες των διαφορετικών απλοτύπων που βρέθηκαν, ο 
αριθµός 

περιοχής που αντιστοιχεί στον πίνακα 

 

 

Κωδικός 
ου ά α/α περιοχής 

 

των ατόµων που αντιστοιχούν σε κάθε απλότυπο, η περιοχή από την οποία 
συλλέχθηκαν τα αντίστοιχα άτοµα και ο α/α κάθε 
2.1 και την εικόνα 2.1. 

απλοτύπ τοµα Περιοχή 

Κοκάρτζα Κι

 Σφενδά

1 Καταχάς Πιερίας 3 NGreec1_8 
 4 4 Κεφαλόβρυσο Ελασσώνας

Alon_1 1   ν. Αλόννησος 5
1 ν. Περιστέρα 

Spelop_1 1 . Πελ/νησος) 7 Στούπα (Ν
Npelop1_1 1 
Npelop2_2 2 
Npelop3_1 

 
1 

Νεράτζα (Β. Πελ/νησος) 8

Aegina_1 1 ίγινα 9 ν. Α
Tinos1_4 4 
Tinos2_1 1 ν. Τήνος 10 

NGreec1_8 1 λκίς 1 
Ngreec2_1 1 

2 µη Πιερίας 2 

Perist_1 6 

Kythir1_1 1 
Kythir2_1 1 ν. Κύθηρα 11 

AntiKr_5 5 ν. Αντικήθυρα 12 
Pontik_1 1 ν. Ποντικονήσι 13 
Petalid_2 2 ν. Πεταλίδα 14 
Psilor_4 4 Ψηλορείτης (Κρήτη) 15 
Glaron 1 ν. Γλαρονήσι 16 
Avgo 5 ν. Αυγό  17 

Psira_1 1 ν. Ψείρα 18 
Chrysi 5 ν. Χρυσή 19 

Gavdos1_1 1 
Gavdos2_4 4 
Gavdos3_1 1 

ν. Γαύδος 20 

Milos1_2 2 
Milos2_1 1 
Milos3_2 2 
Milos4_1 1 

ν. Μήλος 21 

Serif1_2 2 
Serif2_4 4 ν. Σέριφος 22 

Paros1_6 6 ν. Πάρος 23 
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Πίνακας 3.1 (συνέχεια): Οι κωδικές ονοµασίες των διαφορετικών απλοτύπων που 
βρέθηκαν ο αριθµός των ατόµων που αντιστοιχούν σε κάθε απλότυπο, η περιοχή από 
την οποί συλλέχθηκαν τα αντίστοιχα άτοµα και ο α/α κάθε περιοχής που αντιστοιχεί 
στον πίνακα 2.1 και την εικόνα 2.1. 
 
 
 

Amorgos_1 1 ν. Αµοργός 24 

, 
α 

Astyp1_1 1 
Astyp2_2 2 
Astyp3_1 1 
Astyp4_1 1 

ν. Αστυπάλαια 25 

TR1_1 1 
TR2_1 1 Τρία νησιά (ν. Πεταλίδα) 26 

Sofr1_1 1 
Sofr2_1 1 ν. Σοφράνο 27 

Astak1_1 1 
Astak2_1 1 ν. Αστακίδα 28 

Kasos1_1 1 
Kasos2_3 3 
Kasos3_1 1 

ν. Κάσος 29 

Karpat1_1 1 
Karpat2_1 1 
Karpat3_1 1 

ν. Κάρπαθος 30 

Prason1_1 1 
Prason2_1 1 ν. Πρασονήσι (Ρόδος) 31 

Fournoi_1 1 ν. Φούρνοι 32 
Marathi_1 1 ν. Μαράθι 33 
A_giorg_1 1 ν. Άγιος Γεώργιος 34 
Kastel1_1 1 ν. Καστελόριζο 35 
Akscheh_1 1 Akschehir 36 
Silifke_1 1 Σελεύκεια 37 
Adana_1 1 Άδανα  38 
Israel_1 1 Ισραήλ 39 

Cyprus1_1 1 40 
Cyprus2_1 1 41 
Cyprus3_1 1 42 
Cyprus4_1 1 

Κύπρος 

43 
Cscab_5c 5 C. scaber  
Hturc_ly1 1 H. turcicus   
TarTun_2 2 T. mauritanica Τυνησία  
TarCret_1 1 T. mauritanica Ντία  
TarKef_2 2 T. mauritanica Κεφαλλονιά  
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ίνης) του αµινοξέος της Λευκίνης. Οι υπόλοιπες 4 

υποκαταστάσεις 1ης θέσης προκαλούν αµινοξική αλλαγή. Συγκεκριµένα: 

1. στη θέση 55 της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, οι απλότυποι από Μαράθι 

και Φούρνους έχουν G αντί για A (Βαλίνη αντί για Ισολευκίνη), 

Στον πίνακα 3.2 δίνεται συνοπτικά η πληροφορία για το ποσοστό των 

µεταβλητών θέσεων και πως αυτές κατανέµονται µεταξύ των θέσεων των κωδικονίων, 

καθώς και το ποσοστό σιωπηλών και µη σιωπηλών µεταλλαγών, για τους απλοτύπους 

του M. kotschyi και για όλους τους απλοτύπους µαζί (εκτός αυτών της P. erhardii). Στο 

ι πίνακας µε τις µεταβλητές 

θέσεις των αντίστοιχων αµινοξικών αλληλουχιών. 

r τ σ I

 

 

ρωτεϊνικού της προϊόντος στην αναπνευστική αλυσίδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

µεταξύ ψαριών και αµφιβίων η αµινοξική οµοιότητα είναι 93% (Meyer, 1993). 

 

T (θυµίνης) και C (κυτοσ

2. στη θέση 238, οι απλότυποι από Κύπρο, Φούρνους, Μαράθι, Ισραήλ, 

Άδανα, Σοφράνο, Τρία Νησιά έχουν A αντί για G (Ισολευκίνη αντί για Βαλίνη) 

3. στη θέση 403, οι απλότυποι από Κρήτη και τις γύρω βραχονησίδες έχουν 

Τ αντί G (Σερίνη αντί για Αλανίνη) 

4. στη θέση 409, οι απλότυποι από τη Χρυσή έχουν Α αντί για G (Θρεονίνη 

αντί για Αλανίνη. 

 

Παράρτηµα 2 δίνεται το σύνολο των αλληλουχιών καθώς κα

Παρόµοια εικόνα ως προς τον νουκλεοτιδικό πολυµορφισµό της COI 

εµφανίζεται και σε άλλα είδη ζώων. Για παράδειγµα, µεταξύ των 23 ειδών κολεοπτέρων 

του γένους Hegete  από τις Κανάριες νήσους, για ένα µήµα 438 βά εων της CO , το 

32% των θέσεων είναι πολυµορφικές και από αυτές το 85 % αφορά στις 3ες θέσεις των 

κωδικονίων και το υπόλοιπο 15% στις 1ες θέσεις (Juan et al., 1996). Οµοίως, για τη 

Drosophila obscura για ένα τµήµα 496 βάσεων της COI, το 27% των θέσεων είναι 

πολυµορφικές και από αυτές το 88% αφορά υποκαταστάσεις 3ης θέσης (Gleason et al., 

1997).

Όσον αφορά τις αµινοξικές υποκαταστάσεις, αυτές είναι ελάχιστες µεταξύ 

συγγενικών ειδών, επειδή η  COI είναι το πιο συντηρητικό µιτοχονδριακό γονίδιο (από

αυτά που κωδικοποιούν πρωτεϊνες) λόγω της µεγάλης λειτουργικής σηµασίας του 

π
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Πίνακας 3.2: Ποσοστό των µεταβλητών θέσεων στο σύνολο της αλληλουχίας (στις 
παρενθέσεις οι απόλυτοι αριθµοί), ανά θέση κωδικωνίου για το σύνολο των αντίστοιχων 

 

Ποσοστό 
µεταβλητών 
θέσεων στο 
σύνολο της 

λου

Ποσοστό µεταβλητών θέσεων 
ανά θέση κωδικωνίου  (1η 
γραµµή), και ως προς το 
σύνολο των µεταβλητών 
θέσεων (2η γρα

Ποσοστό 
σιωπηλών 

υποκαταστάσεων 
ως προς το 
σύνολο των 
µεταβλητών 
θέσεων 

Ποσοστό µη 
σιωπηλών 

υποκαταστάσεων 
ως προς το 
σύνολο των 

θέσεων και για το σύνολο της αλληλουχίας, καθώς και το ποσοστό σιωπηλών και µη 
σιωπηλών υποκαταστάσεων για το σύνολο των µεταβλητών θέσεων. 

 

αλλη χίας µµή) µεταβλητών 
θέσεων 

  1η θέση 2η θέ   ση 3η θέση 
% 
72) 

99,4% 
(170/171) 

. (198  85,9% 
(0/198) (170/198) 

    
(4/1

 100% 
(171/171) υχίες 

. 
 4

(22
ii) 

 2,7% 76,7% 
 92

(20
  7,

 

Υπολογίστηκε  µέση συχνότητα υκλεοτιδίων για το σύνολο της 

αλληλο  κω κονιακή θέση, για όλους τους απλοτύπους (Πίνακας 3.3). Για 

το σύν ηλου ς, η συχνότητα κ  δεν απέχει ιδιαίτερα πολύ 

από τη η ισορροπίας (κάθε νου ι συχνότητα 25%).  στην 

3η θέσ  περιέ ι και το µεγαλύ  φυλογενετικά πληροφοριακών 

θέσεων ητα το  είναι αρκε %)  

Πίνακας έση σ νότητα των νουκ ανά κωδικονιακή θέσ  στο 
σύνολ υχία ια όλους τους απλοτύπους.   

C G T G+C 

 η  των νο

υχίας και ανά δι

ολο της αλλ χία άθε νουκλεοτιδίου

ν κατάστασ κλεοτίδιο να έχε Όµως

η, η οποία χε τερο ποσοστό

, η συχνότ υ G τά χαµηλή (περίπου 12

 

 3.3: Μ υχ λεοτιδίων η και
ο της αλληλο ς γ

 

 A 

Σύν

ΟΓΟΣ ΜΕ ΩΣ ΤΑΣΤΡΟΦΕ

 

 16,3% 
(28/172) 

 0
(0/1

Οι 
αλληλουχίες 
του M
kotschyi 

38,4% 
/515)  14,1% 

(28/198) 
 0%

    98%    
(194/198) 

2%         
98) 

26,7% 
(46/172) 

 3,5%
(6/172) 

Όλες οι 
αλληλο
(εκτός P
erhard

3,3% 
3/515)  20,6% 

(46/223) (6/223) (171/223) 

,4%   
6/223) 

6%      
(17/223) 

1η θέση 23,42 26,39 32,90 17,29 59,29 
2η θέση 13,98 29,74 12,83 43,55 42,57 
3η θέση 31,88 34,94 12,18 20,99 47,12 

ολο αλληλουχίας 23,05 30,34 19,32 27,30 49,66 

3.2. Λ ΤΑΠΤ ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕ Σ 
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Στο mtDNA των ζώων, ο ρυθµός που συµβαίνουν µεταπτώσεις, είναι 

εγαλύτερος από αυτόν τον µεταστροφών. Έτσι, αρχικά, ο λόγος µεταπτώσεων προς 

σεις συσσωρεύονται γραµµικά, σε σχέση µε τη 

ενετική απόσταση των αλληλουχιών, αλλά γρήγορα, λόγω πολλαπλών 

ποκαταστάσεων στην ίδια θέση, παρατηρείται κορεσµός. Αντίθετα, οι µεταστροφές 

συσσω ικρότερο ρυθµό και η  τους είναι γραµµική µα και 

για µε ικές οστάσεις. Επιπ ροφές δεν επηρεάζονται από 

µεταπτ ίνοντ στην ίδια θέση.  

κόνα 3. ίνεται ο εταστροφές σ έση µε 

τη γενε σταση p (% νουκλεοτιδική διαφορά) µεταξύ όλων των ζευγών των 

αλληλο  όλες  ενδοειδικές συγ γος είναι µεγαλύτερο υ 1 και 

για γεν ταση είναι µεγα . Για τις διαειδικές ρίσεις, 

κυµαίν  0.6- . Στην εικόνα 3.2 δίνεται η ίδια πληροφορία, µόνο που οι 

µεταπτ ι εκφρασµένες ως επί ό ποσοστό του συ υ των 

υποκα Για τι  συγκρίσεις οι µεταπτώσεις είναι περισσότερες από 

το  50% γών,  για τις διαειδικ κυµαίνεται µεταξύ 40 – 60%.  

3.3. Έ ΟΙΟ ΤΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝ

ιδικές θέσεις τ δεν έχουν την ίδια νότητα 

να υπο ατάσ . Οι θέσεις στι ορούν να προκληθού ωπηλές 

µεταλλ  οι 3ες σεις των κωδικωνί γες 1ες θέσεις) είναι µ βλητές, 

ενώ οι  οποίες µια µεταλλαγή εί αµινοξική υποκατάσταση (οι 

περισσ θέσε και όλες οι 2ες θέσεις των κωδικωνίων) είνα ακτικά 

αµετά ός α  ελάχιστες θέσεις στις οποίες µπορούν να π ληθούν 

«αποδε υργικ µινοξικές υποκατ Αφού το σύνολο των 3  θέσεων 

έχει υ καταστάσεις και αυτές ντιπροσωπεύουν το 85% των 

µεταβλ ν, πρ  να ελεγχθε τους. Γι’ αυτό το λόγο  

µ

µεταστροφές (R) είναι υψηλός, ενώ όσο αυξάνει η γενετική απόσταση των 

αλληλουχιών,ο λόγος µειώνεται, µέχρι να σταθεροποιηθεί σε ένα πλατώ µεταξύ των 

τιµών 0,4-0,5. Αρχικά, οι µεταπτώ

γ

υ

ρ ε µεύονται µ συσσώρευσή , ακό

γάλες γενετ απ λέον, οι µεταστ

ώσεις που γ αι 

Στην ει 1 φα  λόγος µεταπτώσεων προς µ ε σχ

τική από

υχιών. Για τις κρίσεις, ο λό ς το

ετική απόσ  p<0,13 λύτερος του 2 συγκ

εται µεταξύ 1.5

ώσεις είνα τοις εκατ νόλο

ταστάσεων. ς ενδοειδικές

  των αλλα ενώ ές συγκρίσεις 

 

ΛΕΓΧΟΣ Π ΤΗ ΩΝ 

 

Όλες οι νουκλεοτ ης αλληλουχίας πιθα

σ κτούν υπο ταση ς οποίες µπ ν σι

αγές (όλες  θέ ων και λί ετα

θέσεις στις  προκαλ

ότερες 1ες ις ι πρ

βλητες (εκτ πό ροκ

κτές» λειτο ά α αστάσεις). ων

ποστεί υπο οι θέσεις α

ητών θέσεω έπει ί ο βαθµός κορεσµού 
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Εικόνα 3

 

.1: Λόγος µεταπτώσεων προς µεταστροφές σε σχέση µε τη γενετική απόσταση 
p. Με σηµεία συµβολίζονται οι συγκρίσεις µεταξύ των απλοτύπων του M. kotschyi ενώ 
µε κύκλους οι συγκρίσεις µεταξύ διαφορετικών ειδών. 
 

100

0

25

 
Εικόνα 3.2: Επί τοις εκατό µεταπτώσεις (ως προς το σύνολο των νουκλετιδικών 
αλλαγών) σε σχέση µε τη γενετική απόσταση p. Με σηµεία συµβολίζονται οι συγκρίσεις 
µεταξύ των απλοτύπων του M. kotschyi ενώ µε κύκλους οι συγκρίσεις µεταξύ 
διαφορετικών ειδών. 
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κατασκευάστηκε διάγραµµα των διορθωµένων γενετικών αποστάσεων για τις 3ες θέσεις 

µµική αλλά στη 

συνέχεια ια την ίδια τιµή p εκτιµώνται διαφορετικές τιµές, και αυτό γίνεται εντονότερο 

όσο αυξάνει η γενετική απόσταση. Μάλιστα, για τιµές p>0 ρθωµέ ς 

αποστάσεις ξ ο ώ

 

 
 

µεταστροφές, κατασκευάστηκε διάγραµµα για τον αριθµό των µεταπτώσεων και των 

µεταστροφών σε σχέση µε τη συ κή ική όστα  p α 3.4). Όπως 

φαίνεται στο διάγρα  p<0,1 εταπτώσει ω τα ικά αλλά για 

µεγαλύτερες τιµές p ν σε υ βα ρ . Αντίθετα ταστροφές δεν 

φαίνεται να η ορ   ια λες γενετικές 

των κωδικονίων (που εκτιµήθηκαν µε βάση το διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura) σε 

συνάρτηση µε την απόσταση  p για το σύνολο των θέσεων των αλληλουχιών (εικόνα 

3.3). Στο διάγραµµα φαίνεται ότι για  p<0,13 η σχέση είναι σχεδόν γρα

 γ

,17 οι διο
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 Εικόνα 3.3: Η γενετική απόσταση υπολογισµένη µόνο για τις υποκαταστάσεις 3ης θέσης 
(µε το διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura) σε σχέση µε τη γενετική απόσταση p. Με 
σηµεία συµβολίζονται οι συγκρίσεις µεταξύ των απλοτύπων του M. kotschyi ενώ µε 
κύκλους οι συγκρίσεις µεταξύ διαφορετικών ειδών. 
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του M. kotschyi ενώ µε κύκλους οι συγκρίσεις µεταξύ διαφορετικών ειδών. 
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Εικόνα 3.4: Αριθµός µεταπτώσεων (Α) και αριθµός µεταστροφών (Β) σε σχέση µε τη 
γενετική απόσταση p. Με σηµεία συµβολίζονται οι συγκρίσεις µεταξύ των απλοτύπων 
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Τέλος, κατασκευάστηκε το διάγραµµα παρατηρούµενων αποστάσεων (adjusted 

character distances) ως προς τις εκτιµώµενες αποστάσεις (patristic distances), που 

προέκυψαν από µια ανάλυση φειδωλότητας µε το πρόγραµµα PAUP 4.0. Όπως φαίνεται 

στην εικόνα 3.5 η καµπύλη προσεγγίζει αρχικά τη διαγώνιο αλλά στη συνέχεια αποκλίνει 

από αυτή και σχηµατίζει οροφή (πλατώ), γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλός 

βαθµός οµοπλασίας.  
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Εικόνα 3.5: ∆ιάγραµµα συσχέτισης παρατηρούµενων (observed) προς εκτιµώµενες 
(patristic) γενετικές αποστάσεις, µε βάση ανάλυση φειδωλότητας των δεδοµένων µε το 
PAUP 4.0. Με σηµεία συµβολίζονται οι συγκρίσεις µεταξύ των απλοτύπων του M. 
kotschyi ενώ µε κύκλους οι συγκρίσεις µεταξύ διαφορετικών ειδών. 
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3.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα MODELTEST (Posada & Crandall 1998) για 

την επιλογή του µοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που ταιριάζει καλύτερα στα 

δεδοµένα. Το µοντέλο που επιλέχθηκε είναι το Γενικό Αντιστρεπτό Μοντέλο µε 

ποσοστό αµετάβλητων νουκλεοτιδικών θέσεων Ι = 0,5422 και παράµετρο γάµµα για τις 

µεταβλητές θέσεις α = 0,9413. Οι συχνότητα των νουκλεοτιδίων για τις µεταβλητές 

θέσεις είναι 

συχνότητα Α = 0,2838 
συχνότητα C = 0.3525 
συχνότητα G = 0.1476 
συχνότητα T = 0.2161  
 

και ο πίνακας του ρυθµού υποκαταστάσεων µεταξύ των διαφορετικών 

νουκλεοτιδίων 

 

 A C G 
C 1.0000   
G 11.8969 0.5946  
T 0.5946 7.2347 1.0000 
 

το παράρτηµα 4.2 δίνονται οι γενετικές αποστάσεις που υπολογίστηκαν µε βάση την 

πόσταση p και στο παράρτηµα 4.3 µε βάση το µοντέλο του Kimura µόνο για τις 

µεταστρο

 taxa. Οι γενετικές αποστάσεις που υπολογίστηκαν µε βάση το Γενικό 

Στο παράρτηµα 4.1 δίνονται οι γενετικές αποστάσεις των απλοτύπων 

υπολογισµένες µε βάση το προηγούµενο µοντέλο από το πρόγραµµα PAUP. Επιπλέον 

σ

α

φές (MEGA 2.0).  

Κατασκευάστηκε ένα διάγραµµα συσχετισµού των γενετικών αποστάσεων που 

υπολογίστηκαν µε βάση το Γενικό Αντιστρεπτό Μοντέλο σε σχέση µε τη γενετική 

απόσταση του Kimura µόνο για τις µεταστροφές (εικόνα 3.6). Η συσχέτιση είναι σχετικά 

γραµµική, γεγονός που υποδεικνύει ότι αυτοί οι δύο τρόποι εκτίµησης των γενετικών 

αποστάσεων εκφράζουν αρκετά ικανοποιητικά το βαθµό διαφοροποίησης των 

µελετούµενων
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Αντιστρεπτό Μοντέλο, φαίνεται να διορθώνουν ικανοποιητικά για πολλαπλές 

υποκαταστάσεις ενώ οι µεταστροφές δεν υφίστανται (υψηλή) οµοπλασία. 

 

 

 

Εικόνα 3.6: Η γενετική απόσταση υπολογισµένη µόνο για τις µεταστροφές (µε το 
διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura) σε σχέση µε τη διορθωµένη γενετική απόσταση 
(από MODELTEST). Με σηµεία συµβολίζονται οι συγκρίσεις µεταξύ των απλοτύπων 
του M. kotschyi ενώ µε κύκλους οι συγκρίσεις µεταξύ διαφορετικών ειδών. 
 
 

Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι µέσες γενετικές αποστάσεις µεταξύ των οµάδων 

απλοτύπων που προέκυψαν από τη φυλογεντική ανάλυση που παρατίθεται στη συνέχεια 

του κεφαλαίου. Ο υπολογισµός των µέσων αποστάσεων έγινε α) µε βάση το µοντέλο των 

Tamura-Nei (+ την παράµετρο Γ) (πίνακας 3.4) και β) µε βάση το διαπαραµετρικό 

οντέλο του Kimura µόνο για τις µεταστροφές (πίνακας 3.5). Και στις δύο περιπτώσεις ο 

πολογισµός έγινε µε τη βοήθεια του φυλογενετικού προγράµµατος MEGA 2.0 (Kumar 
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3.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

3.5.1. Μέ  οµαδοποίησης γενετικών αποστάσεων 
 

ύνθετες (Tamura-Nei µε παράµετρο γάµµα). Επίσης, κατασκευάστηκαν 

δένδρα µόνο από τις µεταστροφές χρησιµοποιώντας τη γενετική απόσταση p, και του 

Kimura. ζοθέτηση του δένδρου, χρησιµοποιήθηκαν οι απλότυποι 

από το υ είναι το πλησιέστερο φυλογενετικά είδος από τα 

διαθέσιµ turcicus και σε κάποιες περιπτώσεις, επιπρόσθετα, τα 

δείγµατα ης Tarentola.  

 ότι τα δένδρα που προκύπτουν από απλούστερα µοντέλα εκτίµησης 

γενετικώ αποστάσεων φαίνεται να δίνουν συστηµατικά κάπως καλύτερες τοπολογίες µε 

σχετικά υψηλότερες τιµές bootstrap. Αυτή η π τήρηση είναι σ ωνη µε τη γενική 

διαπίστω ότι όταν ο ικός ρυθµός είναι παρόµοιος  όλες τις εξελικτικές 

γραµµές  ο λόγος τω ώσεων προ ταστροφές εν είναι πολύ µεγάλος, 

τότε η απόσταση p φα ι οδηγεί πιο στη σωστή ία σε σχέση µε 

άλλες µεθόδους, ακόµα και αν οι γενετικές αποστάσεις είναι µεγάλες (Tajima & 

Takezaki 0 Α  

περιπτώσεις (κυρίως όταν χρησιµοποιούνται απλούστερα 

µοντέλα)

η

 
θοδοι

Κατασκευάστηκαν φυλογενετικά δένδρα µε τις µεθόδους Neighbour - Joining 

και Ελάχιστης Εξέλιξης (Minimum Εvolution) µε 1000 επαναλήψεις bootstrap στο 

πρόγραµµα MEGA version 2.0 (Kumar et al. 2001). ∆οκιµάστηκαν διάφορες µέθοδοι 

εκτίµησης γενετικών αποστάσεων, από απλές (p-distance, Jukes-Cantor και Kimura 2p) 

µέχρι πιο σ

Ως εξωοµάδες, για τη ρι

Cyrtopodion scaber (πο

α) και το Hemidactylus 

 τ

 Όλα τα δένδρα που παράχθηκαν εµφανίζουν παρόµοια τοπολογία. Είναι 

χαρακτηριστικό

ν 

αρα ύµφ

ση  εξελικτ  για

και ν µεταπτ ς τις µε δ

ίνεται ότ  συχνά  τοπολογ

, 1994; Takahashi & Nei, 200 ). υτό ισχύει ειδικά όταν το µήκος της 

αλληλουχίας είναι σχετικά µικρό (Nei 1996). 

Οι απλότυποι της Tarentola είναι οι πλέον αποµακρυσµένοι εξελικτικά από 

τους υπόλοιπους, έτσι ώστε να µην είναι κατάλληλη η χρήση τους ως εξωοµάδων. 

Παρόλα αυτά, σε κάποιες 

 φαίνεται να µην επηρεάζουν την τοπολογία του δένδρου, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις αυξάνουν ελαφρά την στατιστική σηµαντικότητα των κλάδων (ελαφρά 

υψηλότερες τιµές bootstarp). Στην εικόνα 3.7 φαίνεται το φυλογενετικό δένδρο NJ 

κατασκευασµένα µε βάση το µοντέλο Jukes-Cantor για το σύνολο των υποκαταστάσεων 

και στην εικόνα 3.8 µε βάσ  την απόσταση p µόνο για τις µεταστροφές. 
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Εικόνα 3.7: ∆ένδρο Neighbour - joining µε βάση το µοντέλο των Jukes-Cantor. Οι αλληλουχίες 
Cscab, Hturc_ly, TarKef, TarTun, TarCret χρησιµοποιήθηκαν ως εξωοµάδες. Έγιναν 1000 επαναλήψεις

Για την κατασκευή του δένδρου χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα  MEGA 2.0 (Kumar et al., 2001).
p. 
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Εικόνα 3.8: ∆ένδρο Neighbour - joining µόνο για τις µεταστροφές µε βάση την απόσταση p.
Οι αλληλουχίες Cscab, Hturc_ly χρησιµοποιήθηκαν ως εξωοµάδες. Έγιναν 1000 επαναλήψεις
bοotstrap. Οι αριθµοί στους κόµβους του δένδρου αντιπροσωπεύουν τις τιµές bootstrap.
Για την κατασκευή του δένδρου χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα  MEGA 2.0 (Kumar et al., 2001).
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3.5.2. Μέθοδοι µέγιστης φειδωλότητας 
 

γιστης φειδωλότητας (µε το 

πρόγραµµ  PAUP 4.0b8), χωρίς στάθµιση των χαρακτήρων, χρησιµοποιώντας την 

ευρετική

 έγινε σταθµισµένη ανάλυση φειδωλότητας. ∆οκιµάστηκαν οι 

εξής στα

 δεν φαίνεται να στηρίζεται από τις άλλες 

φυλογενε

 

 

 

Κατασκευάστηκε δένδρο µε τη µέθοδο µέ

α

 µέθοδο αναζήτησης του πιο φειδωλού δένδρου, και εκτιµώντας τη στατιστική 

σηµαντικότητα των κλάδων µε 1000 επαναλήψεις bootstrap. ∆εν χρησιµοποιήθηκαν όλοι 

οι απλότυποι του M. kotschyi, αλλά επιλέχθηκαν 36 αντιπροσωπευτικοί (συνήθως ο πιο 

κοινός από κάθε πληθυσµό). Αυτό έγινε για να περιοριστεί ο υπολογιστικός χρόνος σε 

λογικά πλαίσια). Ως εξωοµάδες χρησιµοποιήθηκαν το C. scaber και το H. turcicus αλλά 

όχι οι απλότυποι της Tarentola γιατί έχουν πολύ µεγάλη οµοπλασία σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους. Το δένδρο που προέκυψε είχε πολύ χαµηλές τιµές bootstrap, και όλοι 

σχεδόν οι κύριοι κλάδοι κατέρρεαν στη βάση του δένδρου στο 50% διάγραµµα 

συναποδοχής (consensus tree). Αυτό είναι λογικό αφού υπάρχει πολύ υψηλή οµοπλασία. 

Γι αυτό το λόγο

θµίσεις 1) µεγαλύτερα βάρη στις µεταστροφές 3ης θέσης απ’ ότι στις 

µεταπτώσεις, 2) µεγαλύτερα βάρη στις µεταλλαγές 1ης και 2ης θέσης, 3) συνδυασµός των 

δύο προηγούµενων. Τα καλύτερα αποτελέσµατα προέκυψαν στην 1η περίπτωση. Η 2η 

περίπτωση δεν βελτίωσε καθόλου τα αποτελέσµατα, αφού οι αλλαγές 1ης θέσης είναι 

κυρίως σιωπηλές και υφίστανται παρόµοια οµοπλασία µε αυτή των 3ων θέσεων, ενώ οι 

αλλαγές 2ης θέσης είναι πολύ λίγες και κάποιες από αυτές υφίστανται επίσης οµοπλασία. 

∆οκιµάστηκαν διαφορετικά βάρη υπέρ των µεταστροφών 3ης θέσης (3:1, 5:1, 

10:1) και οι τοπολογίες που προέκυψαν συνέκλιναν µε τις τοπολογίες των µεθόδων 

γενετικών αποστάσεων. Μεγαλύτερα βάρη υπέρ των µεταστροφών δίνουν υψηλές τιµές 

bootstrap σε κλάδους των οποίων η σύνδεση

τικές αναλύσεις και ούτε ταιριάζει µε τα βιογεωγραφικά δεδοµένα. Η στάθµιση 

που τελικά προτιµήθηκε ήταν  η 3:1 (εικόνα 3.9). Το πλέον φειδωλό δένδρο είχε µήκος 

1858 βήµατα και οι δείκτες ήταν: 

Consistency index (CI) = 0.3154, Homoplasy index (HI) = 0.6846, Retention 

index (RI) = 0.6371, Rescaled consistency index (RC) = 0.2009. 
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συναποδοχής. Στις µεταστροφές 3ης θέσης δόθηκε τριπλασιο βάρος σε σχέση µε τις υπόλοιπες
υποκαταστάσεις Οι αλληλουχίες Cscab, Hturc_ly χρησιµοποιήθηκαν ως εξωοµάδες. Έγιναν 1000 
επαναλήψεις bοotstrap. Οι αριθµοί στους κόµβους του δένδρου αντιπροσωπεύουν τις τιµές 
bootstrap. Για την κατασκευή του δένδρου χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα  PAUP 4.0
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3.5.3. Μέθοδος µέγιστης πιθανοφάνειας. 

 

Η ορθότητα των δενδρογραµµάτων που παράγουν οι µέθοδοι µέγιστης 

πιθανοφάνειας εξαρτάται από την επιλογή του κατάλληλου µοντέλου νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης. 

Επειδή η µέθοδος µέγιστης πιθανοφάνειας είναι, υπολογιστικά, πολύ 

χρονοβόρα, χρησιµοποιήθηκε ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των αλληλουχιών (29 

αλληλουχίες του M. kotschyi και το C. scaber ως εξωοµάδα.  Το µοντέλο νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης που επιλέχθηκε είναι το Γενικό Αντιστρεπτό Μοντέλο, που υποδείχθηκε 

ως το πιο κατάλληλο για τα δεδοµένα, από το πρόγραµµα MODELTEST. Οι παράµετροι 

του µοντέλου δόθηκαν στην παράγραφο 3.4. 

Οι παράµετροι αυτές ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα ανάλυσης φειδωλότητας 

του PAUP 4.0b8. Για την αναζήτηση του δένδρου µε τη µεγαλύτερη πιθανοφάνεια 

χρησιµοποιήθηκε η ευρετική µέθοδος αναζήτησης µε τη χρήση του αλγορίθµου 

αναδιάταξης κλάδων Nearest Neighbor Interchange (ΝΝΙ). Το αρχικό δένδρο προέκυψε 

µε διαδοχική προσθήκη των αλληλουχιών. Το δένδρο µε τη µεγαλύτερη τιµή 

πιθανοφάνειας είχε τιµή -ln L = 4658.5722 και φαίνεται στην εικόνα 3.10. Έγιναν επίσης 

100 επαναλήψεις bootstrap, ξεκινώντας κάθε φορά από ένα Neighbour-joining δένδρο, 

µε τη χρήση του ίδιου αλγόριθµου αναζήτησης όπως προηγουµένως και θέτοντας 

χρονικό περιορισµό 10 λεπτών για κάθε επανάληψη. Το 50% δενδρόγραµµα 

συναποδοχής που προέκυψε ήταν σχεδόν ίδιο µε αυτά των άλλων µεθόδων και δίνεται 

στην εικόνα 3.11 

 

3.5.4. Περιγραφή της τοπολογίας των δένδρων 
 

Όλες οι φυλογενετικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν φαίνεται να συγκλίνουν 

σε µια κοινή τοπολογία. Η γενική περιγραφή της τοπολογίας αυτής είναι η ακόλουθη: 

α) Οι απλότυποι κάθε πληθυσµού και κάθε νησιού σχηµατίζουν µονοφυλετικές 

οµάδες. Η µόνη εξαίρεση είναι ο πληθυσµός της Β. Πελοποννήσου, όπου ο ένας από 

τους τρεις απλότυπους (Npelop1) οµαδοποιείται χωριστά από τους άλλους δύο.  
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συναποδοχής. Χρησιµοποιήθηκε το Γενικό Αντιστρεπτό Μοντέλο που υποδείχθηκε από το πρόγραµµ
MODELTEST. Έγιναν 100 επαναλήψεις bootstrap.H αλληλουχίa Cscab  χρησιµοποιήθηκε ως εξωοµάδ

µέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) 

Έγιναν 100 επαναλήψεις bοotstrap. Οι αριθµοί στους κόµβους του δένδρου αντιπροσωπεύουν 
τιµές bootstrap. Για την κατασκευή του δένδρου χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα  PAUP 4
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β) Σχηµατίζονται οι εξής κύριοι µονοφυλετικοί κλάδοι, οι οποίοι παρουσιάζουν 

συγκεκρι ένη γεωγραφική κατανοµή και στους οποίους δόθηκαν τα ακόλουθα 

συµβατικ

ή

µ

ά ονόµατα: 

 

1) «Κλάδος Κρ της»: Περιλαµβάνει τους απλότυ ους από Κρήτη και 

περιφερειακά νησάκια (Πεταλίδα, Ποντικονήσι, Γλαρονήσι, Αυγό, Ψείρα, Χρυσή) 

2) «Κ

π

λάδος Κάσου-Καρπάθου»: Περιλαµβάνει τους απλότυπους από 

Κάσο, Κάρπαθο και Πρασονήσι (µονοφυλετικός κλάδος) µαζί µε τους απλότυπους από 

τα νησάκια Β∆ της Καρπάθου, Σοφράνο, Τρία νησιά και Αστακίδα (µονοφυλετικός 

κλάδος).  

3) «Κλάδος Κυκλάδων»: Περιλαµβάνει τους απλότυπους από Κεντρικές 

και νότιες Κυκλάδες (Πάρος, Σέριφος, Μήλος, Αµοργός, Αστυπάλαια) 

4) «Κλάδος Ηπειρωτικής Ελλάδας»: Περιλαµβάνει τους απλότυπους από 

Πελοπόννησο, Αίγινα και Τήνο («κλάδος Πελοποννήσου»), Βόρεια Ελλάδα και 

Σποράδες («κλάδος Β. Ελλάδας»), Κύθηρα, Αντικύθηρα («κλάδος Κυθήρων-

Αντικυθήρων») 

5) «Κλάδος Β. ∆ωδεκανήσων»: Περιλαµβάνει τους απλότυπους από 

Φούρνους και Μαράθι 

6) «Κλάδος Γαύδου – Καστελόριζου – Akschehir»: Περιλαµβάνει τον 

κλάδο των απλοτύπων της Γαύδου, τον κλάδο των απλοτύπων από το Καστελόριζο και 

τον Αγ. Γεώργιο και τον κλάδο µε τον απλότυπο από το Akschehir (κεντρική Τουρκία). 

8) «Κ

7) «Κλάδος Κύπρου»: Περιλαµβάνει τους απλότυπους από την Κύπρο 

λάδος Αδάνων»: Περιλαµβάνει τους απλότυπους από τα Άδανα 

) «Κλάδος Ισραήλ»: Περιλαµβάνει τον απλότυπο από το Ισραήλ 9

10) «Κλάδος Σελεύκειας»: Περιλαµβάνει τον απλότυπο από τη Σελεύκεια 

ων 

συνδέετα

 και τη 

Σελεύκεια σε κάποιες φυλογενετικές αναλύσεις εµφανίζονται να σχηµατίζουν έναν 

 

Οι κλάδοι αυτοί, σε όλες τις φυλογενετικές  αναλύσεις, στηρίζονται από τιµές 

bootstrap που συνήθως υπερβαίνουν το 90%. Επιπλέον, ο κλάδος των Κυκλάδ

ι µε τον κλάδο της Ηπειρωτικής Ελλάδας µε υψηλές τιµές bootstrap (>76%) . 

Επίσης, ο κλάδος της Κρήτης φαίνεται να διαχωρίστηκε νωρίτερα από τους υπόλοιπους 

(τιµές bootstrap 54-70%). Οι απλότυποι από την Κύπρο, τα Άδανα, το Ισραήλ
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µονοφυλετικό κλάδο, ο οποίος όµως στηρίζεται µε τιµές boostrap µικρότερες του 60%. 

Όλες οι πόλοιπες συνδέσεις των κύριων κλάδων του δένδρου δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικές. Όλοι οι κύριοι κλάδοι που στηρίζονται µε υψηλές τιµές bootstrap 

σχηµατίζουν µεταξύ τους µια πολυτοµία, εκτός από τον κλάδο της Κρήτης που 

διαχωρίζεται πριν από την πολυτοµία.  

 

3.6. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΘΕ 

ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.  

 

Για τις περιοχές από τις οποίες είχαν αναλυθεί τρία ή περισσότερα άτοµα, 

υπολογίστηκε η νουκλεοτιδική ποικιλότητα π µε τη βοήθεια του προγράµµατος DnaSP 

3.0 (Rozas & Rozas, 1999). Η νουκλεοτιδική ποικιλότητα υπολογίζεται µε βάση τον 

τύπο  

π = 

υ

L
nn ji

ij�
�

�
� ]2/)1([
1

 

όπου n ο αριθµός των αλληλουχιών του δείγµατος, Πij ο αριθµός των 

νουκλοτιδικών διαφορών µεταξύ των αλληλουχιών i και j, και L το µήκος της 

αλληλουχίας.  

Στον Πίνακα 3.6 δίνεται η νουκλεοτιδική ποικιλότητα π για διάφορες περιοχές, 

η µέγιστη γενετική απόσταση (υπολογισµένη µε το διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura) 

µεταξύ των απλοτύπων κάθε περιοχής, η έκταση της περιοχής, ο αριθµός των 

αλληλουχιών κα οι διαφορετικοί απλότυποι. 

Με βάση τα δεδοµένα αυτά κατασκευάστηκε ένα διάγραµµα διασποράς για τη 

νουκλεοτιδική ποικιλότητα π σε σχέση µε την έκταση της αντίστοιχης περιοχής σε 

λογαριθµική κλίµακα (εικόνα 3.12). Από το διάγραµµα φαίνεται ότι σε νησιά µε έκταση 

µικρότερη των 100 Km2 η νουκλεοτιδική ποικιλότητα είναι σχεδόν µηδενική ενώ για τα 

µεγαλύτερα νησιά υπάρχει σαφής θετική συσχέτιση µεταξύ νουκλεοτιδικής ποικιλότητας 

και έκτασης περιοχής. 
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Πίνακας 3.6:  Για κάθε περιοχή δίνεται η νουκλεοτιδική ποικιλότητα π, η µέγιστη 
γενετική απόσταση µεταξύ των απλοτύπων µε βάση το διπαραµετρικό µοντέλο του 
Kimura,  έκταση της περιοχής, ο αριθµός των αλληλουχιών και οι διαφορετικοί 
απλότυποι 
 

Περιοχή Έκταση περιοχής 
(Km2) 

αριθµός 
αλληλουχιών

∆ιαφορετικοί 
απλότυποι 

Μέγιστη 
γενετική 

απόσταση K2P 

Νουκλεοτιδική 
Ποικιλότητα π 

 

η

Αυγό 0,043 5 1 0 0 
Χρυσή 5,1 5 1 0 0 

Αντικύθηρα 19,7 5 1 0 0 
Πάρος 194,5 6 1 0 0 
Τήνος 194,3 5 2 0,002 0,0008 
Γαύδος 32,7 6 3 0,006 0,0019 
Σέριφος 73,2 6 2 0,004 0,0021 
Κάσος 66 5 5 0,006 0,0023 

Αστυπάλαια 95,9 5 4 0,008 0,0035 
Μήλος 150,6 6 4 0,016 0,0087 

Κάρπαθος 301 3 3 0,03 0,0197 
Πελοπόννησος 21379 5 4 0,08 0,0518 

Κύπρος 9251 4 4 0,113 0,0842 

 

 

 

Εικόνα 3.12: Νουκλεοτιδική ποικιλότητα εντός των νησιών σε σχέση µε την έκτασή 
τους. 
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3.7. ΈΛ

εια του ελέγχου σχετικού ρυθµού δύο οµάδων (two cluster relative 

rate test) των Takezaki, Rzhetsky & Nei (1995) που είναι ενσωµατωµένος στο 

πρόγραµµ  P

θεση 

ότι πληθ οί

 ρυθµός των ουδέτερων µεταλλαγών εξαρτάται µόνο από το ρυθµό 

µεταλλαγ κα

επιβλαβών µεταλλαγών της Ohta (1976, 1992), όµως, προβλέπει ότι υπάρχει εξάρτηση 

του εξελικτικού ρυθµού από το Ne, και ότι όσο µικρότερο είναι το Ne τόσο ταχύτερος θα 

είναι ο εξελικτικός ρυθµός.  

Στην περίπτωση του M. kotschyi είναι πολύ πιθανό πληθυσµοί που έχουν 

παραµείνει νησιωτικοί για µεγάλες χρονικές περιόδους, να έχουν διατηρήσει αρκετά 

µικρότερο Ne σε σχέση µε τους ηπειρωτικούς. Έτσι οι «νησιωτικοί» κλάδοι των Ν. 

Κυκλάδων, της Κάσου-Καρπάθου, των Κυθήρων-Αντικυθήρων, της Γαύδου, της 

ελέγχθηκαν σε σχέση µε τους ηπειρωτικούς πληθυσµούς της 

Πελοπον ου

 και 

συνδιακύ σ

π ρά στον 

εξελικτικ ν 

Κυκλάδω  και του κλάδου της Πελοποννήσου ή/και της Β. Ελλάδας όταν ως εξωοµάδα 

χρησιµοποιούνταν ο κλάδος της Κρήτης µόνος ή και µε το C. scaber. 

ΕΓΧΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 

 

Με τη βοήθ

 

α HYLTEST 2.0 του Kumar, ελέγχθηκε αν κάποιοι κλάδοι του δένδρου 

εξελίσσονται ταχύτερα από κάποιους άλλους. Κυρίως θέλαµε να ελέγξουµε την υπό

υσµ  που έχουν διατηρήσει µικρό δραστικό µέγεθος για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα, εµφανίζουν ταχύτερο εξελικτικό ρυθµό σε σχέση µε πληθυσµούς που έχουν 

µεγαλύτερο δραστικό µέγεθος. Σύµφωνα µε τη θεωρία της ουδετερότητας του Kimura 

(1980), ο εξελικτικός

ής ι είναι ανεξάρτητος από το Ne. Η τροποποιηµένη θεωρία των ελαφρώς 

Κρήτης, της Κύπρου 

νήσ , Β. Ελλάδας και Μ. Ασίας αλλά και µεταξύ τους, χρησιµοποιώντας ως 

εξωοµάδα το C. scaber ή την πλησιέστερη εξωοµάδα ως προς τους συγκρινόµενους 

κλάδους, µε βάση την τοπολογία του φυλογενετικού δένδρου. 

Για τον υπολογισµό των γενετικών αποστάσων, της διακύµανσης 

µαν ης επιλέχθηκε το διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura.  

Οι εριπτώσεις στις οποίες ήταν στατιστικά σηµαντική η διαφο

ό ρυθµό µεταξύ των συγκρινόµενων κλάδων ήταν µεταξύ του κλάδου τω

ν

Επίσης, ελέγχθηκε αν κάποιοι κλάδοι του φυλογενετικού δένδρου εξελίσσονται 

µε διαφορετικό ρυθµό από το µέσο ρυθµό των κλάδων του δένδρου, µε τον έλεγχο του 

µήκους των κλάδων (branch length test) των Takezaki, Rzhetsky & Nei (1995), που είναι 

ενσωµατωµένος στο πρόγραµµα LINTRE της Takezaki. Ως εξωοµάδα χρησιµοποιήθηκε 

 105



το C. scaber. Έγιναν τρεις διαφορετικοί έλεγχοι, µε τη  χρήση διαφορετικού κάθε φορά 

µοντέλου για τον υπολογισµό των γενετικών αποστάσεων. Χρησιµοποιήθηκαν: 

α) το διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura,  

β) το µοντέλο των Tamura-Nei µε γάµµα απόσταση (α=0,2), 

γ) το διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura µόνο για τις µεταστροφές. 

Όταν χρησιµοποιήθηκε το διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura για όλες τις 

νουκλεοτιδικές θέσεις, οι αλληλουχίες που οι κλάδοι τους ήταν µακρύτεροι από το µέσο 

όρο κλάδων και της Σελεύκειας, ενώ οι 

αλληλου  της Γαύδου και της οµάδας της Κρήτης εξελίσσονταν βραδύτερα από το 

µέσο όρο

µµατος Gamma (Gu & Zhang,1997)) τότε κανείς κλάδος δεν διέφερε από τον 

µέσο όρο. Αυτό προφανώς συµβαίνει γιατί όσο πιο πολύπλοκο είναι το µοντέλο 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που χρησιµοποιείται τόσο αυξάνει η διακύµανση και το 

τυπικό σφάλµα οπότε ο έλεγχος δεν µπορεί να ανιχνεύσει διαφορές. 

Αντικυθήρων, η Τήνος, Ν. Πελοπόννησος είχαν µακρύτερους κλάδους 

από το µ

 ήταν οι αλληλουχίες της οµάδας των Ν. Κυ

χίες

. 

Όταν χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο των Tamura-Nei µε απόσταση γάµµα 

(α=0,2), (η οποία υπολογίστηκε για το σύνολο της αλληλουχίας µε τη βοήθεια του 

προγρά

Όταν, τέλος, χρησιµοποιήθηκε το διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura µόνο για 

τις µεταστροφές, οι αλληλουχίες της οµάδας των Ν. Κυκλάδων (εκτός Πάρου, Σερίφου), 

των Κυθήρων-

έσο όρο, ενώ η Αστακίδα, Σοφράνο, Τρία Νησιά και η Ψείρα, βραχύτερους. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1 ΤΙ ΕΙ ΞΥ ΥΣ

 

 ανάλυση  αποτελεσµ ων αποκάλ ε ότι το M. k schyi αποτελείται από 

πλη ς µε έντ εωγραφική ιαφοροποίη , που χωρίζο  από πολύ εγάλες 

γενε αποστάσ οντέλο Ι υ Avise). έγιστη γενετική απόσ που 

δια κε ήταν ξύ απλοτύ ν της Κρή  και των δων  (α  p 

0 µένη ταση 0,34) αι οι κύριο άδοι του ογενετικ δρου 

χωρ  από γε  αποστάσεις που ξεπερ ν το 0,20  µεγάλ ικές 

ίναι θιστες σε  ίπεδο. Συνήθως, τέτοιο έδου 

γεν ιαφοροπ  παρατηρείται µεταξύ ιαφορετικώ δών ή και 

διαφορετικών γενών. Για παράδειγµα, µεταξύ των πρωτευόντων (άνθρωπος, χιµπαντζής, 

γορίλας, υραγκοτάγκος, Siamang) οι γενετικές αποστάσεις για το οµόλογο τµήµα της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης δεν υπερβαίνουν το 0,24 ενώ µεταξύ ανθρώπου και χιµπαντζή 

είναι περίπου 0,12. Φυσικά το επίπεδο γενετικής διαφοροποίησης δεν είναι ευθέως 

ανάλογο µε το βαθµό γενετικής αποµόνωσης και ειδογένεσης. Υπάρχουν είδη σε φάση 

έντονης ειδογένεσης, όπως τα ψάρια Chiclidae της λίµνης Βικτώρια, που χωρίζονται από 

πολύ µικρές γενετικές αποστάσεις, και είδη που αποτελούνται από πληθυσµούς που 

χωρίζονται από µεγάλες γενετικές αποστάσεις. 

Από τις µεγαλύτερες ενδοειδικές γενετικές αποστάσεις που έχουν αναφερθεί 

στη βιβλιογραφία είναι για το Tigriopus californicus, ένα είδος κωπηπόδου που 

εξαπλώνεται κατά µήκος των δυτικών ακτών της Β. Αµερικής από την Αλάσκα µέχρι 

την Καλιφόρνια (0,23 για το ίδιο τµήµα της COI) (Edmands, 2001).Στα ερπετά, πολύ 

µεγάλες ενδοειδικές αποστάσεις έχουν αναφερθεί για την Tarentola mauritanica, µεταξύ 

πληθυσµών της από το Μαρόκο και την Ιβηρική χερσόνησο (0,154 για το κυτόχρωµα 

b)(Nogales, 1998).  

