
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 

Γενεηική ανάλσζη καλλιεργούμενων και άγριων 

πληθσζμών ηζιπούρας (Sparus aurata) και λαβρακιού 

(Dicentrarchus labrax) και ενηοπιζμός διαθσγόνηων 

αηόμων από ηις ιτθσοκαλλιέργειες 

 
 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Λέκηορας Λαδοσκάκης Ε. 
Ερεσνηηής Γ’ Τζιγγενόποσλος Κ. 
Επίκ. Καθηγηηής Ποσλακάκης Ν. 

 
 
 
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ  
ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
‘ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΧΔΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ’ 
 
 
 

ΚΟΤΡΚΟΤΝΗ ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ 

 
 

ΗΡΑΚΛΔΙΟ 2011
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηo πιαίζηo ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Βηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην 

εξγαζηήξην Πιεζπζκηαθήο Γελεηηθήο θαη Δμέιημεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην Γελεηηθήο ηνπ Ηλζηηηνχην Θαιάζζηαο Βηνινγίαο θαη 

Γελεηηθήο (Η.ΘΑ.ΒΗ.Γ.) ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Θαιάζζησλ Δξεπλψλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.) 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πξνγξάκκαηνο PREVENT ESCAPE, ην νπνίν επηδηψθεη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ςαξηψλ πνπ δηαθεχγνπλ απφ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο, κέζσ ηεο έξεπλαο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ ηνπ ηνκέα ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. ην 

ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Βηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Καξαθάζε Ησάλλε. 

Γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε κε ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα ήζεια 

επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληά κνπ, ηνλ Λέθηνξα ηνπ Βηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο, Λαδνπθάθε Δκκαλνπήι. Σνλ επραξηζηψ πνιχ γηα ην 

ρξφλν πνπ κνπ δηέζεζε θαη ηε ζηήξημε πνπ παξείρε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο καο. 

ηνλ ζπλ-επηβιέπνληά κνπ Δξεπλεηή Σζηγγελφπνπιν Κσλζηαληίλν νθείισ 

ηελ εξγαζηεξηαθή θαη εξεπλεηηθή εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ηνπ νθείισ έλα κεγάιν 

επραξηζηψ γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία καο, ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε 

θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίβιεςή ηνπ. 

Γηα ηελ επίβιεςή ηνπ επραξηζηψ, επίζεο, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή 

Πνπιαθάθε Νίθν. 

Ζ κειέηε απηή ζα ήηαλ αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ 

θνηηεηξηψλ αάπνγινπ Υξηζηίλα θαη Γφμα Υξχζα πνπ ζπλέιιεμαλ ηα δείγκαηα ησλ 

πηεξπγίσλ ηεο ηζηπνχξαο (Sparus aurata) θαη ηνπ ιαβξαθηνχ (Dicentrarchus labrax) 

ηνπ άγξηνπ θαη ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2009. Δπίζεο, γηα ηελ ζπιινγή ησλ ηζπαληθψλ δεηγκάησλ νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ 

Γξ. Pablo Sánchez Jerez ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Alicante ηεο Ηζπαλίαο. 

Θεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζηνπο θαινχο θίινπο 

γηα ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο πνπ πεξάζακε καδί θαη ηελ εζηθή ζηήξημε πνπ κνπ 

παξείραλ. Υσξίο ηε βνήζεηα θαη ηελ παξέα ησλ θίισλ: Δκκαλνπέιια Βνγηαηδή, 
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Ενπκαδάθε Υξίζην, Φνδειηαλάθε ηέιην θαη Γνθηαλάθε Μάλν φια ζα ήηαλ πην 

δχζθνια.  

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ην εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ: ηελ Βάζσ Σεξδφγινπ, ηνλ ηέιην Γαξηβηαλάθε θαη ηελ Καηεξίλα 

Οηθνλνκάθε θαη ηέινο ηνλ Lagnel Jac Alain, γηα ηελ βνήζεηα ηνπ ζηηο αλαιχζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ κε ην πξφγξακκα STRUCTURE. Δπραξηζηψ, επίζεο, ηε Γξακνπληάλε 

Μαξία γηα ηελ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία θαη ην πνιχ θαιφ θιίκα πνπ δεκηνπξγνχζε ζην 

εξγαζηήξην. 

Σελ νηθνγέλεηά κνπ επραξηζηψ γηα ηελ αγάπε, ηελ θαηαλφεζε, ηε ζηήξημε θαη 

ηα εθφδηα πνπ κνπ παξείραλ. Απφ ηνπο γνλείο κνπ δηδάρζεθα ηελ ππνκνλή θαη ηελ 

επηκνλή, ζηνηρεία πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

κνπ. 
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Ζ ηζηπνχξα (Sparus aurata) θαη ην ιαβξάθη (Dicentrarchus labrax) 

απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ 

ζηελ Διιάδα. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο γελεηηθέο κειέηεο γηα ηε δνκή θαη 

ηελ πνηθηινκνξθία ησλ δηάθνξσλ πιεζπζκψλ ηφζν γηα ηελ ηζηπνχξα φζν θαη γηα ην 

ιαβξάθη.  

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηνχληαη 16 κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη γηα θάζε 

είδνο γηα ηελ εμέηαζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη δηαθνξνπνίεζεο εμεκεξσκέλσλ 

θαη άγξησλ πιεζπζκψλ ηνπο. Δπίζεο εξεπλάηαη ην ελδερφκελν ηεο γελεηηθήο 

αλαγλψξηζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δξαπεηεχζεη ζην άγξην 

πιεζπζκφ. Οη πιεζπζκνί πνπ κειεηήζεθαλ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ 

δπηηθή Διιάδα. Όια ηα εθηξεθφκελα δείγκαηα παξνπζίαζαλ κηθξφηεξε πνηθηιφηεηα 

ζε ζρέζε κε ηα άγξηα. Οη άγξηνη πιεζπζκνί θαη ησλ δχν εμεηαδφκελσλ εηδψλ είλαη 

γελεηηθά επδηάθξηηνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαιιηεξγνχκελνπο πιεζπζκνχο, (FST = 

0,0162- 0,0647, γηα ηελ ηζηπνχξα θαη FST = 0,0464- 0,1252), επηδεηθλχνληαο έηζη ηελ 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο γελεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπο. Όινη νη 

πιεζπζκνί ηεο ηζηπνχξαο θαη ηνπ ιαβξαθηνχ παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο, 

εμαίξεζε απνηειεί ν ειιεληθφο θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο ηνπ ιαβξαθηνχ. Σέινο, 

έγηλε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο πιεζπζκηαθή δνκήο κε ην πξφγξακκα STRUCTURE 

v.2.2 γηα ηελ εμέηαζε πηζαλήο γελεηηθήο αλάκεημεο κεηαμχ ησλ άγξησλ θαη ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ ςαξηψλ. χκθσλα αθφκε θαη κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Bayes ηα 

εθηξεθφκελα ςάξηα νκαδνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθή νκάδα απφ ηα άγξηα ςάξηα, 

εμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ησλ ηζπαληθψλ ςαξηψλ ηεο ηζηπνχξαο, νη νπνίνη δελ 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δνκή. 
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ABSTRACT 

 
 The gilthead sea bream, Sparus aurata L. (Sparidae) and the European (or 

common) sea bass, Dicentrarchus labrax L. (Moronidae, Perciformes) represent two 

of the most important species for the aquaculture in Greece. Until some years ago, 

very little was known on the genetic structure of S. aurata. Some recent studies have 

depicted a picture of species subdivision, which, however, still needs to be clarified. 

European sea bass population differentiation is one of the best studied among 

European marine fish. 

In the present study, microsatellite markers were used to characterize 

genetically wild and farmed populations of Sparus aurata (sea bream) and 

Dicendrarchus labrax (sea bass) from western (Spain) and eastern (Greece) 

Mediterranean. Extensive polymorphism was detected for the genotyped 

microsatellite loci across all populations. Selective breeding programmes and founder 

effects have altered the composition of farmed populations leading to significant 

population differentiation between wild and cultured populations and lower genetic 

diversity in farmed populations. Based upon genetic data from 16 microsatellite 

markers, significant but highly variable differentiation was observed among the 

farmed and the wild samples, with pair-wise FST values ranging between 0.0162 and 

0.1252, demonstrating the potential to detect genetic interactions between the samples. 

Heterozygosity deficiency is occurred in all samples for both species, except of the 

Greek farm population of the European sea bass. The Bayesian clustering indicated 

two main groups. Cluster 1 is consisted of Greek wild population and the two Spanish 

populations and cluster 2 is consisted of the Greek farmed population, for both of the 

species. Further Bayesian clustering in cluster 1, for the both species, display two 

groups. Spanish wild and farmed populations of sea bream are too mixed to be 

comfortable in genetic identification farmed-escaped in wild population. This study 

investigates the potential for the genetic identification of farmed- escaped sea bass 

and sea bream in the wild. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1. Γελεηηθέο επηπηώζεηο ηεο εθηξνθήο 

 
Ο ηνκέαο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ απνηειεί ίζσο ηνλ ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελν ηνκέα ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ. ήκεξα αληηπξνζσπεχεη ζρεδφλ ην 

50% ηεο θαηαλάισζεο ςαξηψλ ζηνλ θφζκν. Ζ παξαγσγή ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ 

ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη έληνλε αλάπηπμε, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 6,5% απφ 

36,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2002 ζε 50,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2007 (FAO, 2007). 

Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, κέζσ ηεο επηιεθηηθήο 

αλαπαξαγσγήο, είλαη λα αλαπηπρζνχλ ςάξηα κε πςειφ ξπζκφ αχμεζεο, κεγάιν 

ζσκαηηθφ βάξνο, αληνρή ζην ζηξεο, αλζεθηηθφηεηα ζηηο αζζέλεηεο θαη πςειή 

πνηφηεηα ζάξθαο. Απηέο νη δσηθέο ‘ζεηξέο’ πςειήο απφδνζεο πξνθαλψο δελ κπνξνχλ 

λα αλαπηπρζνχλ δίρσο ηα ςάξηα πνπ βξίζθνληαη ζε αηρκαισζία λα ππνζηνχλ 

γελεηηθέο αιιαγέο. Μεηά απφ καθξνπξφζεζκε αλαπαξαγσγή ζε ειεγρφκελεο 

ζπλζήθεο, νη θαιιηεξγνχκελνη θαη νη άγξηνη πιεζπζκνί αλακέλνληαη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ γελεηηθά σο απνηέιεζκα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο ησλ άγξησλ ηδξπηψλ, ηεο απψιεηαο πνηθηιφηεηαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ γελεηηθή παξέθθιηζε θαη ηεο επηινγήο ηεο εμεκέξσζεο, κέζα απφ 

ηελ επηιεθηηθή αλαπαξαγσγή γηα ηα γλσξίζκαηα νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(Gjerdem et al. 1991, Fleming & Einum 1997, Johnsson et al. 2001, Fleming et al. 

2002). 

Ζ γελεηηθή παξέθθιηζε είλαη ε ηπραία αιιαγή ηεο αιιειηθήο ζπρλφηεηαο θαη 

εέληαζε ηεο ζρεηίδεηαη κε ην γελεηηθά δξαζηηθφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο (Ne). ε 

κηθξνχο πιεζπζκνχο είλαη πην εχθνιν θάπνηα αιιειφκνξθα λα ηείλνπλ είηε ζηελ 

εγθαζίδξπζε είηε ζηελ εμαθάληζε. Σα εθθνιαπηήξηα ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθά έλα 

κηθξφ αξηζκφ γελλεηφξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ γελλεηφξσλ ζηελ θχζε, θαη 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα θαιιηεξγνχκελα ςάξηα λα ράλνπλ ζηαδηαθά θαη πην 

γξήγνξα ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα άγξηα ςάξηα ηνπ ίδηνπ είδνπο 

(Exadactylos et al., 1999, Hansen et al., 2001b, Säisä et al., 2003). Σν πνζφ ηεο 

γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ζε έλα πιεζπζκφ αλαπαξαγσγήο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο 

δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ. Oη πιεζπζκνί κε κηθξή γελεηηθή πνηθηιφηεηα 

είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο ζπλζήθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

κεηαβαιιφκελεο πηέζεηο επηινγήο, φπσο ε εκθάληζε παξαζίησλ ή νη αιιαγέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο (Lande et al., 1996). 



ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ επηινγή ηεο εμεκέξσζεο, κέζσ ηεο επηιεθηηθήο αλαπαξαγσγήο γηα 

νξηζκέλα γλσξίζκαηα, εθαξκφδεηαη ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ απφ ηνλ άλζξσπν. Ζ 

επηιεθηηθή αλαπαξαγσγή εθαξκφδεηαη φρη κφλν ζηα γλσξίζκαηα πνπ ζεσξνχληαη 

νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, φπσο ν ξπζκφο 

αχμεζεο, ην ζσκαηηθφ κέγεζνο, ηελ αληνρή ζην ζηξεο θαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηηο αζζέλεηεο θαη ηελ πνηφηεηα ζάξθαο, αιιά έρεη 

επηπηψζεηο θαη ζε άιια γλσξίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξκνζηηθφηεηα, φπσο ην 

ρξφλν σνηνθίαο, ηελ επηβίσζε, ηελ κνξθνινγία θαη ηελ γνληκφηεηα. 

Ζ αξκνζηηθφηεηα (fitness) ελφο πιεζπζκνχ επεξεάδεηαη απφ ην γελεηηθφ 

θνξηίν (genetic load), ην νπνίν είλαη έλα κέηξν ηεο κείσζεο ηεο αξκνζηηθφηεηαο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπζζψξεπζεο επηβιαβψλ κεηαιιάμεσλ. ε έλαλ 

εηεξνκηθηηθφ πνιπάξηζκν πιεζπζκφ ππνθξχπηεηαη ζε εηεξφδπγε θαηάζηαζε έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ππνιεηπφκελσλ επηβιαβψλ κεηαιιάμεσλ (Lynch et al., 1999). 

Όζν ην δξαζηηθφ κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ παξακέλεη κεγάιν θαη δελ παξαηεξείηαη 

νκoκημία, νη ζπλέπεηεο ησλ βιαβεξψλ αιιεινκφξθσλ παξακέλνπλ ειάρηζηεο, θαη δελ 

ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή επηινγή ζε βάξνο ηνπο. Ωζηφζν, ε πεξίπησζε απμεκέλεο 

νκνκημίαο, ζα νδεγήζεη πηζαλά ζε κεηψζεο ηεο αξκνζηηθφηεηαο ησλ απνγφλσλ. ηνπο 

γελλήηνξεο ηεο πέζηξνθαο, Oncorhynchus mykiss, ε εθθνιαπηηθφηεηα ησλ απγψλ, ε 

απφδνζε κεηαηξνπήο ηεο ηξνθήο, ε αλάπηπμε θαη ηδηαίηεξα ε γνληκφηεηα έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ ην επίπεδν ηεο ελδνγακίαο (αλαζθφπεζε απφ Kincaid, 1983). Ο 

νκνκηθηηθφο ππνβηβαζκφο ήηαλ επίζεο εκθαλήο ζε έλα πξφγξακκα αλαπαξαγσγήο γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζηξεηδηνχ ηνπ Δηξεληθνχ, Crassostrea gigas, φπνπ έγηλαλ 

δηαζηαπξψζεηο κεηαμχ ζπγγεληθψλ αηφκσλ κε απνηέιεζκα ηελ ρακειφηεξε απφδνζε, 

ηα πνζνζηά αλάπηπμεο θαζψο ηελ επηβίσζε (Evans et al., 2004). 