. ΓΕΝΕ ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣ Σ ΜΕΤΑ  ΤΩΝ ΠΛΗΘ ΜΩΝ 

Η  των άτ υψ ot

θυσµού ονη γ  δ ση νται  µ

τικές εις (µ το Η µ ταση  

πιστώθη  µετα πω της Κυκλά πόσταση

,22, διορθω απόσ  κ ι κλ  φυλ ού δέν

ίζονται νετικές νού . Τόσο ες γενετ

αποστάσεις ε ασυνή  ενδοειδικό επ υ επιπ

ετική δ οίηση  δ ν ει ακόµα 

ο
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4.2. ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ολες τοπολογίες, ακόµα και όταν οι µεταπτώσεις τρίτης 

θέσης έχ

ο κλάδος των Κυκλάδων 

ενώνεται τ

ες συνδέσεις των 

κύριων 

ου δένδρου, λόγω 

χαµηλής 

σχεδόν ταυτόχρονο διαχωρισµό κάποιων taxa, λόγω π.χ. κάποιου  κοινού 

 

Οι διάφορες φυλογενετικές αναλύσεις φαίνεται να συγκλίνουν σε µία 

συγκεκριµένη τοπολογία του γονιδιακού δένδρου της COI. Παρότι τα δεδοµένα έχουν 

υψηλό βαθµό οµοπλασίας για τις συγκρίσεις µεταξύ αλληλουχιών µε µεγάλη γενετική 

απόσταση, εντούτοις περιέχουν αξιόπιστη φυλογενετική πληροφορία. Το µεγαλύτερο 

µέρος αυτής της πληροφορίας περιέχεται στις τρίτες θέσεις των κωδικονίων, που είναι οι 

πλέον επιδεκτικές σε οµοπλασία. Είναι κοινή πρακτική, σε φυλογενετικές αναλύσεις 

δεδοµένων µε µεγάλη γενετική διαφοροποίηση, οι θέσεις αυτές να παραλείπονται ή να 

τους δίνονται µικρότερα βάρη κατά την ανάλυση. Όµως, υπάρχουν µελέτες που έχουν 

δείξει ότι οι τρίτες θέσεις περιέχουν σηµαντική φυλογενετική πληροφορία και αποδίδουν 

καλύτερα τη σωστή τοπολογία, άρα δεν πρέπει να θεωρούνται εξ ορισµού 

παραπλανητικές (Björklund, 1999). Επιπλέον, οι µεταστροφές των τρίτων θέσεων 

µπορούν να επιλύσουν δύσκ

ουν φθάσει σε κορεσµό (Yoder et al., 1996). Τέλος, αναλύσεις του συνόλου του 

µιτοχονδριακού DNA διαφόρων σπονδυλοζώων έδειξαν ότι η COI ανήκει στα γονίδια 

εκείνα που παράγουν αρκετά συχνά τη σωστή ή σχεδόν σωστή τοπολογία (Russo et al., 

1996). 

Το φυλογενετικό δένδρο που προέκυψε αποτελείται από βαθιούς 

µονοφυλετικούς κλάδους, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και 

διαχωρίζονται από γενετικές αποστάσεις µεγαλύτερες του 0,18. Ο κλάδος της Κρήτης 

φαίνεται να ξεχωρίζει νωρίτερα από τους υπόλοιπους, ενώ 

  µε ον κλάδο της Ηπειρωτικής Ελλάδας [(Πελοπόννησος, Αίγινα, Τήνος),(Β. 

Ελλάδα, Β. Σποράδες), (Κύθηρα-Αντικήθυρα)]. Όλες οι υπόλοιπ

κλάδων στηρίζονται µε πολύ χαµηλές τιµές bootstrap, και σχηµατίζουν 

πολυτοµία στο δενδρόγραµµα πλειοψηφικής συναποδοχής.  

Οι πολυτοµίες στη φυλογενετική ανάλυση συνήθως θεωρούνται ως αδυναµία 

επίλυσης των φυλογενετικών σχέσεων στο συγκεκριµένο κόµβο τ

διακριτικής ικανότητας των δεδοµένων («µαλακές» πολυτοµίες). Ταχείες 

κλαδογενέσεις είναι πιθανό να εµφανίζονται ως πολυτοµίες, αν το µήκος της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας είναι σχετικά µικρό. Σε κάποιες, όµως, περιπτώσεις µια 

πολυτοµία µπορεί να είναι πραγµατική («σκληρή» πολυτοµία) αν αντιπροσωπεύει 
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βικαριανιστικού γεγονότος (Maddison, 1989). Πάντως, η επίλυση της βιολογικής 

υπόστασης των πολυτοµιών περιπλέκεται από το γεγονός ότι η πολυτοµία 

αντιπροσ νετική αναπαράσταση (όλα τα taxa 

ισαπέχου 99), για ένα είδος 

πουλιού, υπολόγισαν ότι µήκος µιτοχονδριακής αλληλουχίας 215-1237 βάσεων είναι 

αρκετό για να διαχωρίσει κλάδους που χώρισαν 100.000 χρόνια ο ένας από τον άλλο 

πριν από

ν των κλάδων συνέβηκε σχεδόν ταυτόχρονα, λόγω κάποιου κοινού 

βιογεωγρ

τητα διασποράς και 

γονιδιακή

µα 

βικαριανιστικών φαινοµένων. 

Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικότερα τα φυλογεωγραφικά πρότυπα  που 

προέκυψαν. Στην εικόνα 4.1 δίνονται οι οµαδοποιήσεις των απλοτύπων πάνω στο χάρτη 

µαζί µε ένα αντιπροσωπευτικό φυλογενετικό δένδρο. Κάθε διαφορετικό χρώµα 

αντιστοιχεί σε έναν από τους κύριους κλάδους.  

 

α. Κλάδος Κρήτης 
 

Ο κλάδος αυτός περιλαµβάνει τους πληθυσµούς από την Κρήτη και τις 

δορυφορικές της νησίδες αλλά όχι τη Γαύδο. Εξετάστηκε ένας πληθυσµός από την 

Κρήτη, από την περιοχή της Νίδας (Ψηλορείτης) και πληθυσµοί από έξι δορυφορικές 

νησίδες, την Πεταλίδα και το Ποντικονήσι στα δυτικά, το Γλαρονήσι δίπλα στη Ντία, το  

ωπεύει τη µηδενική υπόθεση για τη φυλογε

ν) και συνεπώς δεν µπορεί να αποδειχθεί. Οι Walsh et al. (19

 2,6 εκ. χρόνια. Για το M. kotschyi αυτό το διακριτικό όριο πρέπει να είναι 

αρκετά µεγαλύτερο, καθώς οι κλάδοι της πολυτοµίας διαχωρίστηκαν αρκετά παλαιότερα 

και µε δεδοµένο ότι υπάρχει υψηλή οµοπλασία, ειδικά στο επίπεδο σύνδεσης αυτών των 

κλάδων. Εποµένως, είναι µάλλον παρακινδυνευµένο να θεωρήσει κανείς ότι ο χωρισµός 

όλων αυτώ

αφικού συµβάντος, αν και δεν αποκλείεται αυτό να ισχύει για κάποιους από 

αυτούς. 

Το γενικό φυλογεωγραφικό πρότυπο που αναδείχθηκε αντιστοιχεί στην 

Κατηγορία Ι κατά Avise (2000): βαθιά γενεαλογικά δένδρα µε τις κύριες γενεαλογικές 

γραµµές σε αλλοπατρία. Το πρότυπο αυτό παρατηρείται µεταξύ πληθυσµών που 

εξαπλώνονται σε µεγάλες γεωγραφικές περιοχές, έχουν χαµηλή ικανό

ς ροής και έχουν χωριστεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η αντιστοιχία των 

κύριων κλάδων µε περιοχές που γνωρίζουµε από την παλαιογεωγραφία ότι είχαν 

διαχωριστεί µεταξύ τους (Κρήτη, Κάσος-Κάρπαθος, Νότιες Κυκλάδες κτλ) φανερώνει 

ότι η σηµερινή κατανοµή και διαφοροποίηση του M. kotschyi είναι κυρίως αποτέλεσ
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Αυγό ΒΑ της Ντία, την Ψείρα στον κόλπο του Μιραµπέλλου, και τη Χρυσή 

υτοί οι απλότυποι σχηµατίζουν µια 

µονοφυλετική οµάδα µε µέση και µέγιστη γενετική απόσταση 0,035 και 0,051 

αντίστοιχ

έ  τ

των πληθυσµών της Κρήτης. Η έλλειψη γεωγραφικής δοµής, επιπλέον,  

υποδεικν τ  θυ ν α

 ν

χ

(Γαϊδουρονήσι) νότια της Ιεράπετρας. Όλοι α

α. 

Στην Κρήτη, η παρουσία του M. kotschyi είναι εντοπισµένη και φαίνεται να 

απουσιάζει από το µεγαλύτερο µέρος του νησιού. Έχει αναφερθεί, εκτός από την 

περιοχή του Ψηλορείτη απ’ όπου συλλέχθηκε, στα Λευκά Όρη (Stepanek, 1944), το 

Ακρωτήρι Χανίων, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σητεία (Wettstein 1953), και στο όρος 

Στρούµπουλας (Μυλωνάς, προσωπική παρατήρηση). Σε όλες σχεδόν τις γύρω νησίδες το 

είδος βρίσκεται σε αφθονία, ενώ φαίνεται να απουσιάζει από τη Ντία αλλά όχι από τις 

γειτονικές σ’ αυτή βραχονησίδες.   

Από την φυλογενετική ανάλυση των απλοτύπων δεν εµφανίζεται κάποιο 

συγκεκριµ νο φυλογεωγραφικό πρότυπο. Εκτός από την Πεταλίδα και το Πον ικονήσι, 

που λόγω γεωγραφικής γειτνίασης έχουν µικρή γενετική απόσταση (0,02) και 

οµαδοποιούνται µαζί, όλοι οι άλλοι απλότυποι (και του Ψηλορείτη) σχηµατίζουν µια 

πολυτοµία, µε το Γλαρονήσι να διαχωρίζεται νωρίτερα (bootstrap 50-70%). Με 

δεδοµένο ότι όλες σχεδόν οι νησίδες ήταν ενωµένες µε την Κρήτη κατά τις τελευταίες 

παγετώδεις περιόδους, µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι πληθυσµοί τους αποτελούσαν 

µέρος 

ύει ό ι οι απλότυποι των πλη σµώ  των νησίδων είναι τυχαία δείγµ τα µιας 

µεγάλης πολυµορφικής γονιδιακής δεξαµενής που ζούσε στην Κρήτη. Σε 

ενδοπληθυσµιακό επίπεδο οι πληθυσµοί της Νίδας, του Αυγού και της Χρυσής, από τους 

οποίους έχουν αναλυθεί 4-5 άτοµα, εµφανίζονται µονοµορφικοί. Εξαιτίας του µικρού 

µεγέθους των πληθυσµών των νησίδων αναµένουµε ότι θα έχουν χαµηλό πολυµορφισµό. 

Ακόµα και αν αρχικά, κατά το χωρισµό τους από τη «µητρική» Κρήτη, περιείχαν 

µεγαλύτερο πολυµορφισµό, µέσα σε σχετικά λίγες γενιές θα έτεινα  να γίνουν 

µονοµορφικοί.  

Λόγω της ελλιπούς γνώσης της κατανοµής των πληθυσµών του M. kotschyi 

στην Κρήτη και της απουσίας άλλων «κρητικών» πληθυσµών από τη φυλογενετική 

ανάλυση δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τη γενετική δοµή των πληθυσµών της 

Κρήτης, τον πολυµορφισµό τους και το βαθµό γενετικής ροής που υπάρ ει µεταξύ τους. 

Είναι επίσης πιθανό ότι η εξάπλωση του M. kotschyi στην Κρήτη περιορίστηκε κατά τη 

διάρκεια του Ολόκαινου. Πάντως, το γεγονός ότι στην ανάλυση έχουν συµπεριληφθεί 
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πληθυσµοί από νησίδες, από διαφορετικές περιοχές περιµετρικά της Κρήτης, µας κάνει 

να πιστεύου ε ότι χει αποκαλυφθεί το µεγαλύτερο µέρος ης γενετικής π ικι ότητας. 

Η Κρήτη έχει διαχωριστεί από τις γειτονικές περιοχές εδώ και τουλάχιστον 5,3 

εκ. χρόνια, µε το τέλος της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου. Κατά τη διάρκεια του 

Πλειοκαίνου (5,3 – 1,8 εκ. χρόνια) αποτελούνταν από ένα σύµπλεγµα µικρότερων 

νησιών, που αντιστοιχούσαν χονδρικά στους σηµερινούς ορεινούς της όγκους 

(Dermitzakis, 1987). Κατά το Πλειστόκαινο, ανυψώνεται και παίρνει το σηµερινό της 

περίπου σχήµα. Αν θεωρήσουµε ότι οι απλότυποι των ατόµων M. kotschyi της Κρήτης 

εξελίσσονται µε βάση τον κλασικό ρυθµό του 2% νουκλεοτιδική διαφοροποίηση ανά ένα 

εκ. χρόνια, τότε ο πιο παλιός κοινός µιτοχονδριακός πρόγονος έζησε περίπου πριν από 

2,5 εκ. χρόνια. Συνεπώς, η σηµερινή νουκλεοτιδική διαφοροποίηση συνέβη κυρίως κατά 

τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου. Πιθανοί φυλογεωγραφικοί διαχωρισµοί, που 

αντιστοιχ

µ έ τ ο λ

ούσαν στα νησιά του Πλειστοκαίνου δεν έχουν επιβιώσει στη σηµερινή 

φυλογεω

εταξύ τους γενετική απόσταση 0,10 και αυτοί οι δύο  

συνδέοντ

κ ώ

πό την παλαιογεωγραφία γνωρίζουµε ότι στις αρχές του Πλειοκαίνου η 

Κάρπαθο  της Ρόδου µε τη Μικρά Ασία (Daams & Van de Weerd, 

1980). Κατά το ανώτερο Πλειόκαινο το νησί σχεδόν βυθίστηκε εντελώς και αποκόπηκε 

από τη Ρόδο

Πλειοκαίνου και κατά το Πλειστόκαινο έγινε νησί. Όσον αφορά τις νησίδες Σοφράνο,  

γραφική δοµή των πληθυσµών. 

 

β. Κλάδος Κάσου – Καρπάθου 
 

Ο κλάδος αυτός περιέχει τρεις επιµέρους κλάδους: έναν κλάδο που 

περιλαµβάνει την Κάσο, Κάρπαθο και Πρασονήσι, έναν που περιλαµβάνει τη νησίδα 

Αστακίδα και έναν τρίτο που περιλαµβάνει τις νησίδες Πεταλίδα (από το σύµπλεγµα 

Τρία Νησιά) και Σοφράνο. Ο κλάδος της Αστακίδας συνδέεται µε τον κλάδο Τρία 

Νησιά-Σοφράνο, και απέχουν µ

αι µε τον κλάδο της Κάσου-Καρπάθου-Πρασονησίου, µε τον οποίο η µέση 

γενετική τους απόσταση είναι 0,13. Ο κλάδος της Κάσου-Καρπάθου-Πρασονησίου 

εµφανίζεται ως τριχοτοµία και οι λάδοι των τρι ν αυτών νησιών χωρίζονται µεταξύ 

τους µε γενετικές αποστάσεις 0,051-0,058.  

Α

ς ήταν ενωµένη µέσω

 (Boger & Dermitzakis, 1985). Κατά το Πλειστόκαινο η Κάρπαθος έλαβε τη 

σηµερινή της γεωγραφική διαµόρφωση και πιθανώς υπήρξε για κάποιο διάστηµα 

ενωµένη µε την Κάσο (∆ερµιτζάκης, 1990). Η Ρόδος (της οποίας το νοτιότερο άκρο 

είναι το Πρασονήσι) παρέµεινε ενωµένη µε τη Μικρά Ασία µέχρι το τέλος του 
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Τρία Νησιά και Αστακίδα δεν υπάρχουν διαθέσιµα παλαιογεωγραφικά στοιχεία. Οι 

νησίδες αυτές,  σήµερα, χωρίζονται από πολύ µεγάλα βάθη και πιθανώς να µην 

συνδέθηκαν µεταξύ τους και µε άλλες γειτονικές περιοχές από την κρίση αλατότητας του 

Μεσσηνίου.   

Η παρουσία του M. kotschyi στις νησίδες αυτές πιθανά να οφείλεται σε 

διασπορά από τον προγονικό πληθυσµό της Κάσου – Καρπάθου –Ρόδου. Όµως, και η 

ανταγωνιστική υπόθεση του βικαριανιστικού χωρισµού κατά το τέλος της κρίσης 

αλατότητας του Μεσσηνίου (5,3 εκ. χρόνια πριν) δεν µπορεί να αποκλειστεί. Ο 

κυριότερος λόγος είναι ότι, αποδεχόµενοι το «κλασικό» µoριακό ρολόι για το 

µιτοχονδριακό DNA, ο διαχωρισµός του κλάδου των νησίδων από το σύµπλεγµα 

Κάσου-Καρπάθου-Πρασονησίου τοποθετείται λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της κρίσης 

αλατότητας.  

Όσον αφορά τις βραχονησίδες Τρία νησιά και Σοφράνο, οι απλότυποι των 

πληθυσµών τους παρουσιάζουν πολύ µικρή διαφοροποίηση (0,004). Αν δεν πρόκειται 

για λάθος (κατά τη συλλογή των δειγµάτων ή την ανάλυσή τους), τότε πρόκειται για ένα 

φαινόµενο διασποράς που συνέβηκε πολύ πρόσφατα (Ανώτερο Πλειστόκαινο – 

Ολόκαινο) από το ένα νησί στο άλλο. Θα ήταν ενδιαφέρον να αναλυθούν και νέα άτοµα 

από αυτά τα νησιά, καθώς και από τα γειτονικά τους, ώστε να επιβεβαιωθεί το γεγονός 

και ει δυνατό να διαπιστωθεί και η κατεύθυνση της διασποράς.   

Όσον αφορά τον κλάδο Κάσου-Καρπάθου-Πρασονησίου, η γενετική απόσταση 

που χωρίζει τους απλότυπους του Πρασονησίου από τους αντίστοιχους της Κάσου – 

Καρπάθου,  θα µπορούσε να αντιστοιχιστεί µε τον παλαιογεωγραφικό χωρισµό της 

Καρπάθου από τη Ρόδο κατά το ανώτερο Πλειόκαινο. Η γενετική απόσταση µεταξύ 

Κάσου – Καρπάθου είναι αντίστοιχου µεγέθους αλλά πολύ πιθανά ο διαχωρισµός των 

αντίστοιχων πληθυσµών να είναι νεότερος (µέσα στο Πλειστόκαινο). 

Τέλος, ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο συνολικός κλάδος «Κάσου – 

Καρπάθου» σχηµατίζει µια πολυτοµία, όπως προαναφέρθηκε, µε τους υπόλοιπους 

κύριους κλάδους του δένδρου (µεταξύ αυτών και µε τους κλάδους των Β. ∆ωδεκανήσων 

και Καστελόριζου). Κατά συνέπεια, στη συγκεκριµένη φυλογεωγραφική ανάλυση δεν 

«εµφανίζεται» ο χωρισµός της Ρόδου από τη Μικρά Ασία στην αρχή του Πλειστοκαίνου. 

Αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι για το M. kotschyi µεταξύ Ρόδου και Β. 

∆ωδεκανήσων-Καστελορίζου υπήρχαν παλαιότεροι γεωγραφικοί φραγµοί, είτε ότι η 

παρουσία του στο Πρασονήσι οφείλεται σε διασπορά από την Κάσο - Κάρπαθο. Το 
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πρόβληµα αυτό πιθανά να διαλευκανθεί µε την ανάλυση πληθυσµών από άλλα νησιά 



περιµετρικά της Ρόδου (από τη Ρόδο δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής αναφορές για την 

παρουσία του είδους) και από πληθυσµούς περιοχών της Μ. Ασίας εγγύτερων στη Ρόδο. 

 

γ. Κλάδος Κυκλάδων 

,045. Όπως και στην περίπτωση του κλάδου της 

Κρήτης, 

, , 

 α µ χ ι ε

ό την Εύβοια και σχηµατίζουν νησιωτικά συγκροτήµατα µε άγνωστη 

γεωγραφ

να περιέχουν απλότυπους από άλλες περιοχές. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι πολλοί 

 

Ο κλάδος των Ν. Κυκλάδων περιλαµβάνει τους απλότυπους από την Μήλο, 

Σέριφο, Πάρο, Αµοργό και Αστυπάλαια. ∆ιαχωρίζεται από τον κλάδο της Ηπειρωτικής 

Ελλάδας (στον οποίο περιλαµβάνεται και η Τήνος) µε γενετικές αποστάσεις που 

υπερβαίνουν το 0,24. Μεταξύ των απλοτύπων των διαφόρων νησιών η µέγιστη γενετική 

απόσταση είναι 0,061 και η µέση γενετική τους απόσταση, υπολογισµένη µόνο για τον 

κύριο απλότυπο από κάθε νησί, 0

οι απλότυποι µεταξύ των νησιών δεν παρουσιάζουν κάποιο σαφές 

φυλογεωγραφικό πρότυπο.  

Από την παλαιογεωγραφία είναι γνωστό ότι οι Κυκλάδες αποτελούσαν µια λίγο 

πολύ ενιαία στεριά που διαχωρίστηκε από την Ηπειρωτική Ελλάδα στα δυτικά και τη Μ. 

Ασία στα ανατολικά κατά τη διάρκεια του Τορτονίου. Κατά την κρίση αλατότητας του 

Μεσσηνίου επανενώθηκε µε τις περιοχές αυτές, ενώ κατά τη διάρκεια του Πλειοκαίνου, 

οι κεντρικές και νότιες Κυκλάδες (Πάρος, Νάξος, Σίκινος, Ίος , Φολέγανδρος, 

Κουφονήσια  Αµοργός, Μήλος Σίφνος) αποτελούν ενιαία στεριά που χωρίζεται από τις 

υπόλοιπες Κυκλάδες µέσω στενών θαλασσίων διαύλων (Anastasakis & Dermitzakis, 

1990). Η Σέριφος µε την Κύθνο παρ µένουν απο ονωµένες µέ ρι κα το ανώτ ρο 

Πλειστόκαινο. Κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου οι εναλλασσόµενες παγετώδεις και  

µεσοπαγετώδεις περίοδοι, προκάλεσαν έντονο ευστατισµό, µε οκτώ διαδοχικές 

υποχωρήσεις και ανυψώσεις της στάθµης της θάλασσας, που σε συνδυασµό µε τον 

έντονο τεκτονισµό της περιοχής κάνουν αδύνατη την ακριβή αναπαράσταση της 

παλαιογεωγραφίας της περιοχής. Πάντως, κατά το µέσο Πλειστόκαινο, οι Κυκλάδες 

αποχωρίζονται απ

ία. Κατά την περίοδο των µέγιστων υποχωρήσεων της στάθµης της θάλασσας, 

τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων ενώθηκαν µεταξύ τους. 

Η έλλειψη σαφούς φυλογεωγραφικού προτύπου, προφανώς οφείλεται σε 

ανάµιξη των πληθυσµών που συνέβη κατά τη διάρκεια των παγετωδών περιόδων του 

Πλειστοκαίνου, όταν πολλά από τα νησιά ενώθηκαν µεταξύ τους. Πάντως, σήµερα,  οι 

πληθυσµοί που αναλύθηκαν εµφανίζονται µονοφυλετικοί για κάθε νησί και δεν φαίνεται 
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από τους πληθυσµούς διήλθαν από στενωπό, οπότε λόγω γενετικής παρέκκλισης 

επικράτησε τυχαία κάποιος από τους απλότυπους της κοινής γονιδιακής δεξαµενής. Μία 

περίπτωσ

ι α λ π

π

τοκαίνου, δεν διαπιστώθηκε µε την παρούσα 

µελέτη, ανταλλαγή απλοτύπων. Θα είχε ενδιαφέρον η ανάλυση πληθυσµών και από τα 

υπόλοιπα  αυτών µεταξύ Τήνου και Πάρου, ώστε να 

οριοθετηθεί µε ακρίβεια η περιοχή που εξαπλώνεται ο κλάδος των «Κυκλάδων». 

ς (από Ελασσώνα, Πιερία, Κιλκίς) και τον 

κλάδο τω

η παραφυλίας εντός ενός νησιού διαπιστώθηκε από τον Α. Ρόκα (1997), που 

ανέλυσε δείγµατα από τη Μήλο, την Κίµωλο και µια ενδιάµεση βραχονησίδα. Στην 

περιοχή Πολλώνια της Μήλου, που βρίσκεται πλησιέστερα προς την Κίµωλο και 

χωρίζετα  από υτή µε ρηχό θαλάσσιο δίαυ ο, ο τοπικός πληθυσµός M. kotschyi εριέχει 

τους απλοτύπους του πληθυσµού της Κιµώλου. Αντίθετα οι πληθυσµοί από το υπόλοιπο 

νησί σχηµατίζουν χωριστό µονοφυλετικό κλάδο και εµφανίζουν ένα λίγο πολύ 

παµµικτικό πρότυπο. Αυτό πιθανώς οφείλεται σε µια δευτερογενή επαφή των 

πληθυσµών µε την ένωση των νησιών κατά την τελευταία παγετώδη  περίοδο. Εάν 

αναλυθούν περισσότερα άτοµα από τα νησιά και από πολλές διαφορετικές περιοχές είναι 

πιθανό ότι θα βρεθούν παρόµοιες περι τώσεις.  

Είναι αξιοσηµείωτο, ότι ενώ οι κεντρικές και νότιες Κυκλάδες ενώθηκαν µε 

την Τήνο κατά τη διάρκεια του Πλεισ

 νησιά των Κυκλάδων, ιδιαίτερα

 

δ. Κλάδος «Ηπειρωτικής Ελλάδας» 
 

Ο κλάδος της «Ηπειρωτικής Ελλάδας» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλάδους: 

τον κλάδο της Β. Ελλάδας, τον κλάδο της Πελοποννήσου και τον κλάδο Κυθήρων-

Αντικυθήρων. Οι τρεις αυτοί κλάδοι σχηµατίζουν µια τριχοτοµία και χωρίζονται µε µέση 

γενετική απόσταση 0,155. 

Ο κλάδος της Β. Ελλάδας περιλαµβάνει τον κλάδο των απλοτύπων από 

διαφορετικούς πληθυσµούς της Β. Ελλάδα

ν Β. Σποράδων (Αλόννησος και Περιστέρα). Οι δύο αυτοί κλάδοι χωρίζονται 

µε µέση γενετική απόσταση 0,054. 

Ο κλάδος της Πελοποννήσου περιλαµβάνει απλοτύπους από τη Βόρεια και 

Νότια Πελοπόννησο, από την Αίγινα και την Τήνο. Ο πληθυσµός της Β. Πελοποννήσου 

εµφανίζει πολύ µεγάλη γενετική ποικιλότητα και η µέγιστη γενετική απόσταση µεταξύ 

των τριών απλοτύπων που βρέθηκαν είναι 0,078. Ο πληθυσµός αυτός δεν είναι 

µονοφυλετικός καθώς οι δύο πιο συγγενείς απλότυποι συνδέονται πρώτα µε τον 
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απλότυπο της Αίγινας και κατόπιν µε τον τρίτο απλότυπο και τους απλότυπους από Ν. 

Πελοπόννησο και Τήνο. Η σύνδεση όλων των απλοτύπων δεν εµφανίζει κάποιο σαφές 

φυλογεωγραφικό πρότυπο. 

Ο κλάδος των Κυθήρων-Αντικυθήρων αποτελείται από τους απλοτύπους των 

Κυθήρων

ι

άκης 1990) και δεν είναι απόλυτα εξακριβωµένο αν κατά τη διάρκεια 

κάποιων 

 ι

δίαυλο από την Εύβοια  

Όσον αφ

 Πελοποννήσου - 

Κυθήρων

 και των Αντικυθήρων που απέχουν µεταξύ τους γενετική απόσταση 0,058. 

Από τα γεωλογικά δεδοµένα γνωρίζουµε ότι όλες αυτές οι περιοχές ήταν 

ενωµένες µεταξύ τους, µέχρι τουλάχιστον το τέλος της κρίσης αλατότητας του 

Μεσσηνίου. Κατά το Πλειόκαινο, η Πελοπόννησος εµφανίζεται ως νησί που 

διαχωρίζετα  από τη Στερεά Ελλάδα στα Βόρεια και τα Κύθηρα - Αντικύθηρα στα νότια 

(∆ερµιτζάκης 1981). Κατά το Πλειστόκαινο, η Πελοπόννησος συνδέεται µε τη Στερεά 

Ελλάδα µε γέφυρες ξηράς. Τα Κύθηρα κατά το Μέσο Πλειστόκαινο εµφανίζονται ως 

νησί (∆ερµιτζ

παγετωδών περιόδων συνδέθηκαν µε την Πελοπόννησο, αν και βρίσκονται 

πολύ κοντά. Τα Αντικύθηρα αποτέλεσαν και αυτά ξεχωριστό νησί κατά τη διάρκεια του 

Πλειστοκαίνου, ενώ είναι πιθανή κάποια χερσαία επικοινωνία µε τα Κύθηρα, καθώς 

ενώνονται µε την ισοβαθή των 200 µέτρων. Η Αίγινα κατά τη διάρκε α της τελευταίας 

παγετώδους περιόδου ήταν ενωµένη µε την Πελοπόννησο. Η Τήνος µέσω της Ν. 

Εύβοιας και της Αττικής ήταν ενωµένη µε την Πελοπόννησο, ενώ από το Μέσο – 

ανώτερο Πλειστόκαινο πρέπει να χωρίστηκε µε στενό θαλάσσιο 

ορά τις Β. Σποράδες, πρέπει να ήταν ενωµένες µε την Κεντρική Ελλάδα µέχρι 

και το Πλειστόκαινο.   

Η τριχοτοµία που παρατηρείται µεταξύ Β. Ελλάδας, Πελοποννήσου και 

Κυθήρων-Αντικυθήρων, πιθανώς αντιστοιχεί στο χωρισµό των περιοχών αυτών κατά τη 

διάρκεια του Πλειοκαίνου.  Η µεταγενέστερη σύνδεση Πελοποννήσου και Στερεάς 

Ελλάδας κατά το Πλειστόκαινο (και ίσως η αµφίβολη σύνδεση

) δεν ανέτρεψαν το παρατηρούµενο φυλογεωγραφικό πρότυπο (κάτι ανάλογο 

µε αυτό που συνέβη στην περίπτωση της Τήνου και των κεντρικών –νότιων Κυκλάδων). 

Αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι παρόλο ότι ενώθηκαν οι αντίστοιχες στεριές, οι 

διαχωρισµένοι πληθυσµοί δεν ήρθαν σε επαφή λόγω άλλων γεωγραφικών ή οικολογικών 

φραγµών ή και αν ήρθαν δεν επιβίωσαν ή δεν ανιχνεύθηκαν απλότυποι που να δείχνουν 

ότι συνέβηκε κάτι τέτοιο.  

Στην περίπτωση της Πελοποννήσου είναι σαφές ότι υπάρχουν πληθυσµοί 

µερικώς αποµονωµένοι γεωγραφικά, γεγονός που επιτρέπει τη διατήρηση µεγάλης 

ποικιλοµορφίας µιτοχονδριακών απλοτύπων, αλλά και την ανάµιξή τους, ώστε τελικά να 
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µην υπάρχει ένα σαφές γεωγραφικό πρότυπο. Σήµερα, η κατανοµή του M. kotschyi στην 

Πελοπόννησο είναι εντοπισµένη, ενώ στο µεγαλύτερο µέρος της φαίνεται να έχει 

αραιούς ληθυσµούς ή να απουσιάζει. Μάλιστα, στη Β. Πελοπόννησο (απ’ όπου 

συλλέχθη την µεγάλη ενδοπληθυσµιακή διαφοροποίηση), το είδος 

βρίσκεται κυρίως σε ανθρωπογενείς κατασκευές  (εγκαταλελειµµένες αποθήκες, σπίτια), 

γεγονός 

ι  ς τ τ

νο, υπήρξε µετανάστευση ατόµων προς την περιοχή των 

βορείων 

αχωριστεί πρόσφατα. Οι 

απλότυπο

π

κε και ο πληθυσµός µε 

 

που γεννά υποψίες για πιθανή συµµετοχή του ανθρώπου στο ανακάτεµα των 

απλοτύπων. 

Η γενετική απόσταση που χωρίζει την Τήνο από τους υπόλοιπους απλότυπους 

της Πελοποννήσου (0,06-0,08), προφανώς δεν αντιστοιχεί στο χωρισµό της Τήνου από 

τη Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά στο µεγαλύτερο µέρος αντιπροσωπεύει προϋπάρχουσα 

γενετική ποικιλοµορφία. Η σύνδεση των απλοτύπων της Τήνου και Πελοποννήσου 

δείχνει ότ  µε την επανασύνδεση τη  Πελοποννήσου µε η στερεά Ελλάδα στο κα ώτερο 

Πλειόκαινο και Πλειστόκαι

Κυκλάδων, που αντικατέστησε παλαιότερους απλότυπους, αν υποθέσουµε ότι 

υπήρχαν παλαιότεροι πληθυσµοί στην περιοχή. Θα ήταν ενδιαφέρον να αναλυθούν 

πληθυσµοί από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία, ώστε να εντοπιστεί το γεωγραφικό 

όριο που διαχωρίζει τον κλάδο της Πελοποννήσου από αυτόν της Β. Ελλάδας.  

Ο γενετική απόσταση που χωρίζει τους απλότυπους Κυθήρων-Αντικυθήρων 

(0,058) και Β. Ελλάδας – Β. Σποράδων (0,054) υποδεικνύει ότι οι αντίστοιχοι πληθυσµοί 

διαχωρίστηκαν κάποια στιγµή στο ανώτερο Πλειόκαινο ή στο Πλειστόκαινο. 

 

ε. Κλάδος Β. ∆ωδεκανήσων 
 

Ο κλάδος των Β. ∆ωδεκανήσων περιλαµβάνει δύο απλότυπους από τους 

Φούρνους και το Μαράθι (δίπλα στους Λειψούς) που χωρίζονται µε γενετική απόσταση 

0,017. Τα νησιά των Β. ∆ωδεκανήσων, από τη Σάµο έως την Κω περικλείονται από την 

ισοβαθή των 120 µέτρων και ήταν ενωµένα µεταξύ τους και µε τις απέναντι 

µικρασιατικές ακτές κατά το µέγιστο της τελευταίας παγετώδους περιόδου. Συνεπώς οι 

πληθυσµοί από τους Φούρνους και το Μαράθι έχουν δι

ι αυτοί είναι σχεδόν βέβαιο, µε βάση την παλαιογεωγραφική ιστορία, ότι 

συνδέονται στενά µε τους απλότυπους των πληθυσµών των απέναντι µικρασιατικών 

ακτών. Πάντως, από τους απλότυπους των πληθυσµών της Κεντρικής και ΝΑ Τουρκίας, 

που περιλαµβάνονται στην παρούσα εργασία, χωρίζονται από γενετικές αποστάσεις που 
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υπερβαίνουν το 19%, γεγονός που δηλώνει την ύπαρξη ισχυρών βιογεωγραφικών 

φραγµών που λειτουργούν για αρκετά εκ. χρόνια.     

 

στ. Κλάδος Γαύδου, Καστελόριζου,Akschehir 

Ο κλάδος αυτός αποτελείται από τρεις επιµέρους κλάδους που σχηµατίζουν µια 

τριχοτοµία και χωρί ονται µεταξύ τους από γενετικές αποστάσεις  περίπου 0,143. Ο ένας 

επιµέρους κλάδος περιλαµβάνει τους απλοτύπους της Γαύδου, ο δε τερος ους 

απλότυπους από το Καστελόριζο και τη γειτονική του νησίδα Αγ. Γεώργιος και ο τρίτος 

τον απλότυπο από ένα άτοµο από το Akschehir (περιοχή των λιµνών της Κεντρικής 

Τουρκίας). 

 

ζ

ύ τ

ι για το 

µιτοχονδριακό DNA, ο κοινός πρόγονος των απλοτύπων της Γαύδου και της Μ. Ασίας 

τοποθετείται περίπου στα 7 εκ. χρόνια, γεγονός που µπορεί να σηµαίνει ότι η διασπορά 

πιθανά να συνέβηκε κατά την περίοδο της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου. 

 ακτές και, προφανώς, οι απλότυποί τους αντιπροσωπεύουν 

µέρος της γενετικής δεξαµενής των γειτονικών ηπειρωτικών πληθυσµών. Οι απλότυποι 

αυτοί χωρίζονται από τον αντίστοιχο πληθυσµό του Αkschehir και προφανώς η οροσειρά 

του Ταύρου δρα ως γεωγραφικό φράγµα που έχει αποµονώσει εδώ και εκατοµµύρια 

χρόνια τους αντίστοιχους πληθυσµούς.  

 

ζ. Κλάδος Κύπρου 

Από την Κύπρο αναλύθηκαν τέσσερα διαφορετικά άτοµα από τέσσερις 

διαφορετικές περιοχές του νησιού και προέκυψαν τέσσερις διαφορετικοί απλότυποι που 

η µέγιστη γενετική τους απόσταση φθάνει το 0,11. Και στην περίπτωση των πληθυσµών 

Η σύνδεση της Γαύδου µε τις περιοχές της Κεντρικής και Ν∆ Μ. Ασίας είναι το 

πλέον περίεργο φυλογεωγραφικό πρότυπο της παρούσας µελέτης. Τα παλαιογεωγραφικά 

δεδοµένα δεν προσφέρουν κάποια πιθανή εξήγηση και έτσι θα πρέπει να καταφύγουµε 

στην υπόθεση της διασποράς από τη Μ. Ασία προς της Γαύδο (για αναλυτικότερη 

συζήτηση περί διασποράς βλ. παρ. 4.3). Αν δεχθούµε το κλασικό µοριακό ρολό

 

Όσον αφορά τους απλοτύπους του Καστελόριζου και του Αγ. Γεωργίου, η 

γενετική τους απόσταση είναι πολύ µικρή (0,004) και συµβαδίζει µε τον πρόσφατο 

χωρισµό των νησιών στις αρχές του Ολόκαινου. Τα νησιά αυτά ήταν επίσης ενωµένα µε 

τις απέναντι µικρασιατικές
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της Κύπρου, προφανώς, ισχύει το µοντέλο που περιγράφηκε για την Πελοπόννησο και 

άλλες περιοχές, δηλαδή σχετικά αποµονωµένοι τοπικοί πληθυσµοί µεταξύ των οποίων 

υπάρχει περιορισµένη γονιδιακή ροή. Επειδή από κάθε τοπικό πληθυσµό αναλύθηκε ένα 

µόνο άτο

, οι 

µεγάλες 

βιογεωγραφικού φράγµατος µεταξύ διαφορετικών περιοχών του νησιού.  

ι

κεια της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου. Ακόµα και αν δεν 

υπήρξε πλήρ ,

Από τη Σελεύκεια, τα Άδανα και το Β. Ισραήλ αναλύθηκε ένα µόνο άτοµο ανά 

περιοχή. Οι τρεις απλότυποι χωρίζονται µεταξύ τους µε γενετικές αποστάσεις περίπου 

0,20. Σε κάποιες φυλογενετικές αναλύσεις οι κλάδοι αυτοί µαζί µε τον κλάδο της 

Κύπρου και των Β. ∆ωδεκανήσων σχηµατίζουν µια µονοφυλετική οµάδα, η οποία όµως 

στηρίζετα

προέρχονται από διαφορετικούς γεωγραφικά αποµονωµένους πληθυσµούς, που 

µο, δεν είναι δυνατό να εξαχθούν συµπεράσµατα για τον ενδοπληθυσµιακό 

πολυµορφισµό και το ποσοστό της γονιδιακής ροής µεταξύ των πληθυσµών. Πάντως

γενετικές αποστάσεις πιθανώς να υποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιου παλαιού 

Οι απλότυποι της Κύπρου χωρίζονται από τους αντίστοιχους των γειτον κών 

ακτών της Μ. Ασίας (Άδανα, Σελεύκεια) και του Ισραήλ µε γενετικές αποστάσεις κατά 

µέσο όρο 0,187, που µε βάση το κλασικό µοριακό ρολόι του µιτοχονδριακού DNA, 

συγκλίνουν σε ένα κοινό πρόγονο περίπου 9 εκ. χρόνια πριν.  

Από τη γεωλογία γνωρίζουµε ότι η ύπαρξη της Κύπρου ως νησιού µπορεί να 

χρονολογηθεί εδώ και 15 εκ. χρόνια περίπου (∆ερµιτζάκης1990). Η Κύπρος αναδύθηκε 

από τον πυθµένα της Μεσογείου χωρίς να συνδεθεί ποτέ µε τις γειτονικές ηπειρωτικές 

περιοχές. Πιθανώς, η µόνη περίοδος κατά την οποία συνδέθηκε µε τη Μικρά Ασία ήταν 

κατά την κρίση αλατότητας του Μεσσηνίου (Hadjisterkotis et al., 2000). Η ύπαρξη µιας 

τέτοιας σύνδεσης ενισχύεται από το γεγονός ότι στην Κύπρο υπάρχουν πολλά είδη 

φυτών Ευρω-Σιβηρικής, Ιρανο-Τουρανικής και Σαχαρο-Αραβικής προέλευσης (Zohary, 

1973). Πέρα από µια ερµηνεία για την παρουσία του M. kotschyi στην Κύπρο µέσω 

διασποράς, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι πιθανώς η εξάπλωσή του στην Κύπρο 

συνέβηκε κατά τη διάρ

ης σύνδεση  είναι σίγουρο ότι οι ξηρές της Κύπρου και της Μικράς Ασίας 

βρέθηκαν εκείνη την περίοδο πολύ κοντά ώστε να είναι πολύ πιο εύκολο να φθάσει µε 

διασπορά στην Κύπρο 

 

η. Υπόλοιπες περιοχές Μ. Ασίας και Ισραήλ. 

 

ι µε σχετικά χαµηλές τιµές bootstrap. Προφανώς, οι απλότυποι αυτοί 
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χωρίζονται από µεγάλα βιογεωγραφικά φράγµατα. Επειδή δεν έχουν αναλυθεί 

περισσότερα άτοµα από κάθε πληθυσµό δεν µπορούµε να γνωρίζουµε την 

ενδοπληθυσµιακή ποικιλότητα (που πολύ πιθανόν να είναι υψηλότερη από αυτή που 

παρατηρήθηκε στην Κύπρο και την Πελοπόννησο) καθώς και το αν υπάρχει κάποια 

ανάµιξη των απλοτύπων από διαφορετικές περιοχές. Γενικά πάντως, οι πληθυσµοί της 

Μ. Ασίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα άξιζε να γίνει µια αντίστοιχη 

µελέτη µ’ αυτή που έγινε για την περιοχή του Αιγαίου. 
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4.3. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ 

 

Η σηµερινή κατανοµή του M. kotschyi, όπως είδαµε, φαίνεται να 

διαµορφώθηκε κυρίως µέσω βικαριανιστικών φαινοµένων. Υπάρχουν όµως κάποιες 

περιπτώσ

,14. Η µόνη εξήγηση για το συγκεκριµένο φυλογεωγραφικό πρότυτυπο  είναι 

η διασπο

 είτε 

αποτέλεσµα πολύ πρόσφατης διασποράς (αν δεν πρόκειται για κάποιο λάθος κατά τη 

α (Carranza et al. 2000).  

ύο ερωτήµατα γεννιούνται από αυτή τη διαπίστωση. Το πρώτο, πιο ειδικό 

ερώτηµα schyi µπόρεσε να διασπαρθεί µέχρι τη Γαύδο από τη 

Μ. Ασία,  εποίκησε και ενδιάµεσες γεωγραφικά περιοχές όπως το σύµπλεγµα Κάσου 

Καρπάθο

εις που δεν µπορούν να εξηγηθούν µε βάση τέτοιες ερµηνείες, τουλάχιστο µε 

το σηµερινό επίπεδο γνώσεων για την παλαιογεωγραφία της περιοχής. Το πιο ακραίο 

παράδειγµα είναι η περίπτωση του πληθυσµού της Γαύδου, που στο φυλογενετικό 

δένδρο σχηµατίζει µονοφυλετικό κλάδο  µε τους πληθυσµούς από το Καστελόριζο και το 

Akschehir (µε τιµές bootstrap µεγαλύτερες του 90%) και  απέχει από αυτούς γενετική 

απόσταση 0

ρά από τη νότια Μικρά Ασία προς τη Γαύδο. Άλλες περιπτώσεις στις οποίες δεν 

υπήρχε σύνδεση των περιοχών µε βάση τη σηµερινή παλαιογεωγραφική γνώση και η 

φυλογεωγραφική κατανοµή µπορεί να ερµηνευθεί µόνο µέσω υποθέσεων διασποράς, 

είναι η περίπτωση της νησίδας Αυγού και των νησίδων Σοφράνο και Τρία Νησιά. 

Σήµερα, η νησίδα Αυγό χωρίζεται από την Κρήτη µε βάθη πολύ µεγαλύτερα των 200 

µέτρων και δεν πρέπει να υπήρχε σύνδεση µεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Πλειστοκαίνου. Στην περίπτωση των νησίδων Σοφράνο και Τρία Νησιά, οι απλότυποι 

µεταξύ των δύο νησιών έχουν µία µόνο νουκλεοτιδική διαφορά που είναι

δειγµατοληψία ή την ανάλυση των δειγµάτων). 

Γενικά οι σαύρες και ιδιαίτερα τα Gekkonidae, φαίνεται να είναι ικανά να 

διασπαρούν σε µεγάλες αποστάσεις και να εποικήσουν ωκεάνια νησιά, όπως οι Κανάριες 

Νήσοι (βλ. Thorpe, Nogales). Μία από τις πιο ακραίες περιπτώσεις διασποράς που έχει 

αναφερθεί, είναι για το γένος Neotarentola που εποίκησε την Κούβα, πριν από 23 εκ. 

χρόνια, µε προέλευση την Αφρική, κάνοντας ένα διατλαντικό ταξίδι 6000 Km, πιθανώς 

ακολουθώντας το βόρειο ισηµερινό ρεύµ

∆

 είναι γιατί αφού το M. kot

 δεν

υ και την Κρήτη. Το δεύτερο, πιο γενικό ερώτηµα είναι αν το M. kotschyi 

φαίνεται να έχει τόσο µεγάλες ικανότητες διασποράς, γιατί δεν παρατηρήθηκαν 
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περισσότερα τέτοια φαινόµενα, ειδικά σε περιπτώσεις όπου κάποιες περιοχές έχουν 

γεωγραφική γειτνίαση, όπως για παράδειγµα η Κάσος µε την Κρήτη. 

Όσον αφορά το πρώτο ερώτηµα, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η διασπορά 

είναι ένα τυχαίο και σπάνιο φαινόµενο και δεν είναι πάντα σύµφωνο µε την ιδέα της 

συντοµότερης οδού, παρότι αν το δούµε από πιθανολογική άποψη, η πιθανότητα 

εποίκησης αυξάνει όσο πιο κοντά είναι το νησί στόχος και όσο µεγαλύτερη έκταση έχει. 

Μία περίπτωση παρόµοια µε αυτή της Γαύδου έχει παρατηρηθεί στις Κανάριες νήσους 

για το είδ

τεύθυνση των θαλάσσιων 

ρευµάτω

ές όπου ήδη ζούσαν πληθυσµοί M. kotschyi. Οι µετανάστες 

προφανώ αποτελούσαν ένα ελάχιστο κλάσµα του πληθυσµού στον οποίο εντάχθηκαν 

και η πιθ πων που µετέφεραν ήταν πολύ 

µικρή. Αντίθετα, µετανάστες που εποίκησαν κενά από M. kotschyi νησιά, εγκαθίδρυσαν 

πληθυσµούς που περιείχαν αποκλειστικά τους δικούς τους µιτοχονδριακούς απλότυπους. 

Τέτοιες π

Για τη  Γαύδο γνωρίζουµε ότι το νησί αναδύθηκε για τελευταία φορά από τη 

θάλασσα κατά το Πλειόκαινο – Πλειστόκαινο χωρίς προηγούµενη σύνδεση µε την 

ο  

ος Tarentola boettgeri, όπου η εποίκηση του νησιού El Hierro δεν έχει συµβεί 

από το πλησιέστερο νησί La Gomera αλλά από τα πιο µακρινά νησιά Selvages, γεγονός 

που υποδεικνύει ότι οι δρόµοι εποίκησης µπορεί να καθορίζονται από άλλους 

παράγοντες, πέρα από τη γεωγραφική γειτνίαση και την κα

ν (Nogales et al. 1998). 

Σχετικά µε το δεύτερο ερώτηµα, αν τελικά δεχτούµε ότι το M. kotschyi έχει 

δυνατότητα διασποράς πάνω από θαλάσσια φράγµατα, και ότι περιπτώσεις όπως αυτή 

της Γαύδου, όντως οφείλονται σε τυχαία διασπορά και όχι σε κάτι άλλο, θα πρέπει 

λογικά να δεχτούµε ότι έχουν συµβεί και άλλες τέτοια γεγονότα στην εξελικτική ιστορία 

του είδους. Το γιατί δεν παρατηρήθηκαν στην παρούσα µελέτη µπορεί να οφείλεται σε 

δύο λόγους: πρώτον,  µπορεί σε σηµερινούς πληθυσµούς να υπάρχουν και απλότυποι 

που προέρχονται από διασπορά αλλά δεν συλλέχθηκαν και δεύτερον, µπορεί τέτοιοι 

απλότυποι να έχουν εξαφανιστεί από τους σηµερινούς πληθυσµούς. Και οι δύο αυτές 

υποθέσεις πιθανώς ισχύουν αλλά η δεύτερη φαίνεται να έχει ευρύτερη ισχύ. Από τα 

δεδοµένα φαίνεται ότι η εξάπλωση του M. kotschyi στην περιοχή του Αιγαίου είναι 

αρχικά αποτέλεσµα βικαριανισµού. Αν συνέβησαν µεταγενέστερα γεγονότα διασποράς, 

θα έγιναν προς περιοχ

ς 

ανότητα επιβίωσης των µιτοχονδριακών απλοτύ

ρέπει να είναι οι περιπτώσεις της Γαύδου και του Αυγού (και προφανώς άλλων 

νησιών που δεν έχουν ερευνηθεί), που δεν είχαν προηγούµενη σύνδεση µε περιοχές που 

φιλοξενούσαν πληθυσµούς του είδους. 

Κρήτη (Φασουλάς Χ., προσωπική επικοινωνία). Όντας ένα «άδει » από πανίδα και 
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χλωρίδα νη ί, εποικήθηκε από οργανισµούς που προήλθαν κυρίως από τη  κοντινή 

Κρήτη.  Σε κάποιες λί ες περιπτώσεις παρατηρούνται και οργανισµοί που δεν φαίνεται 

να προήλθαν από την Κρήτη αλλά από άλλες περιοχές της Α. Μεσογείου. Στα φυτά 

υπάρχει το παράδειγµα της Callitriche pulchra που εκτός της Γαύδου απαντάται στη 

Β.Α. Λιβύη, η Periploca angustifolia που απαντάται στη Γαύδο και τη Χρυσή καθώς 

επίσης και στη Μάλτα, Σικελία και Β. Αφρική και η Chlamydophora tridentata  που 

απαντάται  στη Β. Αφρική, τα Ανατολικά νησιά του Αιγαίου

σ  ν

γ

 και την Κύπρο (στοιχεία 

από Turland et al. 1993). Για τις αράχνες υπάρχει το παράδειγµα των συγγενικών ειδών 

Berlandina plumalis και Pterotricha lentiginosa. Το πρώτο είδος εξαπλώνεται στη Β. 

Αφρική και  τις νότιο µεσογειακές χώρες µέχρι την Κίνα, είναι κυρίαρχο στη Γαύδο, ενώ 

για την  Κρήτη έχει αναφερθεί µια µοναδική εµφάνιση στον Αποσελέµη (Χατζάκη Μ., 

προσωπική επικοινωνία). Αντιθέτως, το δεύτερο είδος είναι κυρίαρχο στην Κρήτη και 

απουσιάζει από τη Γαύδο. Για τα χερσαία µαλάκια υπάρχει η περίπτωση της Cochlicella 

conoidea που απαντάται στη Γαύδο και το Ελαφονήσι, απουσιάζει από την Κρήτη  και 

απαντάται επίσης στη Μάλτα και το Ισραήλ (Βαρδινογιάννη 1994). 

Ως συµπέρασµα των προλεχθέντων µπορούµε να ισχυριστούµε ότι από τη 

στιγµή που µεγάλης κλίµακας βικαριανιστικά γεγονότα έχουν διαµορφώσει την 

εξάπλωση ενός είδους σε µια περιοχή, δευτερογενή γεγονότα διασποράς, ακόµα και αν 

συµβαίνουν µε σχετικά µεγάλη συχνότητα, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να αφήσουν 

ίχνη στη µιτοχονδριακή φυλογεωγραφία του είδους.  

 123



 

4.4. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
 

Ο βασικός σκοπός αυτής της διατριβής δεν ήταν η µελέτη της διαφοροποίησης 

των πληθυσµών του M. kotschyi εντός κάθε νησιού και ως εκ τούτου τα δεδοµένα δεν 

είναι επαρκή για να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα. Παρόλα αυτά, έχουµε αρκετές 

ενδείξεις για να εξάγουµε κάποια σχετικά ασφαλή συµπεράσµατα. Κατ’ αρχήν, είναι 

σαφές ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της νουκλεοτιδικής ποικιλότητας εντός κάθε νησιού 

µε την έκταση του νησιού. Πληθυσµιακά δείγµατα από νησιά µικρού µεγέθους, όπως το 

Αυγό, η Χρυσή, τα Αντικύθηρα έχουν µηδενική ποικιλότητα ενώ αντίθετα στην Κύπρο ή 

την Πελοπόννησο παρατηρείται πολύ υψηλή γενετική ποικιλότητα και η µέγιστη 

διαφοροποίηση µεταξύ των απλοτύπων ξεπερνάει το 0,10. Για τα νησιά µεσαίου 

µεγέθους η νουκλεοτιδική ποικιλότητα κυµαίνεται από σχεδόν µηδενική έως 0,02 και η 

µέγιστη γενετική απόσταση παρατηρήθηκε µεταξύ των απλοτύπων της Καρπάθου (0,03).  

ε ένα άτοµο από διαφορετικές περιοχές 

του νησιού, η νουκλεοτιδική ποικιλότητα υπερεκτιµάται αλλά έχει αποκαλυφθεί ένα 

µεγάλο µέρος της διαφοροποίησης των απλοτύπων. Παρά τις όποιες αδυναµίες υπάρχουν 

για έναν ακριβή προσδιορισµό της ενδοπληθυσµιακής διαφοροποίησης, το πρότυπο που 

προκύπτει είναι σαφές.  

ές και συνδέονται 

γενεαλογικά φθάνοντας πίσω στο παρελθόν σε ένα κοινό προγονικό απλότυπο.  Η 

ιεραρχική δοµή των απλοτύπων (το πρότυπο διακλάδωσης σε ένα φυλογενετικό δένδρο) 

και το πόσο πίσω στο παρελθόν βρίσκεται ο κοινός πρόγονος εξαρτώνται από διάφορες 

δηµογραφικές παραµέτρους του πληθυσµού. Οι κύριες παράµετροι είναι το δραστικό 

πληθυσµιακό µέγεθος και η διαφορική αναπαραγωγή των θηλυκών. Όλα τα θηλυκά σε 

κάθε γενιά δεν αφήνουν τον ίδιο αριθµό απογόνων. Ως συνέπεια, το γονιδιακό 

δενδρόγραµµα του mtDNA αλλάζει σε κάθε γενιά καθώς ορισµένοι κλάδοι 

Επειδή αναλύθηκαν λίγα άτοµα από κάθε περιοχή και η δειγµατοληψία δεν 

έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να είµαστε σίγουροι ότι αποκαλύφθηκε το µεγαλύτερο µέρος 

της ποικιλότητας, είναι βέβαιο ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει υποεκτίµηση. Για 

παράδειγµα το δείγµα της Πάρου (n=6) εµφανίζει µηδενική διαφοροποίηση και αυτό 

πιθανώς οφείλεται στο ότι τα άτοµα αυτά συλλέχθηκαν από µια περιορισµένη περιοχή 

και υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να είναι συγγενή µεταξύ τους. Από την άλλη, σε 

περιοχές όπως η Κύπρος, που χρησιµοποιήθηκ

Όπως επισηµαίνει ο Avise (2000), µέσα σε ένα πληθυσµό οι µιτοχονδριακοί 

απλότυποι αντιπροσωπεύουν διαφορετικές µητρικές γραµµ
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εξαφανίζονται ή φθίνουν ενώ άλλοι επεκτείνονται. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται 

«τυχαίος διαχωρισµός των εξελικτικών γραµµών» (stochastic lineage sorting) και 

εξαρτάτα

ό

 τόσο µικρότερο θα είναι το µέγεθος του αντίστοιχου 

πληθυσµ

aea nemoralis και Helix aspersa (Thomaz et al., 

1996), όπ

ι άµεσα από το δραστικό πληθυσµιακό µέγεθος Ne. Για συγκεκριµένο σταθερό 

Ne, δεν θεωρείται πιθανή η διατήρηση δύο η περισσότερων «ιδρυτικών» εξελικτικών 

γραµµών για παραπάνω από 4Ne γενιές. Η πληθυσµιακή αύξηση αναστέλλει την 

εξαφάνιση των γενεαλογικών γραµµών και συνεπώς αυξάνει την πιθανότητα µια 

γενεαλογική γραµµή να επιβιώσει για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Αντίθετα, σε 

πληθυσµούς που φθίνουν ή έχουν διέλθει από στενωπό µειώνεται δραµατικά η 

πιθανότητα επιβίωσης µιας γενεαλογικής γραµµής. Συνεπώς, οι µιτοχονδριακοί 

απλότυποι θα έχουν πιο πρ σφατο κοινό πρόγονο.    

Στην περίπτωση του M. kotschyi, µπορούµε γενικά να θεωρήσουµε ότι όσο 

µικρότερη έκταση έχει ένα νησί

ού και άρα πιο πρόσφατη  η καταγωγή των µιτοχονδριακών απλοτύπων.  Όµως, 

η µιτοχονδριακή διαφοροποίηση που παρατηρείται στα µεγαλύτερα νησιά και την 

Πελοπόννησο είναι πολύ µεγάλη για να εξηγηθεί µόνο µε βάση το δραστικό µέγεθος. Για 

παράδειγµα, αν θεωρήσουµε ότι στην περίπτωση του πληθυσµού της Καρπάθου η µέση 

µιτοχονδριακή διαφοροποίηση είναι 0,02 και αν δεχτούµε ότι το µιτοχονδριακό DNA 

εξελίσσεται µε ρυθµό 2% ανά εκ. χρόνια και ο χρόνος γενιάς είναι 2 έτη, τότε προκύπτει 

µια µέση εκτίµηση του θηλυκού δραστικού µεγέθους του πληθυσµού Ne=125.000, που 

είναι υπερβολικά µεγάλη για να είναι αληθινή. 

Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι στα µεγαλύτερα νησιά οι πληθυσµοί είναι 

γεωγραφικά δοµηµένοι σε υποπληθυσµούς µεταξύ των οποίων υπάρχει περιορισµένη 

γονιδιακή ροή. Μια συνέπεια της µακράς αποµόνωσης διαφορετικών πληθυσµών, σε 

γενεαλογικό επίπεδο, είναι η διατήρηση παλαιών µητρικών γενεαλογικών γραµµών. 

Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι η εξελικτική συνέχεια των αποµονωµένων πληθυσµών 

εξισορροπεί την εξαφάνιση γενεαλογικών γραµµών µέσα στο είδος, και έτσι µεγαλώνει 

την απόσταση από τον κοινό πρόγονο (coalescent time), πολύ περισσότερο απ’ ότι 

αναµένεται για ένα ενιαίο πληθυσµό του ίδιου συνολικού µεγέθους (Nei and Takahata, 

1993). 

 Αντίστοιχα µεγάλες ενδοειδικές αποστάσεις έχουν παρατηρηθεί και σε άλλους 

οργανισµούς, όπως στα σαλιγκάρια Cep

ου η διαφοροποίηση των µιτοχονδριακών απλοτύπων υπερβαίνει το 10%. Οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το εξελικτικό δραστικό πληθυσµιακό µέγεθος εµφανίζεται 

να είναι ασυνήθιστα µεγάλο εξαιτίας της υποδιαίρεσης κάθε είδους σε χιλιάδες µερικώς 
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αποµονωµένους τοπικούς δήµους, που συνδέονται µεταξύ τους µε stepping stone 

γονιδιακή ροή. 

Μεγάλες γενετικές αποστάσεις µεταξύ των ατόµων ενός νησιού έχουν βρεθεί 

και σε άλλα είδη ερπετών. Για παράδειγµα, στο νησί Gran Canaria, το είδος Tarentola 

boettgeri (Sauria: Gekkonidae) εµφανίζει γενετική διαφοροποίηση µεταξύ των βόρειων 

και νότιων πληθυσµών του ίση µε 11% για το κυτόχρωµα b (Nogales et al., 1998), και 

αντίστοιχα στο νησί της Τενερίφης, το συγγενές είδος T. delalandii ίση µε 12,9% (Gübitz 

et al., 2000). Η διαφοροποίηση αυτή αντικατοπτρίζει παλαιότερους χωρισµούς των 

σηµερινών νησιών σε µικρότερα νησιά, είτε οφείλεται σε αποµονώσεις των αντίστοιχων 

πληθυσµών λόγω άλλων γεωγραφικών φραγµών. 

Τελικά, σχετικά µε τη δηµογραφία του M. kotschyi, µπορούµε να 

συµπεράνουµε τα ακόλουθα. Στα µεγαλύτερα νησιά και στις ηπειρωτικές περιοχές η 

εξάπλωση του δεν είναι συνεχής. Σχηµατίζει σχετικά πυκνούς πληθυσµούς σε ευνοϊκούς 

βιότοπους, που διαχωρίζονται από περιοχές όπου το είδος έχει αραιούς πληθυσµούς ή 

απουσιάζει. Έτσι έχουµε µάλλον ένα µοντέλο τοπικών δήµων που ανταλλάσσουν µεταξύ 

τους γον

ε λ

γάλη γεωγραφική περιοχή (από την 

Ελασσώνα µέχρι σχεδόν τα σύνορα µε την Π.Γ.∆. της Μακεδονίας) εµφανίζουν σχεδόν 

µηδενική νουκλεοτιδική διαφοροποίηση. Στις περιοχές αυτές το είδος ζει σχεδόν 

αποκλειστικά σε ανθρωπογενείς κατασκευές (σπίτια, αποθήκες). Πιθανώς η εξάπλωσή 

του στις περιοχές αυτές έγινε πολύ πρόσφατα και µε τη βοήθεια του ανθρώπου, από 

κάποιο πληθυσµό της Κεντρικής Ελλάδας. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου, το M. kotschyi απουσίαζε από τις βόρειες 

περιοχές της σηµερινής του εξάπλωσης, λόγω του ψυχρού κλίµατος και της απουσίας 

κατάλληλων βιοτόπων και επεκτάθηκε προς τα βόρεια τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια, µε 

τη βοήθεια του ανθρώπου. Στα βόρεια της κατανοµής του το είδος ζει κυρίως σε 

ανθρωπογενείς κατασκευές, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ανθρωπόχωρης µεταφοράς 

του. Υπάρχουν, όµως και κάποιοι αποµονωµένοι πληθυσµοί στα βόρεια άκρα της 

κατανοµής (στην Π.Γ.∆. της Μακεδονίας και στη Βουλγαρία) που έχουν χαρακτηριστεί 

ως διαφορετικά µορφολογικά υποείδη και πιθανώς να αποτελούν πληθυσµούς που 

αποµονώθηκαν σε κάποια προηγούµενη µεσοπαγετώδη περίοδο. Αυτοί οι πληθυσµοί δεν 

ίδια, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, έτσι ώστε να συγκρατείται µεγάλο ποσοστό 

πολυµορφισµού, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχ ι αρκετά µεγά η ανάµιξη των 

διαφοροποιηµένων απλοτύπων.  

Στην περίπτωση των πληθυσµών της Β. Ελλάδας παρατηρείται µια απόκλιση 

από το γενικό πρότυπο. Εκεί οι πληθυσµοί από µια µε
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έχουν συ περιληφθεί στην παρούσα µελέτη, οπότε δεν µπορούµε προς το παρόν να 

ικών δεικτών.    

µ

επιβεβαιώσουµε την παραπάνω υπόθεση µε τη βοήθεια γενετ
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4.5. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Μία από τις µορφές γενεαλογικής συµφωνίας που διακρίνει ο Avise (1996) για 

την εξαγωγή φυλογενετικών συµπερασµάτων, είναι η συµφωνία των γενεαλογικών 

διαχωρισµών µε τα γεωγραφικά όρια παραδοσιακά αναγνωρισµένων βιογεωγραφικών 

περιοχών. Μια τέτοια συµφωνία φανερώνει ότι υπάρχουν κοινοί, ιστορικά, 

βιογεωγραφικοί παράγοντες που διαµορφώνουν τις ενδοπληθυσµιακές φυλογενέσεις και 

τις κατανοµές των οργανισµών. 

 

 του κεντρικού Αιγαίου (Σφενδουράκης 

1994) και

 του φυτού Nigella arvensis στην περιοχή του Αιγαίου (εικόνα 4.3). Οι περιοχές 

που εξαπ

Στην περίπτωση του M. kotschyi φαίνεται ότι οι κύριοι κλάδοι του µοριακού 

δένδρου αντιστοιχούν σε ξεχωριστές βιογεωγραφικές περιοχές αρκετών διαφορετικών 

οµάδων οργανισµών. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει καµία πλήρης βιογεωγραφική µελέτη για 

την όλη την περιοχή του Αιγαίου και τις γειτονικές περιοχές γι’ αυτό αναγκαστικά οι 

συγκρίσεις θα γίνουν µε βάση αποσπασµατικά στοιχεία από διάφορες βιογεωγραφικές 

µελέτες. 

Για τις ακόλουθες οµάδες φαίνεται να υπάρχει πιο ολοκληρωµένη 

βιογεωγραφική πληροφορία: για τα φυτά (Rechinger 1943, 1950), για τα χερσαία 

µαλάκια των Κυκλάδων (Μυλωνάς 1982) και των νησιών του νότιου Αιγαιακού τόξου 

(Βαρδινογιάννη 1994), για τα χερσαία ισόποδα

 για τα Κολεόπτερα των νησιών του νότιου Αιγαιακού τόξου (Τριχάς 1996).  

Ο Rechinger (1943, 1950) χώρισε το Αιγαίο ανάλογα µε τη χλωρίδα του σε 

τέσσερις φυτογεωγραφικές περιοχές (εικόνα 4.2): α) την περιοχή του νότιου Αιγαίου µε 

πολλά ενδηµικά είδη, β) την περιοχή του ανατολικού Αιγαίου µε έντονη την επίδραση 

της µικρασιατικής χλωρίδας, γ) την περιοχή του δυτικού Αιγαίου µε χλωρίδα όµοια µε 

της Ηπειρωτικής Ελλάδας, δ) την περιοχή του κεντρικού Αιγαίου, που αν και µοιάζει η 

χλωρίδα του µε της ηπειρωτικής Ελλάδας, έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα.   

Ο Strid (1970) δίνει ένα χάρτη για τα πρότυπα εξάπλωσης των ταξινοµικών 

µορφών

λώνονται τα διαφορετικά υποείδη αντιστοιχούν σχεδόν απόλυτα στις περιοχές 

που αντιπροσωπεύουν οι κύριοι κλάδοι του φυλογενετικού δένδρου του M. kotschyi. 

Σχετικά µε τα χερσαία µαλάκια της περιοχής του Αιγαίου, ο Μυλωνάς (1982) 

θεωρεί ότι τόσο η εξάπλωση των ενδηµικών ειδών και υποειδών του Αιγαίου όσο και η 

εξάπλωση   του   συνόλου   των  ειδών,  δείχνουν   ότι  η  µαλακοπανίδα  των  Κυκλάδων  
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σχετίζεται περισσότερο µε την ηπειρωτική Ελλάδα παρά µε τις Ανατολικές περιοχές και 

την Κρήτη. Όµως τα κοινά είδη µεταξύ ηπειρωτικής Ελλάδας και Κυκλάδων εκτείνονται 

µόνο στα νησιά που βρίσκονται κοντά στα ηπειρωτικά παράλια (Κέα, Κύθνος, Άνδρος, 

Τήνος) και που σύµφωνα µε την άποψή του ανήκουν ζωογεωγραφικά περισσότερο στην 

ηπειρωτική Ελλάδα παρά στις Κυκλάδες. Με βάση αυτή την άποψη οι υπόλοιπες 

Κυκλάδες αποκτούν µια ιδιαίτερη και ανεξάρτητη θέση µέσα στο Αιγαίο µε ένα 

ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό ενδηµισµού.  

Για την περιοχή του Νότιου Αιγαιακού τόξου η Βαρδινογιάννη (1994) 

συµπεραίνει ότι όλα σχεδόν τα νησιά του τόξου φαίνεται να είχαν ανεξάρτητη εξέλιξη, 

όσον αφορά τη µαλακοπανίδα τους. Η Κρήτη είναι το πιο παλιό νησί του τόξου µε πολύ 

υψηλό ποσοστό ενδηµικών ειδών (~50%) και αρκετά αποµονωµένη από όλα τα άλλα 

νησιά του Αιγαίου. Οι δορυφορικές νησίδες της Κρήτης και η Γαύδος αποµονώθηκαν 

από την Κρήτη σε διάφορες χρονικές περιόδους. Τα Κύθηρα εµφανίζουν µεγάλη 

οµοιότητα µε την Πελοπόννησο αλλά όχι µε τα Αντικύθηρα µε τα οποία η ένωση ήταν 

παλιότερη. Η Κάσος και η Κάρπαθος φαίνεται να είχαν ανεξάρτητη ιστορία και να 

ενώθηκαν µόνο πρόσφατα. Η Κάρπαθος µοιάζει περισσότερο µε τη Ρόδο παρά µε 

οποιοδήποτε άλλο νησί του τόξου γεγονός που συµφωνεί µε  την παλαιογεωγραφική 

άποψη ότι τα δύο αυτά νησιά ξεχώρισαν µεταξύ τους στα τέλη Πλειοκαίνου αρχές 

Πλειστοκαίνου. Τέλος, η Ρόδος εµφανίζει µεγάλη οµοιότητα µε τη Μ. Ασία. 

Για τα χερσαία ισόποδα των νησιών του κεντρικού Αιγαίου, ο Σφενδουράκης 

(1994) διαπιστώνει ότι υπάρχει ένας βασικός βιογεωγραφικός διαχωρισµός µεταξύ των 

Κυκλάδων και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου (πλην της Ικαρίας), ενώ  η Κέα, 

Κύθνος, Άνδρος και Τήνος σχετίζονται µε τις γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές. 

Όσον αφορά τα εδαφικά κολεόπτερα του νότιου Αιγαιακού τόξου (και 

συγκεκριµένα τις οικογένειες Carabidae και Tenebrionidae) ο Τριχάς (1996) αναφέρει 

ότι διακρίνονται τρεις ζωογεωγραφικές περιοχές, µια δυτική (Κύθηρα-Αντικύθηρα), µια 

κεντρική (Κρήτη και δορυφορικές νησίδες) και µια ανατολική (Κάσος – Κάρπαθος - 

Ρόδος). Τα Κύθηρα εµφανίζουν µεγάλη οµοιότητα µε την Πελοπόννησο από την οποία 

πρέπει να αποµονώθηκαν πολύ πρόσφατα. Η Κρήτη φαίνεται να έχει αποµονωθεί από το 

τέλος του Μεσσηνίου. Οι δορυφορικές της νησίδες αποµονώθηκαν απ’ αυτήν σε 

διάφορες χρονικές περιόδους, η Γαύδος πιο παλιά από τις υπόλοιπες, ενώ οι πιο κοντινές 

πολύ πιο πρόσφατα. Πιο πολύπλοκη, σύµφωνα µε τα πανιδικά στοιχεία, εµφανίζεται η 

εξέλιξη Καρπάθου, Κάσου και Αντικυθήρων. Η Κάρπαθος δείχνει σαφείς συσχετισµούς 
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τόσο µε την Κάσο όσο και µε τη Ρόδο ενώ τα Αντικύθηρα δείχνουν σαφείς 

ν Κρήτη. 

χετικά µε την περιοχή της Μ. Ασίας, η διαφοροποίηση του M. kotschyi σε 

υποείδη και ο αντίστοιχος φυλογεωγραφικός χωρισµός µε βάση τα µοριακά δεδοµένα, 

αντιστοιχούν αρκετά καλά στο χωρισµό της Μ. Ασίας σε βιογεωγραφικές περιοχές, όπως 

π.χ. για τα είδη χερσαίων µαλακίων της οικογένειας Zonitidae (Riedel, 1994). 

ι

��

εντός του Πλειστοκαίνου.  

��

��

ίνει 

στο M. k

 

συσχετισµούς µε τα Κύθηρα και οριακό συσχετισµό µε τη

Σ

Ο  παλαιογεωγραφικές διαπιστώσεις  µε τις οποίες φαίνεται να συγκλίνουν οι 

διάφορες βιογεωγραφικές µελέτες και τα φυλογεωγραφικά πρότυπα του M. kotschyi 

είναι οι εξής:  

Η Κρήτη είναι η περιοχή που αποµονώθηκε πρώτη και έχει διατηρήσει αυτή 

την αποµόνωση από το τέλος της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου.  

�� Η  Κάρπαθος, η Κάσος και η Ρόδος εµφανίζουν οµοιότητες µεταξύ τους και η 

Κάρπαθος µε τη Ρόδο ήταν συνδεδεµένες µέχρι τα τέλη του Πλειοκαίνου - 

αρχές Πλειστοκαίνου, ενώ η Κάσος µε την Κάρπαθο είχαν βέβαιη σύνδεση 

Οι κεντρικές και νότιες Κυκλάδες εµφανίζονται ως ιδιαίτερη περιοχή που 

ήταν χωρισµένη από τις υπόλοιπες κατά το Πλειόκαινο και έχουν µεγαλύτερη 

οµοιότητα µε την ηπειρωτική Ελλάδα απ’ ότι µε άλλες περιοχές. Οι βόρειες 

Κυκλάδες έχουν στενή σύνδεση µε την ηπειρωτική Ελλάδα από την οποία 

αποµονώθηκαν σχετικά πρόσφατα, εντός του Πλειστόκαινου.  

Μεταξύ των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και της Μ. Ασίας από τη µια και 

των Κυκλάδων-Ηπειρωτικής Ελλάδας από την άλλη, υπάρχει ισχυρό 

βιογεωγραφικό φράγµα που πιθανώς αντιστοιχεί στη δηµιουργία θαλάσσιου 

φράγµατος (η µεσοελληνική αύλακα) που δηµιουργήθηκε πριν από 8 περίπου 

εκ. χρόνια.  

 

Τα σηµεία στα οποία φαίνεται να υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των γενικότερων 

βιογεωγραφικών αντιλήψεων και των φυλογεωγραφικών προτύπων του M. kotschyi είναι 

τα ακόλουθα: Οι διάφορες βιογεωγραφικές αναλύσεις φανερώνουν µεγαλύτερη 

οµοιότητα των Κυθήρων µε την Πελοπόννησο παρά µε τα Αντικύθηρα, όπως συµβα

otschyi, και αντίστοιχα της Ρόδου µε τη Μ. Ασία παρά µε το συγκρότηµα 

Κάσου – Καρπάθου. Επιπλέον, η Γαύδος οµαδοποιείται µε την Κρήτη αν και φαίνεται να 

έχει αποµονωθεί απ’ αυτήν αρκετά παλιά. 
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Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι υπάρχει καλή συµφωνία της 

υλογεωγραφίας του M. kotschyi (µε βάση το γονιδιακό δένδρο της COI) και των 

βιογεωγραφικών δεδοµένων για διάφορες οµάδες οργανισµών µε τα κύρια 

παλαιογεωγραφικά γεγονότα  που συνέβησαν στην περιοχή του Αιγαίου.  Η διαπίστωση 

αυτή υποδεικνύει ότι το γονιδιακό δένδρο εκφράζει αρκετά πιστά τους αντίστοιχους 

διαχωρισµούς των πληθυσµών και αντικατοπτρίζει τα παλαιογεωγραφικά γεγονότα που 

τους προκάλεσαν.  

φ

 132



  

 

4.6. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της ουδετερότητας του Kimura (1980), ο εξελικτικός 

ρυθµός ισούται µε το ρυθµό µεταλλαγής και είναι ανεξάρτητος από το δραστικό 

πληθυσµιακό µέγεθος. Συνεπώς φαινό

 

µενα που επιδρούν στο πληθυσµιακό µέγεθος, 

όπως οι πληθυσµιακές στενωποί, δεν θα έχουν επίδραση στον εξελικτικό ρυθµό. Η Ohta 

(1973, 1974, 1976, 1992), όµως, προέβλεψε ότι κάτω από ένα µοντέλο σχεδόν 

ουδέτερων ή ελάχιστα επιβλαβών µεταλλαγών, το πληθυσµιακό µέγεθος θα έχει 

επίδραση στο ρυθµό της µοριακής  εξέλιξης. Αν θεωρήσουµε ότι ένα µεγάλο µέρος των 

κατά Kimura ουδέτερων µεταλλαγών δεν είναι απόλυτα ουδέτερες, αλλά έχουν ένα πολύ 

µικρό συντελεστή επιλογής s (s<1/2N ), τότε ο ρυθµός των ουδέτερων µεταλλαγών 

αντιπροσωπεύει το άθροισµα όλων των µεταλλακτικών ρυθµών µέχρι το συντελεστή 

επιλογής s=1/2N .  Εποµένως, ο ουδέτερος µεταλλακτικός ρυθµός είναι συνάρτηση του 

δραστικού πληθυσµιακού µεγέθους και όταν το τελευταίο µειώνεται ο εξελικτικός 

ρυθµός αυξάνεται (Ohta, 1976). Έτσι, η Ohta (1976) προέβλεψε ότι οι πληθυσµοί µικρού 

µεγέθους ή πληθυσµοί που υπόκεινται σε πληθυσµιακές στενωπούς ή σε ιδρυτικά 

γεγονότα, θα πρέπει να εµφανίζουν αυξηµένο ρυθµό µοριακής εξέλιξης.  

Οι DeSalle & Templeton (1988), µε τη χρήση RFLP’s, έδειξαν ότι κάτι τέτοιο 

ισχύει για ορισµένες εξελικτικές γραµµές των ειδών Drosophila από τα νησιά της 

Χαβάης. Πιο συγκεκριµένα, η εξελικτική γραµµή, τα µέλη της οποίας είχαν υποστεί 

διαδοχικές πληθυσµιακές στενωπούς και ιδρυτικά γεγονότα, είχε εξελιχθεί τρεις φορές 

ταχύτερα από τη γραµµή που τα µέλη της είχαν προέλθει από µεγάλους προγονικούς 

πληθυσµ

Όσον αφορά το M. kotschyi, η υποψία για έναν αυξηµένο εξελικτικό ρυθµό 

γεννήθηκε λόγω των ασυνήθιστα µεγάλων γενετικών αποστάσεων που ανιχνεύθηκαν.  

e 

e  

ούς χωρίς ιδρυτικά γεγονότα. Και άλλες πιο πρόσφατες µελέτες (π.χ. Emerson 

et al. 1999, για τα κολεόπτερα του γένους Calathus από τις Κανάριες νήσους) έδειξαν ότι 

νησιωτικοί πληθυσµοί που διήλθαν από πληθυσµιακές στενωπούς εξελίσσονται 

ταχύτερα. Οι Thorpe et al., (1994) χρησιµοποίησαν αυτή τη διαπίστωση για να βρουν 

ποιος είναι ο εποικιστής και ποιος ο προγονικός πληθυσµός, σε ζεύγη νησιωτικών 

πληθυσµών που εµφανίζονταν ως αδελφά taxa στη φυλογενετική ανάλυση. Θεώρησαν 

ότι σε ένα δένδρο Fitch-Margoliash ο µακρύτερος κλάδος ενός τέτοιου ζεύγους είναι πιο 

πιθανό να αντιστοιχεί στον εποικιστή. 

 133



Επιπλέον, θέλαµε να ελέγξουµε αν κάποιοι νησιωτικοί πληθυσµοί, που πιθανόν να 

διατήρησαν µικρό δραστικό πληθυσµιακό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, εµφανίζουν 

αυξηµένο

ό το µέσο 

όρο και 

ά σηµαντική πληροφορία, όπως συσχέτιση µεταξύ µεγέθους νησιού και  

ταχύτητας 

Τ κτικού 

ρυθµού δεν σηµαίνει ότι στην πραγµατικότητα δεν υπάρχουν. Όµως, πιθανώς, τα 

µοριακά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ανεπαρκή για να ανιχνεύσουν µε 

σαφήνεια τέτοιες διαφορές. Σύµφωνα µε τους Bromham et al. (2000) η δύναµη των 

ελέγχων σχετικού εξελικτικού ρυθµού εξαρτάται από α) τον αριθµό των µεταβλητών 

θέσεων  που εξετάζονται β) το ρυθµό υποκατάστασης γ) την απόσταση των 

συγκρινόµ

ρυθµός µετ

Για τα µήκη των αλληλουχιών που χρησιµοποιούνται συνήθως σε τέτοιου 

είδους αναλύσεις, οι έλεγχοι σχετικού ρυθµού είναι µάλλον απίθανο να ανιχνεύσουν 

µεσαία επίπεδα διαφοροποίησης στον εξελικτικό ρυθµό (όταν µία εξελικτική γραµµή 

εξελίσσετα

προφανώς σ µ

σε κορεσµ

ακριβής εκ

Για τα δεδοµένα που εξετάσαµε ο αριθµός των µεταβλητών θέσεων ήταν 

µικρός ερίπου 200), υπήρχε υψηλός βαθµός οµοπλασίας και η χρήση του Cyrtopodion 

scaber, ω

  ,

 εξελικτικό ρυθµό. 

Οι έλεγχοι του σχετικού εξελικτικού ρυθµού έδειξαν ότι υπάρχει κάποια 

ετερογένεια στο ρυθµό µε τον οποίο εξελίχθηκαν οι διάφορες γενεαλογικές γραµµές του 

M. kotschyi. Κάποιοι κλάδοι φάνηκαν να εξελίσσονται κάπως βραδύτερα απ

κάποιοι άλλοι ταχύτερα  Όµως, µόνο ο κλάδος των Κυκλάδων έδειξε 

συστηµατικά, µε τη χρήση των διαφόρων ελέγχων, να εξελίσσεται ταχύτερα. Κάποια 

άλλη στατιστικ

εξελικτικού ρυθµού δεν βρέθηκε από τις αναλύσεις που έγιναν. 

ο ότι δεν ανιχνεύθηκαν πιο σαφή πρότυπα διαφοροποίησης του εξελι

ενων αλληλουχιών από την εξωοµάδα και δ) το πόσο διαφέρει ο εξελικτικός 

αξύ των αλληλουχιών που ελέγχονται.  

ι 1,5-4,0 φορές ταχύτερα από µια άλλη). Ειδικά για το τεστ του Tajima (και 

και για άλλα τεστ), η αποτελε µατικότητά του µειώνεται όταν εφαρ όζεται 

ένα δεδοµένα. Επιπλέον, οι Robinson et al. (1998) επισηµαίνουν ότι η πιο 

τίµηση επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση της πλησιέστερης εξωοµάδας. 

 (π

ς εξωοµάδα,  σε αρκετές από τις συγκρίσεις δεν ήταν η πλέον κατάλληλη. Το 

Cyrtopodion scaber δεν είναι το εγγύτερο φυλογενετικά είδος ως προς το M. kotschyi, 

και ενώ µέχρι πρόσφατα τα δύο αυτά είδη ήταν στο ίδιο γένος  τελευταία τοποθετήθηκαν 

σε διαφορετικά γένη (Macey et al., 2000). Για όλους αυτούς τους λόγους ήταν µάλλον 

απίθανο να ανιχνευθούν µεσαίου επιπέδου διαφορές στον εξελικτικό ρυθµό. Παρόλα 

αυτά, τουλάχιστον για την περίπτωση του κλάδου των Κυκλάδων φαίνεται να υπάρχει 

ένας αυξηµένος εξελικτικός ρυθµός. 
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Από τ  φυ ογενετικά δ δοµέν  είναι φ νερό ότι οι πληθυσµο των νησιών των 

Κυκλάδων έχουν αποµονωθεί από τους γειτονικούς πληθυσµούς για πολύ µεγάλο 

χρονικό διάστηµα Από την πα αιογ ωγραφία γνωρίζουµ  ότι τα νησιά των  κεν ρικών 

και νότιων Κυκλάδων αποµονώθηκαν από τις γειτονικές περιοχές µέσα στο Πλειόκαινο 

και ότι στη συνέχεια υπήρξαν επανειληµµένες µεταβολές της έκτασής τους και των 

µεταξύ τους συνδέσεων, ιδιαίτερα κατά το Πλειστόκαινο, που προφανώς προκάλεσαν 

µείωση του δραστικ

α λ ε α α ί  

. λ ε ε τ

ού µεγέθους των πληθυσµών τους.  

Κάτι αντίστοιχο πιθανώς συνέβηκε και στην περιοχή της Κάσου – Καρπάθου 

και σε άλλες περιοχές, αλλά οι πληθυσµοί τους δεν φάνηκε να εξελίσσονται 

γρηγορότερα (οι όποιες διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές). Φυσικά, ούτε η 

γνώση της παλαιογεωγραφίας µιας περιοχής αλλά ούτε και τα σηµερινά επίπεδα 

γενετικού πολυµορφισµού ενός πληθυσµού προσφέρουν πάντα αξιόπιστες εκτιµήσεις για 

το αν πράγµατι ο πληθυσµός αυτός διήλθε από διαδοχικές στενωπούς.  

Ένα τελευταίο ζήτηµα που πρέπει να θίξουµε είναι το εξής. Αφού το σύνολο 

σχεδόν των νουκλεοτιδικών αλλαγών στις αλληλουχίες του M. kotschyi είναι σιωπηλές, 

πως µπορεί, µε βάση τις θεωρίες της Ohta, κάποιες από αυτές να µην είναι ουδέτερες 

αλλά ελάχιστα επιβλαβείς; Στο µιτοχονδριακό γονιδίωµα υπάρχουν µόνο 22 tRNAs που 

αποκωδικοποιούν το σύνολο των κωδικονίων των mRNAs. Κάθε tRNA αποκωδικοποιεί 

όλα τα συνώνυµα κωδικόνια (στα οποία διαφέρει η τρίτη θέση) αλλά έχει καλύτερη 

προσαρµογή µόνο µε ένα από αυτά. Υπάρχουν λοιπόν κωδικόνια που είναι «προτιµητέα» 

(αυτά που ταιριάζουν καλύτερα µε το αντικωδικόνιο του αντίστοιχου tRNA και «µη 

προτιµητέα». Συνεπώς µια σιωπηλή µεταλλαγή τρίτης θέσης από ένα «προτιµητέο» προς 

ένα «µη προτιµητέο» κωδικόνιο πιθανώς δεν είναι επιλεκτικά ουδέτερη αλλά ελάχιστα 

επιβλαβής. Σχετικά πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι όντως υπάρχει ασθενής επιλογή 

εναντίων µη προτιµητέων µεταλλαγών τρίτης θέσης (π.χ. Akashi 1995, Rand & Kann, 

1998 για τη Drosophila). Αυτή η διαφορική προτίµηση µεταξύ των συνώνυµων 

κωδικωνίων αναφέρεται µε το όρο µεροληψία στη χρήση των κωδικωνίων (codon usage 

bias).  
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4.7. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 

4.7.1. Βαθµονόµηση του Μοριακού Ρολογιού για το Mediodactylus kotschyi 
 

µφωνα µε τους 

Hillis et

α

ρυθµό και να αποκλείονται από τη βαθµονόµηση 

κλάδοι π

 

Η τοπολογία του δένδρου των µιτοχονδριακών απλοτύπων που προέκυψε, 

φαίνεται να συµφωνεί πολύ καλά µε τη διαδοχή των παλαιογεωγραφικών γεγονότων. Η 

ταύτιση των κύριων κλάδων του δένδρου µε τις βιογεωγραφικές περιοχές πολλών 

φυτικών και ζωικών οµάδων, ενισχύει περισσότερο την άποψη ότι οι κύριοι 

παλαιογεωγραφικοί χωρισµοί που συνέβησαν στην περιοχή του Αιγαίου καθόρισαν τα 

φυλογεωγραφικά πρότυπα που παρατηρούµε σήµερα στο M. kotschyi. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις και το γεγονός ότι ορισµένα από τα γεωλογικά 

συµβάντα της περιοχής είναι χρονολογηµένα µε σχετικά καλή ακρίβεια µας ωθεί να 

επιχειρήσουµε τη βαθµονόµηση ενός µοριακού ρολογιού για το είδος. Μ’ αυτό τον 

τρόπο µπορούν να χρονολογηθούν οι χωρισµοί βασικών κλάδων του δένδρου και να 

διαπιστωθεί κατά πόσο συµφωνούν µε τη χρονολόγηση συγκεκριµένων 

παλαιογεωγραφικών συµβάντων. 

Η βαθµονόµηση ενός µοριακού ρολογιού δεν είναι εύκολη υπόθεση ή µάλλον 

είναι αρκετά πιο δύσκολη απ’ ότι µπορεί κανείς αρχικά να υποθέσει. Σύ

 al. (1996) ακόµα και αν ίσχυαν όλες οι προϋποθέσεις για τη τέλεια 

βαθµονόµηση ενός µοριακού ρολογιού, οι εκτιµήσεις θα ήταν ιδιαίτερα ανακριβείς, µε 

πολύ µεγάλα όρια εµπιστοσύνης, εξαιτίας της στοχαστικότητας µε την οποία 

συσσωρεύονται οι νουκλεοτιδικές υποκαταστάσεις. Ακόµα και όταν η µοριακή αλλαγή 

είναι γραµµική συνάρτηση του χρόνου, οι µεταλλάξεις δεν συσσωρεύονται µε ρυθµό 

µετρονόµου αλλά ακολουθούν µια κατανοµή Poisson (Wilson et al., 1987). Η 

αναξιοπιστία των εκτιµήσεων αυξάνει όταν κάποιες από τις προϋποθέσεις για τη 

βαθµονόµηση του µοριακού ρολογιού παραβιάζονται.  Κάποιες πό τις πιο 

συνηθισµένες αιτίες που εισάγουν σφάλµατα στην βαθµονόµηση του µοριακού ρολογιού 

είναι οι ακόλουθες: 

α) ο ρυθµός νουκλεοτιδικής υποκατάστασης δεν είναι πάντα σταθερός µεταξύ 

όλων των εξελικτικών γραµµών. Πρέπει λοιπόν να ελέγχονται τα δεδοµένα, αν 

εξελίσσονται µε σχετικά οµοιόµορφο 

ου εξελίσσονται µε σηµαντικά διαφορετικό ρυθµό.   
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β) Οι χρονολογήσεις που χρησιµοποιούνται ως σηµεία βαθµονόµησης δεν 

αντιστοιχούν πάντα µε το χωρισµό των αντίστοιχων κλάδων του δένδρου. Ειδικά όταν οι 

χρονολογήσεις προέρχονται από βιογεωγραφικά δεδοµένα, πρέπει να υποτεθεί ότι ο 

χωρισµός

 Nei, 1985). 

Επιπλέον

τ  

µα στην εκτίµηση του χρόνου 

διαχωρισµού των πληθυσµών. Οι Avise & Walker (1998), πρότειναν να λαµβάνεται 

υπόψη ο 

διόρθωση της εκτίµησης του χρόνου διαχωρισµού τους. 

M. kotschyi

ός 

πολυµορφισµός, ο οποίος θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Έτσι επιλέξαµε να 

χρησιµοπ

αποστάσεων. Οι µεταστροφές συµβαίνουν µε βραδύτερο ρυθµό και υφίστανται πολύ 

χαµηλή οµοπλασία, ακόµα και για πολύ διαφοροποιηµένες αλληλουχίες. Επιπλέον, µε 

ιστες εκτιµήσεις των γενετικών αποστάσεων και 

 των αντίστοιχων πληθυσµών ή ειδών προκλήθηκε απευθείας από το γεγονός 

αυτό. Αλλά ακόµα και αν το συγκεκριµένο βιογεωγραφικό συµβάν προκάλεσε άµεσα 

τον χωρισµό των πληθυσµών, είναι αµφίβολο αν ο χωρισµός των γενεαλογικών γραµµών 

(τον οποίο αποδίδει το γονιδιακό δένδρο) συµπίπτει µε το χωρισµό των πληθυσµών. 

Συνήθως η διαφοροποίηση των γονιδιακών αλληλουχιών προηγείται του χωρισµού των 

πληθυσµών και ως εκ τούτου η µέτρηση της αλληλουχιακής διαφοροποίησης µπορεί 

µόνο να υπερεκτιµήσει τον αντίστοιχο χρόνο χωρισµού (Takahata &

, όσο πιο πολυµορφικός είναι ο προγονικός πληθυσµός, τόσο µεγαλύτερη η 

πιθανότητα να προηγείται ο χωρισµός των γενεαλογικών γραµµών του χωρισµού των 

πληθυσµών. Αυτό το γεγονός εντείνεται όταν ο προγονικός πληθυσµός παρουσιάζει 

γεωγραφική δοµή. Οι Scott & Edwards (2000) υπολόγισαν, από φυλογεωγραφικές 

µελέτες διαφόρων σπονδυλοζώων, ότι η γενετική διαφοροποίηση των αλληλουχιών που 

συνέβη εντός του προγονικού πληθυσµού αποτελεί από λιγό ερο του 10% µέχρι και 

πάνω από 50% της συνολικής διαφοροποίησης µεταξύ αδελφών taxa. Άρα ο προγονικός 

πολυµορφισµός µπορεί να εισάγει σηµαντικό σφάλ

ενδοειδικός πολυµορφισµός των αντίστοιχων πληθυσµών έτσι ώστε να γίνεται 

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη έγινε προσπάθεια να βαθµονοµηθεί όσο 

καλύτερα γινόταν ένα µοριακό ρολόι για το . Κρίναµε ότι η χρησιµοποίηση 

των συνολικών γενετικών αποστάσεων εισάγει µεγάλο σφάλµα στις εκτιµήσεις εξαιτίας 

του ότι τα δεδοµένα παρουσιάζουν κορεσµό και επιπλέον υπάρχει µεγάλος ενδοειδικ

οιήσουµε µόνο τις µεταστροφές για τον υπολογισµό των γενετικών  

βάση της µεταστροφές, ο ενδοπληθυσµιακός πολυµορφισµός είναι σχεδόν µηδενικός. 

Η γραµµική συσχέτιση της συσσώρευσης των  µεταστροφών σε σχέση µε το 

χρόνο διαχωρισµού  έχει δειχθεί για διάφορες οµάδες οργανισµών, όπως για την 

υποοικογένεια των Bovinae (Janacek et al. 1996). Για να είµαστε πιο σίγουροι ότι η 

χρήση των µεταστροφών δίνει αξιόπ
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κατά συ

εων που δίνουν οι πιο πολλές 

αντίστοιχ

ο

 ο χωρισµός της 

Κρήτης α

Καρπάθου). Συνεπώς  έπρεπε να ελέγξουµε και τα δύο αυτά εναλλακτικά 

σενάρια  να δούµε ποιο δίνει πιο συµβατούς χρόνους διαχωρισµού των απλοτύπων σε 

σχέση µε τους παλαιογεωγραφικούς διαχωρισµούς. 

Υπολογίστηκε η µέση γενετική απόσταση µεταξύ των οµάδων των αντίστοιχων 

απλοτύπων, χρησιµοποιώντας το διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura µόνο για τις 

µεταστροφές, καθώς και το τυπικό σφάλµα (µε 1000 επαναλήψεις bootstrap), µε το 

νέπεια των χρόνων χωρισµού, βαθµονοµήσαµε ένα µοριακό ρολόι για τα 

πρωτεύοντα, χρησιµοποιώντας το ίδιο κοµµάτι της COI, από αλληλουχίες που πάρθηκαν 

από την GenΒank. Ως σηµείο βαθµονόµησης χρησιµοποιήθηκε ο χωρισµός των 

Catarrhini από τους Platirrhini στα 38 εκ. χρόνια πριν, όπως έγινε και για το η 

ψευδογονίδιο της σφαιρίνης από τους Hasegawa et al. (1987). Οι εκτιµήσεις των χρόνων 

χωρισµού για τα πρωτεύοντα που εκτιµήσαµε µε βάση τις µεταστροφές για το τµήµα της 

COI (πίνακας 4.1), ήταν µέσα στα όρια των εκτιµήσ

ες µελέτες (Hasegawa et al. 1987, Kumar & Hedges 1998, Yoder & Yang 

2000). Η µόνη απόκλιση υπήρξε για το χωρισµό ανθρώπ υ – χιµπαντζή και αυτό γιατί το 

ζεύγος αυτών των ειδών παρουσιάζει ασυνήθιστα υψηλό λόγο µεταπτώσεων προς 

µεταστροφές. 

Για να βαθµονοµηθεί το µοριακό ρολόι του M. kotschyi χρησιµοποιήθηκε ένα 

παλαιογεωγραφικό γεγονός που είναι σχετικά καλά χρονολογηµένο:

πό τις γειτονικές στεριές. Αυτό το γεγονός όµως συνέβη δύο φορές: πριν από 

10 περίπου εκ. χρόνια όταν αποχωρίστηκε η περιοχή της Κρήτης από την ενιαία στεριά 

της Αιγαιίδας και πριν από 5,3 εκ. χρόνια όταν επαναπληµµύρισε η Μεσόγειος µετά το 

τέλος της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου. Για την πρώτη περίπτωση γνωρίζουµε από 

την παλαιοντολογία ότι η Κρήτη είχε πανίδα θηλαστικών ίδια µ’ αυτή των γειτονικών 

περιοχών µέχρι και πριν 10 εκ. χρόνια. Για τη δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχουν 

παλαιοντολογικά ευρήµατα που να δείχνουν ότι η Κρήτη δέχτηκε κατά την περίοδο της 

κρίσης αλατότητας, πανίδα από τις γειτονικές ηπειρωτικές στεριές. Εκείνη την περίοδο η 

Κρήτη χωρίζονταν από τις γειτονικές περιοχές µε πολύ βαθιά φαράγγια στο βάθος των 

οποίων υπήρχαν αφιλόξενες για τη ζωή συνθήκες και τα οποία πιθανά αποτελούσαν 

αξεπέραστα γεωγραφικά φράγµατα για πολλούς οργανισµούς. Επιπλέον η αλληλουχία 

των κύριων παλαιογεωγραφικών διαχωρισµών που ακολούθησαν την αποµόνωση της 

Κρήτης ήταν σε γενικές γραµµές παρόµοια και στις δύο περιπτώσεις (αποµόνωση 

Κρήτης, χωρισµός Μ. Ασίας από Κυκλάδες και Ηπειρωτική Ελλάδα, αποµόνωση 

Κάσου-

και
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πρόγραµµα MEGA 2.0. ∆εν συµπεριλήφθηκαν κάποιοι απλότυποι οι οποίοι 

εξελίσσονται ταχύτερα από το µέσο όρο µε βάση τους ελέγχους σχετικού ρυθµού. 

Πίνακας .1: Εκτιµώµενοι χρόνοι διαχωρισµού µεταξύ των πρωτευόντων για το τµήµα 
της COI 
µόνο οι 

ι P ο γ

 

χρόνος διαχωρισµού από 

 

 4
οµόλογο µ’ αυτό που χρησιµοποιήθηκε για το M. kotschyi. Χρησιµοποιήθηκαν 
µεταστροφές. Σηµείο βαθµονόµησης ο χρόνος διαχωρισµού µεταξύ Catarrhini 

και Platirrhini στα 38 εκ. χρόνια πριν (Hasegawa et al. 1987). ∆ίνονται επίσης ο λόγος 
µεταπτώσεων προς µεταστροφές (R) και οι εκτιµώµενοι χρόνοι διαχωρισµού από άλλες 
εργασίες (1από Hasegawa et al. 1987, 2από Kumar & Hedges 1998, 3από Yoder & Yang 
2000). Homo: άνθρωπος, Pan: χ µπαντζής, Gorilla: γορίλας, ongo: υρα κοτάγκος, 
Hylobates: Siamang,  Macaca: µακάκος,  Nycticebus: µέλος των Platirrhini. 

 

Ζεύγος ειδών R (s/v) 

Εκτιµώµενος 

διαχωρισµού από  
COI (σε εκ. χρ.) 

Εκτιµώµενοι χρόνοι 

άλλες εργασίες       
(σε εκ. χρ.) 