 

1.2. Γελεηηθέο αιιαγέο από ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ άγξηωλ θαη 

θαιιηεξγνύκελωλ πιεζπζκώλ 

 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έληνλε αλεζπρία γηα ηνλ αληίθηππν ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ησλ άγξησλ 

πιεζπζκψλ απφ ηηο δηαθπγέο ησλ ζαιάζζησλ εηδψλ πνπ αλαπαξάγνληαη ζε 

αηρκαισζία. Ζ γνλνηππηθή θαη θαηλνηππηθή πνηθηιφηεηα ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο 

κπνξεί λα επεξεαζηεί φηαλ δηαζηαπξσζνχλ κε θαιιηεξγνχκελα ςάξηα, πνπ 

αλαηξέθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θινπβηψλ ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ή ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ εθθνιαπηεξίσλ. Σα εθηξεθφκελα ςάξηα κπνξεί λα βξεζνχλ κε ηα 
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άγξηα κεηά απφ ζθφπηκε ή αθνχζηα απειεπζέξσζή ηνπο ζηελ θχζε. Ζ πξψηε 

πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζηηο πξαθηηθέο εκπινπηηζκνχ πιεζπζκψλ απφ ηα 

εθθνιαπηήξηα ελψ ε δεχηεξε ζηηο ηπραίεο δηαθπγέο απφ ηνπο θισβνχο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ.  

Γπζηπρψο, πνιχ ιίγα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα γηα ηηο δηαθπγέο ησλ ςαξηψλ 

απφ ηα ηπραία ζπαζίκαηα θινπβηψλ ή ηηο θησρέο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο. Γηα 

παξάδεηγκα, πεξηζζφηεξνη απφ 154.000 θαη 921.000 ‘δξαπέηεο’ ηνπ ζνινκνχ ηνπ 

Αηιαληηθνχ (Salmo salar) αλαθέξζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο θσηίαο ην 2007 (Anoymous 

2007) θαη ζηελ Ννξβεγία ην 2006, αληίζηνηρα (www. 

fiskeridir.no/statistikk/akvakultur/roemmingsstatistikk). Γηα ηελ ηζηπνχξα (Sparus 

aurata) θαη ην ιαβξάθη (Dicentrarchus labrax), ε γλψζε γηα ηηο δξαπεηεχζεηο θαη ην 

πψο ε δηαθπγή κπνξεί λα επεξεάζεη ηα νηθνζπζηήκαηα είλαη πεξηνξηζκέλε. θφπηκεο 

απειεπζεξψζεηο θαιιηεξγνχκελεο ηζηπνχξαο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

ηρζπαπνζεκάησλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Αηιαληηθέο αθηέο ηεο Ηζπαλίαο θαζψο 

θαη ζηνλ θφιπν ηνπ Cadiz (Sanchez-Lamadrid 2002). Σα κφλα δεκνζηεπκέλα κεγάιεο 

δηάξθεηαο δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζρεηηθά κε ηηο δηαθπγέο ηνπ ιαβξαθηνχ 

δείρλνπλ φηη, φηαλ δξαπέηεπζε ην ιαβξάθη πνπ θαιιηεξγήζεθε ζηελ αλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαη πξνεξρφηαλ απφ πιεζπζκνχο ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ, ζπγθξφηεζε θαη 

δηαηήξεζε επδηάθξηηνπο πιεζπζκνχο ρσξίο αλάκημε κε ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο 

(Bahri-Sfar et al., 2005). Οη απνδξάζεηο ηνπ ιαβξαθηνχ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, κπνξεί 

λα είλαη πξνβιεκαηηθή, θπξίσο φπνπ νη ηνπηθνί πιεζπζκνί είλαη κηθξνχ κεγέζνπο ή 

ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο θπζηθήο ηνπο θαηαλνκήο.  

 
1.2.1. Μεηαθνξά αζζελεηώλ θαη παζνγόλωλ 

 
Οη απνδξάζεηο κπνξεί λα απμήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηε κεηαθνξά 

αζζελεηψλ θαη παξαζίησλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη φηη πνιιαπιαζηάδνληαη κέζα ζηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο (Skilbrei & Wennevik 2006, Krkošek et al. 2007). Οη δξαπέηεο 

ζνινκνί ηεο Ννξβεγίαο έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο νη θπζηθέο δεμακελέο ηεο ζαιάζζηαο 

ςείξαο (Heuch & Mo 2001). Δπηπιένλ, 60.000 ζνινκνί πνπ είραλ πξνζβιεζεί απφ 

ινηκψδε αλαηκία θαη 115.000 ζνινκνί πνπ είραλ πξνζβιεζεί απφ ηε λφζν ηνπ 

παγθξέαηνο δξαπέηεπζαλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ 

Ννξβεγία ην 2007, φκσο δελ είλαη γλσζηφ αλ απηέο νη ινηκψμεηο έρνπλ πξνζβάιεη θαη 

ηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο. Ζ ηθαλφηεηα ησλ ςαξηψλ δξαπεηψλ λα κεηαθέξνπλ ηηο 
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λφζνπο ζηα άγξηα ςάξηα εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο αλάκεημεο κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην ζηάδην δσήο, ην ρξφλν θαη 

ηνλ ηφπν ηεο δηαθπγήο (Thorstad et al. 2008). Γηάθνξνη παζνγφλνη νξγαληζκνί θαη 

παξάζηηα έρνπλ εληνπηζηεί ζε ζνινκνχο πνπ δξαπέηεπζαλ απφ ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο. 

Μνιπζκέλνη ζνινκνί ζεσξείηαη πσο επζχλνληαη γηα ηελ κεηαθνξά κπθεηηάζεσλ 

(furunculosus) ζηα απνζέκαηα ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ (Johnsen & Jensen 1994). 

 

1.2.2. Γηαζηαύξωζε 

 

Τπάξρεη απμαλφκελε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ δξαπεηψλ απφ 

ηνπο θισβνχο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ πνπ δηαζηαπξψλνληαη κε ηα άγξηα ςάξηα, 

έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ην ‘αλαθάηεκα’ ηηο γνληδηαθήο δεμακελήο ησλ ηνπηθψλ 

άγξησλ πιεζπζκψλ. Ο θαιιηεξγνχκελνο ζνινκφο π.ρ. δηαθέξεη απφ ηνλ άγξην ιφγσ 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο αξρήο ηνπ ηδξπηή, ηελ επηινγή εμεκέξσζεο, ηελ επηινγή 

γλσξηζκάησλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο γελεηηθήο παξέθθιηζεο (Ferguson 

et al. 2007). Ζ δηαζηαχξσζε θαιιηεξγνχκελνπ ζνινκνχ κε άγξην ζνινκφ θαη 

αξγφηεξα ε δηαζηαχξσζε κεηαμχ ησλ πβξηδίσλ, κπνξεί λα αιιάμεη ην επίπεδν ηεο 

γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο, ηε ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ησλ αιιεινκφξθσλ πνπ πθίζηαηαη 

ζήκεξα ζηνλ άγξην πιεζπζκφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν πβξηδηζκφο ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ 

ζνινκνχ κε ηνλ άγξην έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη γελεηηθά ησλ απηφρζνλα 

πιεζπζκφ, λα κεηψζεη ηελ ηνπηθή πξνζαξκνγή θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 

βησζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ (Ferguson et al. 2007). 

Απηφο ν ‘εηεξνκηθηηθφο ππνβηβαζκφο’ (outbreeding depression) κπνξεί επίζεο 

λα εκθαληζηεί κέζσ ηεο ζπιινγήο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο καδηθήο παξαγσγήο ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ ςαξηψλ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, νη δξαπεηεχζεηο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ ςαξηψλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλάκημε αηφκσλ πνπ θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα ήηαλ γεσγξαθηθά, θαη 

επνκέλσο θαη αλαπαξαγσγηθά, απνκνλσκέλα θαη ε δηαζηαχξσζή ηνπο κε ηα άγξηα 

ςάξηα κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αξκνζηηθφηεηα θαη ησλ δχν (Hutchings & Fraser, 2008), 

αιιά θχξηα ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

Μεγάιεο θιίκαθαο πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζε Ννξβεγία θαη Ηξιαλδία 

έρνπλ δείμεη κεησκέλε επηβίσζε θαη δηάξθεηαο δσήο ζε θαιιηεξγνχκελν ζνινκφ θαη 

ζε πβξίδηα ζε ζρέζε κε ηνλ άγξην (McGinnity et al. 1997, 2003, Fleming et al. 2000). 

Ο εθηξεθφκελνο ζνινκφο θαη ηα πβξίδηα κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ άκεζα θαη λα 
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αληαγσληζηνχλ κε ηα άγξηα λεαξά άηνκα γηα ηελ ηξνθή, ην ελδηαίηεκα θαη ην έδαθνο. 

Οη εθηξεθφκελνη ζνινκνί θαη ηα πβξίδηα είλαη πην επηζεηηθνί θαη θαηαλαιψλνπλ 

παξφκνηνπο πφξνπο ζε ελδηαηηήκαηα κε ηα άγξηα ςάξηα (Einum & Fleming 1997). Οη 

ζνινκνί πνπ δηαθεχγνπλ απφ ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ κέζσ ηνπ 

αληαγσληζκνχ ησλ πφξσλ θαη ην εθηφπηζκά ηνπο απφ ηα ελδηαηηήκαηα. Οη Fleming et 

al. (2000) επηβεβαίσζαλ φηη ε εηζβνιή δηαθπγφλησλ ςαξηψλ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ λεαξψλ αηφκσλ ηνπ ζνινκνχ θαηά 28%. 

 

1.3. Δξγαιεία αλαγλώξηζεο ηωλ δηαθπγόληωλ 
 

Οη πηζαλέο γελεηηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεγάιε αλεζπρία, θαη νη αληηιεπηνί θίλδπλνη ζπρλά ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαζηαχξσζε κε θπζηθνχο πιεζπζκνχο (McGinnity et al., 2003). Οη δηαθπγέο 

πνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο είηε απφ 

αηπρήκαηα είηε απφ απξνζεμία, δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνιεθζνχλ πιήξσο θαη 

νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζηελ ξνή γνληδίσλ κεηαμχ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θαη ησλ 

άγξησλ απνζεκάησλ. Γηα απηφ ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ εξγαιεία πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε δξαπεηψλ κέζα ζε έλα άγξην πιεζπζκφ. 

 

1.3.1. Με γελεηηθά εξγαιεία 
 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δξαπεηψλ ζα ήηαλ ζεσξεηηθά εμαζθαιηζκέλνο αλ φια 

ηα ςάξηα ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ είραλ κία εηηθέηα. Ωζηφζν, ε ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ 

δελ κπνξεί πάληα λα είλαη κηα ξεαιηζηηθή επηινγή ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ή ησλ 

βηνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ, φπσο ην κέγεζνο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ ςαξηψλ. ηηο πην 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο κε γελεηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

εθηξεθφκελσλ θαη ησλ άγξησλ ςαξηψλ πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: α) εμωηεξηθέο 

εηηθέηεο αλαγλώξηζεο, απηή ε πξαθηηθή είλαη δηαδεδνκέλε απφ ηελ έλαξμε ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα κε απηή ηελ κέζνδν είλαη ε 

ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ ζε ςάξηα κηθξνχ κεγέζνπο. Ωζηφζν, πξφζθαηα, λένη κέζνδνη κε 

ηελ ρξήζε θζνξηδφλησλ εκθπηεπκάησλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία, β) 

κνξθνινγία/κνξθνκεηξία, δεδνκέλνπ φηη ηα εθηξεθφκελα ςάξηα ζπρλά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ειαηηψκαηα ζην ζψκα ή ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ νπηηθή δηάθξηζε απφ επαγγεικαηίεο ή απινχο αλζξψπνπο. 

Ζ αθξίβεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα είλαη φκσο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αβέβαηεο, γ) 

πξόηππα ωηνιίζωλ θαη ιεπηώλ, ηα πξφηππα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ, δ) βηνρεκηθνί θαη θπζηνινγηθνί 

δείθηεο, φπσο ηα θαξνηελνεηδή θαη ηα ιηπαξά νμέα ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο δίαηηαο 

ησλ άγξησλ θαη ησλ εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ ή ηελ αλάιπζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ ζηηο 

δνκέο ησλ σηνιίζσλ θαη ησλ νζηψλ. Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο έρνπλ γίλεη 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθπγφλησλ ηνπ ζνινκνχ ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ζρεηηθά ιίγεο 

ζε άιια είδε. 

 

1.3.2. Γελεηηθνί δείθηεο 

 
1.3.2.1 Γεληθά ηνηρεία  

 

Όινη νη νξγαληζκνί ππφθεηληαη ζε κεηαιιάμεηο πνπ νδεγνχλ ζε γελεηηθή 

πνηθηιφηεηα (πνιπκνξθηζκφο). Οη κεηαιιάμεηο απηέο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα  

ηπραίνπ γεγνλφηνο ή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ην πεξηβάιινλ. Οη κνξηαθνί δείθηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο γελεηηθήο 

πνηθηιφηεηαο ησλ απνζεκάησλ (Liu et al., 2004). Σν θχξην πιενλέθηεκα ησλ 

κνξηαθψλ δεηθηψλ είλαη φηη θιεξνλνκνχληαη απφ γεληά ζε γεληά, θαζηζηψληαο δπλαηή 

ηελ αλαγλψξηζε απνγφλσλ ησλ εθηξεθφκελσλ αηφκσλ πνπ έρνπλ απειεπζεξσζεί ζην 

πεξηβάιινλ ή δηέθπγαλ ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο. Έηζη, νη γελεηηθνί δείθηεο 

επηηξέπνπλ ησλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ αληίθηππνπ ησλ δηαθπγφλησλ ςαξηψλ 

απφ ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο.  

Γηάθνξνη ηχπνη δεηθηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ γελεηηθή ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Απφ παιηά, ηα αιινέλδπκα (allozymes) θαη ην κηηνρνλδξηαθφ 

DNA (mtDNA) είλαη δχν ηχπνη δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηηο κειέηεο γηα 

ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. ηνπο πην πξφζθαηνπο γελεηηθνχο δείθηεο πνπ βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα απηφ πεξηιακβάλνληαη νη RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism), RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA), AFLP (Amplified 

Fragment Length Polymorphism), SNP (Single Nucleotide Polymorphism), EST 

(Expressed Sequence Tag) θαη ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA (Microsatellite DNA). 