Homo-Pan 16,33 2,0 

1 

5,3-5,72 

4,0-6,03 

3,1-7,0

Homo-Gorilla 4,89 5,7 

Pan-Gorilla 6,50 5,4 
7,0–9,03 

Homo-Pongo 2,83 11,8 

4,1-7,81 

5,4-8,02 

Pan-Pongo 2,82 11,1 9-14,8

Homo-Hylobates 2,70 15,1 
Gorilla-Pongo 3,37 12,4 

1 

Pan- ylobat s ,50 15,8 
Gorilla- Hylobates 2,04 18,2 

 
11,8-17,42 

 

Homo-Macaca 2,06 21,5 

H e 2

Pongo-Hylobates 2,28 16,5  

Pan-Macaca 2,00 22,2 
Gorilla-Macaca 2,06 22,2 
Pongo-Macaca 2,45 18,8 

Hylobates-Macaca 1,81 23,5 

20,5-29,5 

Homo-Nycticebus 1,17 38,7 

Pan-Nycticebus 0,97 38,0 

Pongo-Nycticebus 1,26 36,0 

βαθµον. 381 
Gorilla-Nycticebus 1,00 39,3 

Hylobates-Nycticebus 1,03 38,0 

Macaca-Nycticebus 1,50 32,6 

 
30 – 403 
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Η µέση γενετική µεταξύ των απλοτύπων της Κρήτης και των υπόλοιπων 

περιοχών διαιρέθηκε µε τον αντίστοιχο χρόνο βαθµονόµησης (10 και 5,3 χρόνια) ώστε 

να προκύψει ένας αντίστοιχος µέσος εξελικτικός ρυθµός. Οι µέσες γενετικές αποστάσεις 

και το τυπικό σφάλµα µεταξύ των άλλων οµάδων απλοτύπων διαιρέθηκαν µε αυτό το 

ρυθµό ώστε να µετατραπούν σε µέσο χρόνο διαχωρισµού των απλοτύπων και αντίστοιχο 

σφάλµα. Η ελάχιστη και η µέγιστη εκτίµηση του χρόνου διαχωρισµού για τις διάφορες 

οµάδες απλοτύπων προέκυψε αφαιρώντας και προσθέτοντας αντίστοιχα το εκτιµώµενο 

σφάλµα στον εκτιµώµενο µέσο χρόνο διαχωρισµού (πίνακας 4.2). Στη συνέχεια 

ελέγχθηκε αν οι χρόνοι διαχωρισµού που προέκυψαν, συµφωνούν µε τη χρονολόγηση 

των παλαιογεωγραφικών γεγονότων που αναµένεται ότι προκάλεσαν τους διαχωρισµούς 

αυτούς. 

Στην εικόνα 4.4 δίνονται γραφικά οι εκτιµήσεις των χρόνων χωρισµού των 

απλοτύπων σε σχέση µε κάποια σχετικά καλά χρονολογηµένα παλαιογεωγραφικά 

γεγονότα, για τα δύο σενάρια χωρισµού της Κρήτης. 

σήµερα), µε βάση το χωρισµό της Κρήτης στα 10 και 5,3 εκ. χρόνια αντίστοιχα. Οι τιµές 
είναι ενδεικτικές. 

χωρισµό Κρήτης στα χωρισµό Κρήτης στα 

 
Πίνακας 4.2: Εκτίµηση χρόνου διαχωρισµού των απλοτύπων (σε εκ. χρόνια πριν από 

 

 

Εκτίµηση µε βάση 

10 εκ. χρόνια 

Εκτίµηση µε βάση 

5,3 εκ. χρόνια 
 min max min max 
Κρήτη-[υπόλοιπα] 8,7 11,3 4,6 6,0 

ρπαθος-Πρ σον σι]-[Μ. Ασία] 7,4 9,7 3,9 5,2 
κλάδος "Ηπειρωτικής Ελλάδας"-Μ.Ασία 6,8 8,9 3,6 4,7 

Κύπρος-[Ισραήλ, Άδανα, Σελεύκεια] 5,0 6,8 2,7 3,6 
[Β.Ελλάδα-Β. Σποράδες]-Πελοπόννησος   2,8 4,6 1,5 2,4 

[Κάσος- Κάρπαθος]- ρα ονήσι 1,6 2,  0,8 1,4 Π σ 6
Γαύδος-[Καστελόριζο-Akschehir] 2,6 4,2 1,4 2,2 

Β. Ελλάδα-Β. Σποράδες 0,1 0,9 0,1 0,5 

 

Το σενάριο που φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα στα παλαιογεωγραφι

[Κάσος-Κά α ή

κλάδος "Κυκλάδων"-κλάδος "Ηπειρωτικής Ελλάδας" 4,1 5,9 2,2 3,1 

Πελοπόννησος-[Κύθηρα-Αντικύθηρα] 3,2 5,0 1,7 2,7 

Κύθηρα-Αντικύθηρα 0,4 1,2 0,2 0,6 

κά 

δεδοµένα είναι αυτό που θεωρεί ότι ο χωρισµός των πληθυσµών του M. kotschyi της 

Κρήτης συνέβηκε πριν από 10 εκ. χρόνια. Με βάση αυτή τη βαθµονόµηση έχουµε τις 

ακόλουθες εκτιµήσεις: 
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α) ο χωρισµός της Μ. Ασίας από την Ηπειρωτική Ελλάδα τοποθετείται στο 

ανώτερο Μειόκαινο γύρω στα 8 εκ. χρόνια. Ο ∆ερµιτζάκης (1989 ) αναφέρει ότι κατά το 

Μέσο Τορτόνιο και Μεσσήνιο πρέπει να υπήρχαν περιοδικές διασυ δέσεις µεταξύ 

Μεσογείου και Β. Αιγαίου, χωρίς να δηµιουργούν φράγµα στη µετανάστευση 

θηλαστικών από τη Μ. Ασία προς της Ελλάδα.   

β) ο χωρισµός Κάσου-Καρπάθου από τη Μικρά Ασία κατά το ανώτερο 

Μειόκαινο. Ο ∆ερµιτζάκης (1981) σε ένα παλαιογεωγραφικό χάρτη από το Τορτόνιο 

(περίπου 8 εκ. χρόνια πριν) εµφανίζει το συγκρότηµα Κάσου-Καρπάθου ως χωριστό 

νησί.  

γ) η εποίκηση της Κύπρου τοποθετείται γύρω στην κρίση αλατότητας του 

Μεσσηνίου. Ο

ν

ι Hadjisterkotis et al. (2000) αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης 

αλατότητ

ε) ο χωρισµός της Πελοποννήσου από τη Β. Ελλάδα και το σύµπλεγµα 

Κυθήρων – Αντικυθήρων στο κατώτερο µε µέσο Πλειόκαινο που συµπίπτει µε την 

περίοδο που η Πελοπόννησος εµφανίζεται ως νησί (βλ εικόνα 1.12). 

µήσεις δεν µπορεί να σχετιστεί µε 

γνωστά π

διαφοροποίηση ανά εκ. χρόνια. 

ας η Κύπρος ήταν πιθανώς ενωµένη µε την ηπειρωτική περιοχή 

δ) Ο χωρισµός των κεντρικών και νότιων Κυκλάδων από τις βόρειες και την 

ηπειρωτική Ελλάδα στο κατώτερο Πλειόκαινο που συµφωνεί µε την άποψη των 

Anastasakis & Dermitzakis (1990) ότι µέσα στο Πλειόκαινο οι περιοχές αυτές 

χωρίζονταιν από θαλάσσιο δίαυλο 

στ) ο χωρισµός της Καρπάθου από τη Ρόδο (Πρασονήσι) στο ανώτερο 

Πλειόκαινο-κατώτερο Πλειστόκαινο. Σύµφωνα µε τον Kuss (1975) η σύνδεση 

Καρπάθου – Ρόδου έσπασε κατά το µέσο ή ανώτερο Πλειόκαινο.   

 

Το εναλλακτικό σενάριο (χωρισµός της Κρήτης στα 5,3 εκ χρόνια) εκτιµάει το 

χωρισµό Μ. Ασίας – Ηπειρωτικής Ελλάδας και Κάσου-Καρπάθου µε Μικρά Ασία στο 

ανώτερο Πλειόκαινο, το οποίο επίσης συµφωνεί µε τα παλαιογεωγραφικά δεδοµένα 

αλλά τοποθετεί το χωρισµό της Πελοποννήσου από Β. Ελλάδα και Κύθηρα-Αντικύθηρα 

στο κατώτερο Πλειόκαινο και αυτόν µεταξύ Καρπάθου – Ρόδου (Πρασονήσι) µέσα στο 

Πλειστόκαινο. Καµία από τις δύο τελευταίες εκτι

αλαιογεωγραφικά γεγονότα. Επιπλέον, αν δεχτούµε το σενάριο αυτό πρέπει να 

αποδεχτούµε έναν εξελικτικό ρυθµό για το σύνολο των µιτοχονδριακών αλληλουχιών 

των πληθυσµών του M. kotschyi, διπλάσιο από το συµβατικό 2% νουκλεοτιδική 
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4.7.2. Άλλες φυλογεωγραφικές µελέτες και βαθµονοµήσεις µοριακών ρολογιών για 

 

 

α) είδη βατράχων του γένους Rana (Beerli et al. 1996) 

β) είδη χερσαίων µαλακίων του γένους Albinaria  (Douris et al. 1995, 1997; 

∆ουρής 1997) και 

γ) είδη της σαύρας του γένους Podarcis (Μίζη 1999, Χαλκιά 2000)     

την περιοχή του Αιγαίου 

Παρόµοιου τύπου µελέτες που έχουν γίνει στην περιοχή του Αιγαίου αφορούν 

 

 

Οι Beerli et al. (1996) χρησιµοποίησαν αλλοενζυµικά δεδοµένα για να 

ά χρονολογηµένους χωρισµούς νησιών: 

η Κρήτη από τις υπόλοιπες περιοχές στα 5,2

η Κάρπαθος απ Ρόδο,  Ανατολικά νησιά και  3 εκ. χ

ς από Ανατολικά νησιά και Μ. Ασία σ ,8 εκ. ια, 

πόννησο, η Άνδρος  την Ε ια κα καρία  

λάδα, η Σάµος απ  Μικρ σία κα ine  

εν των ∆αρδανελίων) στα 0,012 εκ. χρόνια. 

η έγινε µε γραµµική παλινδρόµ  των ετικών οστάσ  

µεταξύ ζευγών πληθυσµών µε τους προαναφερθέντες αντίστοιχους χρόνους χωρισµού 

των νησι

4.7.2.1. Τα είδη βατράχων του γένους Rana (Beerli et al. 1996) 

βαθµονοµήσουν ένα πρωτεϊνικό µοριακό ρολόι για τους πληθυσµούς των ειδών του 

γένους Rana στην περιοχή του Αιγαίου. Συσχέτισαν τις γενετικές αποστάσεις των 

πληθυσµών µε καλ

 εκ. χρόνια, 

 Μ. Ασία σταό ρόνια, 

η Ρόδο τα 1  χρόν

τα Κύθηρα από την Πελο  από ύβο ι η Ι από

τη Σάµο στα 0,2 εκ. χρόνια 

η Εύβοια από τη Στερεά Ελ ό τη ά Α ι το Ez από

το Μοναστηράκι (εκατέρωθ

 

Η συσχέτισ ηση γεν  απ εων

ών. Το µοριακό ρολόι που προέκυψε (0,10 D*
Nei ανά εκ. χρόνια) έδινε µεγάλα 

όρια εµπιστοσύνης για την εκτίµηση των χρόνων χωρισµού των πληθυσµών µε βάση τις 

γενετικές αποστάσεις, αλλά όπως ισχυρίζονται οι συγγραφείς αρκετά στενά για τέτοιου 

είδους µελέτες. 
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Τα σηµεία βαθµονόµησης που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία των Beerli et 

al. διαφέρουν σε κάποια περιπτώσεις από τους χρόνους διαχωρισµού που αποδεχτήκαµε 

για το M. kotschyi. Η κύρια διαφορά αφορά στο χωρισµό της Κρήτης από τις υπόλοιπες 

περιοχές που για το Rana εκτιµήθηκε στα 5,2 εκ. χρόνια, µετά το τέλος της κρίσης 

αλατότητας του Μεσσηνίου. Η εκτίµηση αυτή

 

 επιβεβαιώνεται µε µια ανεξάρτητη 

σύγκριση

ς από τις γειτονικές περιοχές.  

θµονόµησης ο 

χωρισµός

2

θου από Ρόδο και Μ. Ασία) και στα 1. 8 εκ. χρόνια 

(χωρισµός Ρόδου από Μ. Ασία) επικαλύπτονται εξ ολοκλήρου, και η γενετική απόσταση 

µεταξύ Κάρπαθου - Ρόδου είναι µικρότερη από τις γενετικές αποστάσεις που 

αντιστοιχούν στα 1,8 εκ. χρόνια. Οι ίδιοι οι συγγραφείς επισηµαίνουν ότι ο χρόνος 

αποµόνωσης της Καρπάθου είναι λιγότερο καλά προσδιορισµένος και µε βάση την 

καµπύλη

ν

ών αποστάσεων και 

χρόνων χωρισµού, µπορεί να δίνει καλές συσχετίσεις για διαφορετικές οµάδες σηµείων 

(π.χ. χρό

 

 για το χωρισµό των ειδών Rana saharica της Αφρικής από τη Rana perezi της 

Ιβηρικής χερσονήσου που συνέβη την ίδια περίοδο, µε το άνοιγµα των στενών του 

Γιβραλτάρ. Τα είδη αυτά απέχουν µεταξύ τους γενετική απόσταση παρόµοια µ’ αυτή της 

Κρήτη

Χωρίς να υπάρχει πρόθεση αµφισβήτησης των παραπάνω αποτελεσµάτων 

(τουλάχιστον όσον αφορά το χωρισµό της Κρήτης στα 5,2 εκ. χρόνια) θα πρέπει να 

επισηµανθούν τα εξής: Ακόµα και αν χρησιµοποιηθεί ως σηµείο βα

 της Κρήτης στα 10 εκ. χρόνια και όχι στα 5,2 (µε όλα τα υπόλοιπα σηµεία ως 

έχουν), η ευθεία παλινδρόµησης που προκύπτει έχει σχεδόν τον ίδιο συντελεστή 

παλινδρόµησης R . Επιπλέον, το εύρος των γενετικών αποστάσεων που αντιστοιχούν 

στα 3 εκ. χρόνια (χωρισµός Καρπά

 παλινδρόµησης που κατασκεύασαν η αποµόνωση της Καρπάθου µπορεί να 

συνέβηκε µεταξύ 1,8 και 2,85 εκ. χρό ια πριν. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι µια 

τέτοια βαθµονόµηση, µε γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ γενετικ

νων διαχωρισµού)  

Πάντως, η γεωγραφική κατανοµή των ειδών Rana στην περιοχή του Αιγαίου 

συµπίπτει µε το γενικό βιογεωγραφικό πρότυπο που ακολουθεί και το M. kotschyi: η 

Κρήτη έχει δικό της ενδηµικό είδος (Rana cretensis) ενώ στην Κάρπαθο και (πιθανά στη 

Ρόδο) υπάρχει άλλο ενδηµικό είδος (Rana cerigensis).    
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4.7.2.2. Τα είδη χερσαίων µαλακίων του γένους Albinaria  (Douris et al. 

1995, 1997; ∆ουρής 1997) 

 

Ο ∆ουρής (1997) µελέτησε διάφορα είδη χερσαίων µαλακίων του γένους 

Albinaria στην περιοχή του Αιγαίου, µε τη χρήση τεχνικών ανάλυσης µιτοχονδριακού 

DNA (RFLP’s για το σύνολο του mtDNA, προσδιορισµός νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 

για τµήµατα των γονιδίων COII και 16s rRNA).  

Τα γενικά συµπεράσµατα που κατέληξε είναι τα ακόλουθα: ∆εν φαίνεται να 

υπάρχει ένα ξεκάθαρο φυλογεωγραφικό πρότυπο για τα είδη της Albinaria στην περιοχή 

του Αιγαίου. Οι κύριες οµάδες ειδών, (που εµφανίζονται ως επί το πλείστον 

µονοφυλετικές) δηµιουργούν µια ανεπίλυτη πολυτοµία στη βάση του δένδρου, που κατά 

το συγγραφέα, φαίνεται να φανερώνει ότι η διαδοχή των γεγονότων απόκλισης 

(ειδογένεσης) ήταν ιδιαίτερα γρήγορη στα πρώτα στάδια της εξελικτικής ιστορίας του 

γένους. Πάντως, οι πληθυσµοί εντός κάθε οµάδας φαίνεται να εµφανίζουν ένα πρότυπο 

βικαριανιστικής διαφοροποίησης (πλησιόχωρης διαφοροποίησης), χωρίς να µπορούν να 

αποκλειστούν φαινόµενα διασποράς παθητικής ή ανθρωπογενούς. Στη Κρήτη τα 

περισσότερα από τα εξεταζόµενα taxa οµαδοποιούνται σε τρεις διακριτές µονοφυλετικές 

οµάδες, οι οποίες γενικά δεν σχετίζονται µε αντίστοιχες οµάδες του Αιγαίου και της 

Ηπειρωτικής Ελλάδας.  

Με βάση τις γενετικές αποστάσεις µεταξύ συγκεκριµένων οµάδων ειδών, o 

∆ουρής προσπάθησε να χρονολογήσει κάποιους διαχωρισµούς και να τους συσχετίσει µε 

γνωστά παλαιογεωγραφικά γεγονότα. Έτσι, η εµφάνιση και αρχική διαφοροποίηση του 

γένους στον Ελλαδικό χώρο (η βασική πολυτοµία του φυλογενετικού δένδρου) 

τοποθετείται τουλάχιστον πριν από 12-14 εκ. χρόνια. Αναλογικά, ο διαχωρισµός των  

υποοµάδων coerulea (των κεντρικών και ανατολικών Κυκλάδων) και brevicollis 

(∆ωδεκάνησα) τοποθετείται πριν από 7-8 εκ. χρόνια, περίοδος που συµπίπτει σχετικά 

καλά µε το διαχωρισµό της κεντρικής Αιγαιακής µάζας από τα ∆ωδεκάνησα και τη Μ. 

Ασία. Ο διαχωρισµός των ειδών A. turrita (δυτικές Κυκλάδες) και A. grisea (Αττική) 

πρέπει να έχει συµβεί στην αρχή της διαφοροποίησης του γένους (12-14 εκ. χρόνια 

πριν), πολύ νωρίτερα από τα 4-5 εκ. χρόνια που χρονολογείται ο διαχωρισµός της 

Αττικής – ∆υτικών Κυκλάδων. Όσον αφορά τις µεγάλες µονοφυλετικες οµάδες της 

Κρήτης, ο διαχωρισµός τους προηγήθηκε του διαχωρισµού της Κρήτης σε διάφορα 

νησιά κα  το Πλειόκαινο, ενώ η ακόλουθη διαφοροποίηση µέσα στις οµάδες ήταν πιο 

εντοπισµ η.  

τά

έν
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Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι συνέβηκε µια έντονη διαφοροποίηση του 

γένους στον Ελλαδικό χώρο 12-14 εκ. χρόνια πριν, όταν υπήρχε η ενιαία Αιγαιίδα, και η 

4.7.2.3. Είδη της σαύρας του γένους Podarcis (Μίζη 1999, Χαλκιά 2000). 

 

Για την Podarcis erhardii και τα άλλα είδη Podarcis του Ελλαδικού χώρου δεν 

έχει γίνει ζη (1999) µελέτησε στη 

διπλωµατ

 Ελλαδικό χώρο, προσδιορίζοντας τη νουκλεοτιδική αλληλουχία ενός 

τµήµατος  είναι ότι 

η P. erhardii εµφανίζεται ως παραφυλετικό είδος, µε την P. peloponnesiaca της 

Πελοπον i. Η Χαλκιά 

(2000) στη µεταπτυχιακή της διατριβή µελέτησε κάποιους πληθυσµούς P. erhardii από 

τη ∆υτική Κρήτη και κάποιες γειτονικές βραχονησίδες, προσδιορίζοντας τη 

νουκλεοτ

Όπως είναι αντιληπτό, η πληροφορία είναι αρκετά αποσπασµατική αλλά 

προσπαθ οια φυλογεωγραφικά 

συµπερά ήρχαν 

διαθέσιµ ο αυτά γονίδια 

εξελίσσο

οστάσεις  µεταξύ των αλληλουχιών για τα παραπάνω είδη 

διαπιστώσαµε ότι κατά µέσο όρο το κυτόχρωµα β εξελίσσεται τρεις φορές ταχύτερα από 

το 16s rRNA (όλες οι γενετικές είχαν υπολογιστεί µε το διπαραµετρικό µοντέλο του 

Kimura). Πολλαπλασιάζοντας µε αυτό το συντελεστή ( x 3) τις γενετικές αποστάσεις 

από την γασία της Μίζη, τις «αναγάγαµε» στις αντίστοιχες γενετικές αποστάσεις για 

το κυτόχ

µετέπειτα διαφοροποίηση των ειδών ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη.  

 

 καµιά ολοκληρωµένη φυλογεωγραφική µελέτη. Η Μί

ική της εργασία τις φυλογενετικές σχέσεις των πέντε ειδών Podarcis που 

εξαπλώνονται στον

 του 16s rRNA. Ίσως το πιο βασικό συµπέρασµα από αυτή τη µελέτη

νήσου να σχηµατίζει µονοφυλετική οµάδα εντός της P. erhardi

ιδική αλληλουχία ενός τµήµατος του κυτοχρώµατος b. Επιπλέον, οι Harris et al. 

(1998, 1999), έχουν δηµοσιεύσει κάποιες οµόλογες µε των προαναφερθεισών εργασιών 

αλληλουχίες για το 16s rRNA και το κυτόχρωµα b για κάποια ελληνικά είδη Podarcis.  

ήσαµε να τη συνοψίσουµε και να εξάγουµε κάπ

σµατα. Για τα είδη P. taurica, P. milensis και P. peloponnesiaca υπ

ες αλληλουχίες για το 16s rRNA και το κυτόχρωµα b. Τα δύ

νται µε διαφορετικό ρυθµό, το 16s rRNA πιο αργά από το κυτόχρωµα b. 

∆ιαιρώντας τις γενετικές απ

ερ

ρωµα b. Στον πίνακα 4.3 δίνονται οι γενετικές αποστάσεις για διάφορα ζεύγη 

αλληλουχιών. Μετατρέψαµε τις γενετικές αποστάσεις σε χρόνο διαχωρισµού των 

αλληλουχιών µε τρεις τρόπους: 

1. διαιρώντας τες µε τον κλασικό εξελικτικό ρυθµό του 2% νουκλεοτιδική 

διαφοροποίηση ανά εκ. χρόνια 
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2. υπολογίζοντας τον εξελικτικό ρυθµό, θεωρώντας ότι ο χωρισµός των 

απλοτύπων της P. erhardi (Κρήτη) και P. peloponnesiaca συνέβη στα 5,3 εκ. χρόνια 

(τέλος της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου), 

3. υπολογίζοντας τον εξελικτικό ρυθµό, θεωρώντας ότι ο χωρισµός µεταξύ των 

απλοτύπων της P. hispanica από Μαρόκο και Ισπανία αντίστοιχα (δεδοµένα από Castilla 

et al. 1998), συνέβη επίσης στα 5,3 εκ. χρόνια µε το άνοιγµα των στενών του Γιβραλτάρ. 

Παρότι οι εκτιµήσεις των χρόνων διαχωρισµού είναι αρκετά πρόχειρες, 

συγκλίνουν µεταξύ τους και φανερώνουν κάποια σαφή πρότυπα που φαίνεται να 

ταιριάζουν καλά µε τα παλαιογεωγραφικά δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα,  

P. erhardii P. 

peloponnesiaca (Πελοπόννησο) φαίνεται να έγινε στο τέλος του Μεσσηνίου µε ανώτερο 

Πλειόκαινο. Την ίδια περίοδο φαίνεται να αποµονώθηκε η P. peloponnesiaca 

Ελλάδα, Άνδρο). 

εδινοί» από χαµηλά υψόµετρα και νησάκια) φαίνεται να 

αποµονώ

 

α) Ο χωρισµός των ειδών P. taurica, P. milensis, P. pelopοnnesiaca (και 

προφανώς P. erhardii που σχηµατίζει µονοφυλετικό κλάδο µαζί µε την P. 

peloponnesiaca) φαίνεται να έγινε µέσα στο Τορτόνιο (6-8 εκ. χρόνια πριν). 

β) Ο διαχωρισµός των κρητικών πληθυσµών της  από την 

(Πελοπόννησος) και από τους υπόλοιπους πληθυσµούς της P. erhardii (από κεντρική 

γ) Οι πληθυσµοί P. erhardii της ∆. Κρήτης («ορεινοί» από µεγάλα υψόµετρα 

των Λευκών ορέων και «πεδινοί» από χαµηλά υψόµετρα και νησάκια) φαίνεται να 

αποµονώθηκαν κατά το µέσο Πλειόκαινο. 

δ) Οι πληθυσµοί P. erhardii της Κεντρικής Ελλάδας και των Β. Σποράδων 

φαίνεται να αποµονώθηκαν στα τέλη Πλειοκαίνου - αρχές Πλειστοκαίνου. 

γ) Οι πληθυσµοί P. erhardii της ∆. Κρήτης («ορεινοί» από µεγάλα υψόµετρα 

των Λευκών ορέων και «π

θηκαν κατά το µέσο Πλειόκαινο. 

δ) Οι πληθυσµοί P. erhardii της Κεντρικής Ελλάδας και των Β. Σποράδων 

φαίνεται να αποµονώθηκαν στα τέλη Πλειοκαίνου - αρχές Πλειστοκαίνου. 
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Πίνακας ών 
µετατροπή του σε χρόνους διαχωρισµού µε βάση τρεις 
) θεωρώντας ότι ισχύει ο γενικός εξελικτικός ρυθµός για το 

mtDNA υ 2% ανά εκ. χρόνια β) υπολογίζοντας τον µέσο εξελικτικό ρυθµό µε βάση 
τον χωρισµό των πληθυσµών P. peloponnesiaca (της Πελοποννήσου) και P. erhardii της 
Κρήτης 

 

 (εκ.χρόνια πριν) 

 4.3: Μέσες γενετικές αποστάσεις µεταξύ διαφορετικών ειδών και πληθυσµ
του γένους Podarcis και 
διαφορετικές προσεγγίσεις α

το

και γ) υπολογίζοντας τον µέσο εξελικτικό ρυθµό µε βάση τον χωρισµό των 
πληθυσµών της P. hispanica του Μαρόκου και της Ισπανίας.  

 
Εκτιµώµενοι χρόνοι διαχωρισµού 

Ζεύγη απλοτύπων 
Γενετική 
απόσταση

2% ανά εκ. 
χρόνια 

Κρήτης-
Πελ/νήσο

χωρισµός 

υ 
στα 5,3 εκ. 
χρόνια 

Μαρόκου- 
Ισπανίας 
στα 5,3 εκ. 
χρόνια 

. taurica - P. milensis 0,144 7,2 8,0 6,1 

P. milensis - P. peloponnesiaca 0,159 8,0 8,8 6,7 
P. pelop. - P. erhardii (Καρδίτσα) 0,104* 5,2 5,8 4,4 

P. pelop. - P. erhardii (Άνδρος) 0,102* 5,1 5,7 4,3 
P. pelop. - P. erhardii (Χρυσή) 0,096* 4,8 5,3 4,1 
P. pelop. - P. erhardii (∆. Κρήτη) 0,095 4,7 5,3 4,0 
P. erhardii (Καρδίτσα) - P. erhardii (Σκόπελος) 0,042* 2,1 2,3 1,8 
P.e. (Χρυσή) - P.e. (Άνδρος) 0,129* 6,5 7,2 5,5 
P.e.(Κρήτη-"ορεινή") - P.e. (Κρήτη-"πεδινή") 0,066 3,3 3,7 2,8 
P.e. (∆ία ) - P.e. (Αµοργός )  0,118 5,6 6,6 5,0 
P. hispanica (Μαρόκο)-(Ισπανία) 0,125** 6,3 7,0 5,3 

 
* οι γενετικές αποστάσεις απ

χωρισµός 

P
P. taurica - P. peloponnesiaca 0,159 8,0 8,8 6,7 

P. pelop. - P. erhardii (Σκόπελος) 0,089* 4,4 4,9 3,8 

ό Μίζη (1999) για το 16s rRNA «ανηγµένες» σε γενετικές αποστάσεις που 
αντιστοιχούν στο κυτόχρωµα b.  
* *από Cas

(από Χαλκιά 2000) και από ∆ία, Αµοργό (από παρούσα µελέτη) 

 

 µάλλον δεν εξαπλώνονταν στην ενιαία στεριά της Αιγαιίδας. Είναι 

tilla et al. 1998. 
Οι υπόλοιπες αλληλουχίες για το κυτόχρωµα b από Harris et al. (1999) εκτός αυτών της ∆υτικής Κρήτης 

 

Ανακεφαλαιώνοντας όλα τα προηγούµενα µπορούµε να πούµε τα εξής. Το M. 

kotschyi και το γένος σαλιγκαριών της Albinaria έχουν σε γενικές γραµµές παρόµοια 

γεωγραφική κατανοµή µε κέντρο εξάπλωσης και διαφοροποίησης την περιοχή του 

Αιγαίου. Τα µοριακά δεδοµένα φανερώνουν ότι και τα δύο αυτά taxa είχαν ευρεία 

εξάπλωση στην περιοχή της Αιγαιίδας και ο κατακερµατισµός της κατά τη διάρκεια του 

ανώτερου Μειόκαινου προκάλεσε τους βασικούς φυλογενετικούς χωρισµούς που 

παρατηρούµε σήµερα και που εµφανίζονται ως βασική πολυτοµία στα αντίστοιχα 

φυλογενετικά δένδρα. 

Αναφορικά µε την Podarcis, η προέλευσή της είναι από τη ∆υτική Μεσόγειο 

και φαίνεται ότι
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χαρακτηρ

Μ. Ασίας). Τα µοριακά 

δεδοµένα δείχνουν ότι ο χωρισµός των ειδών Podarcis στον Ελλαδικό χώρο µάλλον 

ξεκίνησε P. 

peloponnesiaca, οι βασικοί χωρισµοί των πληθυσµών συνέβησαν στο τέλος του 

Μεσσηνίου αρχές Πλειοκαίνου. Την ίδια περίοδο αποµονώνεται και η P. peloponnesiaca 

από τους υπόλοιπους πληθυσµούς της P. erhardii και προφανώς παρέµεινε 

αποµονωµένη για µεγάλο διάστηµα µέσα στο Πλειόκαινο ώστε να σχηµατίσει χωριστό 

Rana P. erhardii

 

επίδραση

πληθυσµών τους. Είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσµατα τέτοιων συγκριτικών 

ιστικό ότι στο Αιγαίο, η µεσοελληνική αύλακα που δηµιουργήθηκε πριν από 8 

περίπου εκ. χρόνια (∆ερµιτζάκης 1990), αποτελεί ένα ισχυρό βιογεωγραφικό φράγµα για 

την εξάπλωση του είδους προς τα Ανατολικά (την περιοχή της 

 

 µέσα στο Τορτόνιο (6-8 εκ χρόνια πριν). Για τον κλάδο της P. erhardii – 

είδος.  

Όσον αφορά το γένος Rana στην περιοχή του Αιγαίου, σύµφωνα µε τον Beerli, 

η αποµόνωση των πληθυσµών της Κρήτης συνέβηκε µε τη λήξη της κρίσης αλατότητας 

του Μεσσηνίου. Και στην περίπτωση του  όπως και της , η διαπίστωση 

αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τον σύγχρονο χωρισµό συγγενικών ειδών από τα 

στενά του Γιβραλτάρ. 

Η µελέτη περισσοτέρων ειδών και η χρήση περισσοτέρων µοριακών σηµαντών 

θα αποκαλύψει µε µεγαλύτερη σαφήνεια τα πρότυπα της διαφοροποίησης των 

οργανισµών στην περιοχή του Αιγαίου και θα επιτρέψει να αξιολογηθεί καλύτερα η

 διαφόρων παλαιογεωγραφικών συµβάντων στο διαχωρισµό των ειδών και των 

φυλογεωγραφικών µελετών θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.   
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4.8. ΠΡ

 

Στην Ελλάδα, η Tarentola mauritanica εξαπλώνεται σε κάποια νησιά των 

Επτανήσων (Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος), στη Β∆ Πελοπόννησο και την Κρήτη, η 

οποία είναι και το ανατολικότερο σηµείο εξάπλωσης του είδους στη Β. Μεσόγειο. Μέχρι 

στιγµής δ

m. fascicularis 

(Joger, 1

 π

τη για την 

εξάπλωσ

, το M. kotschyi απουσιάζει ενώ εµφανίζεται σε πυκνούς πληθυσµούς 

στα δύο 

ινωνία). 

ύµπουλας ∆. 

του Ηρα

ύσει, αφού το ίδιο έχει παρατηρηθεί για άλλα 

είδη ερπετών παρόµοιου µεγέθους (τρώει µικρά σε µέγεθος άτοµα Hemidactylus turcicus 

καθώς και νεαρά άτοµα Podarcis lilfordi και P. sicula, βλ. Rieppel, 1981).  

Τα µοριακά δεδοµένα για το M. kotschyi φανέρωσαν ότι οι απλότυποι των 

πληθυσµών από τον Ψηλορείτη και τις γύρω από την Κρήτη βραχονησίδες, δεν 

εµφανίζο ν κάποια γεωγραφική δοµή, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανά προήλθαν 

από µια οινή πολυµορφική γενετική δεξαµενή που υπήρχε στην Κρήτη. Θέλαµε να 

ελέγξουµ  αν η παρουσία της Tarentola στην Κρήτη οφείλεται σε πρόσφατη εισαγωγή 

ης, γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ισχυρή ένδειξη ότι η σηµερινή κατανοµή του M. 

ΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ TARENTOLA ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ M. KOTSCHYI 

εν έχει διευκρινιστεί αν οι ελληνικοί πληθυσµοί είναι φυσικοί ή έχουν εισαχθεί 

από τον άνθρωπο. Μόνο για τον πληθυσµό της Ζακύνθου, αναφέρεται µε βεβαιότητα ότι 

έχει εισαχθεί και ότι ανήκει σε ένα από τα αφρικανικά υποείδη, την T.

984). 

Στην Κρήτη, η Tarentola εµφανίζει πυκνούς ληθυσµούς σε ορισµένες 

περιοχές, κυρίως αστικές, αλλά δεν υπάρχει κάποια ολοκληρωµένη µελέ

η του είδους στο νησί. Σε σχέση µε την εξάπλωση του M. kotschyi, δείχνει να 

εµφανίζεται µια εικόνα ανταγωνιστικού αποκλεισµού, µε την T. mauritanica να 

περιορίζει το τελευταίο κυρίως σε ορεινές περιοχές του νησιού (Ψηλορείτης, Λευκά 

Όρη) και στις περιφερειακές νησίδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη νήσο ∆ία, όπου 

υπάρχει Tarentola

περιφερειακά νησάκια Γλαρονήσι και Παξιµάδι. Το ίδιο συµβαίνει και στις 

νησίδες του κόλπου του Μιραµπέλο: σε όσες υπάρχει η Tarentola απουσιάζει το M. 

kotschyi (Λυµπεράκης Π., προσωπική επικο

Ο Μυλωνάς (προσωπική επικοινωνία), όµως, αναφέρει ότι παρατήρησε τα δύο 

είδη σε συµπατρία (µαζί και µε το Hemidactylus turcicus) στο όρος Στρο

κλείου. Είναι, πάντως, σχεδόν βέβαιο ότι η Tarentola είναι ανταγωνιστικά 

ανώτερη από το M. kotschyi αφού είναι πολύ πιο µεγαλόσωµη και ευκίνητη. Επίσης, 

είναι σχεδόν σίγουρο ότι µπορεί να το θηρε

υ

κ

ε

τ
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kotschyi διαµορφώθηκε πρόσφατα εξαιτίας του ανταγωνισµού που υφίσταται από αυτή. 

Όντως, η µοριακή ανάλυση έδειξε ότι τα άτοµα που εξετάστηκαν από την Κρήτη είναι 

σχεδόν όµοια µε άτοµα από την Τυνησία (γενετική απόσταση 0,004), ενώ απέχουν από 

άτοµα της Κεφαλονιάς γενετική απόσταση 0.24. 

Τα άτοµα της Κεφαλονιάς, είχαµε θεωρήσει ότι ανήκουν στο υποείδος που 

πάρχει και στη ∆. Μεσόγειο. Όµως, o ∆ρ. Joger που ωσε 

ότι ανήκουν σε κάποιο αφρικανικό υποείδος. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι πληθυσµοί της Κρήτ η νιάς 

(όπως και της Ζακύνθου) έχουν εισαχθεί από που 

υπά υποείδη (των οποίω ιν ή θέ δεν έ ακόµα 

ξεκα νό ότι όλοι οι πλ οί τ arent στην Ε δα δεν 

είναι εί από διάφο ιοχ άζ  µια ταµένη 

φυλ ηθυσµών της la α Ευρώπ αι Αφρική, ώστε 

να έ  ολοκληρωµένη . 

o ν Κ η, πιθ ς επέδρασε στη 

διαµ . k i. ∆ε ού µως ν ύµε µε 

σιγο άγοντας που ο ε το kotsc  εµφ ζει µια 

εικόνα υπολειµµατικής κατανοµής (στα ορεινά του νησιού και στις γύρω βραχονησίδες). 

 µια λεπτοµερής οικολογική και πανιδική µελέτη µπορεί να 

υ εξέτασε τα δείγµατα, διαπίστ

ης και τ

χές της Α

ς Κεφαλο

φρικής, ό διαφορετικές περιο

ρχουν διαφορετικά ν η ταξ οµικ ση χει 

θαριστεί). Είναι πολύ πιθα ηθυσµ ης T ola λλά

 φυσικοί αλλά έχουν εισαχθ ρες περ ές. Χρει εται εκτε

ογεωγραφική µελέτη των πλ Tarento πό η κ

χουµε µια πιο ξεκάθαρη και  εικόνα

Η πρόσφατη εισαγωγή της Tarent la στη ρήτ ανώ

όρφωση της σηµερινής εξάπλωση του M otschy ν µπορ µε ό α πο

υριά ότι είναι ο µόνος παρ δήγησ  M. hyi να ανί

Παρόµοια εικόνα, εµφανίζεται και σε άλλες περιοχές (π.χ. ∆ωδεκάνησα), όπου η 

Tarentola απουσιάζει. Μόνο

δώσει πιο σίγουρες απαντήσεις.   
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4.9. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΕΙ∆Η 

Όπως αναφέρθηκε, σχετικά διεξοδικά στην εισαγωγή, εντός του M. kotschyi 

έχουν αναγνωρισθεί περίπου 25 διαφορετικά µορφολογικά υποείδη. Ο αριθµός αυτός δεν 

πρέπει να θεωρείται τελεσίδικος, καθώς κατά καιρούς κάποια υποείδη καταργούνται και 

νέα αναγνωρίζονται. Επι λέον, υπάρχουν ακόµα πληθυσµ ί δε  έχουν εξεταστεί από 

ταξινοµική άποψη. 

 

π ο ν

Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκαν άτοµα που αντιπροσωπεύουν 17 από τα 

υποείδη. 

επιφύλαξη) ότι ανήκουν στο υποείδος M. k. beutleri, το οποίο 

εξαπλώνεται στις απέναντι µικρασιατικές ακτές αλλά και στις τουρκικές νησίδες βόρεια 

της Σάµου (Baran & Gruber 1981, 1982).  

 π  κ

κών κλάδων του δένδρου 

µε τα πε ιγραφέντα υποείδη. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι γενικά υπάρχει µια σχετικά 

καλή συµφωνία µεταξύ µοριακών και µορφολογικών δεδοµένων αλλά σε κάποιες 

περιπτώσεις κάποια υποείδη εµφανίζουν πολυφυλετική ή παραφυλετική προέλευση. 

Πιο συγκεκριµένα, η κατάταξη των ευρωπαϊκών υποειδών από τον Beutler 

(1981) σε τρεις οµάδες υποειδών, φαίνεται να έχει γερή φυλογενετική βάση. Τα υποείδη 

της οµάδας kotschyi (από Ηπειρωτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Β. 

Σποράδες, νησιά Αργωσαρωνικού, Κυκλάδες) σχηµατίζουν µια µονοφυλετική οµάδα 

που υποστηρίζεται από υψηλές τιµές bootstrap. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα υποείδη της 

οµάδας bartoni (από Κρήτη και περιφερειακές νησίδες) και της οµάδας oertzeni (Κάσου, 

Καρπάθου και νησίδων Β∆ του συµπλέγµατος αυτού). Υπάρχει µόνο µια ασυµφωνία για 

την οµάδα oertzeni, σχετικά µε το υποείδος της Γαύδου, το οποίο ο Beutler θεωρεί ότι 

ταξινοµικά ανήκει σ’ αυτή την οµάδα, αλλά στο φυλογενετικό δένδρο οµαδοποιείται σε 

άλλο κλάδο. Τα υπόλοιπα ανατολικά υποείδη (από τη Μ. Ασία και Κύπρο) δεν 

Για τα άτοµα αυτά δεν έγινε µορφολογική ανάλυση αλλά θεωρήθηκε ότι 

ανήκουν στο υποείδος που αναφέρεται για την περιοχή εξάπλωσής τους ή από γειτονικές 

περιοχές που ανήκουν στην ίδια βιογεωγραφική περιοχή. Για παράδειγµα, οι πληθυσµοί 

των Β. ∆ωδεκανήσων, οι οποίοι δεν έχουν εξεταστεί από ταξινοµική άποψη, θεωρήθηκε 

(µε τη σχετική πάντα 

Τρεις από τους  πληθυσµούς που µελετήθηκαν θεωρούνται ότι είναι ταξινοµικά 

ενδιάµεσοι µεταξύ κάποιων από τα περιγραφέντα υποείδη. Επιπλέον, άλλοι δύο δεν 

έχουν ακόµα εριγραφεί από ταξινοµι ή άποψη (Πρασονήσι, Αστακίδα). 

Στην εικόνα 4.5 δίνεται η αντιστοιχία των φυλογενετι

ρ
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σχηµατίζουν ένα ενιαίο µονοφυλετικό κλάδο αλλά σχηµατίζουν διάφορες οµαδοποιήσεις 

ιστά από τις προηγούµενες οµάδες.  χωρ

σον αφορά τις φυλογενετικές αντιστοιχίες εντός κάθε οµάδας, τα πράγµατα 

είναι λιγότερο σύµφωνα µεταξύ µοριακών και µορφολογικών δεδοµένων. Εντός της 

οµάδας kotschyi τα υποείδη M.k. saronicus και M.k. bibroni εµφανίζονται ως 

πολυφυλετικά, το M.k. solerii παραφυλετικό ως προς το M.k. saronicus, και το M.k. 

fuchsi και M.k. tinensis παραφυλετικά ως προς το M.k. bibroni.  

 λόγο, δεν 

µπορούµε να ελέγξουµε αν οι ενδιάµεσοι ταξινοµικά πληθυσµοί αντιπροσωπεύουν 

«υβριδικές ζώνες» µεταξύ υποειδών ή αποτελούν διακριτά υποείδη. 

Ό

Στην οµάδα bartoni της Κρήτης, το υποείδος M.k. bartonii από τον Ψηλορείτη 

δεν ξεχωρίζει σε µοριακό επίπεδο από το υποείδος M.k. wettsteini των γειτονικών 

νησίδων. 

Για την οµάδα oertzeni, οι πληθυσµοί από Κάσο και Κάρπαθο που ανήκουν 

στο οµώνυµο υποείδος οµαδοποιούνται µαζί, ενώ διαφορετικό κλάδο σχηµατίζουν οι 

πληθυσµοί από το Σοφράνο και τα Τρία Νησιά που ανήκουν αντίστοιχα στα υποείδη 

M.k. stepaneki και M.k. adelphiensis αντίστοιχα. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι δύο αυτοί 

πληθυσµοί διαχωρίζονται από πολύ µικρές γενετικές αποστάσεις. Αν αυτό δεν οφείλεται 

σε κάποιο λάθος, η πιο λογικοφανής εξήγηση είναι ότι ο ένας πληθυσµός προήλθε από 

τον άλλο µέσω διασποράς και ότι η µορφολογική διαφοροποίηση είναι πιθανώς 

αποτέλεσµα της έντονης γενετικής παρέκκλισης που προκλήθηκε. Στον φυλογενετικό 

κλάδο της οµάδας oertzeni ανήκουν και οι πληθυσµοί από Αστακίδα και Πρασονήσι των 

οποίων οι ταξινοµική θέση δεν έχει µελετηθεί. 

Όσον αφορά τα ανατολικά υποείδη, κάθε ένα αντιπροσωπεύει διακριτό κλάδο 

στο φυλογενετικό δένδρο. Το ίδιο ισχύει και για τους πληθυσµούς που εµφανίζονται ως 

ταξινοµικά ενδιάµεσοι. Όµως, τα πιο πολλά από τα υποείδη αυτά αντιπροσωπεύτηκαν µε 

ένα µόνο άτοµο στη φυλογενετική ανάλυση. Συνεπώς, δεν είµαστε σε θέση να ελέγξουµε 

κατά πόσο το σύνολο των πληθυσµών καθενός από αυτά εµφανίζει µονοφυλετική 

προέλευση ή τέτοια γενετική διαφοροποίηση (και αντίστοιχη φυλογεωγραφική δοµή) 

που θα µας επέτρεπε να τα κατατάξουµε σε διαφορετικά υποείδη. Για τον ίδιο

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι πολλά από τα υποείδη του M. kotschyi 

στερούνται φυλογενετικής υποστήριξης. Σχεδόν όλοι οι µορφολογικοί χαρακτήρες που 

χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό τους είναι ποσοτικοί και µάλιστα οι 

περισσότεροι από αυτούς διακριτοί (π.χ αριθµός κοκκίων κτλ), συχνά δε παρουσιάζουν 
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µεγάλη επικάλυψη µεταξύ των διαφορετικών υποειδών. Είναι γνωστό ότι οι ποσοτικοί 

χαρακτήρες ελέγχονται από πολυγονιδιακά συστήµατα, άρα φαινόµενα γενετικής 

παρέκκλισης θα οδηγούν µε τυχαίο τρόπο διαφορετικούς πληθυσµούς να διατηρούν 

µέρος της συνολικής ποικιλοµορφίας. Έτσι π.χ. κάποιοι πληθυσµοί µπορούν να 

εµφανίζο

 πληροφορία. Επίσης, άλλοι παράγοντες 

όπως η ε

γκη να αναζητηθούν και νέοι 

ταξινοµικ

ατόµων και ανάλυση των αποτελεσµάτων µε σύγχρονε ς µεθόδους (π.χ. 

ντρικών και νότιων Κυκλάδων (που συγκροτούν 

µ οφυλετικό κλάδο) να ενταχθούν στο υποείδος M.k. saronicus. Να καταργηθεί 

το υποείδος M.k. solerii, του οποίου οι µορφολογικές διαφορές από το M.k. 

saronicus είναι ελάχιστες (Tiedemann & Häupl 1982).  

�� Οι πληθυσµοί της Πελοποννήσου, νησιών Αργοσαρωνικού, Κυθήρων, 

Αντικυθήρων, Ηπειρωτικής Ελλάδας, Β.Κυκλάδων και Β. Σποράδων να 

ενταχθούν στο υποείδος M.k. bibroni. 

�� Τα δύο υποείδη της Κρήτης να γίνουν ένα.  

�� Τα υποείδη της Κύπρου, Γαύδου, Κάσου-Καρπάθου να παραµείνουν ως έχουν. 

Για την περίπτωση της Κάσου-Καρπάθου χρειάζεται µορφολογική ανάλυση και 

των πληθυσµών του Πρασονησίου. 

�� Για τα υποείδη της Μ. Ασίας χρειάζεται πιο εκτεταµένη φυλογενετική ανάλυση. 

Μια πρώτη εικόνα δίνει καλή συµφωνία µοριακών και µορφολογικών 

υν µεγάλο µορφολογικό πολυµορφισµό, ενώ κάποιοι άλλοι µέσω γενετικής 

παρέκκλισης να διατηρούν ένα τµήµα του πολυµορφισµού αυτού χωρίς αυτή η 

διαφοροποίηση να εµπεριέχει φυλογενετική

πιλογή (π.χ οικολογική σύγκλιση) µπορεί να συµβάλλουν στο να εµφανίζονται 

µορφολογικά όµοιοι κάποιοι πληθυσµοί (π.χ. «νησιωτικοί» έναντι «ηπειρωτικών»).  

Είναι σαφές ότι κάποια από τα υποείδη του M. kotschyi χρειάζονται 

αναθεώρηση. Μόνο τα µοριακά δεδοµένα (και ειδικά µόνο το µιτοχονδριακό DNA) δεν 

αρκούν για να προταθεί µια αδιαµφισβήτητη ταξινόµηση. Χρειάζεται µια επανεξέταση 

των µορφολογικών χαρακτήρων των πληθυσµών και αξιολόγησή τους ως προς τη 

φυλογενετική πληροφορία που περιέχουν. Είναι ανά

οί χαρακτήρες (π.χ. µορφολογία φολίδων) που να περιέχουν φυλογενετική 

πληροφορία. Επίσης, για πολλούς πληθυσµούς χρειάζεται µελέτη µεγαλύτερου αριθµού 

ς στατιστικέ

πολυµεταβλητή ανάλυση). 

Πάντως, µε βάση την παραχθείσα φυλογένεση προτείνονται τα ακόλουθα για 

την ταξινοµική κατάταξη των υποειδών: 

�� Όλοι πληθυσµοί των κε

ον
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δεδοµένων, η οποία όµως µπορεί να είναι πλασµατική λόγω του πολύ µικρού 

αριθµού δειγµάτων.          

 

Εικόνα 4.5 : Αντιστοιχία των κλάδων του δένδρου µε τα µορφολογικά υποείδη και τις οµάδες
υποειδών κατά Beutler (1981) του . Με ? σηµειώνονται οι απλότυποι για τους
οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία σε ποιο υποείδος ανήκουν. Οι αριθµοί είναι τιµές bootstrap.

M. kotschyi
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4.10. ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΑ ΕΙ∆ΟΣ Η ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΙ∆ΩΝ; 

Με αυτό το ερώτηµα θίγουµε ένα από τα πλέον αµφιλεγόµενα θέµατα στην 

εξελικτικ

89) και µέχρι στιγµής το µόνο σηµείο στο οποίο συγκλίνουν οι διάφορες 

απόψεις 

Κάτω από αυτή τη θεώρηση, τα είδη εµφανίζονται υποδιαιρεµένα σε 

πολυάριθµες γεωγραφικές ράτσες ή υποείδη, που εµφανίζουν ένα µεγάλο εύρος 

µορφολο

λο και περισσότερο 

ώστε κάπ

υ ι π

 

Οι πολύ µεγάλες γενετικές αποστάσεις που χωρίζουν τους πληθυσµούς του M. 

kotschyi γεννούν το ερώτηµα µήπως κάποιοι από αυτούς είναι όχι απλά υποείδη αλλά 

διαφορετικά είδη. 

ή βιολογία, αυτό της έννοιας του είδους. Υπάρχει ιδιαίτερα έντονη συζήτηση 

γύρω από αυτό το ζήτηµα (βλ. π.χ Speciation and its consequences, eds. Otte D. & J.A. 

Endler 19

είναι ότι ο ορισµός του είδους είναι µια δύσκολη υπόθεση. 

Το M. kotschyi εµφανίζει από ταξινοµική άποψη την εικόνα ενός πολυτυπικού 

είδους. Το πολυτυπικό είδος είναι µια ταξινοµική (και όχι εξελικτική) έννοια που 

περιλαµβάνει συγγενικά taxa που διακρίνονται µορφολογικά και αντικαθιστούν το ένα 

το άλλο στο χώρο. Ιστορικά, η εισαγωγή αυτού του όρου ήταν η απάντηση στην τάση 

των ταξινόµων των αρχών του αιώνα να ονοµάζουν κάθε αποµονωµένο και 

µορφολογικά διαφοροποιηµένο πληθυσµό ως νέο είδος, και στόχευε στο να απλοποιήσει 

την ταξινόµηση και να µειώσει τον αριθµό των περιγραφέντων ειδών (Cracraft, 1989). 

γικής διαφοροποίησης: απ’ το να διακρίνονται ελάχιστα από τους γειτονικούς 

τους πληθυσµούς έως του να είναι διακριτοί διαγνωστικά πληθυσµοί. Το συνεκτικό 

στοιχείο που ενώνει όλες αυτές τις µονάδες σε ένα µοναδικό πολυτυπικό είδος είναι η 

υπόθεση ότι δυνητικά µπορούν να διασταυρωθούν µεταξύ τους. Θεωρείται, δηλαδή, ότι 

δεν είναι αναπαραγωγικά αποµονωµένοι, ανεξάρτητα από το βαθµό διαφοροποίησης. Αν 

ένας πληθυσµός είναι τόσο διαφορετικός που ένας ταξινόµος θα έκρινε ότι δεν θα 

µπορούσε να διασταυρωθεί αν βρισκόταν σε συµπατρία µε άλλα συγγενικά taxa, τότε 

θεωρείται ως χωριστό βιολογικό είδος. Με βάση αυτή την αντίληψη, η ειδογένεση είναι 

η διαδικασία όπου τέτοιοι πληθυσµοί σταδιακά διαφοροποιούνται ό

οια στιγµή να ξεπεράσουν τη γραµµή της αναπαραγωγικής συµβατότητας µε 

άλλους πληθυσµούς του ίδιου πολυτυπικού είδους. Αλλά τότε ποια είναι η µονάδα της 

εξέλιξης; Ποια µονάδα φίσταται ειδογένεση; Σίγουρα όχ  το πολυτυ ικό είδος. Οι πιο 

πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι είναι το υποείδος. Όµως τα υποείδη είναι συχνά 
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αυθαίρετες ταξινοµικές διακρίσεις, που όπως φάνηκε και στην περίπτωση του M. 

kotschyi δεν χουν πάντα  φυλογενετική υπόσταση. 

Η έννοια του φυλογενετικού είδους ξεπερνάει πολλές από τις αδυναµίες του 

βιολογικού πολυτυπικού είδους. Ένα φυλογεντικό είδος είναι µια βασική οµάδα 

οργανισµών, διαγνωστικά διακριτή από άλλες τέτοιες οµάδες, εντός της οποίας υπάρχει 

µια κοινή γενεαλογία (Cracraft 1983, 1987). Με τη χρήση µοριακών σηµαντών 

µπορούµε εύκολα να αναπαραστήσουµε τη γενεαλογία κάποιων οργανισµών και να 

διακρίνουµε  τέτοιες µονοφυλετικές οµάδες. Πάντως και στην περίπτωση του 

φυλογεντικού είδους αναγνωρίζεται η σηµασία της αναπαραγωγικής συνοχής. Α

έ

υτό 

είναι απα µ  

 δύο διαφορετικά είδη τη L. bilineata στη ∆. Ευρώπη και τη 

L. viridis

η της φυλογεωγραφίας µε τη χρήση µοριακών 

εργ ε

ειδών. 

εξελικτ

ειδών για το νεοτροπικό είδος 

ψευδοσκορπ o n

Eurytem τ

αλλοεν τράχων του είδους Rana ridibunda της 

Κρήτης και της Καρπάθου σε δύο νέα είδη, τα Rana cretensis και Rana cerigensis 

αντίστοιχα, µε βάση το γεγονός ότι οι πληθυσµοί αυτοί περιείχαν µοναδικά 

αλληλό

Φυσικά, κανένα αυθαίρετο επίπεδο γενετικής διαφοροποίησης δεν µπορεί από 

µόνο του να καθορίσει τα σύνορα µεταξύ βιολογικών ειδών (Avise 2000). Οι µηχανισµοί 

ειδογέν

κατά µ

ραίτητο εάν θέλου ε να αποφύγουµε να προσδιορίσουµε ως διαφορετικά είδη 

κάθε µονοφυλετική οµάδα ατόµων ή σε ακραία περίπτωση µεµονωµένους οργανισµούς 

ή ακόµα και διαφορετικά φύλα. 

Τελικά ο έλεγχος αν αποµονωµένοι αλλοπάτριοι πληθυσµοί συνιστούν 

πραγµατικά βιολογικά είδη µπορεί να γίνει µόνο µε πειραµατικές διασταυρώσεις. Αυτό 

όµως πρακτικά είναι αρκετά δύσκολο έως αδύνατο, ειδικά για είδη µε σχετικά µεγάλο 

χρόνο γενιάς ή είδη που δύσκολα διατηρούνται σε συνθήκες εκτροφής. Ο Rykena 

(1996), µε πειραµατικές διασταυρώσεις, που διήρκεσαν εννέα χρόνια, έδειξε ότι η σαύρα 

Lacerta viridis χωρίζεται σε

 στην Ανατολική, που εµφανίζουν αναπαραγωγική αποµόνωση.  

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξ

αλ ίων, οδήγησε στην αποκάλυψη βαθιών εξελικτικών γραµµών εντός κάποιων 

Σε κάποιες περιπτώσεις, είδη, εντός των οποίων αποκαλύφθηκαν βαθιές 

ικές γραµµές θεωρήθηκαν από αρκετούς ερευνητές ως σύµπλεγµα κρυπτικών 

(cryptic species complex) (π.χ. Wilcox et al., 1997 

ιού Cordyl cher es scorpioides; Lee, C.E. 2000 για το κωπήποδο 

ora affinis). Στην περιοχή ου Αιγαίου, οι Beerli et al. (1994), µε µελέτη 

ζύµων, κατέταξαν τους πληθυσµούς βα

µορφα σε σχέση µε τους γειτονικούς. 

εσης δεν σχετίζονται άµεσα µε τη συσσώρευση νουκλεοτιδικών π.χ. διαφορών 

ήκος δύο εξελικτικών γραµµών. Επιπλέον, η χρήση διαφορετικών µοριακών 
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δεικτώ

πληθυσ δεδοµένα από διαφορετικούς µοριακούς δείκτες, µαζί 

µε µορφολογικά, ηθολογικά, οικολογικά δεδοµένα για να µπορούµε να προχωρήσουµε 

µε ασφάλεια στην περιγραφή διακριτών εξελικτικών γραµµών ως νέων ειδών. 

Όσον αφορά το M. kotschyi, οι κύριες εξελικτικές γραµµές χωρίζονται από 

γενετικές αποστάσεις που συνήθως υπερβαίνουν το 0,20. Κάποιες από τις κύριες 

γραµµές είναι απόλυτα διακριτές και σε µορφολογικό επίπεδο από άλλες, όπως φάνηκε 

από την ταύτιση των οµάδων υποειδών κατά Beutler µε τα φυλογενετικά δεδοµένα. 

Επιπλέον, οι γραµµές αυτές έχουν αποµονωθεί αναπαραγωγικά για περισσότερο από 6 

εκ. χρόνια  (στο ανώτερο Μειόκαινο). Αυτές οι οµάδες είναι οι πληθυσµοί της 

Ηπειρωτικής Ελλάδας, Πελλοπονήσου, Κυκλάδων, κτλ (οµάδα kotschyi), της Κρήτης 

(οµάδα bartoni),  της Κάσου-Καρπάθου (οµάδα oertzeni) και της Μ. Ασίας, των 

γειτονικών της νησιών και της Κύπρου (οµάδα danilewskii). Σίγουρα χρειάζεται πιο 

επισταµένη µελέτη, αλλά θεωρώ αυτές τις οµάδες υποψήφιες να θεωρηθούν διαφορετικά 

είδη. Σχετικά µε την οµάδα danilewskii, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρέπει να γίνει πιο 

εκτεταµένη δειγµατοληψία και ανάλυση µε περισσότερους µοριακούς δείκτες, ώστε να 

ξεκαθαριστεί η σύνδεση των κλάδων, γιατί µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα εµφανίζεται ως 

πολυφυλετική. 

 

ν µπορεί να δώσει διαφορετική εικόνα της φυλογενετικής ιστορίας των 

µών. Χρειάζονται, λοιπόν 
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Α ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ  

τικά είδη είναι βέβαιο ότι αποτελούν διακριτές εξελικτικά σηµαντικές 

µονάδες 

είδος (Moritz, 1995).  

Ε α

ς 

για µιτοχ κ λ

Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί η σηµερινή κατάσταση των πληθυσµών ώστε να 

διαπιστωθεί αν κάποιοι κύριοι κλάδοι απειλούνται µε εξαφάνιση όποτε χρήζουν 

προσοχής. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το M. kotschyi παρουσιάζει πυκνούς 

πληθυσµούς σε µικρού και µεσαίου µεγέθους νησιά ενώ στα µεγάλα νησιά και τις 

ηπειρωτικές περιοχές αραιούς και αποµονωµένους. Αυτό προφανώς οφείλεται στην 

4.11. ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΟΥ M.KOTSCHYI ΩΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚ

 

Πέρα από το ερώτηµα αν οι κύριοι εξελικτικοί κλάδοι του M. kotschyi 

αποτελούν διαφορε

- ΕΣΜ (evolutionary significant unit-ESU) (Ryder 1986).  

Ως ΕΣΜ ορίζεται ένας πληθυσµός ή σύνολο πληθυσµών που είναι ουσιαστικά 

αναπαραγωγικά αποµονωµένο από άλλες συγγενικές οµάδες και αντιπροσωπεύει µια 

σηµαντική συνιστώσα στην εξελικτική ιστορία ενός είδους (Waples 1991). Έτσι οι ΕΣΜ 

είναι οι κύριες πηγές ιστορικής γενετικής ποικιλότητας µέσα σε ένα 

Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται στην Βιολογία της ∆ιατήρησης (Conservation 

Biology), που αντικείµενο έχει τη διατήρηση της βιοιποικιλότητας, σηµαντική 

συνιστώσα της οποίας είναι η γενετική ποικιλότητα (Ehrlich & Wilson, 1991). Με βάση 

ποια κριτήρια µπορούν κάποιοι πληθυσµοί ενός είδους να χαρακτηριστούν ως ΕΣΜ; Ένα 

γενικό κριτήριο είναι ότι οι ΣΜ πρέπει να συνεισφέρουν σηµ ντικά στην ολική 

γενετική ποικιλότητα ενός είδους (Waples 1991). Μια πιο σαφής υπόδειξη είναι ότι ως 

ΕΣΜ πρέπει να αναγνωρίζονται οµάδες πληθυσµών που είναι αµοιβαία µονοφυλετικέ

ονδρια ά αλ ηλόµορφα και επιπλέον να διαφέρουν σηµαντικά στη συχνότητα 

των αλληλοµόρφων σε πυρηνικά γονίδια (Moritz, 1994). Πάντως και αυτές οι υποδείξεις 

είναι αυθαίρετες σε ένα βαθµό, αφού δεν υπάρχει σαφής γραµµή του πόσο µεγάλη 

γενετική διαφοροποίηση δικαιολογεί τον χαρακτηρισµό ως ΕΣΜ. 

Σχετικά µε το M. kotschyi, οι κύριοι κλάδοι του δένδρου σαφώς αποτελούν 

διαφορετικές ΕΣΜ. Για τους υπόλοιπους µονοφυλετικούς κλάδους ισχύει το ερώτηµα, τι 

ποσοστό γενετικής διαφοροποίησης δικαιολογεί τον χαρακτηρισµό τους ως ΕΣΜ. 

Μπορούµε να θεωρήσουµε τους πληθυσµούς των Β. Σποράδων διαφορετική  ΕΣΜ σε 

σχέση µε τους πληθυσµούς της Β. Ελλάδας (µάλλον όχι), ή τους πληθυσµούς αυτούς ως 

διαφορετική ΕΣΜ σε σχέση µε τους πληθυσµούς της Πελοποννήσου; 
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παρουσία πολλών ανταγωνιστικών ειδών και θηρευτών που υπάρχουν στις µεγαλύτερης 

έκτασης περιοχές. Το M. kotschyi εµφανίζει  χαµηλή ανταγωνιστική ικανότητα αλλά 

υψηλή π

 ό

µως πριν από 10.000 χρόνια οι περιφεριακές νησίδες 

ήταν ενω  

ς Κρήτης είναι 

µάλλον Tarentola

ς α  

M. kotschyi. 

ροσαρµοστικότητα σε ακραία περιβάλλοντα (όπως αυτά των µικρών νησίδων) 

όπου τα ανταγωνιστικά είδη δεν µπορούν να ιδρύσουν βιώσιµους πληθυσµούς.  

Είναι δύσκολο να εκτιµήσουµε µε ακρίβεια ποιοι οικολογικοί παράγοντες 

καθορίζουν την κατανοµή και την πυκνότητα των πληθυσµών του M. kotschyi σήµερα 

και στο παρελθόν και πως επηρέασαν τη δηµογραφία των πληθυσµών. Πάντως είναι 

βέβαιο πως η κατανοµή και η δηµογραφία των πληθυσµών έχει αλλάξει αρκετά απ  το 

τέλος της τελευταίας παγετώδους περιόδου. Για παράδειγµα, στην περιοχή των 

∆ωδεκανήσων και της Κρήτης, παρατηρούµε το είδος να αφθονεί στις νησίδες 

περιµετρικά των µεγάλων νησιών, ενώ στα τελευταία εµφανίζει πολύ αραιούς 

πληθυσµούς ή και απουσιάζει. Ό

µένες µε τα µεγάλα νησιά. Ποια ήταν η πυκνότητα των πληθυσµών εκείνη την 

περίοδο;  Ήταν αντίστοιχη µε αυτή που παρατηρούµε σήµερα στα µεγάλα νησιά ή στα 

πιο µικρά; ∆ηλαδή, υπήρχαν αραιοί πληθυσµοί που τµήµατά τους απονώθηκαν στα 

µικρά νησιά που σταδιακά αποκόπτονταν λόγω της ανόδου της στάθµης της θάλασσας 

και αυξήθηκαν σε µέγεθος, ή το αντίθετο; 

Πάντως είναι σαφές ότι επήλθαν µεταβολές στην κατανοµή και τη δηµογραφία 

του M. kotschyi µέσα στις τελευταίες 10.000 χρόνια. Στην περίπτωση τη

βέβαιο ότι η πρόσφατη εισαγωγή της  επέδρασε αρνητικά στους 

πληθυσµούς του M. kotschyi. Επιπλέον, η Tarentola, φαίνεται ότι οδηγεί το M.kotschyi 

σε εξαφάνιση από τι  νησίδες τις οποίες ποικεί. Αποτελεί συνεπώς ένα πιθανά άµεσο 

κίνδυνο για την ύπαρξη των υποειδών της Κρήτης, και µελλοντική εξάπλωσή της σε 

άλλες περιοχές του Αιγαίου, ίσως απειλήσει και άλλους πληθυσµούς. 

Σε αυτό το θέµα χρειάζονται άµεσα περισσότερες οικολογικές µελέτες ώστε να 

αξιολογηθεί η πιθανή απειλή που αντιπροσωπεύει η Tarentola για τους πληθυσµούς του 
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4.12. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα κύρια συµπεράσµατα της παρούσας διατριβής είναι τα ακόλουθα: 

ποράς. 

χετικά µε τη γενετική διαφοροποίηση σε ενδοπληθυσµιακό επίπεδο, υπάρχει 

θετική συσχέτιση µε το µέγεθος του αντίστοιχου νησιού. Τα µικρά νησιά εµφανίζουν 

µηδενικό πολυµορφισµό, ενώ στα µεγάλα νησιά (Πελοπόννησος, Κύπρος) η µέγιστη 

γενετική διαφοροποίηση φθάνει στο 10%. Συνδυάζοντας τα µοριακά δεδοµένα µε µια 

γενική γνώση της σηµερινής δηµογραφικής δοµής των πληθυσµών µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι στα µεγάλα νησιά και στις ηπειρωτικές περιοχές οι πληθυσµοί του M. 

kotschyi εµφανίζουν  ένα πρότυπο αποµονωµένων δήµων µε µικρή γενετική ροή, 

γεγονός που επιτρέπει τη διατήρηση παλιά διαχωρισµένων µιτοχονδριακών απλότυπων. 

Όσον αφορά τα µικρά νησιά, τα περισσότερα αποµονώθηκαν σχετικά πρόσφατα (εντός 

του κατώτερου Πλειστόκαινου) από µεγαλύτερες χερσαίες περιοχές, οπότε οι 

αντίστοιχοι πληθυσµοί απώλεσαν το µεγαλύτερο µέρος της ποικιλότητας που περιείχαν 

κατά τη στιγµή του διαχωρισµού, λόγω φαινοµένων γενετικής παρέκκλισης.   

Παρότι η βαθµονόµηση ενός µοριακού ρολογιού είναι µια δύσκολη και 

αµφιλεγόµενη υπόθεση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, έδειξε καλή συµφωνία µεταξύ 

παλαιογεωγραφικών και µοριακών δεδοµένων, αλλά και επέτρεψε να ελεγχθούν δύο 

διαφορετικά σενάρια σχετικά µε τα γεγονότα που προκάλεσαν τους διαχωρισµούς των 

Το M. kotschyi εµφανίζει έντονη γενετική διαφοροποίηση στα νησιά του 

Αιγαίου και τις γειτονικές περιοχές. Οι πληθυσµοί του χωρίζονται από πολύ µεγάλες 

γενετικές αποστάσεις και εµφανίζουν σαφή φυλογεωγραφική δοµή. Οι οµαδοποιήσεις 

των πληθυσµών, όπως αποτυπώνονται στους κύριους κλάδους του γονιδιακού δένδρου, 

αντιστοιχούν σε γνωστές βιογεωγραφικές περιοχές πολλών διαφορετικών οµάδων 

οργανισµών. Οι περιοχές αυτές είναι  γνωστό από την παλαιογεωγραφία ότι 

διαχωρίστηκαν από θαλάσσια φράγµατα σε διάφορες φάσεις από τη διάσπαση της 

ενιαίας ξηράς της Αιγαιίδας και η αλληλουχία αυτών των διαχωρισµών φαίνεται να 

ταιριάζει µε τους αντίστοιχους διαχωρισµούς των κλάδων του γονιδιακού δένδρου του 

M. kotschyi. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η διαφοροποίηση των πληθυσµών του 

είδους είναι αποτέλεσµα βικαριανισµού. Εντούτοις ανιχνεύθηκαν και κάποια πρότυπα 

(µε εξέχον τη σύνδεση της Γαύδου µε τη Μ. Ασία) που µπορούν να αποδοθούν σε 

φαινόµενα διασ

Σ
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πληθυσµ ν του M. kotschyi. Το ένα σενάριο θεωρεί ότι η διαφοροποίηση των 

 

στη ρώτη φά  του κατακερµατισµού της Αιγαιίδας, ενώ το άλλο στα 5,3 εκ. χρόνια 

µε το τέλος της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου. Τελικά, θεωρήσαµε ότι τα µοριακά 

δεδοµένα ουν καλύτερα µε την διαδοχή των παλαιογεωγραφικών γεγονότων που 

ακολούθ

χούν στα ακόλουθα 

γεγονότα

Μειόκαιν

ο ν οποίοι υ

Χωρισµός κεντρικών – νότιων Κυκλάδων από Ηπειρωτική Ελλάδα και στη 

συνέχεια αποµόνωση της Πελοποννήσου από Β. Ελλάδα και Κύθηρα-Αντικύθηρα στα  

5-3 εκ χρόνια πριν (κατά το κατώτερο µε µέσο Πλειόκαινο).   

ό Β. Ελλάδα, Κάσου 

από Κάρ

ι ότι στο γονιδιακό 

του δένδ

ώ

πληθυσµών του είδους ξεκίνησε µε το χωρισµό της Κρήτης πριν περίπου 10 εκ. χρόνια

ν π ση

 ταιριάζ

ησαν το χωρισµό της Κρήτης από την ενιαία στεριά της Αιγαιίδας πριν 10 εκ. 

χρόνια. Με βάση αυτή την παραδοχή, και µε µια συνολική θεώρηση των δεδοµένων, οι 

διαχωρισµοί του γονιδιακού δένδρου του M. kotschyi αντιστοι

: 

Χωρισµός της Κρήτης πριν από 10 περίπου εκ. χρόνια 

Χωρισµός Μ. Ασίας-∆ωδεκανήσων από Κυκλάδες-Ηπειρωτική Ελλάδα και 

αποµόνωση του συγκροτήµατος Κάσου-Καρπάθου πριν από 10-7 εκ χρόνια (Κατώτερο 

ο - Τορτόνιο). Μεταξύ 10 και 6 εκ. χρόνων τοποθετούνται και όλοι ο βασικοί 

διαχωρισµ ί τω  κύριων κλάδων του δένδρου, οι  σχηµατίζουν πολ τοµία στο 

δενδρόγραµµα πλειοψηφικής συναποδοχής. 

Εποίκηση Κύπρου 7-5 εκ χρόνια πριν (κατά τη διάρκεια του Μεσσηνίου) 

Χωρισµός Καρπάθου από Ρόδο κατά τα τέλη Πλειοκαίνου – αρχές 

Πλειστοκαίνου. 

Χωρισµός Κυθήρων από Αντικύθηρα, Β. Σποράδων απ

παθο από τέλη Πλειοκαίνου µέχρι εντός του Πλειστοκαίνου. 

Χωρισµός Φούρνων από Μαράθι (Β. ∆ωδεκάνησα), Πεταλίδα από 

Ποντικονήσι, Αλόννησος από Περιστέρα και Αγ. Γεώργιος από Καστελόριζο κατά το 

κατώτερο Πλειστόκαινο. 

 

Κάτι αξιοσηµείωτο στη φυλογεωγραφία του M. kotschyi είνα

ρο έχουν διατηρηθεί διαχωρισµοί που συνέβησαν στο παρελθόν, παρότι στη 

συνέχεια οι αντίστοιχες περιοχές ενώθηκαν ξανά. Τέτοιες περιπτώσεις είναι µεταξύ 

άλλων ο διαχωρισµός της Πελοποννήσου από τη Β. Ελλάδα, που συνέβη στο Πλειόκαινο 

αλλά κατόπιν επανασυνδέθηκαν στο Πλειστόκαινο και οµοίως ο χωρισµός των 

κεντρικών και νότιων Κυκλάδων από τις Βόρειες. Πιθανή ερµηνεία γι΄ αυτό το 
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φαινόµενο είναι η ύπαρξη άλλων γεωγραφικών φραγµών που δεν επέτρεψαν στους 

διαχωρισµένους πληθυσµούς να έρθουν ξανά σε επαφή ή ότι και αν υπήρξε επαφή οι 

αντίστοιχοι απλότυποι δεν επιβίωσαν ή δεν ανιχνεύθηκαν.     

Σε συγκρίσεις µε µοριακά δεδοµένα από άλλους οργανισµούς της περιοχής του 

Αιγαίου, 

δ

π ε

ράδων από την κεντρική Ελλάδα στα τέλη 

Πλειστοκ

ατα της παρούσας 

µελέτης. 

οστάσεων που τους χωρίζουν. Οι γενετικές αποστάσεις µε βάση το 

µιτοχονδριακό DNA δεν θεωρούνται ασφαλές κριτήριο για τον προσδιορισµό 

διαφορετικών ειδών. Χρειάζονται συνεπώς και άλλοι γενετικοί δείκτες, µορφολογικές 

µελέτες αλλά  πιθανώς και πειραµατικές διασταυρώσεις πριν καταλήξει κανείς να 

προσδιορίσει συγκεκριµένες φυλογενετικές οµάδες ως διαφορετικά είδη. Από την άποψη 

της γενετικής της διατήρησης, οι διάφοροι κλάδοι του M. kotschyi ασφαλώς και 

συνιστούν εξελικτικά σηµαντικές µονάδες, κάποιες από τις οποίες πιθανώς χρειάζονται 

προστασία, λόγω των µικρών και γεωγραφικά εντοπισµένων πληθυσµών τους. Στα 

που εµφανίζουν παρόµοια πρότυπα βικαριανιστικής διαφοροποίησης, φάνηκε 

ότι αντίστοιχοι φυλογεωγραφικοί διαχωρισµοί δεν έχουν προκληθεί πάντα από τα ίδια 

παλαιογεωγραφικά γεγονότα. Το γένος χερσαίων µαλακίων Albinaria παρουσιάζει 

παρόµοια ιστορία διαφοροποίησης στο χώρο του Αιγαίου µε αυτή του M. kotschyi, αν 

και στην πρώτη περίπτωση τα φυλογεωγραφικά πρότυπα είναι αρκετά συγκεχυµένα και 

ασαφή. Πάντως και στις ύο περιπτώσεις ο κατακερµατισµός της Αιγαιίδας που συνέβη 

κατά το ανώτερο Μειόκαινο ροκάλεσ  τους κύριους φυλογεωγραφικούς διαχωρισµούς. 

Στην περίπτωση των βατράχων του γένους Rana και της σαύρας Podarcis erhardii και 

του παραφυλετικού προς αυτή είδους P. peloponnesiaca  φαίνεται ότι η διαφοροποίησή 

τους στο χώρο του Αιγαίου ξεκίνησε µε το τέλος της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου. 

Μεταξύ M. kotschyi και Podarcis υπάρχουν κάποιοι κοινοί φυλογεωγραφικοί 

διαχωρισµοί, όπως ο χωρισµός της Πελοποννήσου από τη Β. Ελλάδα στο κατώτερο 

Πλειόκαινο και ο χωρισµός των  Β. Σπο

αίνου µε αρχές Πλειοκαίνου. 

Η σύγκριση του γονιδιακού δένδρου του M. kotschyi µε τα  µορφολογικά 

υποείδη του, έδειξε ότι γενικά υπάρχει µια καλή συµφωνία, αν και σε αρκετές 

περιπτώσεις οι διαχωρισµοί κάποιων υποειδών στερούνται φυλογενετικής στήριξης. Η 

κατάταξη των υποειδών σε οµάδες υποειδών από τον Beutler (1981) φαίνεται να έχει πιο 

στέρεη φυλογενετική βάση. Πάντως είναι αναγκαία µια συνολική ταξινοµική 

αναθεώρηση των σηµερινών υποειδών µε βάση τα µοριακά ευρήµ

Συναφές, είναι και το ερώτηµα του κατά πόσο κάποιοι πληθυσµοί του M. 

kotschyi µπορούν να χαρακτηριστούν ως χωριστά είδη εξαιτίας των πολύ µεγάλων 

γενετικών απ
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πλαίσια υτά πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο η πιθανή εξάπλωση τoυ σαµιαµιδιού 

ι να επιδράσει αρνητικά ή και να 

οδηγήσει σε εξαφάνιση κάποιους από τους πληθυσµούς του M. kotschyi. Η παρουσία της 

Tarentola στην Ελλάδα είναι αποτέλεσµα πρόσφατης ανθρωπόχωρης διασποράς, κάτι 

που δείξα µένα 

πεδίου απ

α

Tarentola mauritanica στον Ελλαδικό χώρο ενδέχετα

µε στην παρούσα µελέτη για την παρουσία του είδους στην Κρήτη. ∆εδο

ό την Κρήτη και τις περιφερειακές νησίδες της δείχνουν ότι η Tarentola πιθανά 

ανταγωνίζεται το Μ. kotschyi και το οδηγεί σε εξαφάνιση  από νησίδες που εποικεί. 
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Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, είναι ένας χώρος µε πολύπλοκη γεωλογική 

ιστορία, µεγάλη βιοποικιλότητα, όπου συντελούνται έντονες εξελικτικές διεργασίες, 

αλλά  όµως είχε ελάχιστα προσελκύσει το ενδιαφέρον των εξελικτικών βιολόγων. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η αποκάλυψη των φυλογεωγραφικών προτύπων της 

σαύρας Me

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

diodactylus kotschyi και η συσχέτισή τους µε την παλαιογεωγραφική ιστορία 

της περιο  οργανισµός για τέτοιου 

είδους µ

ς πρώτης υποµονάδας του µιτοχονδριακού 

γονιδίου ν 43 

διαφορετικούς πληθυσµούς. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το M. kotschyi εµφανίζει 

έντονη γενετική διαφοροποίηση στα νησιά του Αιγαίου και τις γειτονικές περιοχές. Οι 

πληθυσµοί του χωρίζονται από πολύ µεγάλες γενετικές αποστάσεις, που σε κάποιες 

περιπτώσεις ξεπερνούν το 30%. Οι διάφορες µέθοδοι φυλογενετικής ανάλυσης 

συγκλίνο ε β ι

ρίζονται µε τιµές bootstrap µεγαλύτερες από 90% και εµφανίζουν σαφή 

γεωγραφ

 «Κλάδος Κάσου-

Καρπάθο µ ς

 Αστακίδα (µονοφυλετικός κλάδος), 3. «Κλάδος Κυκλάδων»: 

Κεντρικέ και νότιες Κυκλάδες (Πάρος, Σέριφος, Μήλος, Αµοργός, Αστυπάλαια),         

4. «Κλάδ

χής του Αιγαίου. Το M. kotschyi θεωρήθηκε ιδανικός

ελέτη επειδή παρουσιάζει ευρεία εξάπλωση στα νησιά του Αιγαίου και τις 

γειτονικές ηπειρωτικές στεριές και επιπλέον εµφανίζει µεγάλη µορφολογική 

διαφοροποίηση µε τουλάχιστον 25 περιγραφέντα υποείδη.  

Για να διερευνηθεί η φυλογεωγραφία του είδους προσδιορίστηκε η 

νουκλεοτιδική αλληλουχία ενός τµήµατος τη

της κυτοχρωµικής οξειδάσης, από 105 άτοµα που αντιπροσωπεύου

υν σε µια κοινή τοπολογία που π ριλαµ άνε  10 κύριους µονοφυλετικούς 

κλάδους που στη

ική δοµή. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:   

1. «Κλάδος Κρήτης»: Κρήτη και δορυφορικές νησίδες, 2.

υ»: Περιλα βάνει του  απλότυπους από Κάσο, Κάρπαθο και Πρασονήσι 

(µονοφυλετικός κλάδος) µαζί µε τους απλότυπους από τα νησάκια Β∆ της Καρπάθου, 

Σοφράνο, Τρία νησιά και

ς 

ος Ηπειρωτικής Ελλάδας»: Περιλαµβάνει τους απλότυπους από Πελοπόννησο, 

Αίγινα και Τήνο («κλάδος Πελοποννήσου»), Βόρεια Ελλάδα και Σποράδες («κλάδος Β. 

Ελλάδας»), Κύθηρα, Αντικύθηρα («κλάδος Κυθήρων-Αντικυθήρων»), 5. «Κλάδος Β. 

∆ωδεκανήσων», 6. «Κλάδος Γαύδου – Καστελόριζου – Akschehir», 7. «Κλάδος 

Κύπρου», 8. «Κλάδος Αδάνων», 9. «Κλάδος Ισραήλ», 10. «Κλάδος Σελεύκειας». 
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Οι οµαδοποιήσεις των πληθυσµών, όπως αποτυπώνονται στους κύριους 

κλάδους του γονιδιακού δένδρου, αντιστοιχούν σε γνωστές βιογεωγραφικές περιοχές 

πολλών διαφορετικών οµάδων οργανισµών. Οι περιοχές αυτές είναι  γνωστό από την 

παλαιογε

π

 διαχωρισµένων µιτοχονδριακών απλοτύπων. 

Αντιθέτω

ε

ό

ωγραφία ότι διαχωρίστηκαν από θαλάσσια φράγµατα σε διάφορες φάσεις από 

τη διάσπαση της ενιαίας ξηράς της Αιγαιίδας και η αλληλουχία αυτών των διαχωρισµών 

φαίνεται να ταιριάζει µε τους αντίστοιχους διαχωρισµούς των κλάδων του γονιδιακού 

δένδρου του M. kotschyi. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η διαφοροποίηση των 

πληθυσµών του είδους είναι αποτέλεσµα βικαριανισµού. Εντούτοις ανιχνεύθηκαν και 

κάποια πρότυπα (µε εξέχον τη σύνδεση του κλάδου της Γαύδου µε της Μ. Ασία) που 

µπορούν να αποδοθούν σε φαινόµενα διασποράς. 

Σχετικά µε τη γενετική διαφοροποίηση σε ενδοπληθυσµιακό επίπεδο, υπάρχει 

θετική συσχέτιση µε το µέγεθος του αντίστοιχου νησιού. Τα µικρά νησιά εµφανίζουν 

µηδενικό πολυµορφισµό, ενώ στα µεγάλα νησιά (Πελοπόννησος, Κύπρος) η µέγιστη 

γενετική διαφοροποίηση φθάνει στο 10%. Συνδυάζοντας τα µοριακά δεδοµένα µε µια 

γενική γνώση της σηµερινής δηµογραφικής δοµής των ληθυσµών µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι στα µεγάλα νησιά και στις ηπειρωτικές περιοχές οι πληθυσµοί του M. 

kotschyi εµφανίζουν ένα πρότυπο αποµονωµένων δήµων µε µικρή γενετική ροή, γεγονός 

που επιτρέπει τη διατήρηση παλαιά

ς, στα µικρά νησιά, ο µηδενικός πολυµορφισµός οφείλεται σε φαινόµενα 

γενετικής παρέκκλισης.  

Παρότι η βαθµονόµηση ενός µοριακού ρολογιού είναι µια δύσκολη και 

αµφιλεγόµενη υπόθεση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, έδειξε καλή συµφωνία µεταξύ 

παλαιογεωγραφικών και µοριακών δεδοµένων, αλλά και επέτρ ψε να ελεγχθούν δύο 

διαφορετικά σενάρια σχετικά µε τα γεγονότα που προκάλεσαν τους διαχωρισµούς των 

πληθυσµών του M. kotschyi. Το ένα σενάριο θεωρεί ότι η διαφοροποίηση των 

πληθυσµών του είδους ξεκίνησε µε το χωρισµό της Κρήτης πριν περίπου 10 εκ. χρόνια 

στην πρώτη φάση του κατακερµατισµού της Αιγαιίδας, ενώ το άλλο στα 5,3 εκ. χρόνια 

µε το τέλος της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου. Τελικά, θεωρήσαµε τι τα µοριακά 

δεδοµένα ταιριάζουν καλύτερα µε την διαδοχή των παλαιογεωγραφικών γεγονότων που 

ακολούθησαν το χωρισµό της Κρήτης από την ενιαία στεριά της Αιγαιίδας πριν 10 εκ. 

χρόνια. Με βάση αυτή την παραδοχή, όλοι ο βασικοί διαχωρισµοί των κύριων κλάδων 

του δένδρου (οι οποίοι σχηµατίζουν πολυτοµία στο δενδρόγραµµα πλειοψηφικής 

συναποδοχής) τοποθετούνται µεταξύ 10 και 6 εκ. χρόνων, ενώ ο χωρισµός των 

κεντρικών – νότιων Κυκλάδων από την  Ηπειρωτική Ελλάδα και στη συνέχεια 
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αποµόνωση της Πελοποννήσου από Β. Ελλάδα και Κύθηρα-Αντικύθηρα, τοποθετείται 

στα  5-3 εκ χρόνια πριν (κατά το κατώτερο µε µέσο Πλειόκαινο), ενώ ο χωρισµός της 

Καρπάθου από τη Ρόδο φαίνεται να συνέβη κατά τα τέλη Πλειοκαίνου – αρχές 

Πλειστοκαίνου. 

Σε συγκρίσεις µε µοριακά δεδοµένα από άλλους οργανισµούς της περιοχής του 

Αιγαίου (Albinaria, Podarcis, Rana) που εµφανίζουν παρόµοια πρότυπα βικαριανιστικής 

διαφοροποίησης, φάνηκε ότι αντίστοιχοι φυλογεωγραφικοί διαχωρισµοί δεν έχουν 

προκληθε πάντα από τα ίδια παλαιογεωγραφικά γεγονότα. Το  γένος χερσαίων 

µαλακίων Albinaria παρουσιάζει παρόµοια ιστορία διαφοροποίησης στο χώρο του 

Αιγαίου µε αυτή του M. kotschyi, µε τον κατακερµατισµό της Αιγαιίδας κατά το ανώτερο 

Μειόκαινο να προκαλεί τους κύριους φυλογεωγραφικούς διαχωρισµούς. Στην περίπτωση 

των βατράχων του γένους Rana και της σαύρας Podarcis erhardii και του 

παραφυλετικού προς αυτή είδους P. peloponnesiaca  η διαφοροποίησή τους στο χώρο 

του Αιγαίου φαίνεται να ξεκίνησε µε το τέλος της κρίσης αλατότητας του Μεσσηνίου.  

Η αντιστοιχία των κλάδων του γονιδιακού δένδρου µε τα  µορφολογικά 

υποείδη του M. kotschyi, έδειξε ότι γενικά υπάρχει µια καλή συµφωνία, αν και σε 

αρκετές περιπτώσεις κάποια υποείδη δεν είναι µονοφυλετικά. Η κατάταξη των υποειδών 

σε οµάδες υποειδών από τον Beutler (1981) φαίνεται να έχει πιο στέρεη φυλογενετική 

βάση. Πάντως είναι αναγκαία µια συνολική ταξινοµική αναθεώρηση των σηµερινών 

υποειδών µε βάση τα µοριακά ευρήµατα της παρούσας µελέτης. Συναφές, είναι και το 

ερώτηµα του κατά πόσο κάποιοι πληθυσµοί του M. kotschyi µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως χωριστά είδη εξαιτίας των πολύ µεγάλων γενετικών αποστάσεων που τους χωρίζουν 

και των αντίστοιχα µεγάλων χρόνων αποµόνωσης. Οι γενετικές αποστάσεις µε βάση το 

µιτοχονδριακό DNA δεν θεωρούνται ασφαλές κριτήριο για τον προσδιορισµό 

διαφορετικών ειδών. Χρειάζονται συνεπώς και άλλοι γενετικοί δείκτες, µορφολογικές 

µελέτες αλλά πιθανώς και πειραµατικές διασταυρώσεις πριν καταλήξει κανείς να 

προσδιορίσει συγκεκριµένες φυλογενετικές οµάδες ως διαφορετικά είδη. Από την άποψη 

της γενετικής της διατήρησης (conservation genetics), οι κύριοι φυλογενετικοί κλάδοι 

του M. kotschyi ασφαλώς και συνιστούν εξελικτικά σηµαντικές µονάδες (evolutionary 

significant units), κάποιες από τις οποίες πιθανώς χρειάζονται προστασία για τη 

διατήρησή τους, λόγω των µικρών και γεωγραφικά εντοπισµένων πληθυσµών τους (π.χ 

πληθυσµοί Κρήτης και δορυφορικών νησίδων). Στα πλαίσια αυτά πρέπει να ελεγχθεί 

κατά πόσο µια µελλοντική περαιτέρω εξάπλωση τoυ σαµιαµιδιού Tarentola mauritanica 

στον Ελλαδικό χώρο (του οποίου η παρουσία στην Ελλάδα είναι αποτέλεσµα 

ί 
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ανθρωπόχωρης µεταφοράς) ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά ή και να οδηγήσει σε 

ς από τους πληθυσµούς του M. kotschyi, µέσω ανταγωνισµού ή 

θήρευσης. 

εξαφάνιση κάποιου
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ABST

The Aegean archipelago is an area with complicated and turbulent geological 

history, great biodiversity, where intense evolutionary processes have taken place, but 

which had little attracted the scientific interest of the evolutionary biologists. 

The aim of the present study was to elucidate the phylogeographical patterns of 

the geck

monophyletic clades supported by high 

bootstrap

RACT 

 

Study of the phylogeography of Mediodactylus kotschyi (Sauria: Gekkonidae) in the 

Aegean archipelago and the adjacent mainland 

 

o Mediodactylus kotschyi and to interrelate them with the paleogeographic 

history of the area. M. kotschyi was considered as an ideal model organism for such a 

study because of its wide distribution on the Aegean islands and the adjacent mainland 

and its great morphological differentiation with at least 25 different described subspecies. 

In order to study the phylogeography of the species, I sequenced a part of the 

first subunit of the cytochrome oxidase mitochondrial gene, from 105 individuals, 

representing 43 different populations. The results showed that populations of M. kotschyi 

exhibit a great genetic differentiation and are separated with very big genetic distances, 

which in some cases exceed 30%. Different methods of phylogenetic analysis point to 

one topology, which consists of 10 main 

 values (>90%), and  are clearly  structured in a geographical scale. These 

clades are the following: 

1) “Crete and satellite islets”, 2) “Kasos-Karpathos complex”: includes the 

haplotypes from Kasos, Karpathos, Prasonisi (which form a monophyletic group) and the 

islets of Sofrano, Tria Nisia and Astakida (monophyletic group), 3) “Central and south 

Cyclades complex”, 4) “Continental Greece complex”:includes the haplotypes from 

Peloponnese, Aigina and Tinos (“Peloponnese clade”), North Greece and Sporades (“N. 

Greece clade”), Kythira and Antikythira clade , 5) “N. Dodecanese clade”, 6) “Gavdos-

Kastelorizo-Akschehir clade”, 7) “Cyprus clade”, 8) “Adana clade”, 9) “Israel clade”, 10) 

“Silifke clade”. 

The geographic distribution of the main clades of the gene tree, correspond to 

previously recognized biogeographical regions of a wide spectrum of organisms. These 

regions, with the present knowledge of the paleogeographical history, have been 

separated by sea barriers following the breaking of the unite land of “Aegeais”,  which 
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once occupied the area of the present Aegean archipelago. The sequence of these 

separations fits well with the separations of the populations according to the gene tree of 

M. kotschyi.  This fact clearly indicates that the differentiation of the species’ populations 

is due to vicarianism. However, some phylogeographic patterns  (such as the connection 

of Gavdo

started about 10 Mya, when “Aegeais” started to break apart, while the second assumes 

The comparison with the molecular data from other organisms distributed in the 

s haplotypes with those of Asia Minor) can be attributed to dispersal events. 

If we focus on the intrapopulation divergence, there is a positive correlation 

with the island size. Smaller islands have zero polymorphism , while for the larger ones 

(like Cyprus and Peloponnese) genetic divergence reaches up to 10%. By combining 

molecular data with a general knowledge of the present demographic structure of the 

populations, we can hypothesize that in the bigger islands and the continental areas, M. 

kotschyi has a demographic pattern of isolated demes with low genetic flow, that permits 

different old separated genalogical mitochondrial lineages to persist in the present day 

populations. On the contrary, in the small islands, zero polymorphism is due to genetic 

drift.       

Although the calibration of a molecular clock is a difficult and controversial 

subject, in this case, not only showed good agreement between molecular and 

paleogeographical data, but also permitted to check  two different scenarios for the 

paleogegraphical events that caused the separation of the M. kotschyi populations. 

The first scenario assumes  that the divergence of the populations of the species 

that this happened at 5,3 Mya when the Messinian salinity crisis ended. Finally, I 

concluded that molecular data fit better with the sequence of paleogeographical events 

that followed the separation of Crete from “Aegeais” 10 Mya. Based on this assumption , 

the separations of the main clades of the tree (which form a basal polytomy in the 

consensus tree) are placed between 10 to 6 Mya, while the separation of the mass of 

Central-South Cyclades from mainland Greece and the isolation of Peloponnese fron N. 

Greece and Kythira-Antikythira are placed 5 to 3 mya (during the lower-middle 

Pleiocene. The separation of Karpathos from Rhodes must have happened at the end of 

Pleiocene – beginning of Pleistocene. 

same region (the genus of land snails Albinaria, the Podarcis erhardii complex and the 

Rana ridibunda complex) and have similar patterns of vicarian differentiation, showed 

that correspondent  phylogeographic separations are not always due to the same 

paleogeographic event. The genus Albinaria has as similar history of differentiation in 
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the Aegean with that of M. kotschyi, where the breaking of  “Aegeais” during  the upper 

Meiocene caused the major phylogeographic separations. For the frogs of the genus Rana 

and the Podarcis erhardii complex, their differentiation  in the Aegean seems to have 

been initi ted after the end of the Messinian salinity crisis. 

The correspondence of the gene tree clades with the morphological subspecies of M. 

kotschyi is generally good, although in some cases there are subspecies which do not 

have monophyletic origin. The inclusion of the subspecies into groups of subspecies by 

Beutler (1981) seems to be phylogenetically more robust. In any case, a revision of the 

taxonomic status of the present subspecies based on the molecular findings of this study 

is absolutely necessary.  Relevant to the taxonomic problems is the question whether 

some populations of M. kotschyi can be assigned a full species status, because of the 

extremely large genetic distances and the consequent long times that seperate them. 

Genetic distances based on mitochondrial DNA are not a safe criterion for determine 

different species. So, other genetic markers, morphological studies or even experimental 

crosses are needed before someone decides to determine different phylogenetic groups as 

species. From the point of view of conservation genetics, the main phylogenetic clades 

can be obviously treated as Evolutionary Significant Units (ESUs). Some of these ESUs 

could be threatened and in need for conservation because of their small population size 

and their geographically restricted populations (e.g populations of Crete and satellite 

islets). Under a conservational frame, it has to be checked whether a further expansion of 

the gecko Tarentola mauritanica in the Aegean (which seems that has been imported to 

Greece by humans) may affect in the near future the survival of  the populations of M. 

kotschyi through competition or predation. 

a
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ΠΑΡ
ΠΑΡΑ

ΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΡΤΗΜΑ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Εργαστηριακά Πρωτόκολλα 

τόκολλα εξαγωγής DN

 

Α. Πρω A 

989) 

άζωτο.  σε αιθανόλη, τεµαχίζεται µε τη βοήθεια λαβίδων 

ένα σωλήνα eppendorf των 2 ml προστίθενται µαζί µε τον ιστό, 1ml ρυθµιστικό διάλυµα 

εξαγωγής (extraction buffer) (0.1Μ EDTA, pH:8, 0.05M Tris, pH:8), 125µl SDS 10% 

και ακ

προστί 10 mg/ml) και η επώαση συνεχίζεται στους 550 για 

ουθεί ο καθαρισµός του DNA µε προσθήκη ίσου όγκου µίγµατος 

φυγοκέ δατική φάση που 

φυγοκέ ση και στη συνέχεια 

(3M, p

ώρα σε  δωµατίου ακολουθεί φυγοκέντρηση  στις 14.000 rpm για 10 λεπτά 

αποµάκρυνση των αλάτων και του SDS, ξήρανση στον αέρα και διάλυση σε 100-200 µl 

νερό ή ται αν αφεθεί στους 37  C για 

περιέχε γµατοποιείται για µία 

 

Α1. Εξαγωγή ολικού DNA (Sambrook et al., 1

 

Κόβεται 0,5 cm από την ουρά της σαύρας και ο ιστός λειοτριβείται µε υγρό 

Αν ο ιστός είναι διατηρηµένος

και αφήνεται για 15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου για να εξατµιστεί η αιθανόλη.  Σε 

ολουθεί επώαση στο υδατόλουτρο, στους 550 για 30 λεπτά. Στη συνέχεια 

θενται 10µl πρωτεϊνάσης k (

όλη τη νύχτα. 

Ακολ

φαινόλης- χλωροφορµίου- ισοαµυλικής αλκοόλης 50% - 48% - 2%. Γίνεται 

ντρηση  στις 14.000 rpm για 10 λεπτά και λαµβάνεται η υ

περιέχει το DNA. Επαναλαµβάνεται αυτό το στάδιο, αν χρειαστεί και κατόπιν 

αποµακρύνονται τα ίχνη φαινόλης µε προσθήκη ενός όγκου  χλωροφόρµιο και 

ντρηση όπως προηγουµένως. Λαµβάνεται ξανά η υδατική φά

γίνεται κατακρήµνιση του DNA µε προσθήκη 1/10 του συνολικού όγκου οξικού νατρίου 

H:5.2) και ίσου όγκου ισοπροπανόλης. Το διάλυµα αφήνεται για µισή περίπου 

 θερµοκρασία

και αποµάκρυνση της προπανόλης. Τέλος, γίνεται ξέπλυµα µε αιθανόλη 70% για την 

 ΤΕ. Καλύτερη επαναδιάλυση του DNA επιτυγχάνε ο

µερικές ώρες. 

Ελέγχουµε την απόδοση της εξαγωγής του DNA χρησιµοποιώντας 2µl από το 

τελικό διάλυµα για ηλεκτροφόρηση σε πήγµα αγορόζης 0.8% σε διάλυµα TBE 1 Χ, που 

ι βρωµιούχο αιθίδιο (0.5 µg/ml). Η ηλεκτροφόρηση πρα

ώρα στα 120V.  
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Το διάλυµα του DNA, είναι κατόπιν κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί στην 

ωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR). αλυσιδ

άζωτο. Αν ο ιστός είναι διατηρηµένος σε αιθανόλη, τεµαχίζεται µε τη βοήθεια λαβίδων 

και αφ ιστεί η αιθανόλη.  Σε 

εξαγωγ  και 50 µl Tide® υγρό για καθάρισµα 

Στη συ

ταχύτη ται σε ψυχόµενη φυγόκεντρο 

ξανά γ

λευκή ενο µεταφέρεται σε νέο eppendorf  και προστίθεται ένας 

κατακρ αι µετά φυγοκεντρείται όπως προηγουµένως για 20 λεπτά. 

Φυγοκ

αφήνετ  ξήρανση στον αέρα και τέλος διαλύεται σε 100-200 µl νερό ή ΤΕ. 

ώρες. 

Παρασκευάζεται 10% w/v διάλυµα Chelex σε αποστειρωµένο dH O, και 

µοιράζ ά σωλήνα), οι οποίοι µπορούν να 

πρωτεϊ , υπό συνεχή 

 

Α2. Εξαγωγή ολικού DNA (από Bahl & Pfenninger, 1996 τροποποιηµένο 

από A. Colombari) 

 

Κόβεται 0,5 cm από την ουρά της σαύρας και ο ιστός λειοτριβείται µε υγρό 

ήνεται για 15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου για να εξατµ

ένα σωλήνα eppendorf των 1,5 ml προστίθενται µαζί µε τον ιστό, 750 µl διάλυµα 

ής (extraction buffer) (700 µl  dH2O

ρούχων) και ακολουθεί επώαση στο υδατόλουτρο, στους 37ο – 50ο C για  όλη τη νύχτα. 