Οη γελεηηθνί δείθηεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηύπνπ Η είλαη νη 

δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε γνλίδηα γλσζηήο ιεηηνπξγίαο, ελψ ηύπνπ ΗΗ είλαη νη 

δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε αλψλπκα γνληδηαθά ηκήκαηα (O’Brien, 1991). ην πιαίζην 
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απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο νη πεξηζζφηεξνη δείθηεο RFLP είλαη ηχπνπ Η δηφηη 

εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ αλάιπζε γλσζηψλ γνληδίσλ. Παξνκνίσο, ηα αιινέλδπκα είλαη 

ηχπνπ Η επεηδή ε πξσηεΐλε πνπ θσδηθνπνηεί έρεη γλσζηή ιεηηνπξγία. Ο δείθηεο RAPD 

είλαη ηχπνπ ΗΗ, θαζψο ηα ηκήκαηα DNA απηνχ ηνπ δείθηε πξνέξρνληαη απφ ελίζρπζε, 

κέζσ ηεο PCR, αλψλπκεο πεξηνρήο DNA. Οη AFLP δείθηεο είλαη ηχπνπ ΗΗ γηαηί θαη 

απηνί εληζρχνληαη απφ αλψλπκε πεξηνρή ηνπ γνληδηψκαηνο (anonymous genomic 

regions). Οη EST δείθηεο είλαη ηχπνπ Η, δηφηη αληηπξνζσπεχνπλ κεηάγξαθα 

(transcripts) γνληδίσλ. Σέινο, ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζαλ δείθηεο ζηελ παξνχζα κειέηε, είλαη ηχπνπ ΗΗ, εθηφο θαη αλ ζπλδένληαη κε γνλίδηα 

γλσζηήο ιεηηνπξγίαο. 

Οη δείθηεο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα είλαη ηα αιινέλδπκα, ην 

mtDNA θαη ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA, θαζψο είλαη νη πην δεκνθηιείο δείθηεο ζην 

ηνκέα ηεο γελεηηθήο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ. 

 
1.3.2.2. Αιινέλδπκα 

 

Σα αιινέλδπκα είλαη παξαιιαγέο πξσηετλψλ πνπ παξάγνληαη απφ έλα κφλν 

γνληδηαθφ ηφπν. Αθφκα ζε επξεία ρξήζε, νη δείθηεο ησλ αιινελδχκσλ ήηαλ απφ ηνπο 

πξψηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο γελεηηθήο ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ (Johnson et al., 1987, Liu et al., 1992, 1996). 

Οη ακηλνμηθέο δηαθνξέο ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ 

ελφο ελδχκνπ αληαλαθιά ηηο αιιαγέο ηεο ππνθείκελεο αθνινπζίαο DNA. Αλάινγα κε 

ηελ θχζε ησλ ακηλνμηθψλ αιιαγψλ, ηα πξντφληα ησλ πξσηετλψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

κπνξνχλ λα ‘κεηαλαζηεχζνπλ’ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ή ηαρχηεηεο (ιφγσ 

δηαθνξάο ηνπ θνξηηνχ ή ηνπ κεγέζνπο) φηαλ ηξέρνπλ ζε έλα πήθησκα ακχινπ. Οη 

δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία/απνπζία δσλψλ θαη ηηο ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο ησλ αιιεινκφξθσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο 

γελεηηθήο παξαιιαγήο θαη γηα λα γίλεη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ γελεηηθψλ κνλάδσλ ζε 

επίπεδν πιεζπζκνχ, είδνπο θαη πην ζπάληα ζε πςειφηεξεο ηαμηλνκηθέο νλνκαζίεο. 

Κάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ γηα ηε 

γελεηηθή πιεζπζκψλ ςαξηψλ είλαη: α) φηη γεληθά θαηά ηελ δεηγκαηνιεςία απαηηείηαη 

ε ζαλάησζε ησλ ςαξηψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ην απαηηνχκελν δείγκα ηζηνχ, β) 

ηα αιινέλδπκα ράλνπλ ηελ δξαζηηθφηεηά ηνπο πνιχ γξήγνξα θαη επνκέλσο ν 

κέγηζηνο ρξφλνο απνζήθεπζεο ησλ αιινελδχκσλ είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηνλ 
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αληίζηνηρν ρξφλν γηα ηα δείγκαηα DNA, γ) νη παξαιιαγέο ησλ αιινελδχκσλ έρνπλ 

απνδεηρζεί πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαθπγφλησλ ςαξηψλ 

απφ ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ή γηα ηελ κειέηε ησλ γελεηηθψλ επηδξάζεσλ ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ ςαξηψλ ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο, θαη δ) απαηηνχληαη εδηθέο 

ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη ζπληήξεζεο ησλ ηζηψλ (-20 σο -80
ν
 C) ζε αληίζεζε κε ηα 

δείγκαηα πξνο DNA αλάιπζε, φπνπ νη ηζηνί ζπλήζσο θπιάζζνληαη ζε αιθνφιε θαη 

ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

 
1.3.2.3. Μηηνρνλδξηαθό DNA 

 

Σν κηηνρνλδξηαθφ DNA είλαη έλα κηθξφ (15-20kb) θπθιηθφ κφξην 

απνηεινχκελν ζπλήζσο απφ 37 πεξηνρέο ππεχζπλεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε 22 κφξησλ 

tRNA, 2 rRNA θαη 13 γνληδίσλ. Οη πξσηετλεο πνπ παξάγνληαη απφ ην κηηνρνλδξηαθφ 

DNA ζπκκεηέρνπλ θπξίσο ζηελ κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ θαη ζηελ νμεηδσηηθή 

θσζθνξπιίσζε ησλ κηηνρνλδξίσλ. Σν κηηνρνλδξηαθφ γνληδίσκα ζηεξείηαη ηληξνλίσλ 

θη έρεη κηθξέο δηαγνληδηαθέο απνζηάζεηο, ελψ ηα πιαίζηα αλάγλσζεο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο επηθαιχπηνληαη. Ωο κνξηαθφο δείθηεο ην κηηνρνλδξηαθφ DNA έρεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα. Μειέηεο ζηα ζπνλδπισηά έρνπλ δείμεη φηη, ζην κηηνρνλδξηαθφ DNA 

ζπζζσξεχνληαη αιιαγέο πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ηνλ ππξεληθφ (Brown 1985).Απηφ 

έρεη απνδνζεί ζε έλα γξεγνξφηεξν ξπζκφ κεηάιιαμεο ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA, πνπ 

κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε κεραληζκψλ επηδηφξζσζεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο αληηγξαθήο (Wilson et al., 1985). 

Σν κηηνρνλδξηαθφ DNA σο δείθηεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο γηα ηελ 

κειέηε ηεο πιεζπζκηαθήο δνκήο ζε κηα πνηθηιία ςαξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

κπαθαιηάξνπ (Carr et al., 1995) θαη ηεο ηζηπνχξαο (Alarcón et al., 2004, ). Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κειέηεο ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο άγξησλ θαη 

θαιιηεξγνχκελσλ πιεζπζκψλ ηνπ ιαβξαθηνχ (Patarnello et al., 1993) 

 

1.3.2.4. Μηθξνδνξπθνξηθό DNA 

 

 Σν κηθξνδνξπθνξηθφ DNA απνηειείηαη απφ πνιιαπιά θαη δηαδνρηθά 

δηαηεηαγκέλα αληίγξαθα κηαο απιήο επαλαιακβαλφκελεο αθνινπζίαο, ε νπνία 

θπκαίλεηαη ζε κέγεζνο απφ 1 έσο 6 βάζεηο (π.ρ. AG, ACA, GATA) (Tautz, 1989, Litt 

& Luty, 1989). Άθζνλν ζε φια ηα είδε πνπ έρνπλ κειεηεζεί κέρξη ζήκεξα, ην 

κηθξνδνξπθνξηθφ DNA έρεη εθηηκεζεί φηη ε ζπρλφηεηά ηνπ είλαη κία θνξά ζε θάζε 
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10kb ζηα ςάξηα (Wright, 1993). Έρεη βξεζεί ζε εμφληα, δειαδή εληφο πεξηνρψλ 

γνληδίσλ (Liu et al., 2001), ζε ηληξφληα θαη ζε αθνινπζίεο πνπ δελ ππάξρεη θάπνην 

γνλίδην. Οη πεξηζζφηεξνη κηθξνδνξπθνξηθέο αιιεινπρίεο είλαη ζρεηηθά κηθξνχ 

κεγέζνπο, πνπ θπκαίλνληαη απφ ιίγεο κέρξη κεξηθέο εθαηνληάδεο επαλαιήςεηο.  

Δμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο, νη κηθξνδνξπθνξηθέο αιιεινπρίεο 

κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε ηελ ρξήζε ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο ηεο 

πνιπκεξάζεο (PCR, Polymerase Chain Reaction) ρξεζηκνπνηψληαο σο αξρηθφ δείγκα 

ειάρηζηε πνζφηεηα DNA (Tautz, 1989, Litt & Luty, 1989). Οη κηθξνδνξπθνξηθέο 

αιιεινπρίεο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα πνιπκνξθηζκνχ πνπ νθείινληαη 

ζηνλ κεγάιν ξπζκφ κεηάιιαμεο, πνπ εθηηκάηαη ζην 1/100 έσο 1/100000 αλά γελεηηθφ 

ηφπν/ γακέηε/ γεληά (Dallas, 1992, Edwards, 1992, Weber & Wong, 1993). Ζ 

απιφηεηα θαη ε ηαρχηεηα ηεο αλάιπζεο, θαζψο θαη ηα πςειά επίπεδα 

πνιπκνξθηζκνχ ηνπ κηθξνδνξπθνξηθνχ DNA, ην έθαλαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηελ 

πιεζπζκηαθή αλάιπζε (Goldstein et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1. Γηαθνξεηηθφο αξηζκφο ησλ επαλαιεπηηθψλ κνλάδσλ ζην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA. 

 

Ο πνιπκνξθηζκφο ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ βαζίδεηαη ζηηο δηαθνξέο 

κεγέζνπο ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ κνλάδσλ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ γελεηηθνχ ηφπνπ (Δηθφλα 1). Οη κεηαιιαγέο ζηηο κηθξνδνξπθνξηθέο 

αιιεινπρίεο πηζηεχεηαη φηη πξνθαινχληαη απφ ηηο δηνιηζζήζεηο ηεο πνιπκεξάζεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηηο δηαθνξέο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ κνλάδσλ (Levinson & Gutman, 1987, Tautz, 

1989). Μειέηεο ζε νηθνγέλεηεο αλζξψπσλ έρνπλ δείμεη φηη ε λέα κνξθή ηνπ 
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κηθξνδνξπθνξηθνχ ηφπνπ ζπλήζσο δηαθέξεη απφ ην αιιειφκνξθν ηεο γνληθήο ζεηξάο 

κφλν κία ή δχν επαλαιήςεηο. (Weber & Wong, 1993). Ωζηφζν, ζε κεξηθά είδε 

ςαξηψλ έρνπλ παξαηεξεζεί αιιειφκνξθα κε πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο ζηνλ αξηζκφ 

ησλ επαλαιήςεσλ (Balloux & Lugon-Moulin, 2002).  

Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη πιενλεθηνχλ έλαληη άιισλ γελεηηθψλ δεηθηψλ 

ράξε ζηελ αθζνλία ηνπο, ζηελ επξεία παξνπζία ηνπο, ζρεδφλ παληνχ ζην γνληδίσκα, 

ζην κηθξφ ηνπο κέγεζνο, ζηνλ πςειφ πνιπκνξθηζκφ θαη ηε Μεληειηαλή θιεξνλφκεζε 

σο ζπλεπηθξαηήο δείθηεο (codominant marker). Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη 

απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην εμαηξεηηθά δεκνθηιείο γελεηηθνχο δείθηεο ζε κηα κεγάιε 

πνηθηιία γελεηηθψλ εξεπλψλ.  

Υξεζηκνπνηψληαο ζαλ εξγαιείν ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA έρεη κειεηεζεί ε 

γελεηηθή πνηθηιφηεηα ηφζν άγξησλ φζν θαη θαιιηεξγνχκελσλ πιεζπζκψλ, ε γελεηηθή 

δνκή πιεζπζκψλ, θαζψο ε θαηαλνκή ησλ ηρζπαπνζεκάησλ ζε δηάθνξα είδε 

ζαιάζζησλ ςαξηψλ, φπσο ε ηζηπνχξα (Sparus aurata), ην ιαβξάθη (Dicentrarchus 

labrax), ν ζνινκφο ηνπ Αηιαληηθνχ (Salmo salar), ν κπαθαιηάξνο ηνπ Αηιαληηθνχ 

(Gadus morhua) θ.α (King et al., 2001, Nielsen et al., 2003, Guinand, et al., 2008, 

Karaiskou et al., 2009, Nikolic et al., 2009, Griffiths et al, 2010). Έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί, επίζεο, κε επηηπρία ζε εξγαζίεο αλαγλψξηζεο δηαθπγφλησλ αηφκσλ 

απφ θισβνχο γηα ηα είδε φπσο ν κπαθαιηάξνο ηνπ Αηιαληηθνχ (Gadus morhua) 

(Glover et al., 2010), ν ζνινκφο ηνπ Αηιαληηθνχ (Salmo salar) (Glover et al., 2008, 

2009), θαζψο θαη ηεο πέζηξνθαο (Oncorhynchus mykiss) (Glover, 2008). 

 

1.4. Σζηπνύξα (Sparus aurata)   
 

1.4.1. Καηαλνκή, Βηνινγία θαη Καιιηέξγεηα 

 
Ζ ηζηπνχξα είλαη έλα ππνηξνπηθφ είδνο πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

Sparidae θαη ζην γέλνο Sparus. Καηαλέκεηαη ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα, ζηε Μαχξε 

Θάιαζζα (ζπάληα) θαη ζηνλ Αλαηνιηθφ Αηιαληηθφ, απφ ηα Βξεηαληθά λεζηά, ηα 

ζηελά ηνπ Γηβξαιηάξ πξνο ην Πξάζηλν Αθξσηήξην θαη γχξσ απφ ηηο Καλάξηνπο 

Νήζνπο (Δηθφλα 2) (Froese et al., 2006). 

Ζ ηζηπνχξα (Sparus aurata) εληνπίδεηαη ζπλήζσο ζε βξαρψδεηο πεξηνρέο, ζε 

πεξηνρέο κε ζαιάζζηα ιηβάδηα (Posidonia oceanica) θαη ζε ακκψδεηο βπζνχο. Σα 

λεαξά άηνκα παξακέλνπλ ζε ζρεηηθά ξερέο πεξηνρέο (έσο 30m), ελψ νη ελήιηθεο 

κπνξνχλ λα εηζρσξνχλ ζε πην βαζηά λεξά, γεληθά φκσο δελ ππεξβαίλεη ηα 50m. Δίλαη 
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έλα είδνο πνπ δελ κεηαθηλείηαη έληνλα, αλ θαη είλαη πηζαλφ λα ζπκβαίλεη 

κεηαλάζηεπζε ζην αλαηνιηθφ Αηιαληηθφ, απφ ηελ Ηζπαλία πξνο ηα Βξεηαληθά λεζηά. 

Δκθαλίδεηαη είηε κνλαρηθά είηε ζε κηθξά θνπάδηα. Δίλαη έλα επξχαιν είδνο θαη 

θηλείηαη ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο ζηηο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο ησλ παξάθηησλ πδάησλ 

πξνο αλαδήηεζε άθζνλεο ηξνθήο θαη ήπησλ ζεξκνθξαζηψλ. ην ηέινο ηνπ 

θζηλνπψξνπ επαλέξρεηαη ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα κε ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή. Δίλαη 

πνιχ επαίζζεην ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (ην ρακειφηεξν επηηξεπηφ φξην 

ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ επηβίσζε είλαη 2 
ν
C). Δίλαη θπξίσο ζαξθνθάγν (νζηξαθνεηδή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κχδηα θαη ζηξείδηα) θαη πεξηζηαζηαθά ρνξηνθάγν. (Froese et 

al., 2006). Δίλαη πξψηαλδξν εξκαθξφδηην ςάξη, ηα πξψηα πεξίπνπ δχν ρξφληα είλαη 

αξζεληθφ θαη φηαλ μεπεξάζεη ηα 30 εθ. ζε κήθνο γίλεηαη ζειπθφ.  

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηρζπνθαιιηεξγεηηθήο παξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, κε ηελ Διιάδα λα παξάγεη ην 38% θαη λα είλαη θαηά 

πνιχ ε κεγαιχηεξε ρψξα παξαγσγήο ην 2008. Ζ Σνπξθία (23,8%), ε Ηζπαλία (12,4%) 

θαη ε Ηηαιία (5,4%) είλαη επίζεο ζεκαληηθέο ρψξεο θαιιηέξγεηαο ηεο ηζηπνχξαο. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε παξαγσγή πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Κξναηία, Κχπξν, 

Αίγππηνο, Γαιιία, Μάιηα, Μαξφθν, Πνξηνγαιία θαη ζηελ Σπλεζία. Τπάξρεη επίζεο 

θαιιηέξγεηα ηζηπνχξαο ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν θαη ηελ 

Αξαβηθή Θάιαζζα (Δηθφλα 3).  

 
Δηθόλα 2. Υάξηεο θαηαλνκήο ηζηπνχξαο (S. aurata). 
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Δηθόλα 3. Κχξηεο ρψξεο θαιιηέξγεηαο ηεο ηζηπνχξαο (Sparus aurata) (FAO, Fishery Statistics, 2006) 

 
1.4.2. Γελεηηθή 

 

Μέρξη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα πνιχ ιίγα ήηαλ γλσζηά ζρεηηθά κε ηελ 

γελεηηθή ζχζηαζε ηεο ηζηπνχξαο θαη νη πξψηεο κειέηεο έθαλαλ ιφγν γηα ηελ χπαξμε 

ελφο πακκηθηηθνχ πιεζπζκνχ (Cerveli, 1985) ή ππνδηαηξεκέλνπ πιεζπζκνχ 

(Funkenstein, 1990). 

Πην πξφζθαηεο κειέηεο απεηθνλίδνπλ θάπνηα ππνδηαίξεζε ηνπ είδνπο. Ηζρπξή 

δηαθνξνπνίεζε έρεη αλαδεηρζεί κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ απφ έμη ηνπνζεζίεο, απφ ηηο 

βφξεηεο θαη λφηηεο αθηέο ηεο Σπλεζίαο, κέζσ αλάιπζεο αιινελδχκσλ (Ben Slimen et 

al., 2004). Ωζηφζν, κφλν κηα κηθξή, αλ θαη ζεκαληηθή γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε έρεη 

εληνπηζηεί ζε κηα κεγάιεο θιίκαθαο πεξηνρή, ηφζν ζε επίπεδν αιινελδχκσλ φζν θαη 

κηθξνδνθνξπθνξηθνχ DNA (Alarĉon, et al., 2004, De Innocentiis, et al., 2004). 

Δπίζεο, νη πιεζπζκνί ηεο ηζηπνχξαο πνπ βξίζθνληαη βφξεηα θαη λφηηα ζηελ δπηηθή 

δεμακελή ηεο Μεζνγείνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (Chaoui et al., 

2009). 

 

1.5. Λαβξάθη (Dicentrarchus labrax) 
 

1.5.1. Βηνινγία, Οηθνινγία θαη θαηαλνκή  

 

Σν ιαβξάθη (Dicentrarchus labrax) αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Moronidae θαη 

εληνπίδεηαη ζηα παξάθηηα λεξά ηνπ Αηιαληηθνχ Ωθεαλνχ, απφ ηελ λφηηα Ννξβεγία 

έσο ην Μαξφθν, ηα Καλάξηα λεζηά θαη ηελ ελεγάιε θαζψο επίζεο ζηελ Μεζφγεην 

θαη ηελ Μαχξε Θάιαζζα (Δηθφλα 4). Έρεη εηζαρζεί ζην Ηζξαήι, κε ζηφρν ηελ 

θαιιηέξγεηά ηνπ, θαη πην πξφζθαηα ζην Οκάλ θαη ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 
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(Δηθφλα 5). Σα ελήιηθα άηνκα θαηνηθνχλ ζηα παξάθηηα χδαηα ζε βάζνο πεξίπνπ 100 

κέηξσλ, αιιά πην ζπρλά εληνπίδνληαη ζηα ξερά λεξά. Βξίζθνληαη ζηελ παξάθηηα 

δψλε κε δηάθνξα είδε ππζκέλσλ ζηηο εθβνιέο πνηακψλ, ιηκλνζάιαζζεο θαη 

πεξηζηαζηαθά ζηα πνηάκηα. Σα λεαξά άηνκα ηξέθνληαη κε αζπφλδπια θαη ηα ελήιηθα 

άηνκα κε ςάξηα. 

 
Δηθόλα 4. Υάξηεο θαηαλνκήο ιαβξαθηνχ (Dicentrarchus labrax) 

 
Σν ιαβξάθη είλαη έλα γνλνρσξηζηηθφ είδνο. Σα ζειπθά γελνχλ ηα απγά ηνπο ηνλ 

ρεηκψλα, απφ Γεθέκβξην κέρξη Μάξηην, ζηελ Μεζφγεην, θαη κέρξη ηνλ Ηνχλην ζηνλ 

Αηιαληηθφ Ωθεαλφ. Παξνπζηάδνπλ πςειή γνληκφηεηα (κέζν φξν 200.000 απγά/ αλά 

θηιφ θάζε ζειπθφ), μεθηλνχλ ηελ αλαπαξαγσγή φηαλ μεπεξάζνπλ ηα 2 θηιά θαη 

κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη 6 κε 7 ρξφληα ζηα άγξηα άηνκα (Froese et al., 2006). Σα 

απγά θαη νη πξνλχκθεο έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα δηαζπνξάο ηνπο 3 πξψηνπο κήλεο ηεο 

δσήο ηνπο, θαη ηα ελήιηθα άηνκα κεηαλαζηεχνπλ αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα. 

 

Δηθόλα 5. Κχξηεο ρψξεο θαιιηέξγεηαο ιαβξαθηνχ (Dicentrarchus labrax). 
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Ζ παξαγσγή ηνπ ιαβξαθηνχ απφ ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο έθηαζε ηνπο 66.738 

ηφλνπο ην 2008, κε ηελ Διιάδα λα παξάγεη 35.000 ηφλνπο, λα αθνινπζεί ε Ηηαιία 

(7.200), ε Ηζπαλία (5.300) θαη ε Αίγππηνο (4.500). 

 

1.5.2. Γελεηηθή 

 

Ζ πιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ιαβξαθηνχ έρεη κειεηεζεί ζεκαληηθά. 

Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο κειέηεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε αιινέλδπκα, κηηνρνλδξηαθφ 

DNA, RAPD (Allegruci et al., 1997, Sola et al., 1998, Patarnello et al., 1993) θαη 

κηθξνδνξπθνξηθννχο δείθηεο (García de León et al., 1997, Castihlo et al., 2005, 

Guinand, et al., 2008) ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Απηέο νη εξγαζίεο 

νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηξηψλ δηαθξηηψλ γελεηηθψλ δσλψλ: ηελ δψλε ηνπ 

βνξεηαλαηνιηθνχ Αηιαληηθνχ Ωθεαλνχ, ηελ δψλε ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ θαη ηελ 

δψλε ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. ηεξηδφκελνη ζηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο ην 

γεσγξαθηθφ θξάγκα κεηαμχ ηνπ Αηιαληηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζάιαζζαο 

ηνπ Αικπνξάλ) θαη ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ απνηειεί ην κέησπν Αικεξία-Οξάλ θαη 

κεηαμχ ηεο δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θάπνπ θνληά ζην ζηελφ ηθειία- 

Σπλεζία. Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πιεζπζκνί δελ νκαδνπνηνχληαη καδί κε δείγκαηα 

πνπ έρνπλ ίδηα γεσγξαθηθή πξνέιεπζε δελ είλαη έθπιεμε, δεδνκέλνπ φηη ηα απγά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ δπηηθή ιεθάλε είλαη πηζαλφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

εθθνιαπηήξηα πνιιψλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο γχξσ ζηελ 

Μεζφγεην.  

 

1.6. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

Μεηά απφ καθξνπξφζεζκε αλαπαξαγσγή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, νη 

εμεκεξσκέλνη θαη νη άγξηνη πιεζπζκνί αλακέλνληαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ γελεηηθά 

ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ θαη ηεο κε ηπραίαο επηινγήο 

ησλ άγξησλ ηδξπηψλ, ηεο απψιεηαο ηεο πνηθηιφηεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε γελεηηθή 

παξέθθιηζε, ηδίσο αλ ρξεζηκνπνηείηαη κηθξφο αξηζκφο άγξησλ αηφκσλ, θαη ηεο 

επηινγήο ηεο εμεκέξσζεο κέζα απφ ηελ επηιεθηηθή αλαπαξαγσγή γηα ηα γλσξίζκαηα 

νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα αλεζπρία γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ βηνπνηθηιφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Έληνλε 

αλεζπρία, επίζεο, ππάξρεη θαη γηα ηηο γελεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη 
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δηαθπγέο ησλ εμεκεξσκέλσλ εηδψλ, πνπ αλαπαξάγνληαη ζε αηρκαισζία, ζηνπο 

άγξηνπο πιεζπζκνχο. Ζ γνλνηππηθή θαη θαηλνηππηθή πνηθηιφηεηα ζηνπο άγξηνπο 

πιεζπζκνχο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ φηαλ δηαζηαπξσζνχλ κε ηα εμεκεξσκέλα ςάξηα, 

πνπ αλαηξέθνληαη ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο, κεηά απφ δηαθπγέο ησλ πξψησλ απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα. 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο 

θαζψο θαη ηεο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εμεκεξσκέλσλ θαη ησλ άγξησλ 

πιεζπζκψλ ηεο ηζηπνχξαο (Sparus aurata) θαη ηνπ ιαβξαθηνχ (Dicentrarchus 

labrax). Δπίζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ν βαζκφο ηεο ελδερνκέλεο 

γελεηηθήο δηάβξσζεο ησλ εθηξεθφκελσλ απνζεκάησλ, κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ηεο 

γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπο κε εθείλε ησλ άγξησλ απνζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη 

γεσγξαθηθά πνιχ θνληά ζηηο δεμακελέο εθηξνθήο ηνπο.  

Ζ παξνχζα κειέηε ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

PREVENT ESCAPE. 
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2.ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

2.1 Γείγκαηα ηζηώλ 

 
Σν δείγκα ηνπ ηζηνχ ην νπνίν αλαιχζεθε απνηεινχζε κηθξφ θνκκάηη 

πηεξπγίνπ, πνπ θπιάζζνληαλ ζε πιαζηηθφ εξγαζηεξηαθφ ζσιελάθη (eppendorff) 

φγθνπ 2ml ην νπνίν πεξηέρεη 100% αηζαλφιε. πλνιηθά ζπιιέρζεθαλ 378 ελήιηθα 

άηνκα ηζηπνχξαο (S. aurata) θαη 378 ελήιηθα άηνκα ιαβξαθηνχ (D. labrax) απφ δχν 

πεξηνρέο, ηε δπηηθή Διιάδα θαη ηελ Ηζπαλία (Πίλαθαο 1 θαη Δηθφλα 6). Απφ θάζε 

πεξηνρή ζπιιέρζεθαλ ηφζν άγξηα φζν θαη θαιιηεξγνχκελα άηνκα. Σα άγξηα δείγκαηα 

ζπιιέρζεθαλ απφ πεξηνρέο θνληηλέο ζηνπο ηρζπνθισβνχο.  

 

 
Δηθόλα 6. Γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 
Πίλαθαο 1. Αξηζκφο αηφκσλ αλά είδνο θαη πεξηνρή πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο (WGR: 

Διιεληθφο άγξηνο πιεζπζκφο, FGR: Διιεληθφο θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο, WSP: Ηζπαληθφο άγξηνο 

πιεζπζκφο, FSP: Ηζπαληθφο θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο). 

 
Πιεζπζκόο S. aurata D. labrax 

WGR 95 94 
FGR 95 93 
WSP 93 96 
FSP 95 95 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

εξγαζηήξην Γελεηηθήο Πιεζπζκηαθήο θαη Δμέιημεο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Θαιάζζηαο Βηνινγίαο θαη γελεηηθήο ζην Διιεληθφ 

• Alicante  

• Mesologgi  

 wild  

farm 

D.labrax 

S.aurata 

 wild  

farm 

D.labrax 

S.aurata

αaa 
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Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.). Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

αλαιχζεσλ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα: 

 α) εμαγσγή νιηθνχ γελσκηθνχ DNA   

 β) πνιιαπιαζηαζκφο κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ (microsatellite loci) κέζσ ηεο 

ηερληθήο ηεο multiple PCR θαη 

 γ) γνλνηχπεζε ησλ δεηγκάησλ. 

 

2.2 Δμαγωγή γελεηηθνύ πιηθνύ 
 

Γηα ηελ εμαγσγή νιηθνχ γελσκηθνχ DNA, κηθξά θνκκάηηα πηεξπγίνπ 

επσάζηεθαλ ζηνπο 55
ν
C γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο ζε δηάιπκα πέςεο 400κl (10mM 

Tris–HCl pH=8.0, 10mM EDTA pH=8.0), πνπ πεξηέρεη 32κl SDS (10%) θαη 10κl 

πξσηετλάζε K (20mg/ml). ηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζε εμαγσγή κε ηελ κέζνδν ησλ 

αιάησλ ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ησλ Miller et al. (1988). Σν πξσηφθνιιν απηφ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η.  

 

2.3 Πνζνηηθνπνίεζε ηνπ DNA 

 
 Γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξντφλ ηεο εμαγσγήο σο κήηξα θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ελδπκηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ (PCR) αθνινχζεζε ε πνζνηηθνπνίεζε 

ηνπ DNA. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ απνκνλσκέλνπ DNA ππνινγίζηεθε (θαηά 

πξνζέγγηζε) απφ ηα κεγέζε ησλ δσλψλ απηνχ ζε πήθησκα αγαξφδεο 1% ζε ζρέζε κε 

κάξηπξα γλσζηήο πνζφηεηαο DNA κεηά απφ ειεθηξνθφξεζε ηάζεο 120Volts γηα 30 

ιεπηά. 