νέχεια, προστίθενται 210 µl κορεσµένο διάλυµα NaCl, αναταράσσεται µε µέτρια 

τα σε συσκευή vortex για 10 λεπτά και φυγοκεντρεί

στις 14.000 rpm για 30 λεπτά στους 40 C. Κατόπιν, το υπερκείµενο µεταφέρεται σε 

σωλήνα eppendorf των 2 ml, προστίθεται ένας όγκος χλωροφορµίου και φυγοκεντρείται 

ια 15 λεπτά. Οι βρωµιές που πιθανώς υπάρχουν στο διάλυµα σχηµατίζουν µια 

µεσόφαση. Το υπερκείµ

όγκος κρύας ισοπροπανόλης.  Το διάλυµα αφήνεται στους –20ο C για 1-3 ώρες για να 

ηµνιστεί το DNA, κ

Αποµακρύνεται η ισοπροπανόλη  και προστίθεται 0,5 ml  αιθανόλη 70% v/v. 

εντρείται για 10 λεπτά, αποµακρύνεται η  αιθανόλη και το κατακρηµνισµένο DNA 

αι για

Καλύτερη επαναδιάλυση του DNA επιτυγχάνεται αν αφεθεί στους 37ο C για µερικές 

 

Α3. Εξαγωγή ολικού DNA µε Chelex 

 

2

εται σε σωλήνες eppendorf του 1,5 ml (100 µl αν

φυλαχτούν στους –20o C. Προστίθεται ένα µικρό κοµµάτι ιστού (<1mm3) και 5 µl 

νάση k (20 mg/µl). Οι σωλήνες τοποθετούνται στους 55ο C

ανάδευση, για όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια το διάλυµα φυγοκεντρείται στις 14.000 rpm 

για 2 λεπτά και λαµβάνεται 1µl από το υπερκείµενο το οποίο χρησιµοποιείται για την 
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PCR. Σ

από ένα η, όπως προηγουµένως, να λαµβάνεται 

είµµατα 

του ιστ υλάσσεται στους –20 C. Το διάλυµα αυτό µπορεί να καθαρισθεί 

νυστέρι, αποµονώνεται από πήγµα αγαρόζης χαµηλής τήξεως το κοµµάτι 

προσπά

µέχρι τ . Ο σωλήνας τοποθετείται στους 65

θερµοκ ι ίσος όγκος ζεστής φαινόλης, αναδεύεται καλά και 

φαινόλ

όγκος ις 14000 rpm για 5 λεπτά. 

0 0 

όλη τη

το DNA κατακάθεται µε τη µορφή ιζήµατος. Αποµακρύνεται προσεκτικά η αιθανόλη και 

προστί

Αφαιρε ι στον επιθυµητό όγκο. 

Γ. Πρωτόκολλο Sequencing µε τη Thermo Sequenase της Amersham Pharmacia 

Biotech

mo Sequenase παρέχεται µαζί µε το κατάλληλο 

ddNTP oche (Cat.# O 775304) και τα dNTPs της εταιρείας 

Promega (Cat.# U1240). Τα µίγµατα ddNTP/dNTPs έχουν συγκέντρωση … 

 

Για κάθε αντίδραση sequencing χρησιµοποιούνται οι παρακάτω ποσότητες 

αντιδραστηρίων (εκτός από τα τέσσερα µίγµατα  ddNTP/dNTPs) 

’ αυτή τη µορφή, το διάλυµα του DNA δεν µπορεί να διατηρηθεί για περισσότερο 

 µήνα γι’ αυτό πρέπει µε µια φυγοκέντρησ

το υπερκείµενο διάλυµα του DNA χωρίς τα σφαιρίδια του  Chelex και τα υπολ

ού και να φ

επιπλέον µε φαινόλη και χλωροφόρµιο.  

 

 

Με 

που περιέχει την επιθυµητό προϊόν DNA και µεταφέρεται σε σωλήνα eppendorf. Γίνεται 

θεια να παρθεί όσο το δυνατό µικρότερη ποσότητα αγαρόζης. Προστίθεται νερό 

α 500 µl και 1/10 του όγκου οξικό νάτριο 3Μ 0 

C για 10-15 λεπτά ώστε να λειώσει η αγαρόζη. Παράλληλα ζεσταίνεται στην ίδια 

ρασία φαινόλη. Προστίθετα

φυγοκεντρείται στις 14000 rpm για 10 λεπτά. Το υπερκείµενο µεταφέρεται σε καθαρό 

σωλήνα και επαναλαµβάνεται η διαδικασία µία ή δύο φορές, αν χρειαστεί, µε κρύα 

η ώστε να αποµακρυνθεί τελείως η αγαρόζη. Στη συνέχεια προστίθεται ένας 

χλωροφορµίου και ακολουθεί φυγοκέντρηση  στ

Λαµβάνεται ξανά το υπερκείµενο και το DNA κατακρηµνίζεται µε την προσθήκη 2-2,5 

όγκων απόλυτης αιθανόλης (100%) και ψύξη στους -80 C  για 30 λεπτά ή στους -20 C 

 νύχτα. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 14000 rpm για 20 λεπτά. Σε αυτή τη φάση 

θεται 1 ml αιθανόλης 70% και  φυγοκεντρείται  στις 14000 rpm για 10 λεπτά. 

ίται η αιθανόλη, το DNA ξηραίνεται και επαναδιαλύετα

 

 Inc. 

 

Η DNA πολυµεράση Ther

ρυθµιστικό διάλυµα (20X) και ένα ρυθµιστικό διάλυµα για την αραίωση του ενζύµου.Τα 

s ήταν της εταιρείας R
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 Γι
Αρχική 

συγκέντρωση 
α µία αντίδραση 

Ρυθµιστικό διάλυµα 20X 20Χ 1,25 µl 

Αραιωµένο ένζυµο  32 u / µl 1µl (3 u / µl) 

dd H2O - ως τον απαραίτητο όγκο 

Σηµασµένος Εκκινητής 2 pmol /µl 2 pmol 

προϊόν PCR ~ 5-20 ng / µl  50-200 ng 

συνολικός όγκος  17,5 µl 

 

Αρχικά, σηµαίνεται ο εκκινητής µε [γ- ]-ATP (end labeling). Για κάθε 

αντίδραση χρησιµοποιούνται 2 pmol εκκινητή και η σήµανση γίνεται σύµφωνα µε το 

πρωτόκολλο από το kit fmol DNA Cycle Sequencing System της Promega (Cat.# 

Q4100). 

Παράλληλα, παρασκευάζεται ένα κοινό µίγµα για όλες τις αντιδράσεις (+10% 

επιπλέον ποσότητα για να επαρκέσει), το οποίο περιέχει το ρυθµιστικό διάλυµα, το 

αραιωµένο ένζυµο και  dd H O. Το ένζυµο αραιώνεται στο ειδικό ρυθµιστικό διάλυµα σε 

αναλογία 1:11 ώστε να έχει συγκέντρωση ~ 3 u / µl  πριν την προσθήκη στο µίγµα. Για 

κάθε αντίδραση µαρκάρονται τέσσερα σωληνάκια PCR ως A, C, G και T, στα οποίο 

προστίθεται 1 µl από το αντίστοιχο µίγµα ddNTP / dNTPs. Σε ένα χωριστό σωληνάκι, 

τοποθετείται για κάθε αντίδραση η απαραίτητη ποσότητα DNA και σηµασµένου 

εκκινητή και στη συνέχεια η ανάλογη ποσότητα του αρχικού µίγµατος ώστε ο τελικός 

όγκος να είναι 17,5 µl. Από το µίγµα αυτό προστίθενται 4 µl σε κάθε ένα από τα τέσσερα 

σωληνάκια της αντίδρασης. Στη συνέχεια γίνεται cycle sequencing σε συσκευή PCR. 

Μετά το τέλος της αντίδρασης προστίθενται σε κάθε σωληνάκι 2 µl stop solution (10 

mM NaOH, 95% formamide καθαρό, 0,05% bromophenol blue, 0,05% xylene cyanole). 

κτωµα πολυακρυλαµίδης δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

32

2

Οι θερµοκρασίες σύνδεσης για την αντίδραση του cycle sequencing για κάθε 

εκκινητή και η διάρκεια των ηλεκτροφορήσεων του προϊόντος της αντίδρασης στο 

κατακόρυφο πή
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Εκκινητές Θερµοκρασία 
σύνδεσης ( C) 

∆ιάρκεια ηλεκτροφόρησης 
o (ώρες) 

LCO1490 65 2,0 και 5,3 
HCO2198 65 2,0 και 5,3 

HCOI6567 50 1, 7 και 5, 0 
60 1, 7 και 5, 0 

HCOI6570 60 1, 7 και 5, 0 

LCOI5973 50 1, 7 και 5, 0 

LCOI5982 

 

Οι αντιδράσεις του  cycle sequencing  πραγµατοποιήθηκαν σε συσκευή Perkin-

Elmer Gene Amp PCR System 9600 και το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν το 

ακόλουθο: 

Προεπώαση: 94  C για 2 min 

Τριάντα κύκλοι που περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 

Αποδιάταξη (denaturation): 94  C για 30 sec 

Πρόσδεση (annealing): [βλ. προηγούµενο πίνακα] για 30 sec 

Επιµήκυνση (extension): 72  C για 

0

0

0 30 sec 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ 
 

89 999 99 9
90 123 45 9

                      111 111 111 122 222 222 223 333 333 333 444 444 444 455 555 555 556 666 666 666 777 777 777 788 888 888 8
          123 456 789 012 345 678 901 234 567 890 123 456 789 012 345 678 901 234 567 890 123 456 789 012 345 678 901 234 567 8
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Milos2_1  ..C ..C ... ..C ..A ..G ..C ..T ..T ... ..G ..G ..C ..A ... ... ..C ..A ..A ... ..G ... ..C ..G ..C ..G ..C ... ... .
Milos3_2  ..C ..C ... ..C ..A ..G ..C ..T ... ... ..G ..G ..C ..A ... ... ..C ..A ..A ... ..G ... ..C ..G ..C ..G ..C ... ... .
Milos4_1  ..C ..C ... ..C ..C ..G ..C ..T ... ... ..G ..G ..C ..A ... ... ..C ..A ..A ... ..G ... ..C ..G ..C ..G ..C ... ... .

G ..  ..T ... .. . G ..  ..C ..A ... .. . G ..  ..A ... 
G ..  ..T ... .. . G ..  ..C ..A ... .. . T ..  ..A ... 
G ..  ..T ... .. . G ..  ..C ..A ... .. . T ..  ..A ... 
G ..  ... ... .. . C ..  ... ..C ... .C . C ..  ..A ..T 
G ..  ... ... .. . C ..  ..G ..C ... .C . C ..  ..A ..T 
. ..  ... ... .. . C ..  ... ..A ... .C . C ..  ..A ..T 
. ..  ... ... .. . C ..  ... ..A ... .C . C ..  ..A ..T 
. ..  ... ... .. . C ..  ... ..A ... .C . C ..  ..A ..T 

TR2_1     ..C ..T ... ..C ..C ... ... ... ... ... ..C ..A ... ..A ... ..C ..C ... ..A ..T ..G ... ..C ... ..C ... ..C ..C ... .
Karpat1_1 ..T ..T ... ..C ..G ..G ... ... ... ..G ..G ..G ... T.A ... ..C ..C ..T ..A ..T ... ... ..C ... ..C ... ..C ..C ..G .
Karpat2_1 ..T ..T ..G ..C ..G ..G ... ... ... ..G ..G ..G ... T.A ... ..C ..C ..T ..A ..T ... ... ..C ... ..C ... ..C ..C ..G .
Karpat3_1 ..T ..T ... ..C ..G ..G ... ... ... ..G ..G ..G ... T.A ... ..C ..C ..T ..A ..T ... ... ..C ... ..C ... ..C ..C ..G .
Kasos1_1  ..T ..T ... ..C ..G ..G ... ... ... ..G ..G ..G ... ..A ... ..C ..C ..T ..A ..T ... ... ..C ... ..C ..G ..C ..C ..G .
Kasos2_3  ..T ..T ... ..C ..G ..G ... ... ... ..G ..G ..G ... ..A ... ..C ..C ..T ..A ..T ... ... ..C ... ..C ..G ..C ..C ..G .
Kasos3_1  ..T ..T ... ..C ..G ..G ... ... ... ..G ..G ..G ... ..A ... ..C ..C ..T ..A ..T ... ... ..C ... ..C ..G ..C ..C ..G .
Prason1_1 ..T ..T ..G ..C ..G ..G ... ... ... ... ..G ..G ... ..C ... ..C ..C ..T ..A ..T ... ... ..C ... ..C ... ..C ..C ..G .
Prason2_1 ..T ..T ..G ..C ..G ..G ... ... ... ... ..G ..G ... ..C ... ..C ..C ..T ..A ..T ... ... ..C ... ..C ... ..C ..C ..G .

G ..  ... ... .G T G ..  ... ... ... .. . C ..  ..A ... 
G ..  ... ... .G T G ..  ... ... ... .. . T ..  ..A ... 
C ..  ... ... .. . G ..  ..C ... ... .. . T ..  ..A ..T 
C ..  ..T ... .. T . ..  ... ... ... .C . G ..  ..T ... 
T ..  ..T ..T .. . T ..  ... ... ... .C . . ..  ..A ..T 
. ..  ..T ... .. . . ..  ... ... ... .. . T ..  ..C ... 

Cyprus2_1 ..T ..T ..G ..C ..C ..G ..C ... ... ... T.G ..A ... ... ... ... ..T ..T ..C ... ... ..G ..C ..C ... ..G ..C ..C ... .
Cyprus3_1 ..T ..T ..G ..C ..C ..G ..C ..T ... ... T.. ..G ... ... ... ... ..T ... ..C ... ..G ..G ..C ..C ... ... ..C ..C ... .
Cyprus4_1 ..T ..T ..G ..C ..C ..G ..C ..T ... ... ... ..G ..C ..C ... ... ..T ... ..C ... ..G ..G ..C ..C ... ... ..C ..C ... .
Gavdos1_1 ..C ..A ... ..C ..C ... ... ... ... ... ... ... ..G ... ... ..C ..C ... ..A ..T ... ... ... ..C ..C ... ..C ... ... .
Gavdos2_4 ..C ..A ... ..C ..C ... ... ... ... ... ... ... ..G ... ... ..C ..C ... ..A ..T ... ... ... ..C ..C ... ..C ... ... .
Gavdos3_1 ..C ..A ... ..C ..C ... ... ... ... ... ... ... ..G ... ... ..C ..C ... ..A ..T ... ... ... ..C ..C ... ..C ... ... .
A_giorg_1 ..C ... ... ..C ..A ... ... ..T ... ... T.. ..T ..C ... ... ..C ..T ... ..A ... ... ..G ... ..C ..C ... ..C ..C ... .
Kastel1_1 ..C ... ... ..C ..A ... ... ..T ... ... T.. ..T ..C ... ... ..C ..T ... ..A ... ... ..G ... ..C ..C ... ..C ..C ... .
Akscheh_1 ..C ..? ... ..C ..A ... ... ... ... ... ... ... ..C ... ... ..C ..C ... ..A ..T ..G ... ..? ..? ..C ..G ..C ..C ... .
Cscab_5c  ..C ..A ... ... ... ..C ... ..A ... ... T.. ..T ... ..A ..G ..C ..G ..A ..A ..T ... ... ..C ..C ... ... ... ... ... .
Hturc_ly1 ..C A.T ..G ..C ..C ... ... ... ... ... ..G ..A ..T ..A ... C.A ... ..A ..T ... ... ..C ..C ..T ... ... ..C ..C ... .
TarTun_2  ... .CC ..G ... ..G ..C ..C ... ... ... T.. ... ... T.A ..G ..C ..C ... ..A ... ... ..C ..C ..C ... ... ..C ... ... .
TarCret_1 ... .CC ..G ... ..G ..C ..C ... ... ... T.. ... ... T.A ..G ..C ..C ... ..A ... ... ..C ..C ..C ... ... ..C ... ... .
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Avgo_5    CTG CCC CCA TCC CTA CTT CTA CTC CTA GCT TCC GCT GGT GTT GAG TCT GGA GCA GGC ACT GGT TGA ACT GTC TAC CCC CCG CTC GCT GCA AAC CTG GCA  
Chrysi_5  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Glaron_1  ... ... ... ... ... ... ... ... ..G ... ... ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ...  
Petalid_2 ... ... ... ..T ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Pontik_1  ... ... ... ..T ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Psilor_4  ... ... ..G ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Psira_1   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
NGreec1_7 ..C ... ... ... ..G ..G ..C ..G ..G ..C ... ... ..C ..C ... ..A ... ..C ... ..A ... ..G ..C ..G ... ..G ..A ..A ... ... ... ..A ...  
Ngreec2_1 ..C ... ... ... ..G ..G ..C ..G ..G ..C ... ... ..C ..C ... ..A ... ..C ... .. .  . . G .. ... ... ...  
Alon_1    ..C ... ... ... ..G ..A ..T T.G ..G ..C ... ... ..C ..C ... ..G ..G ..C ... .. .  . . G .. ... ..A ...  
Perist_1  ..C ... ... ... ..G ..A ..T T.G ..G ..C ... ... ..C ..C ... ..G ..G ..C ... .. .  . . A ..A .. ..
Npelop1_1 ..A ..G ..G ... ... T.A ... ..G ..T ... ..A ... ..C ... ... ..G ..G ..C ... .. .  . . . ... .. ..
Npelop2_2 ... ..A ... ... ... T.A ... ..G ..T ... ..A ... ..C ... ..A ..G ..G ..C ... .. .  . . A ... .. ..
Npelop3_1 ... ..A ... ... ... T.A ... ..G ..T ... ..A ... ..C ... ..A ..G ..G ..C ... .. .  . . A ... .. ..
Spelop_1  ... ..G ... ... ... ..A ... ..G ..T ... ..A ... ..C ... ..A ..G ..G ..C ... .. .  . . A ... .. ..
Aegina_1  ... ..G ..G ... ... T.A ... ..G ..T ... ..A ... ..C ... ... ..A ..G ..C ... .. .  . . A ... .. ..
Tinos1_4  ... ... ..C ... ... ..A ... ..G ..T ..C ..A ..A ..C ... ..A ..G ..G ..C ... .. .  . . A ..A .. ..
Tinos2_1  ... ... ..C ... ... ..A ... ..G ..T ..C ..A ..A ..C ... ..A ..G ..G ..C ... .. .  . . A ..A
Kythir1_1 ..C ..A ..G ..T ..G ..A ..T ..G T.. ..C ..T ... ... ..C ..A ..G ..T ..C ... .. .  . . G ..A .G ... ... ..G  
Kythir2_1 ..C ..G ..G ..T ..G ..A ..T ..G T.. ..C ..T ... ... ..C ..A ..G ..T ..C ... .. .  . . G ..A .G ... ... ..G  
AntiKr_5  ..C ..G ..G ..T ... ..A ..T ..G T.G ..C ... ... ... ..C ... ..G ..G ..C ... .. .  . . A ..A .. ..T ... ..G  
Amorgos_1 T.A ..G ... ..T T.. ..A ..T T.A T.G ..C ..A ..G ..C ..C ... ..C ..G ..C ... .. .  . . G ..T .. ..T ... ..G  
Astyp1_1  T.. ..A ... ..T ... ..G ..T T.A T.G ..C ..A ... ..C ..C ... ..C ..G ... ... .. .  . . G ..T .. ... ..A ..G  
Astyp2_2  T.. ..A ... ..T ... ..G ..T T.A T.G ..C ..A ... ..C ..C ... ..C ..G ... ... .. .  . . G ..T .. ... T.A ..G  
Astyp3_1  T.. ..A ... ..T ... ..G ..T T.A T.G ..C ..A ... ..C ..C ... ..C ..G ... ... .. .  . . G ..T .. ... T.A ..G  
Astyp4_1  T.. ..A ... ..T ... ..G ..T T.A T.G ..C ..A ... ..C ..C ... ..C ..G ... ... .. .  . . G ..T .. ... ..A ..G  
Milos1_2  T.A ..A ... ..T T.. ..A ..T T.G T.G ..C ..A ... ..C ..C ... ..C ..G ..C ... .. .  . . G ..T .. ..
Milos2_1  ..A ..A ... ..T T.. ..A ..T T.G T.G ..C ..A ... ..C ... ... ..C ..G ..C ... .. .  . .. ..G ..T .. ..
Milos3_2  ..A ..A ... ..T T.. ..A ..T T.G T.G ..C ..A ... ..C ... ... ..C ..G ..C ... .. .  . .. ..G ..T
Milos4_1  ..A ..A ... ..T T.. ..A ..T T.G T.G ..C ..A ... ..C ... ... ..C ..G ..C ... .. .  . .. ..G ..T .. ..T ... ..G  
Paros1_6  T.A ..A ... ..T T.. ..A ..C ..A T.G ..C ..A ... ..C ..C ... ..C ..G ..C ... .. .  . .. ..G ..T .. ..T ..A ...  
Serif1_2  ..A ..G ... ..T T.. ..A ..T T.A T.. ..C ..A ... ..C ..C ... ..C ..G ..C ... .. .  . .. ..G ..T .. ..T ... ..G  
Serif2_4  ..A ..G ... ..T T.. ..A ..T T.A T.G ..C ..A ... ..C ..C ... ..C ..G ..C ... .. .  . .. ..G ..T .. ..T ... ..G  
Astak1_1  ..A ..T ... ... ..G ..A ... ..T ... ..C ..A ..C ... ... ... ..C ..C ... ..T .. C  . .. ... ..A .. ... ... ...  
Astak2_1  ..A ..T ... ... ..G ..A ... ..T ... ..C ..A ..C ... ... ... ..C ..C ... ..T .. C  . .. ... ..A .. ... ... ...  
Sofr1_1   ... ... ..C ... ... ..A ... ... ... ... ..A ..C ..C A.. ..A ..C ..C ... ... .. C  . .. ... ..A .. ... ... ...  
Sofr2_1   ... ... ..C ... ... ..A ... ... ... ... ..A ..C ..A A.. ..A ..C ..C ... ... ..C ..C  . .. ... ..A .. ... ... ...  
TR1_1     ... ... ..C ... ... ..A ... ... ... ... ..A ..C ..C A.. ..A ..C ..C ... ... ..C ..C  . .. ... ..A .. ... ... ...  
TR2_1     ... ... ..C ... ... ..A ... ... ... ... ..A ..C ..C A.. ..A ..C ..C ... ... ..C ..C  ... . .. ... ..A .. ... ... ...  
Karpat1_1 ... ... ..C ... ..T ..A ..C ..T T.. ..C ..A ..C ... ... ..A ..C ..T ..G ... ... ..C  ... . .. ... ..A .. ..T ... ...  
Karpat2_1 ... ... ..C ..T ... ..A ..C ..T ... ..C ..A ..C ... ... ..A ..C ..T ..G ... ... ..C  ... . .. ... ..A .. ..T ..A ...  
Karpat3_1 ... ... ..C ... ... ..A ..C ..T ... ..C ..A ..C ... ... ..A ..C ..T ..G ... ... ..C  ... . .. ... ..A .. ..T ... ...  
Kasos1_1  ..A ... ..C ... ..G ..A ..C ..T ... ... ..A ..C ... ... ... ... ..T ... ... ... ..C  ... . .. ... ..A .. ..
Kasos2_3  ..A ... ..C ... ..G ..A ..C ..T ... ... ..A ..C ... ... ... ... ..T ... ... ... ..C  ... . .. ... ..A .. ..
Kasos3_1  ..A ... ..C ... ..G ..A ..C ..T ... ... ..A ..C ... ... ... ... ..T ... ... ... ..C  ... . .. ... ..A .. ..
Prason1_1 ... ... ... ... ..G ..A ..C ..T ... ... ..A ..C ... ... ... ... ..T ... ... ... ..A  ... . .. ... ..A .. ..
Prason2_1 ... ... ..C ... ..G ..A ..C ..T ..T ... ..A ..C ... ... ... ... ..T ... ... ... ..A  ... . .. ... ..A .. ..
Fournoi_1 ..A ..A ... ... ... ..A ... ..T T.. ..C ... ... ... A.. ..A ... ..G ..C ... ... ..C  ..C ..A ... ..A ..T .. ..
Marathi_1 ..A ..A ... ... ... ..A ... ..T ... ..C ... ... ... A.. ..A ... ... ..C ... ... ..A  ..C ..A ... ..A ..T .. ..
Adana_1   T.A ..A ... ... ... ..A ... ..A ..G ..C ... ..C ..C A.. ..A ..C ..C ..C ... ..C ..A ... ..C ... ... ... ... .. ..
Silifke_1 ..C ..G ... ... ..G ..G T.. ... ... ..C ... ..G ... ..C ..A ..A ..G ..G ... ... ..C ... ... ... ... ... ...
Israel_1  ..C ..G ... ... ..G ..A ..G ..G T.. ..C ..T ... ..C A.. ..A ... ..G ..T ... ... ... ... ..C ... ... ... ..A .. ... ..A ...  
Cyprus1_1 ... ..A ... ... T.. T.A ... ..T ... ..C ... ... ..C A.. ... ... ..G ..C ... ... ... ... ..C ..T ... ... ..A .. ... T.A ...  
Cyprus2_1 ..A ..A ... ... ... T.A ... ... T.. ..C ... ... ..C A.. ..A ..C ..G ..C ... ... ... ... ..C ..T ..T ... ..A .. ... T.A ...  
Cyprus3_1 T.. ..G ... ..T ... ..A ... ... ... ..C ... ... ... A.. ... ... ..G ..T ... ... ... ... ..C ... ..T ..T ... .. ..T ... ...  
Cyprus4_1 T.. ..A ... ..T ... ..A ... ... ... ..C ... ... ... A.. ... ... ..G ..T ... ... ... ... ..C ... ..T ... ... .. ... ... ...  
Gavdos1_1 ... ... ... ..A ... ..A ..C ... ... ..C ..A ..C ..G ... ..A ... ..G ..C ... ..C ... ... ... ..A ... ..A ..C .G ..T ..A ...  
Gavdos2_4 ... ... ... ..A ... ..C ..C ... ... ..C ..A ..C ..G ... ..A ... ..G ..C ... ..C ... ... ... ..A ... ..A ..C .G ..T ..A ...  
Gavdos3_1 ... ... ... ..A ... ..C ..C ... ... ..C ..A ..C ..G ... ..A ... ..G ..C ... ..C ... ... ... ..A ... ..A ..C .G ..T ..A ...  
A_giorg_1 ... ..A ... ..A ..G T.A ..C ... ... ..C ..T ... ..G ... ... ... ..G ..C ... ..C ..A ..G ..C ..A ... ..A ..C .. ... ... ...  
Kastel1_1 ... ..A ... ..A ..G T.A ..C ... ... ..C ..T ... ..G ... ... ... ..G ..C ... ..C ..A ..G ..C ..A ... ..A ..C .. ... ... ...  
Akscheh_1 T.A ... ..G ..A ... ..G ..T ... ..C ..C ..T ... ..A ... ... ... ... ..C ... ..C ..A ..G ..C ..G ... ..G ..T .C ... ... ...  
Cscab_5c  ..C ... ... ... ... ..A ... ..A ..G ..C ... T.C ..A ..G ... G.. ..T ... ... ... ..A ... ..C ... ..T ..A ..A .C ... ..A ..G  
Hturc_ly1 ... ..G ... ..A ... ... ... ..G ..C ..C ... ..A ..C ... ..A G.C ..C ..C ..T ..C ..C ... ..A ..G ... ... ..C ..A ..A ..C ... ..T ...  
TarTun_2  ..A ..G ... G.. ..C ..G T.G T.G ..C ..C ... ..A ..A ... ..A G.C ..T ..C ... ..C ..C ... ..A ... ..T ..G ..A ..A ..A .G. ... ... ..C  
TarCret_1 ..A ..G ... G.. ..C ..G T.G T.G ..C ..C ... ..A ..A ... ..A G.C ..T ..C ... ..C ..C ... ..A ... ..T ..G ..A ..A ..A .G. ... ... ..C  
TarKef_2  ... ..G ... G.T ..C ... ... ..T ..C ... ..T A.A ..C A.. ..A G.C ..G ..T ... ..A ..C ... ..G ..A ... ..A ..C T.A ..C .G. ... ..C ..C  
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33 333 333 333  
88 889 999 999  
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vgo_5    CAC GCA GGC GCC TCA GTA GAC CTG GTA ATC TTC TCA TTA CAC CTG GCT GGG GTG TCA TCA ATC CTG GGG GCA ATC AAC TTT ATT ACC ACC TGC CTT AAC  

Chrysi_5  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... ... ..A ..C ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
A

Glaron_1  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... ... ... ... ..T ... ... ... ..C ... ... ..T ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Petalid_2 ..T ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... ... ... ..C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Pontik_1  ..T ... ... ... ... ..T ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... ... ... ..C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Psilor_4  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... ..C ... ..C ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Psira_1   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..T ... ... ... ... ..T ... ... ... ..C ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
NGreec1_7 ... ..C ..T ... ..G ... ... ..A ... ... ... ..T ... ... ..T ..C ..C ..A ..T ..T ... ..T ... ... ..T ... ... ..C ..A ... ... ... ...  
Ngreec2_1 ... ..C ..T ... ..G ... ... ..A ... ... ... ..T ... ... ..T ..C ..C ..A ..T ..T ... ..T ... ... ..T ... ... ..C ..A ... ... ... ...  
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Astyp2_2  ..A ..T ..T ... ... ..A .. 
Astyp3_1  ..A ..T ..T ... ... ..A .. 
Astyp4_1  ..A ..T ..T ... ... ..A .. 
Milos1_2  ..A ... ..T ... ... T.A .. 
Milos2_1  ..A ... ..T ... ... T.A .. 
Milos3_2  ..A ... ..T ... ... T.A .. 
Milos4_1  ..A ..T ..T ... ... T.A .. 
Paros1_6  ..A ..T ..T ... ... ..A .. 
Serif1_2  ..A ..T ..T ... ... ..A C. 
Serif2_4  ..A ..T ..T ... ... ..A C. 
Astak1_1  ..A ..T ..T ..C ... ..A C. 
Astak2_1  ..A ..T ..T ..C ... ..A C. 
Sofr1_1   ..A ... ... ..C ... ..A C. 
Sofr2_1   ..A ... ... ..C ... ..A C. 
TR1_1     ..A ... ... ..C ... ..A C. 
TR2_1     ..A ... ... ..C ... ..A C. 
Karpat1_1 ..A ... ... ..C ... ..A C. 
Karpat2_1 ..A ..A ... ..C ... ..A C. 
Karpat3_1 ..A ... ... ..C ... ..A C. 
Kasos1_1  ..A ... ... ..C ... ..A C. 
Kasos2_3  ..A ... ... ..C ... ..A C. 
Kasos3_1  ..A ... ... ..C ... ..A C. 
Prason1_1 ..A ..A ... ..C ... ..A C. 
Prason2_1 ..A ... ... ..C ... ..A C. 
Fournoi_1 ..A ... ..T ..C ..G ..C C. 
Marathi_1 ..A ... ..T ..C ..G ..C C. 
Adana_1   ..G ... ... ... ..G ..A .. 
Silifke_1 ..A ... ... ..C ..G ..A C. 
Israel_1  ..A ..T ..T ... ... ..A C. 
Cyprus1_1 ..A ... ... ..C ... ..A C. 
Cyprus2_1 ..A ... ... ..C ... ..A C. 
Cyprus3_1 ..A ..T ..T ..C ..G ..A C. 
Cyprus4_1 ..A ..T ..T ..C ..G ..A C. 
Gavdos1_1 ..A ... ..T ... ... ..A .. 
Gavdos2_4 ..A ... ..T ... ... ..A .. 
Gavdos3_1 ..A ... ..T ... ... ..A .. 
A_giorg_1 ..A ..T ... ... ... ..A C. 
Kastel1_1 ..A ..T ... ... ... ..A C. 
Akscheh_1 ..A ..T ..T ... ..G T.G .. 
Cscab_5c  ..G ... ..T ..A ... ..A C. 
Hturc_ly1 ..A ... ... ..A ..G ..C .. 
TarTun_2  ..A ..G ..T ..A ... ..A C. 
TarCret_1 ..A ..G ..T ..A ... ..A C. 
TarKef_2  ..A ..A ... ..G ... ..A ..  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ

 
                         111111 1111 
             1113447 7889013333 3456 
          1890595590 8026370157 9250 
Avgo_5    AALLIIVVIS AVSAAVCLSA SNVA 
Chrysi_5  .......... .........T .... 
G
Petalid_2 .......... .......... .... 
Pontik_1  .......... .......... .... 
Psilor_4  .......... .......... .... 
Psira_1   .......... .......... .... 
NGreec1_7 .......... ........A. .... 
Ngreec2_1 .......... ........A. .... 
Alon_1    .......... ........A. .... 
Perist_1  .......... ........A. .... 
Npelop1_1 .......... ........A. .... 
Npelop2_2 .......... ........A. .... 
Npelop3_1 .......... ........A. .... 
Spelop_1  .......... ........A. .... 
Aegina_1  .......... ........A. .... 
Tinos1_4  .......... ........A. .... 
Tinos2_1  .......... ........A. .... 
Kythir1_1 .......... ........A. .... 
Kythir2_1 .......... ........A. .... 
AntiKr_5  .......... ........A. .... 
Amorgos_1 .......... ........A. .... 
Astyp1_1  .......... ........A. .... 
Astyp2_2  .......... ........A. .... 
Astyp3_1  .......... ........A. .... 
Astyp4_1  .......... ........A. .... 
Milos1_2  .......... ........A. .... 
Milos2_1  .......... ........A. .... 
Milos3_2  .......... ........A. .... 
Milos4_1  .......... ........A. .... 
Paros1_6  .......... ........A. .... 
Serif1_2  .......... ........A. .... 
Serif2_4  .......... ........A. .... 
Astak1_1  .......... ........A. .... 
Astak2_1  .......... ........A. .... 
Sofr1_1   .......... .I......A. .... 
Sofr2_1   .......... .I......A. .... 
TR1_1     .......... .I......A. .... 
TR2_1     .......... .I......A. .... 
Karpat1_1 .......... ........A. .... 
Karpat2_1 .......... ........A. .... 
Karpat3_1 .......... ........A. .... 
Kasos1_1  .......... ........A. .... 
Kasos2_3  .......... ........A. .... 
Kasos3_1  .......... ........A. .... 
Prason1_1 .......... ........A. .... 
Prason2_1 .......... ........A. .... 
Fournoi_1 .....V.... .I......A. .... 
Marathi_1 .....V.... .I......A. .... 
Adana_1   .......... .I......A. .... 
Silifke_1 ......?... ........A. .... 
Israel_1  .......... .I......A. .... 
Cyprus1_1 .......... .I......A. .... 
Cyprus2_1 .......... .I......A. .... 
Cyprus3_1 .......... .I......A. .... 
Cyprus4_1 .......... .I......A. .... 
Gavdos1_1 .......... ........A. .... 
Gavdos2_4 .......... ........A. .... 
Gavdos3_1 .......... ........A. .... 
A_giorg_1 .......... ........A. .... 
Kastel1_1 .......... ........A. .... 
Akscheh_1 ?.....?... ........A. .... 
Cscab_5c  .....V.... S.A....V.. .... 
Hturc_ly1 .S...VI.L. ..A....I.. .... 
TarTun_2  .S.FTVA..A ..AGPIA... .SIS 
TarCret_1 .S.FTVA..A ..AGPIA... .SIS 
TarKef_2  T.F.TVAI.A TIAGP.A... KG.S 

laron_1  .......... .......... .... 



  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
               1     2     31    32    33   
 1 Avgo_5     
 2 Chrysi_5  0.034    
 3 Glaron_1  0.044 0.04
 4 Petalid_2 0.032 0.03
 5 Pontik_1  0.038 0.04
 6 Psilor_4  0.032 0.02
 7 Psira_1   0.038 0.03

4.1: Γενετικές αποστάσεις υπολογισµένες µε βάση το Γενικό Αντιστρεπτό Μοντέλο (από MODELTEST) 
    3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30

0    
8 0.040    
2 0.051 0.011    
5 0.042 0.028 0.032    
5 0.044 0.034 0.045 0.034    

 8 NGreec1_7 0.255 0.26
 9 Ngreec2_1 0.251 0.25
10 Alon_1    0.276 0.27
11 Perist_1  0.275 0.27
12 Npelop1_1 0.259 0.26
13 Npelop2_2 0.271 0.25
14 Npelop3_1 0.269 0.25
15 Spelop_1  0.264 0.26
16 Aegina_1  0.259 0.26
17 Tinos1_4  0.283 0.28
18 Tinos2_1  0.287 0.29
19 Kythir1_1 0.302 0.30
20 Kythir2_1 0.302 0.30
21 AntiKr_5  0.286 0.29

3 0.260 0.273 0.275 0.254 0.257    
8 0.256 0.269 0.271 0.250 0.253 0.002    
3 0.283 0.281 0.277 0.262 0.265 0.048 0.050    
3 0.283 0.281 0.277 0.262 0.265 0.050 0.052 0.004    
3 0.263 0.266 0.268 0.242 0.265 0.154 0.151 0.157 0.154    
9 0.262 0.275 0.283 0.249 0.271 0.151 0.148 0.145 0.146 0.072    
8 0.262 0.270 0.278 0.244 0.266 0.145 0.142 0.139 0.139 0.078 0.007    
9 0.271 0.266 0.283 0.249 0.251 0.165 0.162 0.162 0.154 0.076 0.067 0.074    
2 0.266 0.257 0.258 0.233 0.249 0.154 0.151 0.153 0.151 0.065 0.044 0.043 0.065    
7 0.278 0.284 0.302 0.260 0.268 0.145 0.143 0.148 0.149 0.086 0.065 0.069 0.069 0.070    
1 0.282 0.288 0.306 0.264 0.272 0.148 0.145 0.151 0.152 0.088 0.067 0.071 0.067 0.072 0.002    
7 0.300 0.311 0.321 0.295 0.304 0.149 0.146 0.158 0.161 0.183 0.172 0.165 0.168 0.162 0.162 0.165    
7 0.301 0.311 0.322 0.296 0.304 0.150 0.147 0.158 0.161 0.180 0.175 0.168 0.165 0.159 0.162 0.165 0.002     
4 0.289 0.297 0.294 0.291 0.304 0.135 0.132 0.141 0.133 0.161 0.153 0.146 0.160 0.149 0.167 0.170 0.054 0.052    

22 Amorgos_1 0.364 0.33
23 Astyp1_1  0.321 0.29
24 Astyp2_2  0.325 0.30
25 Astyp3_1  0.321 0.29
26 Astyp4_1  0.313 0.29
27 Milos1_2  0.329 0.31
28 Milos2_1  0.337 0.31
29 Milos3_2  0.332 0.30
30 Milos4_1  0.334 0.30
31 Paros1_6  0.326 0.31 7    
32 Serif1_2  0.329 0.31 9 0.050    
33 Serif2_4  0.338 0.31 5 0.045 0.004 

6 0.344 0.340 0.337 0.344 0.342 0.256 0.252 0.220 0.220 0.248 0.227 0.225 0.226 0.233 0.249 0.253 0.244 0.241 0.203    
9 0.315 0.306 0.305 0.306 0.305 0.221 0.224 0.190 0.191 0.238 0.209 0.207 0.214 0.215 0.235 0.238 0.214 0.217 0.196 0.035    
3 0.319 0.310 0.309 0.311 0.310 0.224 0.227 0.193 0.194 0.241 0.212 0.210 0.217 0.218 0.238 0.242 0.217 0.220 0.199 0.037 0.002    
9 0.315 0.306 0.305 0.306 0.305 0.221 0.224 0.190 0.191 0.238 0.209 0.207 0.214 0.215 0.235 0.238 0.214 0.217 0.196 0.039 0.004 0.002    
1 0.307 0.298 0.297 0.299 0.298 0.214 0.217 0.190 0.197 0.238 0.202 0.201 0.214 0.208 0.228 0.231 0.207 0.210 0.196 0.037 0.004 0.006 0.007    
0 0.316 0.309 0.325 0.319 0.300 0.225 0.221 0.189 0.190 0.233 0.224 0.222 0.215 0.223 0.227 0.230 0.210 0.214 0.199 0.046 0.052 0.054 0.056 0.056    
2 0.322 0.320 0.327 0.317 0.311 0.234 0.231 0.199 0.200 0.229 0.227 0.225 0.211 0.226 0.230 0.233 0.202 0.205 0.190 0.050 0.056 0.059 0.061 0.061 0.015    
8 0.318 0.316 0.323 0.312 0.307 0.231 0.228 0.196 0.197 0.226 0.223 0.222 0.215 0.223 0.227 0.230 0.205 0.208 0.193 0.048 0.054 0.057 0.059 0.059 0.013 0.002    
7 0.317 0.314 0.322 0.311 0.305 0.230 0.227 0.195 0.196 0.225 0.216 0.214 0.214 0.222 0.226 0.229 0.210 0.213 0.198 0.043 0.050 0.052 0.054 0.054 0.013 0.006 0.004    
1 0.312 0.312 0.309 0.307 0.314 0.229 0.232 0.208 0.209 0.222 0.202 0.201 0.207 0.215 0.226 0.230 0.221 0.224 0.187 0.041 0.048 0.050 0.052 0.048 0.059 0.061 0.059 0.05
0 0.315 0.306 0.320 0.314 0.301 0.224 0.220 0.188 0.189 0.228 0.208 0.206 0.200 0.214 0.228 0.232 0.215 0.211 0.194 0.029 0.041 0.043 0.045 0.045 0.041 0.046 0.043 0.03
0 0.315 0.314 0.320 0.314 0.309 0.220 0.217 0.186 0.186 0.227 0.206 0.205 0.199 0.213 0.227 0.231 0.217 0.214 0.190 0.025 0.037 0.039 0.041 0.041 0.041 0.041 0.039 0.03  

34 Astak1_1  0.268 0.25 8 0.271 0.252 0.256 
35 Astak2_1  0.272 0.25 5 0.268 0.248 0.253 
36 Sofr1_1   0.235 0.21 3 0.261 0.264 0.267 
37 Sofr2_1   0.236 0.21 8 0.266 0.269 0.271 
38 TR1_1     0.239 0.21 7 0.265 0.268 0.271 
39 TR2_1     0.239 0.21 7 0.265 0.268 0.271 
40 Karpat1_1 0.262 0.24 7 0.264 0.264 0.267 
41 Karpat2_1 0.288 0.27 7 0.265 0.272 0.275 
42 Karpat3_1 0.256 0.24 9 0.267 0.266 0.269 
43 Kasos1_1  0.255 0.25 5 0.272 0.277 0.280 
44 Kasos2_3  0.257 0.25 0 0.268 0.272 0.275 
45 Kasos3_1  0.258 0.25 5 0.263 0.268 0.270 
46 Prason1_1 0.253 0.24 5 0.275 0.282 0.285 
47 Prason2_1 0.259 0.25 9 0.279 0.291 0.290

2 0.243 0.281 0.289 0.275 0.248 0.230 0.226 0.238 0.238 0.278 0.277 0.281 0.296 0.275 0.246 0.250 0.259 0.258 0.287 0.260 0.264 0.267 0.264 0.260 0.250 0.250 0.246 0.23
6 0.247 0.285 0.293 0.280 0.252 0.229 0.225 0.238 0.238 0.275 0.273 0.278 0.292 0.279 0.243 0.246 0.256 0.255 0.283 0.257 0.260 0.264 0.260 0.256 0.246 0.247 0.243 0.23
3 0.212 0.238 0.251 0.222 0.214 0.227 0.224 0.236 0.236 0.254 0.246 0.244 0.268 0.241 0.215 0.219 0.277 0.278 0.294 0.276 0.251 0.255 0.251 0.249 0.259 0.258 0.254 0.25
4 0.213 0.239 0.252 0.223 0.216 0.232 0.228 0.240 0.240 0.259 0.250 0.248 0.273 0.246 0.219 0.223 0.279 0.280 0.296 0.281 0.256 0.260 0.256 0.253 0.264 0.263 0.259 0.25
6 0.215 0.242 0.255 0.226 0.218 0.231 0.227 0.239 0.239 0.258 0.250 0.248 0.272 0.245 0.212 0.215 0.281 0.282 0.299 0.280 0.255 0.259 0.255 0.252 0.263 0.262 0.258 0.25
6 0.215 0.242 0.255 0.226 0.218 0.231 0.227 0.239 0.239 0.258 0.250 0.248 0.272 0.245 0.212 0.215 0.281 0.282 0.299 0.280 0.255 0.259 0.255 0.252 0.263 0.262 0.258 0.25
8 0.235 0.266 0.273 0.265 0.252 0.206 0.203 0.242 0.242 0.284 0.263 0.261 0.292 0.257 0.221 0.224 0.255 0.255 0.245 0.291 0.284 0.288 0.284 0.281 0.265 0.265 0.261 0.26
5 0.257 0.274 0.284 0.291 0.277 0.221 0.225 0.250 0.250 0.305 0.276 0.274 0.313 0.275 0.232 0.236 0.261 0.261 0.237 0.299 0.287 0.291 0.287 0.285 0.279 0.278 0.274 0.27
3 0.230 0.261 0.267 0.259 0.247 0.205 0.202 0.233 0.233 0.278 0.257 0.255 0.287 0.251 0.216 0.219 0.261 0.262 0.247 0.293 0.286 0.290 0.286 0.284 0.267 0.267 0.263 0.26
2 0.251 0.265 0.271 0.266 0.266 0.228 0.227 0.250 0.242 0.273 0.283 0.280 0.304 0.283 0.253 0.257 0.287 0.288 0.270 0.300 0.284 0.288 0.284 0.287 0.273 0.273 0.269 0.27
0 0.250 0.263 0.269 0.264 0.265 0.226 0.225 0.248 0.241 0.271 0.281 0.279 0.302 0.281 0.249 0.252 0.290 0.290 0.272 0.295 0.289 0.293 0.289 0.292 0.268 0.268 0.264 0.27
1 0.250 0.256 0.262 0.265 0.257 0.231 0.230 0.253 0.245 0.268 0.286 0.283 0.299 0.276 0.253 0.257 0.293 0.294 0.276 0.290 0.285 0.288 0.285 0.288 0.264 0.263 0.260 0.26
7 0.237 0.253 0.259 0.262 0.251 0.231 0.227 0.240 0.240 0.274 0.257 0.255 0.290 0.254 0.237 0.240 0.252 0.253 0.253 0.302 0.287 0.291 0.287 0.285 0.266 0.266 0.262 0.26
2 0.238 0.258 0.265 0.265 0.257 0.232 0.228 0.242 0.241 0.265 0.254 0.252 0.284 0.245 0.223 0.226 0.255 0.255 0.252 0.307 0.292 0.296 0.292 0.289 0.268 0.267 0.263 0.26  

48 Fournoi_1 0.281 0.25 0 0.246 0.243 0.243 
49 Marathi_1 0.282 0.25 2 0.250 0.248 0.248

1 0.264 0.272 0.283 0.256 0.266 0.227 0.224 0.222 0.213 0.230 0.210 0.209 0.217 0.222 0.210 0.213 0.228 0.231 0.230 0.254 0.257 0.261 0.257 0.257 0.244 0.245 0.241 0.24
4 0.264 0.274 0.285 0.258 0.268 0.229 0.225 0.230 0.220 0.227 0.214 0.213 0.214 0.226 0.211 0.214 0.241 0.244 0.253 0.259 0.262 0.265 0.262 0.262 0.255 0.256 0.253 0.25  

50 Adana_1   0.270 0.26 3 0.254 0.284 0.284 
51 Silifke_1 0.273 0.26 3 0.296 0.324 0.332 
52 Israel_1  0.276 0.25 9 0.271 0.268 0.276

1 0.230 0.248 0.267 0.263 0.247 0.245 0.249 0.257 0.253 0.219 0.234 0.225 0.242 0.231 0.248 0.252 0.250 0.253 0.247 0.290 0.279 0.282 0.279 0.279 0.265 0.278 0.274 0.27
3 0.262 0.261 0.267 0.262 0.252 0.261 0.264 0.248 0.248 0.278 0.253 0.257 0.285 0.255 0.260 0.264 0.264 0.260 0.244 0.318 0.322 0.326 0.322 0.313 0.350 0.351 0.346 0.35
7 0.266 0.255 0.273 0.260 0.247 0.257 0.260 0.221 0.224 0.264 0.241 0.250 0.250 0.246 0.240 0.243 0.237 0.233 0.234 0.295 0.288 0.291 0.288 0.280 0.277 0.274 0.278 0.26  

53 Cyprus1_1 0.256 0.24 5 0.252 0.245 0.245 
54 Cyprus2_1 0.283 0.26 5 0.259 0.264 0.264 
55 Cyprus3_1 0.261 0.24 8 0.263 0.260 0.264 
56 Cyprus4_1 0.255 0.23 0 0.255 0.260 0.264

8 0.247 0.252 0.244 0.249 0.243 0.236 0.239 0.228 0.231 0.236 0.224 0.228 0.243 0.224 0.218 0.222 0.248 0.252 0.254 0.273 0.255 0.251 0.248 0.248 0.252 0.249 0.246 0.24
5 0.260 0.268 0.262 0.269 0.270 0.251 0.254 0.237 0.233 0.234 0.215 0.219 0.258 0.235 0.231 0.235 0.264 0.268 0.248 0.285 0.266 0.262 0.258 0.266 0.272 0.270 0.266 0.26
3 0.264 0.235 0.238 0.239 0.231 0.258 0.254 0.252 0.257 0.251 0.220 0.224 0.254 0.225 0.245 0.248 0.279 0.275 0.263 0.270 0.270 0.274 0.270 0.263 0.265 0.281 0.277 0.26
7 0.258 0.230 0.232 0.234 0.225 0.257 0.253 0.251 0.255 0.238 0.211 0.215 0.249 0.214 0.237 0.241 0.268 0.271 0.263 0.270 0.255 0.258 0.255 0.247 0.257 0.273 0.269 0.26  

57 Gavdos1_1 0.241 0.23 2 0.233 0.248 0.248 
58 Gavdos2_4 0.243 0.23 4 0.242 0.250 0.250 
59 Gavdos3_1 0.240 0.23 7 0.245 0.253 0.253

7 0.219 0.222 0.235 0.223 0.227 0.199 0.202 0.213 0.210 0.247 0.255 0.253 0.233 0.232 0.216 0.220 0.254 0.255 0.247 0.264 0.245 0.249 0.245 0.238 0.242 0.247 0.243 0.24
9 0.221 0.224 0.237 0.226 0.229 0.204 0.207 0.214 0.211 0.255 0.263 0.261 0.241 0.240 0.224 0.228 0.263 0.263 0.255 0.269 0.244 0.247 0.244 0.244 0.243 0.248 0.245 0.24
6 0.218 0.228 0.241 0.222 0.226 0.201 0.204 0.217 0.215 0.252 0.260 0.258 0.238 0.237 0.221 0.225 0.259 0.260 0.252 0.273 0.247 0.251 0.247 0.247 0.247 0.252 0.248 0.24  

60 A_giorg_1 0.285 0.28 0 0.253 0.249 0.249 
61 Kastel1_1 0.284 0.27 7 0.260 0.256 0.256

6 0.263 0.285 0.286 0.273 0.266 0.255 0.252 0.265 0.266 0.261 0.232 0.240 0.240 0.234 0.231 0.227 0.259 0.262 0.279 0.289 0.257 0.260 0.257 0.257 0.278 0.263 0.260 0.26
7 0.263 0.293 0.294 0.272 0.274 0.252 0.248 0.262 0.263 0.265 0.229 0.237 0.244 0.238 0.228 0.224 0.254 0.257 0.274 0.297 0.264 0.267 0.264 0.264 0.285 0.270 0.267 0.26  

62 Akscheh_1 0.289 0.28 1 0.239 0.244 0.2420 0.268 0.290 0.297 0.274 0.278 0.206 0.203 0.216 0.213 0.241 0.253 0.251 0.236 0.242 0.225 0.228 0.216 0.217 0.238 0.265 0.239 0.243 0.239 0.247 0.231 0.234 0.230 0.23  
63 Cscab_5c  0.334 0.34 8 0.400 0.394 0.384 
64 Hturc_ly1 0.333 0.33 3 0.446 0.422 0.428 
65 TarTun_2  0.575 0.57 5 0.540 0.532 0.532 

67 TarKef_2  0.561 0.532 0.505 0.551 0.545 0.530 0.511 0.501 0.502 0.470 0.472 0.525 0.455 0.440 0.489 0.438 0.475 0.480 0.566 0.559 0.535 0.538 0.537 0.543 0.550 0.526 0.558 0.535 0.529 0.540 0.520 0.535 0.535

6 0.305 0.361 0.345 0.351 0.335 0.339 0.343 0.337 0.338 0.376 0.355 0.352 0.352 0.365 0.353 0.358 0.351 0.352 0.362 0.405 0.371 0.376 0.371 0.362 0.423 0.422 0.417 0.41
5 0.325 0.361 0.385 0.349 0.323 0.445 0.444 0.454 0.454 0.419 0.392 0.398 0.388 0.394 0.370 0.375 0.461 0.455 0.476 0.424 0.414 0.419 0.414 0.404 0.399 0.400 0.396 0.39
8 0.546 0.576 0.570 0.564 0.546 0.503 0.497 0.518 0.526 0.535 0.541 0.536 0.521 0.510 0.507 0.513 0.517 0.511 0.513 0.512 0.547 0.553 0.547 0.543 0.526 0.507 0.502 0.50

66 TarCret_1 0.562 0.565 0.533 0.564 0.557 0.552 0.534 0.491 0.485 0.506 0.514 0.534 0.529 0.524 0.510 0.498 0.495 0.501 0.505 0.499 0.501 0.512 0.547 0.553 0.547 0.542 0.525 0.507 0.501 0.505 0.540 0.532 0.532 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.1 (συνέχεια):Γενετικές αποστάσεις υπολογισµένες µε βάση το Γενικό Αντιστρεπτό Μοντέλο (από MODELTEST) 
 

  53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67  
 1 Avgo_5     
 2 Chrysi_5   
 3 Glaron_1   
 4 Petalid_2  
 5 Pontik_1   
 6 Psilor_4   
 7 Psira_1    
 8 NGreec1_7  
 9 Ngreec2_1  
10 Alon_1     
11 Perist_1   
12 Npelop1_1  
13 Npelop2_2  
14 Npelop3_1  
15 Spelop_1   
16 Aegina_1   
17 Tinos1_4   
18 Tinos2_1   
19 Kythir1_1  
20 Kythir2_1  
21 AntiKr_5   
22 Amorgos_1  
23 Astyp1_1   
24 Astyp2_2   
25 Astyp3_1   
26 Astyp4_1   
27 Milos1_2   
28 Milos2_1   
29 Milos3_2   
30 Milos4_1   
31 Paros1_6   
32 Serif1_2   
33 Serif2_4     
34 Astak1_1  0.256    
35 Astak2_1  0.253 0.00
36 Sofr1_1   0.267 0.09
37 Sofr2_1   0.271 0.09
38 TR1_1     0.271 0.09
39 TR2_1     0.271 0.09
40 Karpat1_1 0.267 0.13
41 Karpat2_1 0.275 0.14

               34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52  

4    
2 0.097    
3 0.098 0.002    
0 0.095 0.002 0.004    
0 0.095 0.002 0.004 0.000    
4 0.139 0.107 0.107 0.104 0.104    
1 0.147 0.120 0.121 0.118 0.118 0.030    

42 Karpat3_1 0.269 0.128 0.133 0.099 0.099 0.097 0.096 0.006 0.023    
43 Kasos1_1  0.280 0.144 0.143 0.129 0.129 0.126 0.126 0.053 0.070 0.049    
44 Kasos2_3  0.275 0.140 0.140 0.126 0.126 0.123 0.123 0.051 0.067 0.047 0.002    
45 Kasos3_1  0.270 0.146 0.146 0.131 0.132 0.129 0.129 0.056 0.067 0.051 0.006 0.004    
46 Prason1_1 0.285 0.112 0.118 0.113 0.113 0.110 0.110 0.049 0.063 0.045 0.051 0.049 0.053    
47 Prason2_1 0.290 0.118 0.123 0.110 0.111 0.108 0.108 0.047 0.065 0.043 0.049 0.047 0.051 0.006    
48 Fournoi_1 0.243 0.235 0.234 0.254 0.256 0.258 0.258 0.265 0.288 0.267 0.267 0.266 0.266 0.276 0.282    
49 Marathi_1 0.248 0.249 0.248 0.254 0.256 0.258 0.258 0.281 0.297 0.276 0.276 0.274 0.275 0.283 0.288 0.017    

  

50 Adana_1   0.284 0.257 0.253 0.238 0.242 0.234 0.234 0.253 0.252 0.248 0.254 0.253 0.245 0.252 0.253 0.209 0.191    
51 Silifke_1 0.332 0.273 0.273 0.282 0.284 0.279 0.279 0.272 0.262 0.270 0.297 0.295 0.296 0.275 0.280 0.239 0.246 0.210     
52 Israel_1  0.276 0.207 0.213 0.217 0.221 0.213 0.213 0.246 0.247 0.245 0.278 0.277 0.277 0.224 0.233 0.207 0.230 0.197 0.223  

0.186    
0.191 0.075    
0.185 0.104 0.113    
0.182 0.104 0.114 0.015   

53 Cyprus1_1 0.245 0.238 0.237 0.242 0.247 0.239 0.239 0.271 0.258 0.265 0.275 0.280 0.273 0.261 0.267 0.181 0.182 0.181 0.195 
54 Cyprus2_1 0.264 0.255 0.255 0.246 0.250 0.242 0.242 0.234 0.235 0.236 0.258 0.257 0.257 0.253 0.258 0.154 0.159 0.160 0.187 
55 Cyprus3_1 0.264 0.220 0.227 0.237 0.238 0.233 0.233 0.255 0.246 0.250 0.269 0.267 0.260 0.244 0.252 0.192 0.191 0.196 0.194 
56 Cyprus4_1 0.264 0.215 0.219 0.227 0.228 0.224 0.224 0.252 0.243 0.247 0.266 0.264 0.257 0.238 0.246 0.189 0.189 0.181 0.205  

0.242 0.249 0.246 0.243 0.248    
0.250 0.258 0.254 0.251 0.256 0.004    
0.254 0.255 0.258 0.255 0.260 0.006 0.002   

57 Gavdos1_1 0.248 0.210 0.210 0.190 0.189 0.194 0.194 0.190 0.187 0.186 0.207 0.205 0.206 0.197 0.202 0.235 0.243 0.229 0.273 
58 Gavdos2_4 0.250 0.215 0.215 0.194 0.192 0.198 0.198 0.194 0.190 0.189 0.212 0.210 0.211 0.200 0.205 0.243 0.252 0.238 0.279 
59 Gavdos3_1 0.253 0.219 0.218 0.197 0.196 0.201 0.201 0.197 0.194 0.193 0.215 0.214 0.214 0.204 0.209 0.240 0.248 0.237 0.276  

0.265 0.207 0.223 0.230 0.219 0.141 0.141 0.139    
0.260 0.211 0.220 0.234 0.223 0.140 0.141 0.138 0.004   

60 A_giorg_1 0.249 0.247 0.252 0.261 0.258 0.257 0.257 0.254 0.257 0.253 0.267 0.265 0.258 0.249 0.258 0.262 0.257 0.236 0.265 
61 Kastel1_1 0.256 0.247 0.251 0.260 0.258 0.256 0.256 0.253 0.256 0.252 0.266 0.265 0.265 0.249 0.257 0.257 0.253 0.240 0.262  

0.262 0.239 0.255 0.239 0.231 0.141 0.140 0.137 0.140 0.135   62 Akscheh_1 0.242 0.226 0.223 0.241 0.236 0.237 0.237 0.245 0.244 0.240 0.243 0.242 0.242 0.236 0.236 0.230 0.223 0.199 0.308  
0.425 0.378 0.389 0.396 0.391 0.359 0.371 0.367 0.363 0.358 0.388    
0.441 0.356 0.357 0.429 0.412 0.368 0.371 0.366 0.369 0.365 0.384 0.370    
0.509 0.587 0.526 0.540 0.545 0.460 0.463 0.464 0.519 0.514 0.474 0.388 0.437    
0.510 0.588 0.527 0.541 0.545 0.449 0.452 0.453 0.520 0.515 0.486 0.388 0.437 0.004    
0.518 0.511 0.508 0.488 0.502 0.477 0.479 0.478 0.492 0.486 0.507 0.451 0.406 0.240 0.240

63 Cscab_5c  0.384 0.412 0.418 0.409 0.402 0.415 0.415 0.419 0.446 0.410 0.411 0.418 0.419 0.410 0.412 0.364 0.349 0.354 0.405 
64 Hturc_ly1 0.428 0.348 0.341 0.378 0.385 0.373 0.373 0.422 0.441 0.414 0.411 0.419 0.430 0.444 0.442 0.378 0.377 0.320 0.369 
65 TarTun_2  0.532 0.467 0.478 0.464 0.455 0.470 0.470 0.479 0.484 0.482 0.560 0.550 0.552 0.498 0.509 0.485 0.499 0.544 0.517 
66 TarCret_1 0.532 0.455 0.466 0.463 0.455 0.470 0.470 0.467 0.472 0.470 0.547 0.538 0.540 0.486 0.497 0.486 0.511 0.557 0.517 
67 TarKef_2  0.535 0.600 0.612 0.529 0.538 0.522 0.522 0.548 0.553 0.552 0.590 0.585 0.600 0.541 0.557 0.472 0.490 0.512 0.536  
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Κάτω της διαγωνίου γενετικές αποστάσεις p (p distance). Άνω της διαγωνίου το τυπικό σφάλµα (µε πλάγια γραφή).           

 20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33  
,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

0,009 0,008 0,009 0,007 0,008 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 
0,009 0,009 0,009 0,009 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,018 0,018 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,018 0,01 0

 4 Petalid_2 0,031 0,037 0,039       0,005 0,007 0,008 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,018 0,017 0,0
 5 Pontik_1  0,037 0,041 0,  0,0
 6 Psilor_4  0,031 0,025 0,  0,0
 7 Psira_1   0,037 0,035 0,  0,0

7 0,

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.2: 
 
 
 
  
               1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   
 1 Avgo_5          0,008 0,009 0,008 0,008 0,008 0,008 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0
 2 Chrysi_5  0,033       
 3 Glaron_1  0,043 0,039       17 

17 
18 
18 
17 
16 
16 
16 
16 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
3 

3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
4 
3 
4 
3 
1 
8 
0 
5 
7

48 Fournoi_1 0,186 0,173 0,179 0,183 0,186 0,175 0,181 0,165 0,163 0,163 0,158 0,163 0,151 0,151 0,155 0,159 0,150 0,151 0,163 0,165 0,163 0,179 0,181 0,183 0,181 0,181 0,175 0,175 0,173 0,173 0,177 0,175 0,17
49 Marathi_1 0,186 0,173 0,179 0,183 0,186 0,175 0,181 0,165 0,163 0,167 0,161 0,161 0,153 0,153 0,153 0,161 0,150 0,151 0,169 0,171 0,175 0,181 0,183 0,184 0,183 0,183 0,181 0,181 0,179 0,179 0,179 0,177 0,17  

0 
0 
4

50 Adana_1   0,177 0,173 0,157 0,165 0,173 0,173 0,165 0,173 0,175 0,177 0,175 0,157 0,165 0,161 0,171 0,165 0,171 0,173 0,175 0,177 0,171 0,190 0,186 0,188 0,186 0,186 0,181 0,186 0,184 0,184 0,175 0,190 0,19
51 Silifke_1 0,177 0,173 0,171 0,173 0,175 0,175 0,169 0,173 0,175 0,167 0,168 0,185 0,171 0,173 0,185 0,171 0,173 0,175 0,179 0,177 0,169 0,202 0,204 0,206 0,204 0,200 0,216 0,218 0,216 0,218 0,195 0,206 0,21
52 Israel_1  0,181 0,173 0,175 0,171 0,179 0,173 0,167 0,173 0,175 0,157 0,160 0,179 0,167 0,171 0,171 0,169 0,163 0,165 0,165 0,163 0,163 0,192 0,188 0,190 0,188 0,184 0,186 0,184 0,186 0,183 0,184 0,181 0,18  

1 
3 
3 
3

53 Cyprus1_1 0,175 0,171 0,171 0,173 0,167 0,171 0,169 0,165 0,167 0,161 0,163 0,165 0,159 0,161 0,169 0,159 0,153 0,155 0,175 0,177 0,179 0,183 0,175 0,173 0,171 0,171 0,173 0,171 0,169 0,169 0,173 0,171 0,17
54 Cyprus2_1 0,188 0,181 0,179 0,183 0,179 0,183 0,184 0,175 0,177 0,167 0,165 0,165 0,155 0,157 0,177 0,167 0,161 0,163 0,183 0,184 0,175 0,190 0,181 0,179 0,177 0,181 0,184 0,183 0,181 0,181 0,179 0,183 0,18
55 Cyprus3_1 0,177 0,169 0,181 0,165 0,165 0,167 0,163 0,179 0,177 0,177 0,179 0,175 0,159 0,161 0,177 0,161 0,169 0,171 0,192 0,190 0,184 0,183 0,183 0,184 0,183 0,179 0,181 0,188 0,186 0,183 0,181 0,181 0,18
56 Cyprus4_1 0,173 0,165 0,177 0,161 0,161 0,163 0,159 0,177 0,175 0,175 0,177 0,167 0,153 0,155 0,175 0,155 0,165 0,167 0,186 0,188 0,184 0,183 0,175 0,177 0,175 0,171 0,177 0,184 0,183 0,179 0,177 0,181 0,18  

3 
3 
5

57 Gavdos1_1 0,165 0,163 0,153 0,155 0,161 0,157 0,157 0,148 0,150 0,155 0,154 0,171 0,175 0,175 0,165 0,163 0,153 0,155 0,175 0,175 0,171 0,179 0,171 0,173 0,171 0,167 0,169 0,171 0,169 0,169 0,165 0,173 0,17
58 Gavdos2_4 0,167 0,165 0,155 0,157 0,163 0,159 0,159 0,150 0,151 0,155 0,154 0,175 0,179 0,179 0,169 0,167 0,157 0,159 0,179 0,179 0,175 0,181 0,169 0,171 0,169 0,169 0,169 0,171 0,169 0,169 0,169 0,173 0,17
59 Gavdos3_1 0,165 0,163 0,153 0,159 0,165 0,157 0,157 0,148 0,150 0,157 0,156 0,173 0,177 0,177 0,167 0,165 0,155 0,157 0,177 0,177 0,173 0,183 0,171 0,173 0,171 0,171 0,171 0,173 0,171 0,171 0,171 0,175 0,17  

3 
7

60 A_giorg_1 0,184 0,186 0,177 0,184 0,184 0,181 0,177 0,177 0,175 0,183 0,183 0,179 0,165 0,169 0,169 0,165 0,159 0,157 0,181 0,183 0,190 0,190 0,175 0,177 0,175 0,175 0,186 0,179 0,177 0,177 0,175 0,173 0,17
61 Kastel1_1 0,184 0,183 0,177 0,188 0,188 0,181 0,181 0,175 0,173 0,181 0,181 0,181 0,163 0,167 0,171 0,167 0,157 0,155 0,179 0,181 0,188 0,194 0,179 0,181 0,179 0,179 0,190 0,183 0,181 0,181 0,179 0,177 0,17  

962 Akscheh_1 0,187 0,185 0,177 0,189 0,191 0,181 0,183 0,151 0,149 0,157 0,156 0,167 0,175 0,175 0,167 0,169 0,157 0,159 0,157 0,157 0,169 0,179 0,167 0,169 0,167 0,171 0,163 0,165 0,163 0,163 0,167 0,171 0,16  
4 
7 
0 

049 
041 
043 
171 
169 
183 
183 
175 
173 
173 
177 
175 
179 
181 
190 
190 
184 
208 
198 
200 
198 
194 
196 
198 
196 
196 

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

012
027
033
177
175
183
183
175
177
175
173
169
181
183
194
194
188
206
194
196
194
190
194
198
196
196

  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

   
,03
,04
,17
,17
,17
,17
,17
,18
,17
,18
,16
,18
,19
,19
,19
,18
,20
,19
,19
,19
,18
,20
,20
,19
,19

  
1 
3 
7 
5 
9 
9 
5 
1 
9 
1 
9 
8 
0 
8 
8 
6 
4 
2 
4 
2 
8 
0 
0 
8 
8 

0,0
   
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1

08
  
33
69
67
75
75
65
67
65
67
59
71
73
88
88
86
10
96
98
96
92
00
98
96
96

 0,
 0,
   
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,

00
00
  
17
16
17
17
17
17
17
16
16
17
17
19
19
19
21
19
19
19
19
19
19
19
19

9 0
8 0
  0
1  
9 0
7 0
7 0
7 0
7 0
5 0
7 0
7 0
5 0
7 0
2 0
2 0
2 0
0 0
6 0
8 0
6 0
2 0
2 0
6 0
4 0
4 0

,0
,0
,0
  
,0
,0
,0
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1

17 
17 
17 
   
02 
47 
49 
26 
24 
20 
34 
26 
18 
20 
24 
24 
15 
84 
65 
67 
65 
61 
67 
73 
71 
71 

0,
0,
0,
0,
  
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

017
016
017
002
   
049
051
124
122
118
132
124
117
118
122
122
113
183
167
169
167
163
165
171
169
169

31 Paros1_6  0,204 0,200 0,198 0,198 0,196 0,198 0,202 0,171 0,173 0,159 0,160 0,167 0,155 0,155 0,159 0,163 0,167 0,169 0,165 

 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
   
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,

01
01
01
00
00
  
00
12
12
11
13
12
12
12
13
13
11
16
14
15
14
14
14
15
15
15

7 0
7 0
7 0
9 0
9 0
  0
4  
8 0
0 0
7 0
2 0
6 0
0 0
2 0
0 0
0 0
8 0
5 0
8 0
0 0
8 0
8 0
8 0
3 0
1 0
1 0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
  
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1

17 
17 
17 
09 
10 
03 
   
26 
21 
17 
26 
25 
21 
23 
32 
32 
13 
65 
48 
50 
48 
52 
48 
54 
52 
52 

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
  
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

017
016
017
015
015
015
015
   
068
074
072
062
078
080
144
142
130
179
175
177
175
175
171
169
167
167

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
   
,00
,06
,04
,06
,06
,13
,13
,12
,16
,15
,15
,15
,15
,16
,16
,16
,16

7 
6 
7 
5 
4 
4 
4 
1 
  
8 
4 
3 
0 
2 
6 
8 
4 
7 
7 
9 
7 
3 
5 
7 
5 
1 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
   
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

17
16
17
14
14
14
14
12
04
  
70
43
64
66
32
34
20
67
57
59
57
53
65
67
65
61

 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
   
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
  
06
06
06
13
13
13
16
16
16
16
16
16
15
16
16

7 0
6 0
6 0
5 0
5 0
5 0
5 0
1 0
1 0
1 0
  0
2  
4 0
2 0
4 0
2 0
0 0
7 0
1 0
3 0
1 0
1 0
1 0
9 0
1 0
1 0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
  
,0
,0
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1

17 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
11 
09 
09 
11 
   
64 
66 
30 
28 
22 
71 
61 
63 
61 
57 
65 
67 
65 
65 

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
  
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

017
017
017
014
014
014
014
012
010
011
011
011
   
002
126
126
130
177
169
171
169
165
163
165
163
163

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,00
   
,12
,12
,13
,17
,17
,17
,17
,16
,16
,16
,16
,16

7 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
  
8 
8 
2 
9 
1 
3 
1 
7 
5 
7 
5 
5 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
   
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

18
17
17
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
  
02
52
77
61
63
61
57
57
53
55
57

 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
   
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00
  
05
17
16
16
16
15
15
15
15
15

8 0
7 0
7 0
5 0
4 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
2 0
  0
0  
5 0
3 0
5 0
3 0
9 0
9 0
5 0
7 0
9 0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
  
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1

17 
17 
17 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
14 
15 
14 
15 
15 
10 
10 
   
53 
51 
53 
51 
51 
51 
48 
50 
51 

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
  
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

018
018
018
017
017
016
016
017
016
016
016
017
017
017
017
017
016
   
035
037
039
037
045
049
047
043

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,00
   
,00
,00
,00
,05
,05
,05
,04

7 0
7 0
7 0
6 0
6 0
6 0
6 0
7 0
6 0
6 0
6 0
6 0
7 0
7 0
6 0
6 0
6 0
8 0
  0
2  
4 0
4 0
0 0
4 0
2 0
9 0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
  
,0
,0
,0
,0
,0
,0

17 
18 
18 
16 
17 
16 
16 
17 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
16 
16 
16 
08 
02 
   
02 
06 
52 
56 
54 
50 

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
  
0,
0,
0,
0,
0,

017
017
017
016
016
016
016
017
016
016
016
016
017
017
016
016
016
009
003
002
   
008
054
058
056
052

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  
 0
 0
 0
 0

0,167 0,146 0,041 0,047 0,049 0,050 0,047 0,056 0,058 0,056 0,054       

,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,00
,00
,00
,00
   
,05
,05
,05
,05

7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
3 
3 
4 
  
4 
8 
6 
2 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
   
0,0
0,0
0,0

18
18
17
16
16
16
16
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
09
10
10
10
10
  
16
14
14

 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
 0,
   
 0,
 0,

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00
01
01
01
01
00
  
00
00

8 0
8 0
7 0
7 0
7 0
6 0
6 0
7 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
9 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 0
  0
2  
6 0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
  
,0

18 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
09 
10 
10 
10 
10 
05 
02 
   
04 

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
  

018
017
017
017
017
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
009
009
010
010
010
005
003
003
   

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,01
,00
,00
,00
,01
,00
,01
,01
,01
,01

7 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
0 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

18
18
17
16
16
16
16
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
07
09
09
09
09
09
09
09
09
09

 8 NGreec1_7 0,169 0,171 0,  0,0
 9 Ngreec2_1 0,167 0,169 0,  0,0
10 Alon_1    0,181 0,177 0,  0,0
11 Perist_1  0,181 0,177 0,  0,0
12 Npelop1_1 0,171 0,173 0,  0,0
13 Npelop2_2 0,175 0,169 0,  0,0
14 Npelop3_1 0,175 0,169 0,  0,0
15 Spelop_1  0,171 0,173 0,  0,0
16 Aegina_1  0,169 0,171 0,  0,0
17 Tinos1_4  0,179 0,181 0,  0,0
18 Tinos2_1  0,181 0,183 0,  0,0
19 Kythir1_1 0,192 0,190 0,  0,0
20 Kythir2_1 0,192 0,190 0,  0,0
21 AntiKr_5  0,184 0,184 0,  0,0
22 Amorgos_1 0,216 0,206 0,  0,00
23 Astyp1_1  0,202 0,192 0,  0,00
24 Astyp2_2  0,204 0,194 0,  0,00
25 Astyp3_1  0,202 0,192 0,  0,00
26 Astyp4_1  0,198 0,188 0,  0,00
27 Milos1_2  0,202 0,196 0,  0,00
28 Milos2_1  0,204 0,196 0,  0,00
29 Milos3_2  0,202 0,194 0,  0,00
30 Milos4_1  0,204 0,194 0,  0,00

 0,00
32 Serif1_2  0,202 0,196 0,196 0,192 0,198 0,198 0,192 0,167 0,165 0,148 0,148 0,169 0,157 0,157 0,153 0,161 0,165 0,167 0,161 0,159 0,150 0,029 0,041 0,043 0,045 0,045 0,041 0,045 0,043 0,039 0,049       0,00
33 Serif2_4  0,206 0,196 0,196 0,196 0,198 0,198 0,196 0,165 0,163 0,146 0,146 0,169 0,157 0,157 0,153 0,161 0,165 0,167 0,163 0,161 0,148 0,025 0,037 0,039 0,041 0,041 0,041 0,041 0,039 0,035 0,045 0,004            
34 Astak1_1  0,181 0,175 0,169 0,188 0,190 0,186 0,173 0,165 0,163 0,167 0,167 0,188 0,186 0,188 0,196 0,186 0,171 0,173 0,175 0,175 0,186 0,175 0,177 0,179 0,177 0,175 0,169 0,169 0,167 0,163 0,183 0,171 0,17
35 Astak2_1  0,183 0,177 0,171 0,190 0,192 0,188 0,175 0,165 0,163 0,167 0,167 0,186 0,184 0,186 0,194 0,188 0,169 0,171 0,173 0,173 0,184 0,173 0,175 0,177 0,175 0,173 0,167 0,167 0,165 0,161 0,181 0,169 0,17
36 Sofr1_1   0,163 0,153 0,151 0,165 0,171 0,157 0,153 0,163 0,161 0,167 0,167 0,177 0,171 0,171 0,183 0,169 0,155 0,157 0,183 0,183 0,190 0,184 0,173 0,175 0,173 0,171 0,175 0,175 0,173 0,173 0,179 0,179 0,18
37 Sofr2_1   0,163 0,153 0,151 0,165 0,171 0,157 0,153 0,165 0,163 0,169 0,169 0,179 0,173 0,173 0,184 0,171 0,157 0,159 0,183 0,183 0,190 0,186 0,175 0,177 0,175 0,173 0,177 0,177 0,175 0,175 0,181 0,181 0,18
38 TR1_1     0,165 0,155 0,153 0,167 0,173 0,159 0,155 0,165 0,163 0,169 0,169 0,179 0,173 0,173 0,184 0,171 0,153 0,155 0,184 0,184 0,192 0,186 0,175 0,177 0,175 0,173 0,177 0,177 0,175 0,175 0,181 0,181 0,18
39 TR2_1     0,165 0,155 0,153 0,167 0,173 0,159 0,155 0,165 0,163 0,169 0,169 0,179 0,173 0,173 0,184 0,171 0,153 0,155 0,184 0,184 0,192 0,186 0,175 0,177 0,175 0,173 0,177 0,177 0,175 0,175 0,181 0,181 0,18
40 Karpat1_1 0,175 0,171 0,161 0,177 0,179 0,177 0,171 0,150 0,148 0,169 0,169 0,190 0,179 0,179 0,194 0,175 0,157 0,159 0,173 0,173 0,167 0,192 0,190 0,192 0,190 0,188 0,179 0,181 0,179 0,181 0,181 0,179 0,18
41 Karpat2_1 0,186 0,184 0,171 0,181 0,184 0,188 0,183 0,157 0,159 0,173 0,173 0,200 0,184 0,184 0,204 0,184 0,163 0,165 0,177 0,177 0,165 0,196 0,192 0,194 0,192 0,190 0,186 0,188 0,186 0,186 0,181 0,183 0,18
42 Karpat3_1 0,173 0,169 0,159 0,175 0,177 0,175 0,169 0,150 0,148 0,165 0,165 0,188 0,177 0,177 0,192 0,173 0,155 0,157 0,177 0,177 0,169 0,194 0,192 0,194 0,192 0,190 0,181 0,183 0,181 0,183 0,183 0,181 0,18
43 Kasos1_1  0,171 0,171 0,167 0,173 0,175 0,175 0,175 0,159 0,159 0,171 0,167 0,184 0,188 0,188 0,198 0,186 0,175 0,177 0,190 0,190 0,181 0,194 0,188 0,190 0,188 0,190 0,181 0,183 0,181 0,183 0,183 0,183 0,18
44 Kasos2_3  0,171 0,171 0,167 0,173 0,175 0,175 0,175 0,159 0,159 0,171 0,167 0,184 0,188 0,188 0,198 0,186 0,173 0,175 0,190 0,190 0,181 0,192 0,190 0,192 0,190 0,192 0,179 0,181 0,179 0,181 0,181 0,181 0,18
45 Kasos3_1  0,171 0,171 0,167 0,169 0,171 0,175 0,171 0,161 0,161 0,173 0,169 0,183 0,190 0,190 0,196 0,184 0,175 0,177 0,192 0,192 0,183 0,190 0,188 0,190 0,188 0,190 0,177 0,179 0,177 0,179 0,179 0,179 0,18
46 Prason1_1 0,169 0,169 0,161 0,169 0,171 0,175 0,169 0,161 0,159 0,167 0,167 0,186 0,175 0,175 0,192 0,173 0,165 0,167 0,173 0,173 0,171 0,196 0,190 0,192 0,190 0,188 0,179 0,181 0,179 0,179 0,184 0,186 0,18
47 Prason2_1 0,171 0,171 0,161 0,171 0,173 0,175 0,171 0,161 0,159 0,167 0,167 0,183 0,175 0,175 0,190 0,169 0,159 0,161 0,173 0,173 0,169 0,198 0,192 0,194 0,192 0,190 0,179 0,181 0,179 0,181 0,186 0,190 0,19

63 Cscab_5c  0,196 0,196 0,185 0,204 0,198 0,200 0,196 0,198 0,200 0,196 0,197 0,212 0,202 0,202 0,202 0,206 0,198 0,200 0,206 0,206 0,210 0,220 0,210 0,212 0,210 0,206 0,228 0,226 0,224 0,226 0,220 0,218 0,21
64 Hturc_ly1 0,194 0,192 0,186 0,202 0,210 0,198 0,188 0,227 0,227 0,231 0,232 0,227 0,217 0,219 0,216 0,217 0,206 0,208 0,235 0,233 0,241 0,227 0,221 0,223 0,221 0,217 0,217 0,217 0,216 0,216 0,233 0,225 0,22
65 TarTun_2  0,250 0,252 0,245 0,254 0,254 0,250 0,245 0,241 0,239 0,249 0,251 0,256 0,254 0,254 0,252 0,247 0,243 0,245 0,250 0,249 0,249 0,249 0,254 0,256 0,254 0,252 0,249 0,245 0,243 0,243 0,254 0,250 0,25
66 TarCret_1 0,247 0,249 0,241 0,250 0,250 0,247 0,241 0,237 0,235 0,245 0,247 0,256 0,250 0,250 0,249 0,243 0,239 0,241 0,247 0,245 0,245 0,249 0,254 0,256 0,254 0,252 0,249 0,245 0,243 0,243 0,254 0,250 0,250 
67 TarKef_2  0,254 0,247 0,241 0,254 0,254 0,249 0,243 0,245 0,245 0,235 0,235 0,258 0,231 0,227 0,247 0,227 0,235 0,237 0,264 0,262 0,256 0,256 0,252 0,254 0,256 0,249 0,260 0,254 0,252 0,254 0,250 0,252 0,252 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.2 (συνέχεια): Κάτω της διαγωνίου γενετικές αποστάσεις p (p distance). Άνω της διαγωνίου το τυπικό σφάλµα            

60    61    62    63    64    65    66    67   
017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,019 0,019 0,019   

,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,019 0,019 0,019   
,019   

17 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   
16 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   

16 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,019 0,019 0,019  

 
 
               34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    
 1 Avgo_5    0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,
2 Chrysi_5  0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0 

 3 Glaron_1  0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,019 0,019 0
,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019    4 Petalid_2 0

 5 Pontik_1  0,017 0,0
 6 Psilor_4  0,017 0,017 0,0
 7 Psira_1   0,017 0,017 0,016 0,0  

16 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   
16 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   

17 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,018 0,019 0,019 0,019 0,019   
17 0,016 0,016 0,016 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,018 0,019 0,019 0,019 0,019   

17 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   
17 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   

17 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,018   
17 0,017 0,017 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   

17 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,018   
16 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   

16 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   
17 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,018 0,019 0,019 0,019 0,019   

17 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,018 0,019 0,019 0,019 0,019   
17 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,019 0,019 0,019 0,019  

 8 NGreec1_7 0,016 0,016 0,016 0,016 0,0
 9 Ngreec2_1 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,0
10 Alon_1    0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,0
11 Perist_1  0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0
12 Npelop1_1 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,0
13 Npelop2_2 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0
14 Npelop3_1 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0
15 Spelop_1  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,018 0,018 0,0
16 Aegina_1  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0
17 Tinos1_4  0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,0
18 Tinos2_1  0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,0
19 Kythir1_1 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,0
20 Kythir2_1 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,0
21 AntiKr_5  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,0  

17 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   
7 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   

 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   
17 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   

17 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   
17 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   

17 0,017 0,017 0,017 0,016 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   
17 0,017 0,017 0,016 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   

17 0,017 0,016 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   
17 0,017 0,018 0,019 0,019 0,019 0,019   

17 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019   
18 0,018 0,019 0,019 0,019  

22 Amorgos_1 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,018 0,0
23 Astyp1_1  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,01
24 Astyp2_2  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017
25 Astyp3_1  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,0
26 Astyp4_1  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0
27 Milos1_2  0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0
28 Milos2_1  0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0
29 Milos3_2  0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0
30 Milos4_1  0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0
31 Paros1_6  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,0
32 Serif1_2  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0
33 Serif2_4  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0  

17 0,018 0,018 0,019   
19 0,018 0,019   

,018 0,019   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019  

34 Astak1_1        0,003 0,012 0,012 0,012 0,012 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,018 0,0
35 Astak2_1  0,004       0,012 0,012 0,012 0,012 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,013 0,014 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,018 0,017 0,0
36 Sofr1_1   0,083 0,087       0,002 0,002 0,002 0,013 0,013 0,012 0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 0,017 0,017 0,016 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,015 0,015 0,015 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,018 0
37 Sofr2_1   0,083 0,087 0,002       0,003 0,003 0,013 0,013 0,012 0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,015 0,015 0,015 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,018 0,018 
38 TR1_1     0,082 0,085 0,002 0,004       0,000 0,013 0,013 0,012 0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 0,017 0,017 0,016 0,017 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
39 TR2_1     0,082 0,085 0,002 0,004 0,000       0,013 0,013 0,012 0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 0,017 0,017 0,016 0,017 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
40 Karpat1_1 0,113 0,117 0,093 0,093 0,091 0,091       0,007 0,003 0,010 0,009 0,010 0,009 0,009 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,015 0,015 0,015 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
41 Karpat2_1 0,117 0,120 0,103 0,103 0,101 0,101 0,029       0,007 0,011 0,011 0,011 0,010 0,010 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,015 0,015 0,015 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
42 Karpat3_1 0,109 0,113 0,087 0,087 0,085 0,085 0,006 0,023       0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,015 0,015 0,015 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
43 Kasos1_1  0,118 0,118 0,109 0,109 0,107 0,107 0,050 0,064 0,047       0,002 0,003 0,009 0,009 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
44 Kasos2_3  0,117 0,117 0,107 0,107 0,105 0,105 0,049 0,062 0,045 0,002       0,003 0,009 0,009 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
45 Kasos3_1  0,120 0,120 0,111 0,111 0,109 0,109 0,052 0,062 0,049 0,006 0,004       0,010 0,009 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
46 Prason1_1 0,097 0,101 0,097 0,097 0,095 0,095 0,047 0,058 0,043 0,049 0,047 0,050       0,003 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,016 0,015 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
47 Prason2_1 0,101 0,105 0,095 0,095 0,093 0,093 0,045 0,060 0,041 0,047 0,045 0,049 0,006       0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019  

0,019   
0,019

48 Fournoi_1 0,169 0,169 0,179 0,179 0,181 0,181 0,181 0,192 0,183 0,181 0,181 0,181 0,188 0,190       0,006 0,016 0,016 0,016 0,015 0,014 0,016 0,015 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
49 Marathi_1 0,177 0,177 0,179 0,179 0,181 0,181 0,188 0,196 0,186 0,184 0,184 0,184 0,192 0,194 0,017       0,015 0,017 0,016 0,015 0,015 0,016 0,015 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,018 0,018 0,019 0,019    

0,019   
0,019   
0,019

50 Adana_1   0,179 0,177 0,167 0,169 0,165 0,165 0,173 0,173 0,171 0,171 0,171 0,167 0,173 0,173 0,151 0,142       0,016 0,016 0,015 0,015 0,016 0,015 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,018 0,017 0,019 0,019 
51 Silifke_1 0,185 0,185 0,185 0,185 0,183 0,183 0,179 0,175 0,179 0,191 0,191 0,191 0,181 0,183 0,167 0,171 0,152       0,016 0,016 0,015 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,018 0,019 0,019 
52 Israel_1  0,151 0,155 0,153 0,155 0,151 0,151 0,169 0,169 0,169 0,181 0,181 0,181 0,155 0,159 0,155 0,167 0,146 0,161       0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,019 0,019 0,019    

0,019   
0,019   
0,019   
0,019

53 Cyprus1_1 0,169 0,169 0,171 0,173 0,169 0,169 0,184 0,179 0,183 0,184 0,186 0,183 0,179 0,181 0,140 0,140 0,138 0,146 0,138       0,011 0,013 0,013 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
54 Cyprus2_1 0,179 0,179 0,173 0,175 0,171 0,171 0,165 0,167 0,167 0,175 0,175 0,175 0,175 0,177 0,122 0,126 0,124 0,142 0,144 0,070       0,013 0,013 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
55 Cyprus3_1 0,161 0,165 0,169 0,169 0,167 0,167 0,179 0,175 0,177 0,183 0,183 0,179 0,171 0,175 0,146 0,146 0,148 0,146 0,140 0,093 0,101       0,005 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,017 0,018 0,019 0,019 0,019 
56 Cyprus4_1 0,157 0,159 0,163 0,163 0,161 0,161 0,177 0,173 0,175 0,181 0,181 0,177 0,167 0,171 0,144 0,144 0,138 0,152 0,138 0,093 0,101 0,016       0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,018 0,018 0,019 0,019    

0,019   
0,019   
0,019

57 Gavdos1_1 0,151 0,151 0,140 0,140 0,142 0,142 0,140 0,138 0,138 0,148 0,148 0,148 0,144 0,146 0,167 0,171 0,161 0,177 0,163 0,173 0,173 0,169 0,171       0,003 0,003 0,014 0,014 0,014 0,018 0,018 0,019 0,018 
58 Gavdos2_4 0,153 0,153 0,142 0,142 0,144 0,144 0,142 0,140 0,140 0,150 0,150 0,150 0,146 0,148 0,171 0,175 0,165 0,179 0,167 0,177 0,177 0,173 0,175 0,004       0,002 0,014 0,014 0,014 0,018 0,018 0,019 0,018 
59 Gavdos3_1 0,155 0,155 0,144 0,144 0,146 0,146 0,144 0,142 0,142 0,151 0,151 0,151 0,148 0,150 0,169 0,173 0,165 0,177 0,169 0,175 0,179 0,175 0,177 0,006 0,002       0,014 0,014 0,014 0,018 0,018 0,019 0,018    

0,019   
0,019

60 A_giorg_1 0,171 0,173 0,177 0,177 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,179 0,179 0,175 0,173 0,177 0,183 0,181 0,169 0,177 0,177 0,151 0,161 0,165 0,159 0,115 0,115 0,113       0,003 0,014 0,018 0,018 0,019 0,019 
61 Kastel1_1 0,171 0,173 0,177 0,177 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,179 0,179 0,179 0,173 0,177 0,181 0,179 0,171 0,175 0,175 0,153 0,159 0,167 0,161 0,115 0,115 0,113 0,004       0,014 0,018 0,018 0,019 0,019    

0,019  62 Akscheh_1 0,161 0,159 0,169 0,167 0,167 0,167 0,173 0,173 0,171 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,165 0,147 0,196 0,177 0,169 0,179 0,169 0,165 0,118 0,116 0,114 0,118 0,114       0,018 0,018 0,019 0,019  
0,019   
0,018   
0,017   
0,017   
            

63 Cscab_5c  0,222 0,224 0,220 0,218 0,222 0,222 0,220 0,228 0,218 0,218 0,220 0,220 0,218 0,218 0,204 0,198 0,204 0,216 0,226 0,208 0,214 0,214 0,212 0,200 0,204 0,202 0,204 0,202 0,213       0,018 0,018 0,018 
64 Hturc_ly1 0,194 0,192 0,204 0,206 0,202 0,202 0,216 0,219 0,214 0,217 0,219 0,223 0,223 0,223 0,212 0,210 0,186 0,202 0,231 0,206 0,204 0,231 0,225 0,200 0,202 0,200 0,206 0,204 0,210 0,210       0,018 0,018 
65 TarTun_2  0,227 0,231 0,227 0,225 0,229 0,229 0,233 0,235 0,233 0,254 0,252 0,252 0,243 0,245 0,243 0,247 0,252 0,243 0,245 0,262 0,245 0,250 0,250 0,229 0,229 0,229 0,245 0,243 0,236 0,210 0,223       0,003 
66 TarCret_1 0,223 0,227 0,227 0,225 0,229 0,229 0,229 0,231 0,229 0,250 0,249 0,249 0,239 0,241 0,243 0,250 0,256 0,243 0,245 0,262 0,245 0,250 0,250 0,225 0,225 0,225 0,245 0,243 0,240 0,210 0,223 0,004       
67 TarKef_2  0,256 0,260 0,239 0,241 0,237 0,237 0,247 0,249 0,247 0,258 0,258 0,262 0,247 0,250 0,239 0,245 0,241 0,247 0,243 0,243 0,243 0,235 0,239 0,233 0,235 0,235 0,237 0,235 0,246 0,232 0,216 0,173 0,173  

 200



  

 201

 Kimura. Πάνω από 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33  
     0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,014 0,015 0,014 0,015 0,015 0,014 0,014 0,014 0,015 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,014 0,014 0,014 0,014 
,010       0,004 0,004 0,005 0,003 0,004 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,013 0,014 0,014 
,008 0,010       0,004 0,004 0,004 0,003 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,014 0,014 0,014 0,014 
,008 0,010 0,008       0,002 0,004 0,003 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,014 0,015 0,014 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 0,015 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,014 0,014 0,014 0,014 
,010 0,012 0,010 0,002       0,004 0,004 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 0,014 0,014 
,008 0,006 0,008 0,008 0,010       0,003 0,014 0,014 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 
,006 0,008 0,006 0,006 0,008 0,006       0,014 0,014 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,013 0,014 0,014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.3: Κάτω από τη διαγώνιο γενετικές αποστάσεις µόνο για τις µεταστροφές µε βάση το διπαραµετρικό µοντέλο του
τη διαγώνιο το τυπικό σφάλµα (µε πλάγια γραφή).  
 