 Μεηά ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ DNA πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξαηψζεηο ζηα 

δείγκαηα πνπ θξίζεθε φηη ήηαλ απαξαίηεηεο, έηζη ψζηε νη πνζφηεηεο πνπ ρξεζίκεπαλ 

σο κήηξα ηεο PCR λα είλαη θαηάιιειεο. 

 

2.4 Γνλνηύπεζε 
 

2.4.1 Οη εθθηλεηέο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κηθξνδνξπθνξηθώλ 

αιιεινπρηώλ 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 16 πνιπκνξθηθνί κηθξνδνξπθνξηθνί 

ηφπνη γηα ην ιαβξάθη (Tsigenopoulos et al., 2003, Chistiakov et al., 2008) θαη 16 

πνιπκνξθηθνί κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη γηα ηελ ηζηπνχξα (Franch et al., 2006). Σα 

νλφκαηα απηψλ ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ θαη ε ζχλζεζε ησλ επαλαιήςεσλ πνπ 

ηνπο ραξαθηεξίδεη παξαηίζεληαη ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3. 
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Πίλαθαο 2. Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη πνπ κειεηήζεθαλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη αιιεινπρίεο 

ησλ εθθηλεηψλ θαη ν αξηζκφο πξφζβαζεο GenBank, γηα ην ιαβξάθη. 
 

Locus Repeat Allele size 
range (bp) 

  Primers 5'-3' 5' -label 
Acc Nos 

DLA0041   167-201 F AGCATTGTTCTTCTGAGTGACC FAM DQ363864 

      R AAAAGGAACAGCCCTCCAC     

DLA0044 (CT)19 105-129 F ACCGCCCAAGGGTTGGACTG HEX DQ363867 

      R TCCGCTCCGCACCGAGTGAC     

DLA0051 (GT)16 149-181 F AGTGACAGCAGCCTCCAGAG ROX DQ363874 

      R AGGTTCTTGGCCTGGGAATC     

DLA0060 (CA)12 119-131 F GAGAGTTCATCCTGTTCGCTC FAM DQ363883 

      R TGTAGTAATAATGCGCTCTGCAA     

DLA0061 (TG)14 153-167 F AAAGGCCAGTGAAACTCATGT FAM DQ363884 

      R CTCCCTGTCCATCTGTCCTC     

DLA0064 (GA)23 222-250 F GTCAGTCACATTCCTGGCTG FAM AJ012011 

      R TTCTATGCTCCTGCGGTTTT     

DLA0066 (AG)22 135-161 F GTTGACCGGAGTCCTAGC ROX DQ363887 

      R GGCCATATGTGTCTTGCTT     

DLA0068 (CA)7 247-266 F CAACACCTGTTCCTCTGAACC TAMRA DQ363889 

      R GCATTAGCATTGATTGTCCTG     

DLA0073 (CT)36 157-181 F CATGACTTCATGTGCTAATGTCC TAMRA DQ363894 

      R AGTTCAGAGCGGCAACTGT     

DLA0075 (CA)15 180-186 F CACATACACAAGCTTAACCC ROX DQ363896 

      R GGCAGAGATGGGAAATAGACA     

DLA0078 (AG)29 223-243 F AAGACTGGACCTCTGGAGACC HEX DQ363899 

      R CACAAGGAACCGAGACAAGA     

DLA0081 (CA)16 202-222 F GACGAAGACTTCAGACGAGCTAT ROX DQ363902 

      R ATACCGAGCGACCATGTTG     

DLA0086 (AC)26 191-205 F GCTAGAGGATTCATGTCGCTT FAM DQ363807 

      R ACCTGGTGATTGGCAATTCT     

DLA0089 (GT)15 127-135 F ACGAGTAATGAGGACCCA TAMRA DQ363810 

      R GTCAAAACAGCCCACCTA     

DLA0096 (GT)16 256-170 F TCGATGCATCTAGGACAGGA ROX EF471091 

      R AACTTAGTGAAGTAACTTGTGGCAA   

DLA0097 (GT)13 216-140 F GCGAGAGACTCGAGGAAGA HEX EF471092 

   R GCTGCAGGAGTGTGAGAGG   
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Πίλαθαο 3. Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη πνπ κειεηήζεθαλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη αιιεινπρίεο 

ησλ εθθηλεηψλ θαη ν αξηζκφο πξφζβαζεο GenBank, γηα ηελ ηζηπνχξα. 
 

Locus Repeat 
Allele size 
range (bp)   Primers 5'-3' 5' -label 

GenBank 

Ac. N. 

Fd-92-H (GT)13 110-118 F AGGCATTTTGTCAATGAGGG FAM DQ851379 

      R CTGGGTTGGAGAGCTCAGAT     

CId-29-T (TG)16 147-164 F GTCGGATTTTCGCATGTTGT TAMRA DQ851308 

      R CTGCAGGGAGGAAACAAGAC     

172EP (AG)3caga(TT)5 181-184 F GAGGGCATGTTGGAGGAAC ROX DN048390 

      R GCACTCCATGTGGCTTCAG     

CId-35-H (TG)3ctaa(TT)3 209-211 F TGGGGTTTAGCTGTCAATCC FAM DQ851311 

      R GCGGCTATGCCTACAACTTC     

BId-10-T (TG)3ccat(TA)3 214-220 F TCTCCACCACCTGCAGTTTT HEX DQ851278 

      R ACCGCCATCTTTGCTCTTTA     

C77b (AC)8 223-225 F CGATGGAACTACCCACCTC TAMRA DQ851297 

      R GCGACCATGAACCTGAAA     

P20 (AC)22 234-248 F AGAGCTCACTGTGACGATCAG ROX DQ851286 

      R CAGGATCCCATCCTTACACA     

Hd-33-F (AC)42 91-111 F TGAGTCTACAAAGCCAGAACCA ROX DQ851394 

      R AATAAAGCTCTGCCTGTGCC     

BId-04-F (CA)14 110-114 F TCCGTGACTCTGTCTCACCA TAMRA DQ851276 

      R TCTTTGTCCGCATGTTTCAC     

190EP (AC)14 118-144 F CGTCAGAAATGGGTCGCTAA FAM DN048405 

      R TGCTCGTGTCTCCTGAACATC     

CId-21-F (TG)3atgc(AC)7 103-111 F CAAGTCACACACACGCACAC HEX DQ851305 

      R ACAACGAAGGACGACAAAGG     

C90b (AC)30 197-221 F CAGAGTCAAGCAGCGGATAA ROX DQ851299 

      R GGACGGAGGAGAAAACCAG     

Bd-71-F (TG)16 216-228 F AGAGCTGTGGAGGTGAAGGA FAM DQ851271 

      R CAGAGCTGCACAAACAAGGT     

B13b (TG)24 223-236 F CCTCCTGACCAGTCCTGCTTT HEX DQ851252 

      R ACCCCTGCATTCCAGCTTC     

G1 (AC)14 292-301 F ACGGTCATTTCTGAGGTTGC FAM AY138985 

      R GGCAGAGAGTTATGGTCCACTT     

Dt23 (AGAT)8 269-309 F CACACAACACACGATTACAGCA HEX DQ851346 

      R CCAAAAACAGCGATTTGTCC     

 

2.4.2 Πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ DNA 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ αιιεινπρηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηελ ηερληθή ηεο multiplex PCR. Ζ multiplex PCR είλαη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή 

ηεο θιαζζηθήο κεζφδνπ PCR θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ηαπηφρξνλνο πνιιαπιαζηαζκφο 

(ζε κία αληίδξαζε) αξθεηψλ γελεηηθψλ ηφπσλ ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξα απφ έλα  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucest&val=77404917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucest&val=77404932
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δεχγε εθθηλεηψλ. Πεξηγξάθεθε πξψηε θνξά απφ ηνπο Chamberlain et al. (1988) θαη 

απφ ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο γνλνηππήζεσλ, φπνπ ε ηαπηφρξνλε 

αλάιπζε ησλ πνιιαπιψλ δεηθηψλ είλαη απαξαίηεηε. 

Οη multiplex PCR γηα ην ιαβξάθη (Guinand et al., 2008) θαη ηελ ηζηπνχξα 

ήηαλ ήδε ζρεδηαζκέλεο, νπφηε δελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη θάπνηνο έιεγρνο γηα απηέο. Γηα 

θάζε είδνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν multiplex PCR. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ επί 

κέξνπο αληηδξαζηεξίσλ, νη ζπλδπαζκνί ησλ εθθηλεηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

ζεξκνθξαζίεο ζχλδεζεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

2.5 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηωλ απνηειεζκάηωλ ηωλ γνλνηππήζεωλ 

 
2.5.1 Πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε 

 

 Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα MicroChecker v2.2.1 (Van 

Οosterhout et al., 2004) γηα λα ειεγρζνχλ ηα δεδνκέλα, αλά κηθξνδνξπθνξηθφ ηφπν 

θαη πιεζπζκφ, γηα πηζαλά ζθάικαηα θαηά ηελ γνλνηχπεζε πνπ ζρεηίδνληαη: α) κε ηελ 

παξνπζία κεδεληθψλ αιιεινκφξθσλ (null alleles), δειαδή αιιεινκφξθσλ πνπ 

απνηπγράλνπλ λα εληζρπζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο PCR ιφγσ κεηαιιαγήο ζηε ζέζε 

πξφζδεζε ησλ εθθηλεηψλ, β) stuttering (κηθξέο αιιαγέο ζηα κεγέζε ησλ 

αιιεινκφξθσλ θαη δεπηεξεχνληα πξντφληα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ PCR) θαη γ) 

απψιεηα κεγάισλ αιιεινκφξθσλ (large allele dropout) ιφγσ ηνπ φηη ηα κεγάια 

αιιειφκνξθα κπνξεί λα κελ εληζρχνληαη ηφζν απνηειεζκαηηθά φζν ηα κηθξά θαηά 

ηελ PCR. 

Οη αιιειηθέο ζπρλφηεηεο, νη ηηκέο ηεο παξαηεξνχκελεο (Hobs) θαη ηεο 

αλακελφκελεο (Hexp) εηεξνδπγσηίαο, ε γελεηηθή πνηθηινκνξθία θαη ε αθζνλία ησλ 

αιιεινκφξθσλ ππνινγίζηεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο GENETIX 4.05 

(Belkhir et al., 2000). Οη θαηαλνκέο ηεο αλακελφκελεο εηεξνδπγσηίαο γηα θάζε ηφπν 

θαη πιεζπζκφ ππφ ην κνληέιν Two- Phased Model (TPM) ππνινγίζηεθαλ κε ηελ 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο BOOTLENECK (Cornuet & Luikart, 1997). Οη 

πεξηζζφηεξνη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν (Di Rienzo, et al., 1994). Γηα λα θαζνξηζηεί αλ έλαο πιεζπζκφο εκθαλίδεη 

έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ηφπσλ κε πιεφλαζκα εηεξνδπγσηίαο ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

ζηαηηζηηθή δνθηκή Wilcoxon test (Luikart et al., 1997a). 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο FSTAT 2.9.3 (Goudet, 2002) 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αληζνξξνπίαο ζχλδεζεο (Linkage Disequillibrium), γηα 
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ηελ ζηαηηζηηθή ηεθκεξίσζε ησλ γελεηηθψλ ηφπσλ πνπ κειεηήζεθαλ (Ζ0= νη 

γνλφηππνη ζε έλαλ γελεηηθφ ηφπν είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηνπο γνλνηχπνπο ελφο άιινπ 

γελεηηθνχ ηφπνπ), θαη ππνινγηζκφο ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ζε θάζε πιεζπζκφ 

αλά ηφπν. ηελ ζπλέρεηα, κε ην ίδην πξφγξακκα ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ (FIS), (FST) θαη (FIT) αλά ηφπν γηα φινπο ηνπο πιεζπζκνχο.  

Σν FIS είλαη δείθηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ (I, individual) ζηνλ 

πιεζπζκφ (S, subpopulation). Ζ παξάκεηξνο FIS δείρλεη ηελ απφθιηζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ εηεξνδπγσηψλ, απφ ηελ αλακελφκελε ζηελ ηζνξξνπία Hardy-Weinberg, κέζα 

ζηνπο πιεζπζκνχο θαη κπνξεί λα πάξεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο.  

Σν FIT είλαη δείθηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ (I, individual) ζε 

νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ πιεζπζκψλ (T, total population). Ζ παξάκεηξνο FIT κεηξάεη 

ηελ απφθιηζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ εηεξνδπγσηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ αλακελφκελε απφ 

ηελ ηζνξξνπία Hardy-Weinberg, ζηνλ εληαίν πιεζπζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ππνπιεζπζκψλ. Μπνξεί λα ιάβεη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ηηκέο 

εάλ ν πιεζπζκφο δηαηξείηαη ζε ππνπιεζπζκνχο.  

Σν FST είλαη δείθηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ δχν πιεζπζκψλ (S) ζην ζχλνιν 

ησλ πιεζπζκψλ (Σ). Ζ παξάκεηξνο FST απνηειεί κέηξν ηεο αξρήο ηνπ Wahlund 

(Wahlund, 1928) θαη κεηξά ην πνζνζηφ δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο. 

Μπνξεί λα πάξεη κφλν ζεηηθέο ηηκέο απφ 0 έσο 1, φπνπ ε ηηκή 0 δείρλεη πιήξε 

γελεηηθή νκνηφηεηα αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο. Σηκέο FST αθφκα θαη 0.05 (5%) 

δείρλνπλ κηθξή γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε, ηηκέο απφ 0.05 (5%) έσο 0.15 (15%) 

δειψλνπ κέηξηα δηαθνξνπνίεζε, ηηκέο απφ 0.15 (15%) έσο 0.25 (25%) δειψλνπλ 

κεγάιε δηαθνξνπνίεζε, ελψ εάλ ε ηηκή FST ππεξβαίλεη ην 0.25 (25%) ε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππνπιεζπζκψλ ζεσξείηαη πνιχ κεγάιε (Wright, 1978, 

Hartl & Clark, 1997). 

Οη έιεγρνη (exact tests) απφθιηζεο απφ ηελ ηζνξξνπία Hardy-Weinberg 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ γελεηηθνχ πξνγξάκκαηνο GENEPOP 3.4 

(Raymond & Rousset, 1995). Οη έιεγρνη ηζνξξνπίαο Hardy-Weinberg έρνπλ ηελ ίδηα 

κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0= ηπραία έλσζε γακεηψλ) ελψ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ 

ελαιιαθηηθή ηνπο. πγθεθξηκέλα, ν πξψηνο έιεγρνο είρε σο ελαιιαθηηθή ππφζεζε Ζ1 

ην έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο ελψ ν δεχηεξνο Ζ1 ην πιεφλαζκα εηεξνδπγσηίαο. Οη 

έιεγρνη απηνί (U-tests) επηιέρζεθαλ αθνχ είλαη ζηαηηζηηθά ηζρπξφηεξνη απφ ηνλ 

έιεγρν πηζαλφηεηαο (probability test) (Raymond & Rousset, 1995). 
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Μηα πξνυπφζεζε ηεο ηζνξξνπίαο Hardy-Weinberg παξαβηάδεηαη φηαλ ζηνπο 

ππφ κειέηε πιεζπζκνχο δελ παξαηεξνχληαη ηπραίεο ζπδεχμεηο. Ζ κεηαβιεηή FIS 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο απφθιηζεο ησλ γνλνηππηθψλ ζπρλνηήησλ απφ 

ηηο ζπρλφηεηεο ηεο ηζνξξνπίαο HW. Όηαλ ε κεηαβιεηή απηή ηζνχηαη κε ην κεδέλ (FIS 

=0), ηζρχνπλ νη ζπρλφηεηεο ηεο ηζνξξνπίαο HW. Γηα 0< FIS ≤1 ππάξρεη πιεφλαζκα 

νκφδπγσλ αηφκσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο ηζνξξνπίαο 

HW. Γηα FIS <0 ππάξρεη πιεφλαζκα εηεξφδπγσλ αηφκσλ. Ζ παξάκεηξνο FIS εμαηηίαο 

ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ παίδεη ζηε γελεηηθή ησλ πιεζπζκψλ εξκελεχεηαη κε 

πνιινχο ηξφπνπο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε πνπ ην FIS 

είλαη κεηαμχ ηνπ κεδελφο θαη ην έλα, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη ζε πεξηπηψζεηο 

νκνκημίαο θαη πιεζπζκηαθήο ππνδηαίξεζεο (Gillespie, 1998). 

Σν δξαζηηθφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο θάζε πιεζπζκνχ, δειαδή ην κέγεζνο ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ, ππνινγίζηεθε κε ην πξφγξακκα LDNe (Waples 2008). 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθηηκά ην δξαζηηθφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο βαζηζκέλν 

ζηα δεδνκέλα γηα ηελ αληζνξξνπία ζχλδεζεο (Linkage Disequillibrium). Δπίζεο, γηα 

ηελ ζηαηηζηηθή ππνζηήξημε ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν jackknife (Waples 2008).  

ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ ηα δεδνκέλα κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο ηωλ Αληηζηνηρηώλ (FCA “Factorial Correspondence 

Analysis”) πνπ πεξηγξάθεθε απφ ηνλ Benzécri, (1973). Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

κεζφδνπ θαζψο θαη εθαξκνγέο απηήο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά απφ ηνπο Benzécri 

(1973), Hill (1974), Lebart et al. (1979, 1980), Bastin et al. (1980), θαη Volle (1981). 

Ζ FCA αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην γελεηηθφ πξφγξακκα GENETIX 4.05 

(Belkhir, 2000). 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IDENTIX 1.1 (Belkhir 2002) εθηηκήζεθε 

ε γελεηηθή ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζε θάζε πιεζπζκφ κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

εθηηκεηή ζπγγέλεηαο rxy (Queller & Goodnight 1989). Γηα λα θαζνξηζηεί εάλ ηα άηνκα 

κέζα ζε θάζε δείγκα είλαη γελεηηθά πεξηζζφηεξν ζπγγεληθά απφ φηη αλακέλεηαη, 

δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ πξνθχςεη κέζσ ειεγρφκελεο επηινγήο γνλέσλ, ην 

πξφγξακκα IDENTIX πινπνηεί κηα δνθηκή γηα ηελ κεδεληθή ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο 

ζπγγέλεηαο, ζπγθξίλνληαο ηελ θαηαλνκή ησλ παξαηεξνχκελσλ αλά δεχγνο 

ζπληειεζηψλ ζπγγέλεηαο κε εθείλε πνπ αλακέλεηαη ζχκθσλα κε ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε.  

Δπίζεο, πινπνηήζεθε κηα Bayesian νκαδνπνίεζε (clustering), κε ην 

πξφγξακκα STUCTURE 2.2 (Pritchard et al., 2000, Falush et al., 2003), ψζηε λα 
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πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ πιεζπζκψλ/ νκάδσλ (k) ζηηο νπνίεο νκαδνπνηνχληαη ηα 

άηνκα απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πην πηζαλήο ηηκήο k  

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο γηα ηηκέο k απφ 1 έσο 7. Δπηιέρηεθε ζαλ ππφζεζε φηη 

νη αιιειηθέο ζπρλφηεηεο είλαη ζπζρεηηδφκελεο (correlated allele frequencies) θαη ην 

κνληέιν αλάκημεο (admixture model), ην νπνίν ππνζηεξίδεη φηη έλα άηνκν κπνξεί λα 

έρεη θιεξνλνκήζεη κέξνο ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ απφ πξνγφλνπο ηνπ θάζε k 

πιεζπζκνχ. Οη αλαιχζεηο ζην STRUCTURE βαζίζηεθαλ ζε 1.030.000 επαλαιήςεηο 

(MCMC iterations), εθ ησλ νπνίσλ νη πξψηεο 30.000 αγλνήζεθαλ σο πεξίνδνο 

αζηάζεηαο ησλ ηηκψλ ηεο πηζαλνθάλεηαο (burn-in). Ζ επηινγή ηεο πην πηζαλήο ηηκήο 

γηα ην k βαζίζηεθε ζηνλ αιγφξηζκν πνπ πεξηγξάθεθε απφ ηνπο Evanno et al.,(2005). 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

3.1. ηαηηζηηθή αλάιπζε ηωλ απνηειεζκάηωλ 

3.1.1 Δθηηκήζεηο ζηαηηζηηθώλ παξακέηξωλ 

 

Ζ γελεηηθή πνηθηιφηεηα θπκαίλεηαη απφ 0,087 (Bid-10) έσο 0,926 (Dt23) γηα 

ηνπο πιεζπζκνχο ηεο ηζηπνχξαο (Πίλαθαο 4) θαη απφ 0,409 (DLA0089) έσο 0,919 

(DLA0066) γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ ιαβξαθηνχ (Πίλαθαο 5). ηνπο άγξηνπο 

πιεζπζκνχο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηζπαλίαο παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε ηηκή ζε ζρέζε 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαιιηεξγνχκελνπο πιεζπζκνχο θαη γηα ηα δχν είδε (Πίλαθαο 4 

θαη 5). 

Αλληλόμοπθα 

Ο αξηζκφο ησλ αιιεινκφξθσλ γηα θάζε ηφπν, θάζε πιεζπζκφ ρσξηζηά θαη 

ζπλνιηθά γηα φινπο ηνπο πιεζπζκνχο, θαζψο θαη ε κέζε ηηκή γηα θάζε πιεζπζκφ 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 γηα ηελ ηζηπνχξα θαη ζηνλ Πίλαθα 7 γηα ην ιαβξάθη. Οη 

ηφπνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ φλησο πνιπκνξθηθνί. Ο αξηζκφο ησλ 

αιιεινκφξθσλ αλά ηφπν ζηελ ηζηπνχξα θπκαίλεηαη απφ 8 (172EP7) έσο 26 (190EP) 

θαη ν κέζνο φξνο είλαη 14,375 (Πίλαθαο 6). Δλψ γηα ην ιαβξάθη, ν αξηζκφο ησλ 

αιιεινκφξθσλ θπκαίλεηαη απφ 7 (DLA0068) έσο 24 (DLA0078 & DLA0097) θαη ν 

κέζνο φξνο είλαη 15,87 (Πίλαθαο 7). Σέινο, ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο 

παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξα αιιειφκνξθα ζπγθξηηηθά κε ηνπο θαιιηεξγνχκελνπο 

πιεζπζκνχο (Πίλαθαο 6 θαη 7). 

Πίλαθαο 4. Γελεηηθή πνηθηιφηεηα αλά ηφπν θαη ε κέζε ηηκή απηήο ζε θάζε πιεζπζκφ ηεο ηζηπνχξαο.  

 WGR FGR WSP FSP 

C77b 0,668 0,764 0,689 0,644 

CId-29 0,770 0,717 0,785 0,810 

Fd_92 0,793 0,811 0,855 0,803 

P20 0,716 0,642 0,758 0,805 

190EP 0,818 0,737 0,856 0,863 

BId04 0,669 0,688 0,689 0,596 

C90b 0,840 0,793 0,704 0,669 

Cid21 0,715 0,609 0,637 0,631 

G1 0,666 0,595 0,549 0,720 

Hd33 0,729 0,752 0,775 0,734 

B13b 0,845 0,803 0,860 0,815 

Bd71 0,924 0,842 0,910 0,902 

CId-35 0,696 0,448 0,743 0,652 

172EP 0,487 0,467 0,586 0,649 

BId-10 0,252 0,087 0,260 0,302 

Dt23 0,894 0,866 0,926 0,894 

Μέζε ηηκή 0,7176 0,6638 0,7239 0,7180 
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Πίλαθαο 5. Γελεηηθή πνηθηιφηεηα αλά ηφπν θαη ε κέζε ηηκή απηήο ζε θάζε πιεζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ. 

 

  WGR FGR WSP FSP 

DLA0081 0,665 0,691 0,697 0,778 

DLA0066 0,897 0,548 0,919 0,790 

DLA0073 0,895 0,682 0,914 0,709 

DLA0075 0,722 0,600 0,732 0,668 

DLA0060 0,540 0,490 0,655 0,528 

DLA0078 0,873 0,747 0,852 0,881 

DLA0068 0,447 0,612 0,506 0,541 

DLA0086 0,834 0,714 0,858 0,821 

DLA0089 0,534 0,457 0,409 0,525 

DLA0061 0,687 0,430 0,632 0,415 

DLA0064 0,870 0,692 0,881 0,811 

DLA0041 0,856 0,735 0,879 0,854 

DLA0051 0,644 0,597 0,648 0,656 

DLA0044 0,884 0,662 0,827 0,562 

DLA0096 0,759 0,720 0,742 0,606 

DLA0097 0,804 0,701 0,815 0,745 

Μέζε ηηκή 0,7444 0,6299 0,7479 0,6806 

 

Έλεγσορ Απόκλιζηρ από ηην Ιζοπποπία Hardy-Weinberg 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξαηεξνχκελεο (Hobs) θαη ηεο 

αλακελφκελεο (Hexp) εηεξνδπγσηίαο γηα θάζε ηφπν θαη θάζε πιεζπζκφ ρσξηζηά 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 γηα ηελ ηζηπνχξα θαη ζηνλ Πίλαθα 7 γηα ην ιαβξάθη. 

Οη ηηκέο ηεο αλακελφκελεο εηεξνδπγσηίαο θπκαίλνληαη απφ 0,2502 (Bid-10-T) έσο 

0,9200 (Dt23) ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο θαη απφ 0,0869 (Bid-10-T) έσο 0,8910 

(Bd71) ζηνπο θαιιηεξγνχκελνπο ηεο ηζηπνχξαο (Πίλαθαο 6). Οη ίδηεο ηηκέο γηα ην 

ιαβξάθη θπκαίλνληαη απφ 0,4065 (DLA0089) έσο 0,9126 (DLA0066) ζηνπο άγξηνπο 

πιεζπζκνχο θαη απφ 0,4121 (DLA0061) έσο 0,8738 (DLA0078) ζηνπο 

θαιιηεξγνχκελνπο (Πίλαθαο 7). Οη δηαθνξέο απηέο δελ θξίλνληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο γηα θαλέλα απφ ηα δχν είδε (P=1.000). 

ηελ ηζηπνχξα νη ηηκέο ηεο παξαηεξνχκελεο εηεξνδπγσηίαο είλαη ρακειφηεξεο 

απφ ηηο ηηκέο ηεο αλακελφκελεο εηεξνδπγσηίαο ζε φινπο ηνπο πιεζπζκνχο εθηφο απφ 

ηνλ θαιιηεξγνχκελν ειιεληθφ πιεζπζκφ. Παξφκνην γεγνλφο παξαηεξείηαη θαη ζηνλ 

θαιιηεξγνχκελν ειιεληθφ πιεζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ. ηελ ηζηπνχξα, γηα ηνπο ηφπνπο 

C77, Cid-21-F θαη Hd33 παξαηεξείηαη πςειφηεξε παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηία ζε 

ζρέζε κε ηελ αλακελφκελε ζε φινπο ηνπο εμεηαδφκελνπο πιεζπζκνχο.  
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χκθσλα κε ηνλ έιεγρν γηα ηελ ηζνξξνπία Hardy- Weinberg (HW) πνπ έρεη 

ζαλ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ην έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο βξέζεθε φηη φινη νη πιεζπζκνί, 

ηφζν ηεο ηζηπνχξαο φζν θαη ηνπ ιαβξαθηνχ, παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο.  
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Πίλαθαο 6. πλνπηηθά ζηαηηζηηθά γηα ηε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο ηζηπνχξαο. Ο αξηζκφο ησλ αιιεινκφξθσλ θάζε ηφπνπ αλά πιεζπζκφ θαη ζπλνιηθά, ε 

αλακελφκελε εηεξνδπγσηία (Hexp) θαη ε παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηία  (Hobs) ζε θάζε πιεζπζκφ αλά ηφπν θαη ζπλνιηθά. 

 

 

 

 

 

 

Σόπνο     C77 CId29 Fd92 P20 190EP B13 BId04 C90 CId21 Dt23 G1 Hd33 Bd71 CId-35-H 172EP BId-10-T Μ.Ο. 

Δ
η
εξ

ν
δπ

γ
ω

η
ία

 

FSP Hobs  0,7805 0,6988 0,6556 0,5294 0,7059 0,6707 0,4651 0,8361 0,7011 0,8169 0,3143 0,8571 0,4444 0,6207 0,575 0,2418 0,6693 

Hexp  0,6405 0,8044 0,7974 0,7969 0,8572 0,8092 0,5919 0,6646 0,6596 0,8873 0,7041 0,7303 0,891 0,6481 0,6449 0,3003 0,7453 

WSP Hobs  0,8889 0,6512 0,5172 0,5263 0,8642 0,6582 0,4878 0,806 0,8519 0,9054 0,3415 1,0000 0,5493 0,6585 0,4875 0,2159 0,7082 

Hexp  0,6859 0,7799 0,8481 0,7517 0,851 0,8535 0,6835 0,6995 0,6341 0,92 0,5402 0,7716 0,9013 0,7377 0,5814 0,2587 0,7516 

FGR Hobs  0,9775 0,6629 0,7111 0,625 0,6915 0,617 0,6989 0,9195 0,828 0,914 0,525 0,9462 0,5376 0,427 0,4889 0,0899 0,7597 

Hexp  0,7608 0,7127 0,8062 0,6383 0,733 0,7978 0,6841 0,7893 0,6072 0,8614 0,5909 0,7488 0,8357 0,4457 0,4644 0,0869 0,7275 

WGR Hobs  0,8784 0,618 0,4731 0,5946 0,7742 0,6849 0,6452 0,6667 0,8925 0,7978 0,5079 0,9355 0,6133 0,7294 0,5698 0,1848 0,7057 

Hexp  0,6649 0,7648 0,7874 0,7101 0,8134 0,8378 0,665 0,8328 0,7125 0,8887 0,6595 0,7261 0,916 0,6925 0,4848 0,2502 0,7552 

Α
ξ

ηζ
κ

ό
ο 

α
ι
ι
ε

ι
ν
κ

ό
ξ

θ
ω

λ 

FSP   6 9 13 12 17 8 8 8 9 15 6 6 18 5 8 5 9.5625 

WSP   6 10 20 11 21 12 8 8 4 19 6 10 20 6 7 7 10,9375 

FGR   6 7 7 8 13 9 5 7 7 14 7 8 15 7 2 4 7,875 

WGR   5 7 17 11 17 12 6 14 9 15 11 7 21 6 2 8 10,5 

ύλνιν   9 12 21 15 26 15 10 14 12 22 12 12 24 9 8 9 14.375 
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Πίλαθαο 7. πλνπηηθά ζηαηηζηηθά γηα ηε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο ηνπ ιαβξαθηνχ. Ο αξηζκφο ησλ αιιεινκφξθσλ θάζε ηφπνπ αλά πιεζπζκφ θαη 

ζπλνιηθά, ε αλακελφκελε εηεξνδπγσηία (Hexp) θαη ε παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηία (Hobs) ζε θάζε πιεζπζκφ αλά ηφπν θαη ζπλνιηθά. 