 
              
 1 Avgo_5     
 2 Chrysi_5  0
 3 Glaron_1  0
 4 Petalid_2 0
 5 Pontik_1  0
 6 Psilor_4  0
 7 Psira_1   0  

,087 0,089 0,082 0,087 0,089 0,082 0,080       0,000 0,003 0,003 0,008 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
,087 0,089 0,082 0,087 0,089 0,082 0,080 0,000       0,003 0,003 0,008 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
,082 0,084 0,082 0,082 0,084 0,078 0,075 0,004 0,004       0,000 0,008 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 0,008 0,008 0,008 0,008 
,082 0,085 0,082 0,082 0,085 0,078 0,075 0,004 0,004 0,000       0,008 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 0,008 0,008 0,008 0,008 
,089 0,091 0,084 0,089 0,091 0,084 0,082 0,030 0,030 0,030 0,030       0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 0,006 0,008 0,008 0,008 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
,091 0,094 0,087 0,091 0,094 0,087 0,084 0,028 0,028 0,028 0,028 0,006       0,002 0,003 0,003 0,005 0,005 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 
,089 0,091 0,084 0,089 0,091 0,084 0,082 0,026 0,026 0,026 0,026 0,004 0,002       0,002 0,002 0,005 0,005 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,008 0,008 
,091 0,094 0,087 0,091 0,094 0,087 0,084 0,028 0,028 0,028 0,028 0,006 0,004 0,002       0,003 0,005 0,005 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 
,087 0,089 0,082 0,087 0,089 0,082 0,080 0,024 0,024 0,024 0,024 0,006 0,004 0,002 0,004       0,005 0,005 0,008 0,008 0,007 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 
,094 0,096 0,089 0,094 0,096 0,089 0,087 0,034 0,034 0,034 0,034 0,016 0,014 0,012 0,014 0,014       0,000 0,009 0,009 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,009 0,010 0,010 
,094 0,096 0,089 0,094 0,096 0,089 0,087 0,034 0,034 0,034 0,034 0,016 0,014 0,012 0,014 0,014 0,000       0,009 0,009 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,009 0,010 0,010 
,087 0,094 0,087 0,091 0,094 0,087 0,084 0,024 0,024 0,024 0,024 0,034 0,032 0,030 0,032 0,028 0,043 0,043       0,000 0,003 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
,087 0,094 0,087 0,091 0,094 0,087 0,084 0,024 0,024 0,024 0,024 0,034 0,032 0,030 0,032 0,028 0,043 0,043 0,000       0,003 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
,089 0,096 0,089 0,089 0,091 0,089 0,087 0,022 0,022 0,022 0,022 0,032 0,030 0,028 0,030 0,026 0,040 0,040 0,006 0,006       0,009 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,008 0,008 0,009 0,009 0,008 0,008

 8 NGreec1_7 0
 9 Ngreec2_1 0
10 Alon_1    0
11 Perist_1  0
12 Npelop1_1 0
13 Npelop2_2 0
14 Npelop3_1 0
15 Spelop_1  0
16 Aegina_1  0
17 Tinos1_4  0
18 Tinos2_1  0
19 Kythir1_1 0
20 Kythir2_1 0
21 AntiKr_5  0  

,094 0,087 0,094 0,094 0,096 0,089 0,087 0,043 0,043 0,038 0,038 0,045 0,043 0,040 0,043 0,043 0,049 0,049 0,043 0,043 0,040       0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,003 0,003 
,082 0,080 0,087 0,087 0,089 0,082 0,080 0,040 0,040 0,036 0,036 0,043 0,040 0,038 0,040 0,040 0,051 0,051 0,036 0,036 0,034 0,010       0,000 0,000 0,000 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,003 0,003 
,082 0,080 0,087 0,087 0,089 0,082 0,080 0,040 0,040 0,036 0,036 0,043 0,040 0,038 0,040 0,040 0,051 0,051 0,036 0,036 0,034 0,010 0,000       0,000 0,000 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,003 0,003 
,082 0,080 0,087 0,087 0,089 0,082 0,080 0,040 0,040 0,036 0,036 0,043 0,040 0,038 0,040 0,040 0,051 0,051 0,036 0,036 0,034 0,010 0,000 0,000       0,000 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,003 0,003 
,082 0,080 0,087 0,087 0,089 0,082 0,080 0,040 0,040 0,036 0,036 0,043 0,040 0,038 0,040 0,040 0,051 0,051 0,036 0,036 0,034 0,010 0,000 0,000 0,000       0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,003 0,003 
,089 0,082 0,089 0,089 0,091 0,084 0,082 0,038 0,038 0,034 0,034 0,040 0,038 0,036 0,038 0,038 0,049 0,049 0,038 0,038 0,036 0,008 0,006 0,006 0,006 0,006       0,002 0,002 0,000 0,004 0,002 0,002 
,091 0,084 0,091 0,091 0,094 0,087 0,084 0,040 0,040 0,036 0,036 0,043 0,040 0,038 0,040 0,040 0,051 0,051 0,036 0,036 0,034 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008 0,002       0,000 0,002 0,004 0,003 0,003 
,091 0,084 0,091 0,091 0,094 0,087 0,084 0,040 0,040 0,036 0,036 0,043 0,040 0,038 0,040 0,040 0,051 0,051 0,036 0,036 0,034 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008 0,002 0,000       0,002 0,004 0,003 0,003 
89 0,082 0,089 0,089 0,091 0,084 0,082 0,038 0,038 0,034 0,034 0,040 0,038 0,036 0,038 0,038 0,049 0,049 0,038 0,038 0,036 0,008 0,006 0,006 0,006 0,006 0,000 0,002 0,002       0,004 0,002 0,002 

78 0,084 0,084 0,087 0,080 0,078 0,038 0,038 0,034 0,034 0,036 0,034 0,032 0,034 0,034 0,040 0,040 0,038 0,038 0,036 0,012 0,010 0,010 0,010 0,010 0,008 0,010 0,010 0,008       0,003 0,003 
87 0,087 0,089 0,082 0,080 0,036 0,036 0,032 0,032 0,038 0,036 0,034 0,036 0,036 0,047 0,047 0,036 0,036 0,034 0,006 0,004 0,004 0,004 0,004 0,002 0,004 0,004 0,002 0,006       0,000 

87 0,089 0,082 0,080 0,036 0,036 0,032 0,032 0,038 0,036 0,034 0,036 0,036 0,047 0,047 0,036 0,036 0,034 0,006 0,004 0,004 0,004 0,004 0,002 0,004 0,004 0,002 0,006 0,000      

22 Amorgos_1 0
23 Astyp1_1  0
24 Astyp2_2  0
25 Astyp3_1  0
26 Astyp4_1  0
27 Milos1_2  0
28 Milos2_1  0
29 Milos3_2  0
30 Milos4_1  0,0
31 Paros1_6  0,084 0,0
32 Serif1_2  0,087 0,080 0,0
33 Serif2_4  0,087 0,080 0,087 0,0  

69 0,062 0,060 0,055 0,055 0,060 0,060 0,062 0,060 0,062 0,064 0,060 0,062 0,062 0,069 0,069 0,075 0,066 0,064 0,064 0,064 0,064 0,066 0,069 0,069 0,066 0,062 0,064 0,064 
62 0,060 0,055 0,055 0,060 0,060 0,062 0,060 0,062 0,064 0,060 0,062 0,062 0,069 0,069 0,075 0,066 0,064 0,064 0,064 0,064 0,066 0,069 0,069 0,066 0,062 0,064 0,064 

60 0,055 0,055 0,055 0,055 0,058 0,060 0,058 0,060 0,055 0,053 0,053 0,069 0,069 0,071 0,062 0,060 0,060 0,060 0,060 0,062 0,064 0,064 0,062 0,058 0,060 0,060 
58 0,058 0,058 0,058 0,060 0,062 0,060 0,062 0,058 0,055 0,055 0,071 0,071 0,073 0,064 0,062 0,062 0,062 0,062 0,064 0,066 0,066 0,064 0,060 0,062 0,062 

55 0,055 0,055 0,058 0,060 0,058 0,060 0,055 0,053 0,053 0,069 0,069 0,071 0,062 0,060 0,060 0,060 0,060 0,062 0,064 0,064 0,062 0,058 0,060 0,060 
55 0,055 0,058 0,060 0,058 0,060 0,055 0,053 0,053 0,069 0,069 0,071 0,062 0,060 0,060 0,060 0,060 0,062 0,064 0,064 0,062 0,058 0,060 0,060 

62 0,064 0,066 0,064 0,066 0,066 0,060 0,060 0,071 0,071 0,073 0,064 0,062 0,062 0,062 0,062 0,064 0,062 0,062 0,064 0,060 0,062 0,062 
64 0,066 0,064 0,066 0,066 0,060 0,060 0,071 0,071 0,069 0,064 0,062 0,062 0,062 0,062 0,064 0,062 0,062 0,064 0,060 0,062 0,062 

64 0,062 0,064 0,064 0,058 0,058 0,069 0,069 0,071 0,062 0,060 0,060 0,060 0,060 0,062 0,060 0,060 0,062 0,058 0,060 0,060 
73 0,075 0,075 0,069 0,069 0,075 0,075 0,078 0,073 0,066 0,066 0,066 0,066 0,073 0,071 0,071 0,073 0,069 0,071 0,071 

73 0,073 0,066 0,066 0,078 0,078 0,080 0,071 0,069 0,069 0,069 0,069 0,071 0,069 0,069 0,071 0,066 0,069 0,069 
73 0,066 0,066 0,078 0,078 0,080 0,071 0,069 0,069 0,069 0,069 0,071 0,069 0,069 0,071 0,066 0,069 0,069 

69 0,069 0,071 0,071 0,078 0,069 0,066 0,066 0,066 0,066 0,069 0,066 0,066 0,069 0,064 0,066 0,066 
62 0,073 0,073 0,080 0,071 0,069 0,069 0,069 0,069 0,071 0,069 0,069 0,071 0,066 0,069 0,069

34 Astak1_1  0,066 0,055 0,062 0,066 0,0
35 Astak2_1  0,066 0,055 0,062 0,066 0,069 0,0
36 Sofr1_1   0,066 0,055 0,062 0,066 0,069 0,062 0,0
37 Sofr2_1   0,069 0,058 0,064 0,069 0,071 0,064 0,062 0,0
38 TR1_1     0,066 0,055 0,062 0,066 0,069 0,062 0,060 0,055 0,0
39 TR2_1     0,066 0,055 0,062 0,066 0,069 0,062 0,060 0,055 0,055 0,0
40 Karpat1_1 0,073 0,062 0,069 0,073 0,075 0,069 0,066 0,062 0,062 0,062 0,0
41 Karpat2_1 0,078 0,066 0,073 0,073 0,075 0,073 0,071 0,062 0,062 0,062 0,062 0,0
42 Karpat3_1 0,071 0,060 0,066 0,071 0,073 0,066 0,064 0,060 0,060 0,060 0,060 0,062 0,0
43 Kasos1_1  0,078 0,071 0,078 0,082 0,084 0,078 0,080 0,071 0,071 0,071 0,071 0,069 0,075 0,0
44 Kasos2_3  0,080 0,069 0,075 0,080 0,082 0,075 0,078 0,069 0,069 0,069 0,069 0,066 0,073 0,071 0,0
45 Kasos3_1  0,080 0,069 0,075 0,080 0,082 0,075 0,078 0,069 0,069 0,069 0,069 0,066 0,073 0,071 0,073 0,0
46 Prason1_1 0,078 0,066 0,073 0,078 0,080 0,073 0,071 0,066 0,066 0,066 0,066 0,064 0,071 0,069 0,071 0,071 0,0
47 Prason2_1 0,080 0,069 0,075 0,080 0,082 0,075 0,073 0,069 0,069 0,069 0,069 0,062 0,069 0,066 0,069 0,069 0,062 0,0  

0 0,060 0,062 0,058 0,055 0,055 0,055 0,055 0,053 0,055 0,055 0,053 0,049 0,051 0,051 
62 0,064 0,060 0,058 0,058 0,058 0,058 0,055 0,058 0,058 0,055 0,051 0,053 0,053

48 Fournoi_1 0,075 0,069 0,071 0,075 0,078 0,071 0,069 0,051 0,051 0,047 0,047 0,062 0,060 0,058 0,060 0,055 0,062 0,062 0,06
49 Marathi_1 0,078 0,071 0,073 0,078 0,080 0,073 0,071 0,053 0,053 0,049 0,049 0,064 0,062 0,060 0,062 0,058 0,064 0,064 0,062 0,0  

62 0,066 0,064 0,064 0,064 0,064 0,062 0,064 0,064 0,062 0,058 0,060 0,060 
80 0,078 0,078 0,078 0,078 0,080 0,078 0,078 0,080 0,071 0,078 0,078 

71 0,071 0,071 0,071 0,064 0,066 0,066 0,064 0,060 0,066 0,066

50 Adana_1   0,084 0,078 0,080 0,084 0,087 0,080 0,082 0,055 0,055 0,060 0,060 0,053 0,055 0,053 0,055 0,051 0,062 0,062 0,055 0,055 0,0
51 Silifke_1 0,082 0,075 0,082 0,078 0,080 0,073 0,075 0,069 0,069 0,069 0,069 0,066 0,069 0,071 0,073 0,069 0,071 0,071 0,064 0,064 0,062 0,0
52 Israel_1  0,073 0,066 0,073 0,069 0,071 0,069 0,066 0,066 0,066 0,062 0,062 0,069 0,066 0,069 0,071 0,066 0,073 0,073 0,071 0,071 0,073 0,073 0,0  

64 0,064 0,064 0,066 0,069 0,069 0,066 0,066 0,064 0,064 
66 0,066 0,064 0,066 0,066 0,064 0,064 0,062 0,062 

69 0,066 0,069 0,069 0,066 0,066 0,064 0,064 
64 0,066 0,066 0,064 0,064 0,062 0,062

53 Cyprus1_1 0,062 0,060 0,062 0,062 0,064 0,062 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,062 0,060 0,062 0,064 0,060 0,071 0,071 0,055 0,055 0,053 0,071 0,064 0,0
54 Cyprus2_1 0,064 0,058 0,060 0,060 0,062 0,060 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,060 0,058 0,060 0,062 0,058 0,069 0,069 0,058 0,058 0,055 0,069 0,066 0,066 0,0
55 Cyprus3_1 0,066 0,060 0,062 0,062 0,064 0,062 0,060 0,055 0,055 0,055 0,055 0,058 0,055 0,058 0,060 0,055 0,066 0,066 0,055 0,055 0,053 0,071 0,069 0,069 0,069 0,0
56 Cyprus4_1 0,069 0,062 0,064 0,064 0,066 0,064 0,062 0,058 0,058 0,058 0,058 0,055 0,053 0,055 0,058 0,053 0,064 0,064 0,053 0,053 0,051 0,069 0,066 0,066 0,066 0,066 0,0  

60 0,060 0,058 0,053 0,055 0,055 
62 0,060 0,055 0,058 0,058 

60 0,055 0,058 0,058

57 Gavdos1_1 0,080 0,078 0,075 0,075 0,078 0,071 0,078 0,055 0,055 0,055 0,055 0,066 0,064 0,062 0,060 0,060 0,066 0,066 0,064 0,064 0,062 0,062 0,060 0,060 0,060 0,060 0,058 0,0
58 Gavdos2_4 0,078 0,075 0,073 0,073 0,075 0,069 0,075 0,058 0,058 0,058 0,058 0,069 0,066 0,064 0,062 0,062 0,069 0,069 0,066 0,066 0,064 0,064 0,062 0,062 0,062 0,062 0,060 0,062 0,0
59 Gavdos3_1 0,078 0,075 0,073 0,073 0,075 0,069 0,075 0,058 0,058 0,058 0,058 0,069 0,066 0,064 0,062 0,062 0,069 0,069 0,066 0,066 0,064 0,064 0,062 0,062 0,062 0,062 0,060 0,062 0,062 0,0  

55 0,058 0,058 
58 0,058

60 A_giorg_1 0,082 0,080 0,078 0,082 0,084 0,078 0,080 0,058 0,058 0,058 0,058 0,064 0,058 0,060 0,058 0,058 0,069 0,069 0,053 0,053 0,055 0,064 0,062 0,062 0,062 0,062 0,060 0,058 0,058 0,060 0,0
61 Kastel1_1 0,082 0,080 0,078 0,082 0,084 0,078 0,080 0,058 0,058 0,058 0,058 0,064 0,058 0,060 0,058 0,058 0,069 0,069 0,053 0,053 0,055 0,064 0,062 0,062 0,062 0,062 0,060 0,058 0,058 0,060 0,055 0,0  

6062 Akscheh_1 0,085 0,081 0,081 0,081 0,083 0,081 0,083 0,058 0,058 0,058 0,058 0,067 0,065 0,063 0,060 0,060 0,067 0,067 0,060 0,060 0,058 0,067 0,065 0,065 0,065 0,065 0,063 0,060 0,060 0,063 0,058 0,060 0,0  

66 TarCret_1 0,169 0,167 0,164 0,164 0,161 0,164 0,161 0,151 0,151 0,145 0,146 0,143 0,145 0,143 0,140 0,140 0,148 0,148 0,140 0,140 0,143 0,143 0,156 0,156 0,156 0,156 0,148 0,145 0,145 0,148 0,148 0,151 0,151 
67 TarKef_2  0,159 0,156 0,153 0,153 0,151 0,153 0,151 0,140 0,140 0,135 0,135 0,133 0,135 0,133 0,130 0,130 0,143 0,143 0,140 0,140 0,138 0,138 0,145 0,145 0,145 0,145 0,143 0,140 0,140 0,143 0,138 0,140 0,140

63 Cscab_5c  0,108 0,115 0,103 0,113 0,111 0,113 0,106 0,106 0,106 0,111 0,111 0,118 0,115 0,113 0,115 0,115 0,123 0,123 0,106 0,106 0,108 0,123 0,115 0,115 0,115 0,115 0,123 0,125 0,125 0,123 0,123 0,120 0,120 
64 Hturc_ly1 0,108 0,110 0,118 0,118 0,120 0,113 0,115 0,140 0,140 0,135 0,135 0,118 0,115 0,118 0,115 0,115 0,123 0,123 0,130 0,130 0,133 0,123 0,125 0,125 0,125 0,125 0,123 0,125 0,125 0,123 0,128 0,125 0,125 
5 TarTun_2  0,169 0,167 0,164 0,164 0,161 0,164 0,161 0,151 0,151 0,145 0,146 0,143 0,145 0,143 0,140 0,140 0,148 0,148 0,140 0,140 0,143 0,143 0,156 0,156 0,156 0,156 0,148 0,145 0,145 0,148 0,148 0,151 0,151 6

 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.3 (συνέχεια): Κάτω από τη διαγώνιο γενετικές αποστάσεις µόνο για τις µεταστροφές µε βάση το διπαραµετρικό µοντέλο του Kimura. Πάνω 
πό τη διαγώνιο το τυπικό σφάλµα(µε πλάγια γραφή). 

  67   
0,021   
0,021   
,020   
0,020   
0,020   
0,020   
0,020  

α
 
 
               34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66  
 1 Avgo_5    0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,013 0,014 0,013 0,013 0,014 0,014 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,014 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,016 0,016 0,022 0,022 
 2 Chrysi_5  0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,012 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,017 0,016 0,021 0,021 
 3 GLARON_1  0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,013 0,012 0,011 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,014 0,016 0,017 0,021 0,021 0
 4 Petalid_2 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,013 0,014 0,013 0,013 0,014 0,013 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,017 0,017 0,021 0,021 
 5 Pontik_1  0,012 0,012 0,012 0,013 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,013 0,014 0,014 0,014 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,016 0,017 0,021 0,021 
 6 Psilor_4  0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,014 0,013 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,013 0,012 0,012 0,013 0,013 0,014 0,017 0,017 0,021 0,021 
 7 Psira_1   0,011 0,011 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 0,013 0,012 0,014 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,013 0,014 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,012 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,016 0,017 0,021 0,021  

0,019   
0,019   
0,019   
0,019   
0,018   
0,019   
0,018   
0,018   
0,018   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019  

 8 NGreec1_7 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,010 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,016 0,019 0,020 0,020 
 9 Ngreec2_1 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,010 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,016 0,019 0,020 0,020 
10 Alon_1    0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,010 0,010 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,016 0,019 0,020 0,020 
11 Perist_1  0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,010 0,010 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,016 0,019 0,020 0,020 
12 Npelop1_1 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,017 0,017 0,019 0,019 
13 Npelop2_2 0,011 0,011 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,011 0,012 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,017 0,017 0,020 0,020 
14 Npelop3_1 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,017 0,017 0,019 0,019 
15 Spelop_1  0,012 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,011 0,012 0,011 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,017 0,017 0,019 0,019 
16 Aegina_1  0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,011 0,011 0,010 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,017 0,017 0,019 0,019 
17 Tinos1_4  0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,018 0,018 0,020 0,020 
18 Tinos2_1  0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,018 0,018 0,020 0,020 
19 Kythir1_1 0,012 0,012 0,012 0,013 0,012 0,012 0,013 0,013 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,011 0,012 0,011 0,012 0,013 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,016 0,018 0,019 0,019 
20 Kythir2_1 0,012 0,012 0,012 0,013 0,012 0,012 0,013 0,013 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,011 0,012 0,011 0,012 0,013 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,016 0,018 0,019 0,019 
21 AntiKr_5  0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,013 0,013 0,014 0,014 0,013 0,014 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,011 0,011 0,011 0,010 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,016 0,018 0,019 0,019  

0,019   
0,020   
0,020   
0,020   
0,020   
0,019   
0,019   
0,019   
0,019   

   
   

0,019  

22 Amorgos_1 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,012 0,013 0,011 0,011 0,012 0,014 0,013 0,013 0,012 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,018 0,018 0,019 0,019 
23 Astyp1_1  0,012 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,017 0,018 0,021 0,021 
24 Astyp2_2  0,012 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,017 0,018 0,021 0,021 
25 Astyp3_1  0,012 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,017 0,018 0,021 0,021 
26 Astyp4_1  0,012 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,017 0,018 0,021 0,021 
27 Milos1_2  0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,012 0,013 0,011 0,011 0,012 0,014 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,018 0,018 0,020 0,020 
28 Milos2_1  0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,018 0,018 0,020 0,020 
29 Milos3_2  0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,018 0,018 0,020 0,020 
30 Milos4_1  0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,012 0,013 0,011 0,011 0,012 0,014 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,018 0,018 0,020 0,020 
31 Paros1_6  0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,010 0,010 0,011 0,013 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,018 0,018 0,020 0,020 0,019

0,01932 Serif1_2  0,012 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,010 0,011 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,017 0,018 0,020 0,020 
33 Serif2_4  0,012 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,010 0,011 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,017 0,018 0,020 0,020  

0,022   
0,022   
0,022   
0,022   
0,022   
0,022   
0,021   
0,021   
0,022   
0,022   
0,022   
0,022   
0,021   
0,021

34 Astak1_1        0,000 0,004 0,004 0,004 0,004 0,007 0,007 0,006 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,010 0,010 0,011 0,012 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,018 0,018 0,021 0,021 
35 Astak2_1  0,000       0,004 0,004 0,004 0,004 0,007 0,007 0,006 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,010 0,010 0,011 0,012 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,018 0,018 0,021 0,021 
36 Sofr1_1   0,008 0,008       0,002 0,000 0,000 0,005 0,006 0,005 0,007 0,006 0,006 0,007 0,006 0,010 0,010 0,011 0,013 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,018 0,018 0,020 0,020 
37 Sofr2_1   0,010 0,010 0,002       0,002 0,002 0,006 0,006 0,005 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,010 0,011 0,011 0,013 0,011 0,011 0,011 0,010 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,018 0,019 0,020 0,020 
38 TR1_1     0,008 0,008 0,000 0,002       0,000 0,005 0,006 0,005 0,007 0,006 0,006 0,007 0,006 0,010 0,010 0,011 0,013 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,018 0,018 0,020 0,020 
39 TR2_1     0,008 0,008 0,000 0,002 0,000       0,005 0,006 0,005 0,007 0,006 0,006 0,007 0,006 0,010 0,010 0,011 0,013 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,018 0,018 0,020 0,020 
40 Karpat1_1 0,022 0,022 0,014 0,016 0,014 0,014       0,004 0,002 0,006 0,005 0,005 0,006 0,005 0,011 0,012 0,012 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,019 0,020 0,020 0,020 
41 Karpat2_1 0,026 0,026 0,018 0,020 0,018 0,018 0,008       0,003 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,019 0,020 0,020 0,020 
42 Karpat3_1 0,020 0,020 0,012 0,014 0,012 0,012 0,002 0,006       0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,011 0,011 0,012 0,013 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,011 0,018 0,019 0,020 0,020 
43 Kasos1_1  0,030 0,030 0,022 0,024 0,022 0,022 0,016 0,020 0,014       0,002 0,002 0,006 0,006 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,013 0,012 0,013 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,019 0,019 0,021 0,021 
44 Kasos2_3  0,028 0,028 0,020 0,022 0,020 0,020 0,014 0,018 0,012 0,002       0,000 0,006 0,006 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,012 0,019 0,019 0,021 0,021 
45 Kasos3_1  0,028 0,028 0,020 0,022 0,020 0,020 0,014 0,018 0,012 0,002 0,000       0,006 0,006 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,012 0,019 0,019 0,021 0,021 
46 Prason1_1 0,022 0,022 0,022 0,024 0,022 0,022 0,016 0,016 0,014 0,020 0,018 0,018       0,003 0,011 0,011 0,012 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,019 0,020 0,020 0,020 
47 Prason2_1 0,024 0,024 0,020 0,022 0,020 0,020 0,014 0,018 0,012 0,018 0,016 0,016 0,006       0,012 0,011 0,012 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,019 0,020 0,020 0,020    

0,018   
0,018  

48 Fournoi_1 0,049 0,049 0,049 0,051 0,049 0,049 0,060 0,060 0,058 0,069 0,066 0,066 0,060 0,062       0,002 0,011 0,011 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,011 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,018 0,017 0,018 0,018 
49 Marathi_1 0,051 0,051 0,051 0,053 0,051 0,051 0,062 0,062 0,060 0,071 0,069 0,069 0,058 0,060 0,002       0,010 0,011 0,011 0,009 0,009 0,009 0,010 0,011 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,017 0,017 0,019 0,019  

0,020   
0,020   
0,020  

50 Adana_1   0,053 0,053 0,058 0,060 0,058 0,058 0,064 0,064 0,062 0,073 0,071 0,071 0,064 0,066 0,053 0,051       0,011 0,010 0,010 0,009 0,010 0,009 0,012 0,012 0,012 0,010 0,010 0,011 0,017 0,017 0,020 0,020 
51 Silifke_1 0,062 0,062 0,071 0,073 0,071 0,071 0,073 0,069 0,071 0,078 0,075 0,075 0,073 0,075 0,058 0,060 0,058       0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,013 0,014 0,014 0,013 0,013 0,013 0,018 0,018 0,020 0,020 
52 Israel_1  0,051 0,051 0,055 0,058 0,055 0,055 0,062 0,062 0,060 0,075 0,073 0,073 0,066 0,069 0,051 0,053 0,051 0,051       0,010 0,010 0,010 0,010 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,018 0,018 0,019 0,019  

0,020   
0,020   
0,019   
0,020  

53 Cyprus1_1 0,049 0,049 0,053 0,055 0,053 0,053 0,060 0,055 0,058 0,069 0,071 0,071 0,064 0,066 0,040 0,043 0,045 0,045 0,047       0,002 0,003 0,003 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,018 0,016 0,020 0,020 
54 Cyprus2_1 0,047 0,047 0,051 0,053 0,051 0,051 0,058 0,053 0,055 0,071 0,069 0,069 0,062 0,064 0,038 0,040 0,043 0,043 0,045 0,002       0,002 0,003 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,018 0,016 0,020 0,020 
55 Cyprus3_1 0,045 0,045 0,049 0,051 0,049 0,049 0,055 0,051 0,053 0,069 0,066 0,066 0,060 0,062 0,040 0,043 0,045 0,045 0,047 0,004 0,002       0,002 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,018 0,017 0,020 0,020 
56 Cyprus4_1 0,047 0,047 0,051 0,053 0,051 0,051 0,058 0,053 0,055 0,071 0,069 0,069 0,062 0,064 0,043 0,045 0,043 0,047 0,049 0,006 0,004 0,002       0,011 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,018 0,016 0,020 0,020  

0,020   
0,020   
0,020  

57 Gavdos1_1 0,062 0,062 0,062 0,060 0,062 0,062 0,060 0,055 0,058 0,069 0,066 0,066 0,064 0,066 0,053 0,055 0,062 0,078 0,069 0,058 0,055 0,058 0,060       0,002 0,002 0,007 0,007 0,007 0,018 0,018 0,020 0,020 
58 Gavdos2_4 0,064 0,064 0,064 0,062 0,064 0,064 0,062 0,058 0,060 0,071 0,069 0,069 0,066 0,069 0,055 0,058 0,064 0,080 0,071 0,060 0,058 0,060 0,062 0,002       0,000 0,008 0,008 0,007 0,018 0,018 0,020 0,020 
59 Gavdos3_1 0,064 0,064 0,064 0,062 0,064 0,064 0,062 0,058 0,060 0,071 0,069 0,069 0,066 0,069 0,055 0,058 0,064 0,080 0,071 0,060 0,058 0,060 0,062 0,002 0,000       0,008 0,008 0,007 0,018 0,018 0,020 0,020  

0,020   
0,020  

60 A_giorg_1 0,064 0,064 0,069 0,066 0,069 0,069 0,066 0,066 0,064 0,075 0,073 0,073 0,066 0,069 0,051 0,049 0,051 0,071 0,071 0,055 0,053 0,055 0,053 0,026 0,028 0,028       0,000 0,006 0,018 0,017 0,021 0,021 
61 Kastel1_1 0,064 0,064 0,069 0,066 0,069 0,069 0,066 0,066 0,064 0,075 0,073 0,073 0,066 0,069 0,051 0,049 0,051 0,071 0,071 0,055 0,053 0,055 0,053 0,026 0,028 0,028 0,000       0,006 0,018 0,017 0,021 0,021  

0,02062 Akscheh_1 0,063 0,063 0,063 0,060 0,063 0,063 0,056 0,052 0,054 0,065 0,063 0,063 0,056 0,054 0,047 0,045 0,056 0,076 0,069 0,058 0,056 0,058 0,056 0,022 0,024 0,024 0,020 0,020       0,018 0,018 0,020 0,020    
0,019   
0,018   
0,010   
0,010   

7 TarKef_2  0,175 0,175 0,169 0,172 0,169 0,169 0,167 0,167 0,169 0,172 0,169 0,169 0,161 0,164 0,128 0,130 0,153 0,154 0,151 0,148 0,145 0,143 0,145 0,148 0,145 0,145 0,151 0,151 0,145 0,138 0,133 0,045 0,045        

63 Cscab_5c  0,128 0,128 0,128 0,125 0,128 0,128 0,135 0,141 0,133 0,135 0,138 0,138 0,135 0,138 0,123 0,120 0,113 0,126 0,130 0,123 0,125 0,128 0,130 0,128 0,130 0,130 0,125 0,125 0,130       0,017 0,018 0,018 
64 Hturc_ly1 0,133 0,133 0,133 0,135 0,133 0,133 0,145 0,151 0,143 0,135 0,138 0,138 0,151 0,148 0,118 0,120 0,118 0,128 0,125 0,108 0,110 0,113 0,110 0,133 0,130 0,130 0,120 0,120 0,127 0,113       0,019 0,019 
65 TarTun_2  0,159 0,159 0,153 0,151 0,153 0,153 0,151 0,151 0,153 0,161 0,159 0,159 0,145 0,148 0,133 0,135 0,148 0,148 0,140 0,153 0,151 0,148 0,151 0,148 0,151 0,151 0,156 0,156 0,145 0,133 0,138       0,000 
6 TarCret_1 0,159 0,159 0,153 0,151 0,153 0,153 0,151 0,151 0,153 0,161 0,159 0,159 0,145 0,148 0,133 0,135 0,148 0,148 0,140 0,153 0,151 0,148 0,151 0,148 0,151 0,151 0,156 0,156 0,145 0,133 0,138 0,000       6
6  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4: Κάτω από τη διαγώνιο δίνεται ο συνολικός αριθµός των νουκλεοτιδικών  
υποκαταστάσεων. Πάνω από τη διαγώνιο ο αριθµός των µεταπτώσεων. 
 
 
              1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
 1 Avgo_5         12  18  12  14  12  16  46  45  54  54  46  47  48  45  46  48  49  58  58  53  67  65  66  65  63  62  62  61  63  65  63  65 
 2 Chrysi_5   17      15  14  15  10  14  46  45  51  51  46  43  44  45  46  48  49  54  54  50  65  61  62  61  59  62  61  60  61  66  63  63 
 3 Glaron_1   22  20      16  20  17  19  49  48  55  55  50  48  49  50  51  50  51  57  57  53  63  61  62  61  59  59  59  58  59  62  60  60 
 4 Petalid_2  16  19  20       5  10  14  50  49  55  55  48  48  48  46  46  49  50  57  57  55  62  59  60  59  57  58  59  58  59  62  58  60 
 5 Pontik_1   19  21  25   6      11  18  49  48  52  52  47  49  49  49  45  52  53  58  58  53  60  57  58  57  55  60  59  58  59  60  60  60 
 6 Psilor_4   16  13  21  14  16      14  48  47  53  53  45  45  45  45  43  46  47  56  56  54  66  62  63  62  60  63  61  60  61  64  63  63 
 7 Psira_1    19  18  22  17  22  17      50  49  55  55  52  51  51  46  48  49  50  59  59  58  67  63  64  63  61  60  61  60  61  67  61  63 
 8 NGreec1_7  87  88  88  91  91  87  88       1  22  23  50  50  49  55  53  44  45  52  52  48  74  65  66  65  63  67  69  68  69  69  68  67 
 9 Ngreec2_1  86  87  87  90  90  86  87   1      23  24  49  49  48  54  52  43  44  51  51  47  73  66  67  66  64  66  68  67  68  70  67  66 
10 Alon_1     93  91  94  94  92  90  91  24  25       2  51  48  47  54  53  45  46  55  55  50  66  58  59  58  58  59  61  60  61  65  60  59 
11 Perist_1   93  91  94  94  92  90  91  25  26   2      50  48  47  51  52  45  46  56  56  47  66  58  59  58  60  59  61  60  61  65  60  59 
12 Npelop1_1  88  89  90  90  90  85  91  65  64  66  65      32  36  34  29  32  33  57  56  51  70  69  70  69  69  68  66  65  66  68  68  68 
13 Npelop2_2  90  87  89  91  93  86  91  64  63  62  62  35       3  31  20  24  25  54  55  49  65  61  62  61  59  66  66  65  64  63  63  63 
14 Npelop3_1  90  87  89  90  92  85  90  62  61  60  60  38   4      35  21  27  28  53  54  48  66  62  63  62  60  67  67  66  65  64  64  64 
15 Spelop_1   88  89  91  89  93  86  86  69  68  68  65  37  33  36      30  26  25  53  52  52  65  63  64  63  63  64  62  63  64  65  61  61 
16 Aegina_1   87  88  90  87  87  82  86  65  64  65  64  32  22  22  32      26  27  53  52  50  67  63  64  63  61  66  66  65  66  67  65  65 
17 Tinos1_4   92  93  92  93  97  88  90  61  60  62  62  40  31  33  33  33       1  44  44  47  67  62  63  62  60  60  60  59  60  66  62  62 
18 Tinos2_1   93  94  93  94  98  89  91  62  61  63  63  41  32  34  32  34   1      45  45  48  68  63  64  63  61  61  61  60  61  67  63  63 
19 Kythir1_1  99  98  98 100 102  97  99  64  63  67  68  74  70  68  69  67  65  66       1  24  70  65  66  65  63  62  61  62  62  66  65  66 
20 Kythir2_1  99  98  98 100 102  97  99  64  63  67  68  73  71  69  68  66  65  66   1      23  69  66  67  66  64  63  62  63  63  67  64  65 
21 AntiKr_5   95  95  95  97  96  96  99  59  58  61  58  67  64  62  67  63  67  68  27  26      59  61  62  61  61  60  59  60  60  57  60  59 
22 Amorgos_1 111 106 107 106 105 108 108  95  94  85  85  92  86  86  86  88  91  92  91  90  79      13  14  15  14  19  20  19  18  15  12  10 
23 Astyp1_1  104  99 102 100  99 101 101  85  86  76  76  90  81  81  83  83  87  88  83  84  78  18       1   2   2  23  24  23  22  19  19  17 
24 Astyp2_2  105 100 103 101 100 102 102  86  87  77  77  91  82  82  84  84  88  89  84  85  79  19   1       1   3  24  25  24  23  20  20  18 
25 Astyp3_1  104  99 102 100  99 101 101  85  86  76  76  90  81  81  83  83  87  88  83  84  78  20   2   1       4  25  26  25  24  21  21  19 
26 Astyp4_1  102  97 100  98  97  99  99  83  84  76  78  90  79  79  83  81  85  86  81  82  78  19   2   3   4      25  26  25  24  19  21  19 
27 Milos1_2  104 101 101 100 103 103  99  86  85  76  76  88  85  85  83  85  84  85  81  82  78  23  26  27  28  28       7   6   7  25  20  20 
28 Milos2_1  105 101 102 102 103 102 101  89  88  79  79  87  86  86  82  86  85  86  79  80  76  25  28  29  30  30   8       1   2  25  21  19 
29 Milos3_2  104 100 101 101 102 101 100  88  87  78  78  86  85  85  83  85  84  85  80  81  77  24  27  28  29  29   7   1       1  24  20  18 
30 Milos4_1  105 100 101 101 102 101 100  88  87  78  78  86  83  83  83  85  84  85  81  82  78  22  25  26  27  27   7   3   2      24  19  17 
31 Paros1_6  105 103 102 102 101 102 104  88  89  82  82  86  80  80  82  84  86  87  85  86  75  21  24  25  26  24  29  30  29  28      22  20 
32 Serif1_2  104 101 101  99 102 102  99  86  85  76  76  87  81  81  79  83  85  86  83  82  77  15  21  22  23  23  21  23  22  20  25       2 
33 Serif2_4  106 101 101 101 102 102 101  85  84  75  75  87  81  81  79  83  85  86  84  83  76  13  19  20  21  21  21  21  20  18  23   2     
34 Astak1_1   93  90  87  97  98  96  89  85  84  86  86  97  96  97 101  96  88  89  90  90  96  90  91  92  91  90  87  87  86  84  94  88  89 
35 Astak2_1   94  91  88  98  99  97  90  85  84  86  86  96  95  96 100  97  87  88  89  89  95  89  90  91  90  89  86  86  85  83  93  87  88 
36 Sofr1_1    84  79  78  85  88  81  79  84  83  86  86  91  88  88  94  87  80  81  94  94  98  95  89  90  89  88  90  90  89  89  92  92  93 
37 Sofr2_1    84  79  78  85  88  81  79  85  84  87  87  92  89  89  95  88  81  82  94  94  98  96  90  91  90  89  91  91  90  90  93  93  94 
38 TR1_1      85  80  79  86  89  82  80  85  84  87  87  92  89  89  95  88  79  80  95  95  99  96  90  91  90  89  91  91  90  90  93  93  94 
39 TR2_1      85  80  79  86  89  82  80  85  84  87  87  92  89  89  95  88  79  80  95  95  99  96  90  91  90  89  91  91  90  90  93  93  94 
40 Karpat1_1  90  88  83  91  92  91  88  77  76  87  87  98  92  92 100  90  81  82  89  89  86  99  98  99  98  97  92  93  92  93  93  92  93 
41 Karpat2_1  96  95  88  93  95  97  94  81  82  89  89 103  95  95 105  95  84  85  91  91  85 101  99 100  99  98  96  97  96  96  93  94  95 
42 Karpat3_1  89  87  82  90  91  90  87  77  76  85  85  97  91  91  99  89  80  81  91  91  87 100  99 100  99  98  93  94  93  94  94  93  94 
43 Kasos1_1   88  88  86  89  90  90  90  82  82  88  86  95  97  97 102  96  90  91  98  98  93 100  97  98  97  98  93  94  93  94  94  94  95 
44 Kasos2_3   88  88  86  89  90  90  90  82  82  88  86  95  97  97 102  96  89  90  98  98  93  99  98  99  98  99  92  93  92  93  93  93  94 
45 Kasos3_1   88  88  86  87  88  90  88  83  83  89  87  94  98  98 101  95  90  91  99  99  94  98  97  98  97  98  91  92  91  92  92  92  93 
46 Prason1_1  87  87  83  87  88  90  87  83  82  86  86  96  90  90  99  89  85  86  89  89  88 101  98  99  98  97  92  93  92  92  95  96  97 
47 Prason2_1  88  88  83  88  89  90  88  83  82  86  86  94  90  90  98  87  82  83  89  89  87 102  99 100  99  98  92  93  92  93  96  98  98 
48 Fournoi_1  96  89  92  94  96  90  93  85  84  84  81  84  78  78  80  82  77  78  84  85  84  92  93  94  93  93  90  90  89  89  91  90  90 
49 Marathi_1  96  89  92  94  96  90  93  85  84  86  83  83  79  79  79  83  77  78  87  88  90  93  94  95  94  94  93  93  92  92  92  91  91 
50 Adana_1    91  89  81  85  89  89  85  89  90  91  90  81  85  83  88  85  88  89  90  91  88  98  96  97  96  96  93  96  95  95  90  98  98 
51 Silifke_1  91  89  88  89  90  90  87  89  90  86  86  95  88  89  95  88  89  90  92  91  87 104 105 106 105 103 111 112 111 112 100 106 108 
52 Israel_1   93  89  90  88  92  89  86  89  90  81  82  92  86  88  88  87  84  85  85  84  84  99  97  98  97  95  96  95  96  94  95  93  95 
53 Cyprus1_1  90  88  88  89  86  88  87  85  86  83  84  85  82  83  87  82  79  80  90  91  92  94  90  89  88  88  89  88  87  87  89  88  88 
54 Cyprus2_1  97  93  92  94  92  94  95  90  91  86  85  85  80  81  91  86  83  84  94  95  90  98  93  92  91  93  95  94  93  93  92  94  94 
55 Cyprus3_1  91  87  93  85  85  86  84  92  91  91  92  90  82  83  91  83  87  88  99  98  95  94  94  95  94  92  93  97  96  94  93  93  94 
56 Cyprus4_1  89  85  91  83  83  84  82  91  90  90  91  86  79  80  90  80  85  86  96  97  95  94  90  91  90  88  91  95  94  92  91  93  94 
57 Gavdos1_1  85  84  79  80  83  81  81  76  77  80  79  88  90  90  85  84  79  80  90  90  88  92  88  89  88  86  87  88  87  87  85  89  89 
58 Gavdos2_4  86  85  80  81  84  82  82  77  78  80  79  90  92  92  87  86  81  82  92  92  90  93  87  88  87  87  87  88  87  87  87  89  89 
59 Gavdos3_1  85  84  79  82  85  81  81  76  77  81  80  89  91  91  86  85  80  81  91  91  89  94  88  89  88  88  88  89  88  88  88  90  90 
60 A_giorg_1  95  96  91  95  95  93  91  91  90  94  94  92  85  87  87  85  82  81  93  94  98  98  90  91  90  90  96  92  91  91  90  89  89 
61 Kastel1_1  95  94  91  97  97  93  93  90  89  93  93  93  84  86  88  86  81  80  92  93  97 100  92  93  92  92  98  94  93  93  92  91  91 
62 Akscheh_1  95  94  90  96  97  92  93  77  76  80  79  85  89  89  85  86  80  81  80  80  86  91  85  86  85  87  83  84  83  83  85  87  86 
63 Cscab_5c  101 101  95 105 102 103 101 102 103 101 101 109 104 104 104 106 102 103 106 106 108 113 108 109 108 106 117 116 115 116 113 112 110 
64 Hturc_ly1 100  99  96 104 108 102  97 117 117 119 119 117 112 113 111 112 106 107 121 120 124 117 114 115 114 112 112 112 111 111 120 116 117 
65 TarTun_2  129 130 126 131 131 129 126 124 123 128 129 132 131 131 130 127 125 126 129 128 128 128 131 132 131 130 128 126 125 125 131 129 129 
66 TarCret_1 127 128 124 129 129 127 124 122 121 126 127 132 129 129 128 125 123 124 127 126 126 128 131 132 131 130 128 126 125 125 131 129 129 
67 TarKef_2  131 127 124 131 131 128 125 126 126 121 121 133 119 117 127 117 121 122 136 135 132 132 130 131 132 128 134 131 130 131 129 130 130 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4 (συνέχεια): Κά από τη διαγώνιο δίνεται ο συνολικός αριθµός των νουκλεοτιδικών  τω 
υποκαταστάσεων. Πάνω από τη διαγώνιο ο αριθµός των µεταπτώσεων. 
 
 
               34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 
 1 Avgo_5      61  62  52  51  53  53  55  59  55  51  50  50  50  50  60  59  51  52  58  60  66  59  56  47  49  48  56  56  55  51  50  55  53  61 
 2 Chrysi_5    63  64  52  51  53  53  58  63  58  54  55  55  55  55  56  55  52  53  57  59  65  58  55  47  49  48  58  56  56  48  48  57  55  58 
 3 Glaron_1    57  58  48  47  49  49  50  53  50  49  50  50  48  47  58  57  43  49  55  58  63  63  60  43  45  44  54  54  52  47  42  54  52  56 
 4 Petalid_2   65  66  53  52  54  54  56  58  56  50  51  49  50  50  58  57  45  52  55  59  65  55  52  44  46  47  56  58  58  53  50  59  57  63 
 5 Pontik_1    65  66  55  54  56  56  56  59  56  50  51  49  50  50  59  58  48  52  58  55  62  54  51  46  48  49  55  57  58  51  53  60  58  64 
 6 Psilor_4    66  67  51  50  52  52  58  62  58  53  54  54  55  54  56  55  51  55  56  58  65  56  53  47  49  48  56  56  54  51  50  57  55  60 
 7 Psira_1     60  61  50  49  51  51  56  60  56  52  53  51  53  53  60  59  46  51  54  58  67  55  52  44  46  45  53  55  54  52  44  55  53  58 
 8 NGreec1_7   58  58  57  57  58  58  47  51  48  48  49  50  51  50  60  59  62  56  57  56  62  65  63  49  49  48  63  62  49  53  54  57  55  63 
 9 Ngreec2_1   57  57  56  56  57  57  46  52  47  48  49  50  50  49  59  58  63  57  58  57  63  64  62  50  50  49  62  61  48  54  54  56  54  63 
10 Alon_1      57  57  59  59  60  60  57  59  56  54  55  56  54  53  61  62  62  53  51  54  58  64  62  53  52  53  66  65  52  50  58  63  61  60 
11 Perist_1    57  57  59  59  60  60  57  59  56  52  53  54  54  53  58  59  61  53  52  55  57  65  63  52  51  52  66  65  51  50  58  64  62  60 
12 Npelop1_1   67  66  63  63  64  64  67  72  67  62  63  62  65  64  54  52  55  63  59  55  56  62  59  56  57  56  61  62  53  55  63  68  68  73 
13 Npelop2_2   67  66  59  59  60  60  60  63  60  61  62  63  56  57  49  49  58  55  54  53  52  55  53  59  60  59  57  56  58  51  59  66  64  58 
14 Npelop3_1   67  66  60  60  61  61  61  64  61  62  63  64  57  58  50  50  57  55  55  53  52  55  53  60  61  60  58  57  59  52  59  67  65  57 
15 Spelop_1    70  69  65  65  66  66  68  73  68  66  67  66  65  65  51  49  61  60  54  56  61  62  62  56  57  56  59  60  56  51  58  67  65  68 
16 Aegina_1    67  68  60  60  61  61  58  63  58  60  61  60  55  54  55  55  60  55  55  53  58  56  54  55  56  55  57  58  57  53  59  64  62  58 
17 Tinos1_4    58  57  54  54  53  53  52  55  52  57  57  58  52  52  47  46  58  55  49  45  50  55  54  47  48  47  49  48  48  46  50  59  57  57 
18 Tinos2_1    59  58  55  55  54  54  53  56  53  58  58  59  53  53  48  47  59  56  50  46  51  56  55  48  49  48  48  47  49  47  51  60  58  58 
19 Kythir1_1   57  56  61  60  62  62  55  57  58  62  61  62  55  54  55  57  63  61  51  63  66  72  70  59  60  59  67  66  51  57  62  66  64  73 
20 Kythir2_1   57  56  61  60  62  62  55  57  58  62  61  62  55  54  56  58  64  60  50  64  67  71  71  59  60  59  68  67  51  57  61  65  63  72 
21 AntiKr_5    60  59  64  63  65  65  51  52  53  56  55  56  51  49  54  59  58  57  49  66  63  69  70  58  59  58  71  70  58  58  64  64  62  70 
22 Amorgos_1   58  57  65  65  66  66  68  70  70  65  65  64  68  68  64  64  66  66  64  60  65  60  61  62  62  63  67  69  59  57  61  64  64  70 
23 Astyp1_1    60  59  60  60  61  61  68  69  70  65  65  64  66  66  66  66  65  68  63  59  61  61  58  59  57  58  60  62  54  55  57  62  62  65 
24 Astyp2_2    61  60  61  61  62  62  69  70  71  66  66  65  67  67  67  67  66  69  64  58  60  62  59  60  58  59  61  63  55  56  58  63  63  66 
25 Astyp3_1    60  59  60  60  61  61  68  69  70  65  65  64  66  66  66  66  65  68  63  57  59  61  58  59  57  58  60  62  54  55  57  62  62  67 
26 Astyp4_1    59  58  59  59  60  60  67  68  69  66  66  65  65  65  66  66  65  66  61  57  61  59  56  57  57  58  60  62  56  53  55  61  61  63 
27 Milos1_2    55  54  60  60  61  61  61  65  63  58  58  57  59  58  64  66  63  73  65  57  64  61  60  59  58  59  67  69  53  61  56  62  62  70 
28 Milos2_1    54  53  59  59  60  60  63  67  65  60  60  59  61  60  63  65  65  75  63  55  62  64  63  59  58  59  64  66  55  59  55  61  61  68 
29 Milos3_2    53  52  58  58  59  59  62  66  64  59  59  58  60  59  62  64  64  74  64  54  61  63  62  58  57  58  63  65  54  58  54  60  60  67 
30 Milos4_1    52  51  59  59  60  60  62  65  64  59  59  58  59  59  63  65  65  74  63  55  62  62  61  59  58  59  62  64  53  60  55  59  59  67 
31 Paros1_6    64  63  64  64  65  65  64  64  66  61  61  60  64  64  67  67  62  66  66  57  61  61  60  59  60  61  63  65  57  57  62  65  65  67 
32 Serif1_2    57  56  63  63  64  64  62  64  64  60  60  59  64  65  65  65  69  69  61  57  64  62  63  62  61  62  61  63  58  57  59  62  62  67 
33 Serif2_4    58  57  64  64  65  65  63  65  65  61  61  60  65  65  65  65  69  71  63  57  64  63  64  62  61  62  61  63  57  55  60  62  62  67 
34 Astak1_1         2  39  38  38  38  47  47  46  46  46  48  39  40  63  66  66  65  53  63  69  61  58  48  48  49  57  57  52  56  40  47  45  56 
35 Astak2_1     2      41  40  40  40  49  49  48  46  46  48  41  42  63  66  65  65  55  63  69  63  59  48  48  49  58  58  51  57  39  49  47  58 
36 Sofr1_1     43  45       0   1   1  41  44  39  45  45  47  39  39  68  67  58  61  52  62  64  63  59  42  42  43  58  58  56  55  45  49  49  49 
37 Sofr2_1     43  45   1       1   1  40  43  38  44  44  46  38  38  67  66  58  60  52  62  64  62  58  43  43  44  59  59  56  55  45  49  49  49 
38 TR1_1       42  44   1   2       0  40  43  38  44  44  46  38  38  69  68  57  60  51  61  63  62  58  43  43  44  57  57  55  56  44  50  50  48 
39 TR2_1       42  44   1   2   0      40  43  38  44  44  46  38  38  69  68  57  60  51  61  63  62  58  43  43  44  57  57  55  56  44  50  50  48 
40 Karpat1_1   58  60  48  48  47  47      11   2  18  18  20  16  16  64  67  58  57  57  66  57  65  63  43  43  44  58  58  61  52  46  53  51  54 
41 Karpat2_1   60  62  53  53  52  52  15       9  23  23  23  22  22  70  71  58  57  57  65  60  65  63  44  44  45  58  58  63  54  46  54  52  55 
42 Karpat3_1   56  58  45  45  44  44   3  12      17  17  19  15  15  66  67  58  58  58  66  59  65  63  43  43  44  59  59  61  52  46  52  50  53 
43 Kasos1_1    61  61  56  56  55  55  26  33  24       0   2  15  15  60  61  53  61  57  62  56  61  59  43  43  44  56  56  55  51  51  60  58  58 
44 Kasos2_3    60  60  55  55  54  54  25  32  23   1       2  15  15  61  62  54  62  58  62  57  62  60  44  44  45  57  57  56  51  51  60  58  59 
45 Kasos3_1    62  62  57  57  56  56  27  32  25   3   2      17  17  61  62  52  62  58  60  57  60  58  44  44  45  55  57  56  51  53  60  58  61 
46 Prason1_1   50  52  50  50  49  49  24  30  22  25  24  26       0  68  71  58  58  48  61  60  59  56  43  43  44  57  57  59  51  48  60  58  56 
47 Prason2_1   52  54  49  49  48  48  23  31  21  24  23  25   3      68  71  57  58  49  61  60  60  57  43  43  44  58  58  60  50  49  60  58  57 
48 Fournoi_1   87  87  92  92  93  93  93  99  94  93  93  93  97  98       8  52  58  55  52  44  55  53  60  61  60  69  68  63  49  55  65  65  65 
49 Marathi_1   91  91  92  92  93  93  97 101  96  95  95  95  99 100   9      48  59  60  51  45  54  52  61  62  61  69  68  62  47  53  66  68  67 
50 Adana_1     92  91  86  87  85  85  89  89  88  88  88  86  89  89  78  73      50  50  49  43  54  50  53  54  54  62  63  48  53  42  64  66  56 
51 Silifke_1   95  95  95  95  94  94  92  90  92  98  98  98  93  94  86  88  78      58  53  52  53  55  54  54  53  57  56  64  54  46  59  59  59 
52 Israel_1    78  80  79  80  78  78  87  87  87  93  93  93  80  82  80  86  75  83      48  52  49  47  51  52  53  57  56  57  57  62  63  63  58 
53 Cyprus1_1   87  87  88  89  87  87  95  92  94  95  96  94  92  93  72  72  71  75  71      35  46  45  61  62  61  51  52  58  51  56  67  67  59 
54 Cyprus2_1   92  92  89  90  88  88  85  86  86  90  90  90  90  91  63  65  64  73  74  3       51  50  62  63  64  57  56  64  53  54  59  59  60 
55 Cyprus3_1   83  85  87  87  86  86  92  90  91  94  94  92  88  90  75  75  76  75  72  48  52       7  59  60  61  58  59  58  52  67  63  63  57 
56 Cyprus4_1   81  82  84  84  83  83  91  89  90  93  93  91  86  88  74  74  71  78  71  48  52   8      59  60  61  56  57  57  50  65  62  62  58 
57 Gavdos1_1   78  78  72  72  73  73  72  71  71  76  76  76  74  75  86  88  83  91  84  89  89  87  88       1   2  46  46  49  45  43  52  50  54 
58 Gavdos2_4   79  79  73  73  74  74  73  72  72  77  77  77  75  76  88  90  85  92  86  91  91  89  90   2       1  45  45  47  46  45  51  49  56 
59 Gavdos3_1   80  80  74  74  75  75  74  73  73  78  78  78  76  77  87  89  85  91  87  90  92  90  91   3   1      44  44  46  45  44  51  49  56 
60 A_giorg_1   88  89  91  91  90  90  90  90  90  92  92  90  89  91  94  93  87  91  91  78  83  85  82  59  59  58       2  50  48  51  57  57  55 
61 Kastel1_1   88  89  91  91  90  90  90  90  90  92  92  92  89  91  93  92  88  90  90  79  82  86  83  59  59  58   2      48  47  50  56  56  54 
62 Akscheh_1   82  81  86  85  85  85  88  88  87  86  86  86  86  86  86  84  75 100  90  86  91  86  84  60  59  58  60  58      50  50  56  58  61 
63 Cscab_5c   114 115 113 112 114 114 113 117 112 112 113 113 112 112 105 102 105 111 116 107 110 110 109 103 105 104 105 104 108      56  48  48  57 
64 Hturc_ly1  100  99 105 106 104 104 111 113 110 112 113 115 115 115 109 108  96 104 119 106 105 119 116 103 104 103 106 105 107 108      53  53  51 
65 TarTun_2   117 119 117 116 118 118 120 121 120 131 130 130 125 126 125 127 130 125 126 135 126 129 129 118 118 118 126 125 120 108 115       2  67 
66 TarCret_1  115 117 117 116 118 118 118 119 118 129 128 128 123 124 125 129 132 125 126 135 126 129 129 116 116 116 126 125 122 108 115   2      67 
67 TARKEF_2   132 134 123 124 122 122 127 128 127 133 133 135 127 129 123 126 124 127 125 125 125 121 123 120 121 121 122 121 125 119 111  89  89      
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