 
Σόπνη     DLA 

0081 

DLA 

0066 

DLA 

0073 

DLA 

0075 

DLA 

0060 

DLA 

0078 

DLA 

0068 

DLA 

0086 

DLA 

0089 

DLA 

0061 

DLA 

0064 

DLA 

0041 

DLA 

0051 

DLA 

0044 

DLA 

0096 

DLA 

0097 

Μ.Ο. 

Δ
η
εξ

ν
δπ

γ
η
ία

 

FSP Hobs  0,725 0,7273 0,443 0,625 0,4815 0,6892 0,5443 0,6533 0,4026 0,4 0,6892 0,7561 0,5595 0,5647 0,4235 0,6145 0,5812 

Hexp  0,773 0,7849 0,7029 0,6637 0,5242 0,8738 0,5381 0,8148 0,5207 0,4121 0,8043 0,8482 0,652 0,5585 0,6017 0,7396 0,6758 

WSP Hobs  0,6429 0,7857 0,8506 0,5698 0,3678 0,725 0,5287 0,7381 0,3793 0,6744 0,6829 0,7742 0,500 0,7263 0,6154 0,6915 0,6408 

Hexp  0,6921 0,9126 0,9088 0,7269 0,65 0,8459 0,5028 0,8519 0,4065 0,6281 0,8746 0,8736 0,6442 0,8217 0,7375 0,8100 0,7430 

FGR Hobs  0,7778 0,6452 0,7957 0,6882 0,5161 0,8444 0,5362 0,2796 0,4945 0,5978 0,4355 0,7500 0,809 0,600 0,7765 0,5114 0,6286 

Hexp  0,6873 0,5453 0,679 0,597 0,4875 0,7431 0,6071 0,7077 0,455 0,4285 0,6844 0,7307 0,5946 0,6585 0,7158 0,6958 0,6261 

WGR Hobs  0,6552 0,7308 0,7841 0,6222 0,5667 0,5233 0,4205 0,7416 0,5444 0,6795 0,7024 0,875 0,6111 0,6778 0,6322 0,6854 0,6532 

Hexp  0,6616 0,8904 0,8897 0,717 0,5371 0,8657 0,4442 0,8293 0,5311 0,6822 0,8642 0,8513 0,6399 0,8775 0,7543 0,7987 0,7396 

Α
ξ

ηζ
κ

ό
ο 

α
ι
ι
ε

ι
ν
κ

ό
ξ

θ
ω

λ FSP    9 13 12 5 4 14 4 11 9 6 11 10 15 7 6 7 9 

WSP    9 19 18 8 7 19 5 12 5 7 15 13 16 15 8 20 12 

FGR   6  7 9 5 3 13 4 7 6 4 10 10 5 10 7 7 7 

WGR    11 19 17 7 4 21 3 12 10 8 13 13 13 16 8 17 12 

ύλνιν    12 22 20 10 8 24 7 15 14 8 18 17 22 19 14 24 15,87 
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Ζ αλάιπζε ησλ πιεζπζκηαθψλ δεηγκάησλ ηνπ ιαβξαθηνχ κε ην πξφγξακκα 

MicroChecker έδεημε φηη δχν απφ ηνπο 16 κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο, ν DLA0064, ν 

DLA0097 θαη ν DLA0086, εκθαλίδνπλ έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο ζε φινπο ηνπο ππφ 

κειέηε πιεζπζκνχο. Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη DLA0073 θαη DLA0096 εκθαλίδνπλ 

έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο ζε 3 απφ ηνπ 4 πιεζπζκνχο ελψ νη ππφινηπνη γελεηηθνί ηφπνη 

εκθαλίδνπλ έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο ζε δχν ή ιηγφηεξνπο πιεζπζκνχο. Οη 

κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη DLA0081, DLA0068 θαη DLA0061 δελ εκθαλίδνπλ 

έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ππφ κειέηε πιεζπζκνχο. ε απηνχο 

ηνπο ηφπνπο παξαηεξήζεθαλ κεδεληθά αιιειφκνξθα ζηνπο αληίζηνηρνπο 

πιεζπζκνχο πνπ εκθαλίδεηαη θαη ην έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο. Ζ αληίζηνηρε αλάιπζε 

ησλ δεηγκάησλ ηεο ηζηπνχξαο έδεημε φηη ηξεηο απφ ηνπο 16 κηθξνδνξπθνξηθνχο 

ηφπνπο, ν Fd-92, o B13b θαη ν Bd-71-F, εκθαλίδνπλ έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο θαη 

κεδεληθά αιιειφκνξθα ζε φινπο ηνπο ππφ κειέηε πιεζπζκνχο. Απηφ ην έιιεηκκα 

εηεξνδπγσηίαο πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ησλ κεδεληθψλ αιιεινκφξθσλ. 

Καλέλαο ηφπνο, απφ ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα δχν είδε πνπ κειεηήζεθαλ, 

δελ εκθαλίδεη πξφβιεκα απψιεηαο αιιεινκφξθσλ κεγάινπ κεγέζνπο, 

 

3.1.2. Έιεγρνο αλεμάξηεηνπ δηαρωξηζκνύ ηωλ κηθξνδνξπθνξηθώλ ηόπωλ 

 

Ο έιεγρνο γηα αλεμάξηεην δηαρσξηζκφ ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ 

(Genotyping Disequilibrium Test) ζηελ ηζηπνχξα έδεημε ηελ απνπζία ζχλδεζεο ησλ 

γελεηηθψλ ηφπσλ, εθηφο απφ ηξία δεπγάξηα πνπ εκθαλίδνληαη σο ζπλδεδεκέλα 

(Πίλαθαο 8). πγθεθξηκέλα νη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη C77b θαη BId-10-T 

εκθαλίδνληαη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο Ηζπαλίαο θαη νη 

κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη CId-21-F θαη Hd33 εκθαλίδνληαη ζπλδεδεκέλνη θαη ζηνλ 

άγξην θαη ζηνλ θαιιηεξγνχκελν πιεζπζκφ ηεο Ηζπαλίαο (Πίλαθαο 8). Οη 

κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη B13b θαη Dt23 δελ εκθαλίδνληαη ζπλδεδεκέλνη ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, αιιά φηαλ εμεηάδνληαη φινη νη πιεζπζκνί καδί θαίλεηαη λα 

είλαη ζπλδεδεκέλνη (Πίλαθαο 8).  

ηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο (Διιάδαο θαη Ηζπαλίαο) ηνπ ιαβξαθηνχ φινη νη 

κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη παξνπζηάδνπλ απνπζία ζχλδεζεο. ηνπο θαιιηεξγνχκελνπο 

πιεζπζκνχο φκσο, θαη θπξίσο ζηνλ ειιεληθφ θαιιηεξγνχκελν πιεζπζκφ, είλαη 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

αξθεηά ηα δεπγάξηα ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ δεηθηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη σο 

ζπλδεδεκέλα (Πίλαθαο 9). 

 
Πίλαθαο 8. Πεξηπηψζεηο εκθάληζεο αληζνξξνπία ζχλδεζεο (Linkage Disequillibrium) ζηελ ηζηπνχξα 

(S. aurata). 

 

 
 
Πίλαθαο 9. Πεξηπηψζεηο εκθάληζεο αληζνξξνπία ζχλδεζεο (Linkage Disequillibrium) ζην ιαβξάθη (D. 

labrax). 

 

 
 

Απφ ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα ηεο ηζηπνχξαο αθαηξέζεθαλ ηα δεδνκέλα γηα ηνπο 

κηθξνδνξπθνξηθνχο ηνπνπο: BId-10-T, Hd33, θαη Β13b, ψζηε νη πιεζπζκνί λα 

βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία ζχλδεζεο. Καη απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ιαβξαθηνχ, αθαηξέζεθαλ ηα δεδνκέλα γηα ηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο: 
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DLA0041, DLA0044, DLA0078, DLA0073, DLA0081, DLA0086, DLA0096, θαη 

DLA0097, ψζηε νη πιεζπζκνί λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία ζχλδεζεο. Οη πεξαηηέξσ 

αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο ηνπο ηφπνπο απηνχο. 

 

3.3 Δθηίκεζε πιεζπζκηαθώλ παξακέηξωλ 

F-statistics 

Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ππνδηαίξεζεο FSΣ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαιχζεηο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10 γηα ηελ ηζηπνχξα θαη ζηνλ Πίλαθα 11 γηα ην ιαβξάθη. ηελ 

πεξίπησζε ηεο ηζηπνχξαο, ε κεγαιχηεξε ηηκή FSΣ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ πιεζπζκψλ ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Διιάδαο (0,085) θαη ε κηθξφηεξε 

ηηκή FSΣ είλαη κεηαμχ ηνπ άγξηνπ θαη ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ πιεζπζκνχ ηεο Ηζπαλίαο 

(0,0162). Δλψ ζην ιαβξάθη, ε κεγαιχηεξε ηηκή FSΣ παξαηεξείηαη, επίζεο, κεηαμχ ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ πιεζπζκψλ ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Διιάδαο (0,1513), ελψ ε 

κηθξφηεξε ηηκή FSΣ είλαη κεηαμχ ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 

Διιάδνο (0,0179). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ, αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο είλαη ρακειέο, έρεη δερζεί πσο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη 

γηα ηα δχν είδε πνπ κειεηνχληαη (Ρ< 0,05). 

 

Πίλαθαο 10. Σηκέο FST γηα ηελ ηζηπνχξα 

(S.aurata). 

 

  FGR WSP FSP 

WGR 0,0647* 0,0367* 0,0514* 

FGR   0,0685* 0,085* 

WSP     0,0162* 
*P<0.05 κεηά απφ ηελ δηφξζσζε Bonferroni. 

Πίλαθαο 11. Σηκέο FST γηα ην ιαβξάθη 

(D.labrax). 

 

  FGR WSP FSP 

WGR 0,1252* 0,0179* 0,0758* 

FGR   0,1271* 0,1513* 

WSP     0,0464* 
*P<0.05 κεηά απφ ηελ δηφξζσζε Bonferroni. 

 

Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή νκνκημίαο FIS αλά ηφπν θαη αλά πιεζπζκφ, (Πίλαθεο 

12 θαη 13) θπκαίλνληαη απφ -0,359 (CId21) έσο 0,564 (G1) γηα ηελ ηζηπνχξα 

(Πίλαθαο 12) θαη απφ -0,391 (DLA0061) έσο 0,608 (DLA0086) γηα ην ιαβξάθη 

(Πίλαθαο 13). Γηα ηνπο ηζπαληθνχο πιεζπζκνχο θαη γηα ηνλ άγξην ειιεληθφ πιεζπζκφ 

ηεο ηζηπνχξαο, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή νκνκημίαο είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ κεδελφο, 

ελψ γηα ηνλ θαιιηεξγνχκελν ειιεληθφ πιεζπζκφ είλαη κηθξφηεξε ηνπ κεδελφο. Γηα ην 

ιαβξάθη, φινη νη πιεζπζκνί παξνπζηάδνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ κεδελφο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην πνζνζηφ ηεο ηπραηνπνίεζεο πνπ έδσζε ηηκέο FIS κεγαιχηεξεο 

απφ ηηο παξαηεξνχκελεο βξέζεθε φηη φινη νη πιεζπζκνί ηνπ ιαβξαθηνχ απνθιίλνπλ 
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απφ ηελ ηζνξξνπία Hardy-Weinberg, εθηφο απφ ηνλ θαιιηεξγνχκελν πιεζπζκφ ηεο 

Διιάδνο (Πίλαθαο 13). Όκνηα παξαηήξεζε ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηζηπνχξαο, 

κφλν ν ειιεληθφο θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο ηεο ηζηπνχξαο δελ απνθιίλεη απφ ηελ 

ηζνξξνπία Hardy-Weinberg (Πίλαθαο 12)
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Πίλαθαο 12. Σηκέο ηνπ ζπληειεζηή νκνκημίαο FIS αλά ηφπν, θαη γηα φινπο ηνπο ηφπνπο γηα θάζε πιεζπζκφ ηεο ηζηπνχξαο (S. aurata). 
  ύλνιν C77b CId-29-Σ P20 190EP BId-04-F C90b CId-21-F G1 Bd-71-F CId-35-H 172EP Dt23 

WGR FIS 0,0650 -0,3150 0,1970 0,169 0,0540 0,0350 0,2060 -0,2480 0,2370 0,3360 -0,0470 -0,17 0,1080 

 P-value 0,0010 1,0000 0,0010 0,0052 0,1375 0,3396 0,0010 1,0000 0,0021 0,0010 0,8125 0,9573 0,0042 

  *** NS *** ** NS NS *** NS ** *** NS NS ** 

FGR FIS -0,0160 -0,2800 0,0750 0,027 0,0620 -0,0160 -0,1590 -0,3590 0,1180 0,3610 0,0480 -0,047 -0,0560 

 P-value 0,8156 1,0000 0,1177 0,3708 0,1615 0,6490 1,0000 1,0000 0,0542 0,0010 0,3031 0,7469 0,9594 

  NS NS NS NS NS NS NS NS NS *** NS NS NS 

WSP FIS 0,0920 -0,2900 0,1710 0,306 -0,0090 0,2920 -0,1450 -0,3380 0,3780 0,3970 0,1130 0,168 0,0230 

 P-value 0,0010 1,0000 0,0042 0,001 0,6396 0,0010 0,9885 1,0000 0,0021 0,0010 0,0594 0,0313 0,3156 

  *** NS ** *** NS *** NS NS ** *** NS * NS 

FSP FIS 0,1560 -0,2130 0,1370 0,342 0,1820 0,2200 -0,2500 -0,0560 0,5640 0,5070 0,0480 0,115 0,0860 

 P-value 0,0010 1,0000 0,0083 0,001 0,0010 0,0031 1,0000 0,8229 0,0010 0,0010 0,2615 0,0635 0,0219 

  *** NS ** *** *** ** NS NS *** *** NS NS * 

 

Πίλαθαο 13. Σηκέο ηνπ ζπληειεζηή νκνκημίαο FIS αλά ηφπν, θαη γηα φινπο ηνπο ηφπνπο γηα θάζε πιεζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ (D. labrax). 
  ύλνιν DLA0066 DLA0075 DLA0060 DLA0068 DLA0089 DLA0061 DLA0064 DLA0051 

WGR FIS 0,0870 0,1850 0,1380 -0,0490 0,0590 -0,0200 0,0100 0,1930 0,0510 

 P-value 0,0016 0,0016 0,0266 0,7344 0,3453 0,6672 0,5156 0,0016 0,2453 

  * * * NS NS NS NS * NS 

FGR FIS -0,0670 -0,1780 -0,1470 -0,0530 0,1240 -0,0810 -0,3910 0,3710 -0,3560 

 P-value 0,9922 0,9828 0,9813 0,7641 0,1203 0,9078 1,0000 0,0016 1,0000 

  NS NS NS NS NS NS NS * NS 

WSP FIS 0,1660 0,1450 0,2220 0,4390 -0,0460 0,0730 -0,0680 0,2250 0,2290 

 P-value 0,0016 0,0016 0,0031 0,0016 0,7219 0,2203 0,8984 0,0016 0,0016 

  * * * * NS NS NS * * 

FSP FIS 0,1020 0,0800 0,0650 0,0880 -0,0050 0,2330 0,0360 0,1500 0,1480 

 P-value 0,0016 0,0750 0,2328 0,2125 0,5625 0,0031 0,3531 0,0031 0,0109 

  * NS NS NS NS ** NS ** * 
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Δπαζηικό Πληθςζμιακό Μέγεθορ 

 

Οη ηηκέο ηνπ δξαζηηθνχ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο γηα θάζε πιεζπζκφ θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 14 γηα ηελ ηζηπνχξα θαη ζηνλ Πίλαθα 15 γηα ην ιαβξάθη. Καη ζηα δχν 

είδε ην κέγεζνο ηνπ δξαζηηθνχ πιεζπζκνχ ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο, αλεμαξηήησο 

γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο, είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κέγεζνο ηνπ δξαζηηθνχ 

πιεζπζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ θαιιηεξγνχκελσλ πιεζπζκψλ. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη 

γεληθά πην έληνλν ζηελ ηζηπνχξα, ελψ γηα ην ηζπαληθφ θαιιηεξγνχκελν ιαβξάθη νη 

εθηηκνχκελεο ηηκέο είλαη αξθεηά πςειέο. 

 

Πίλαθαο 14. Σηκέο Ne γηα ηελ ηζηπνχξα 

(S.aurata). 

 

 

 

 

 
 

Πίλαθαο 15. Σηκέο Ne γηα ην ιαβξάθη 

(D.labrax). 

 

Πιεζπζκόο Ne 

WGR 1528,9 

FGR 12,8 

WSP 122 

FSP 23,8 

 

Παπαγονηική Ανάλςζη ηων Ανηιζηοισιών 

 

Σα ηξηζδηάζηαηα γξαθήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε 

ησλ Αληηζηνηρηψλ (FCA) παξαηίζεληαη ζηελ Δηθφλα 7. Καη ζηα δχν είδε ν πιεζπζκφο 

πνπ εκθαλίδεη εληνλφηεξε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο είλαη ν 

ειιεληθφο θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο. Οη ππφινηπνη ηξεηο πιεζπζκνί θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη πην έληνλα ζην ιαβξάθη, παξά ζηελ ηζηπνχξα. ηελ ηζηπνχξα, ζην 

‘ζχλλεθν’ πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο πιεζπζκνχο, θαίλεηαη 

μεθάζαξα ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ άγξηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο δχν 

ηζπαληθνχο, φκσο ηα άηνκα απφ ηνλ άγξην θαη ηνλ θαιιηεξγνχκελν πιεζπζκφ ηεο 

Ηζπαλίαο ‘επηθαιχπηνληαη’ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαη επνκέλσο δελ ππάξρνπλ ζαθή 

φξηα δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

 

 

Πιεζπζκόο Ne 

WGR 670,6 

FGR 85,7 

WSP 698,2 

FSP 427,0 
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Δηθόλα 7. Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ Αληηζηνηρηψλ (FCA). ην πξψην γξάθεκα αλαθέξεηαη ζην 

ιαβξάθη θαη ην δεχηεξν ζηελ ηζηπνχξα. ηα γξαθήκαηα παξνπζηάδνληαη κε θίηξηλν ρξψκα άηνκα ηνπ 

ειιεληθνχ άγξηνπ πιεζπζκνχ, κε κπιε ρξψκα ηα άηνκα ηνπ ειιεληθνχ θαιιηεξγνχκελνπ πιεζπζκνχ, 

κε άζπξν ρξψκα ηα άηνκα ηνπ ηζπαληθνχ άγξηνπ πιεζπζκνχ θαη κε γθξη ρξψκα ηα άηνκα ηνπ 

ηζπαληθνχ θαιιηεξγνχκελνπ πιεζπζκνχ. 
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BOTTLENECK 

 
Πίλαθαο 16. Οη ηηκέο ηεο παξαηεξνχκελεο εηεξνδπγσηίαο (He) θαη ηεο αλακελφκελεο εηεξνδπγσηίαο 

ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο (Heq.) γηα θάζε ηφπν θαη πιεζπζκφ ηεο ηζηπνχξαο θάησ απφ ην κνληέιν 

TPM.  

 

α) WGR               β) FGR 

        
γ) WSP                            δ) FSP 

        
 
Πίλαθαο 17. Οη ηηκέο ηεο παξαηεξνχκελεο εηεξνδπγσηίαο (He) θαη ηεο αλακελφκελεο εηεξνδπγσηίαο 

ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο (Heq.) γηα θάζε ηφπν θαη πιήζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ θάησ απφ ην κνληέιν 

TPM. 

  

α) WGR                β) FGR 

             
γ) WSP                δ) FSP 
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χκθσλα κε ην Wilcoxon test θαλέλαο απφ ηνπο πιεζπζκνχο εμεηαδφκελσλ 

εηδψλ δελ έρεη πεξάζεη πξφζθαηα απφ ζηελσπφ, θαζψο ζε θαλέλα πιεζπζκφ δελ 

παξαηεξήζεθε πιεφλαζκα εηεξνδπγσηίαο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αιιεινκφξθσλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ (P= 0.227- 0.751> 0.05). 

 

3.4. πληειεζηήο ζπγγέλεηαο ηωλ αηόκωλ κέζα ζε θάζε πιεζπζκό ηωλ 

κειεηώκελωλ εηδώλ 
 

Ζ παξαηεξνχκελε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ηεο γελεηηθήο ζπγγέλεηαο (rxy) γηα 

θάζε πιεζπζκφ δηαθξίλεηαη ζηελ Δηθφλα 8 ηεο ηζηπνχξαο θαη ζηελ Δηθφλα 9 ηνπ 

ιαβξαθηνχ ζηηο ζηήιεο κε ην θφθθηλν ρξψκα. Απηή ε ηηκή γηα θάζε πιεζπζκφ ησλ 

κειεηψκελσλ εηδψλ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ αλακελφκελε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ νπνίνπ ηα άηνκα ζα πξνέθππηαλ απφ ηπραία 

δηαζηαχξσζε (P> 0,05) (Δηθφλα 8 θαη 9). ηνλ ειιεληθφ άγξην πιεζπζκφ ηεο 

ηζηπνχξαο (WGR) (Δηθφλα 8), ε ζηήιε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο γελεηηθήο ζπγγέλεηαο 

απέρεη ζεκαληηθά απφ ηελ αλακελφκελε κέζε ηηκή (P< 0,05), έλδεημε γηα ηελ χπαξμε 

γελεηηθά ζπγγεληθψλ αηφκσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Δλψ γηα ηνπο 

ππφινηπνπο πιεζπζκνχο δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ άηνκα πνπ λα είλαη γελεηηθά 

ζπγγεληθά κεηαμχ ηνπο. 

 
Δηθόλα 8. Καηαλνκή ησλ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή γελεηηθήο ζπγγέλεηαο (rxy) ππνινγηζκέλνη απφ ηνπο 

Queller & Goodnight (1989) γηα ηελ ηζηπνχξα (S. aurata). Οη ζηήιεο κε ην θφθθηλν ρξψκα δείρλνπλ ηηο 

παξαηεξνχκελεο ηηκέο. 
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Δηθόλα 9. Καηαλνκή ησλ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή γελεηηθήο ζπγγέλεηαο (rxy) ππνινγηζκέλνη απφ ηνπο 

Queller & Goodnight (1989) γηα ην ιαβξάθη (D. labrax). Οη ζηήιεο κε ην θφθθηλν ρξψκα δείρλνπλ ηηο 

παξαηεξνχκελεο ηηκέο. 

 

3.5. Οκαδνπνίεζε βάζε ηεο κεζόδνπ Bayes 
 

Ζ νκαδνπνίεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε κε 

ηελ κεζνδνινγία θαηά Bayes εμεηάζηεθε αξρηθά κε βάζε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε 

ησλ ςαξηψλ, δειαδή νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο ηζηπνχξαο θαη ηνπ ιαβξαθηνχ 

κειεηήζεθαλ ρσξηζηά απφ ηνπο ηζπαληθνχο πιεζπζκνχο ηνπ θάζε είδνπο. ηελ 

ζπλέρεηα ηα άηνκα πνπ κειεηήζεθαλ νκαδνπνηήζεθαλ κφλν βάζε ηνπ είδνπο, 

αλεμάξηεηα δειαδή απφ ηελ γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε. Σα άηνκα απφ ηελ Διιάδα 

θαη ηελ Ηζπαλία γηα θάζε είδνο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε έλα ‘ηξέμηκν’ θαη φρη ζε δχν 

δηαθνξεηηθά. 

 

Bayesian ομαδοποίηζη για ηa ελληνικά δείγμαηα ηηρ ηζιπούπαρ (S. aurata). 

 

ηελ Δηθφλα 10 θαίλεηαη επδηάθξηηα ε δνκή ησλ δχν ειιεληθψλ πιεζπζκψλ 

ηεο ηζηπνχξαο (άγξηνο θαη θαιιηεξγνχκελνο). Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Ζ 

κηα νκάδα πεξηιακβάλεη ηα θαιιηεξγνχκελα άηνκα θαη δχν άηνκα απφ ηνλ άγξην 

πιεζπζκφ (κπιε ρξψκα) θαη ε δεχηεξε νκάδα ηα άηνκα απφ ηνλ άγξην πιεζπζκφ (ξνδ 
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ρξψκα). Ο δηαρσξηζκφο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ δεηγκάησλ απφ ηα άγξηα είλαη 

ζαθέζηαηνο. 

 

 
Δηθόλα 10. Οκαδνπνίεζε κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Bayes ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο ηζηπνχξαο (S. 

aurata). Κάζε θάζεηε κπάξα αληηζηνηρεί ζε έλα άηνκν θαη ην θάζε ρξψκα ζε κία μερσξηζηή νκάδα. 

Αξηζκφο ησλ νκάδσλ k=2. 

 

Bayesian ομαδοποίηζη για ηα ιζπανικά δείγμαηα ηηρ ηζιπούπαρ (S. aurata). 

 

Ο βέιηηζηνο αξηζκφο νκάδσλ ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη ηα ηζπαληθά άηνκα 

ηεο ηζηπνχξαο είλαη ίζνο κε 2. Τπάξρνπλ, φκσο 32 άηνκα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε θαλέλα απφ ηηο δχν νκάδεο. Οη δχν ηζπαληθνί πιεζπζκνί ηεο 

ηζηπνχξαο δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα δηαθξηηή δνκή (Δηθφλα 11). 

 

 
Δηθόλα 11. Οκαδνπνίεζε κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Bayes ησλ ηζπαληθψλ πιεζπζκψλ ηεο ηζηπνχξαο (S. 

aurata). Κάζε θάζεηε κπάξα αληηζηνηρεί ζε έλα άηνκν θαη ην θάζε ρξψκα ζε κία μερσξηζηή νκάδα. 

Αξηζκφο νκάδσλ k=2. 

 

Bayesian ομαδοποίηζη για ηα ελληνικά δείγμαηα ηος λαβπακιού (D. labrax). 

 

ηελ Δηθφλα 12 θαίλεηαη θαζαξά πσο ηα άγξηα άηνκα ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξψηε νκάδα (ξνδ ρξψκα) θαη ηα θαιιηεξγνχκελα 

άηνκα ηε δεχηεξε (κπιε ρξσκα). Αθφκε, ππάξρνπλ πεξίπνπ 20 άηνκα απφ ηνλ 

θαιιηεξγνχκελν πιεζπζκφ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ κε βεβαηφηεηα ζε 

θαλέλα απφ ηα δχν. 

 

 
Δηθόλα 12. Οκαδνπνίεζε κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Bayes ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηνπ ιαβξαθηνχ (D. 

labrax). Κάζε θάζεηε κπάξα αληηζηνηρεί ζε έλα άηνκν θαη ην θάζε ρξψκα ζε κία μερσξηζηή νκάδα. 

Αξηζκφο ησλ νκάδσλ k=2. 
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Bayesian ομαδοποίηζη για ηα ιζπανικά δείγμαηα ηος λαβπακιού (D. labrax). 

 

Οη ηζπαληθνί άγξηνη θαη θαιιηεξγνχκελνη πιεζπζκνί ηνπ ιαβξαθηνχ 

δηαθξίλνληαη ζε δχν νκάδεο (Δηθφλα. 13). Ζ νκάδα κε ην ξνδ ρξψκα πεξηιακβάλεη ηα 

άγξηα άηνκα, εμαηξψληαο 6 άηνκα, θαη 21 θαιιηεξγνχκελα άηνκα. ηελ νκάδα κε ην 

κπιε ρξψκα αλήθνπλ 6 άγξηα άηνκα θαη ηα ππφινηπα θαιιηεξγνχκελα άηνκα. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ 5 άηνκα απφ ηνλ άγξην θαη 17 άηνκα απφ ηνλ θαιιηεξγνχκελν πιεζπζκφ 

πνπ δελ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε αζθάιεηα ζε θακία απφ ηηο 2 νκάδεο (Δηθφλα 

13). 

 

 
Δηθόλα13. Οκαδνπνίεζε κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Bayes ησλ ηζπαληθψλ πιεζπζκψλ ηνπ ιαβξαθηνχ (D. 

labrax). Κάζε θάζεηε κπάξα αληηζηνηρεί ζε έλα άηνκν θαη ην θάζε ρξψκα ζε κία μερσξηζηή νκάδα. 

Αξηζκφο ησλ νκάδσλ k=2. 

 

Bayesian ομαδοποίηζη ηων δειγμάηων ηηρ ηζιπούπαρ (S. αurata) ανεξαπηήηωρ 

γεωγπαθικήρ πποέλεςζηρ ησλ πιεζπζκψλ. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ‘ηξέμηκν’ ζπκπεξηιήθζεθαλ φια ηα δεδνκέλα γηα θάζε 

είδνο θαη δελ έγηλε δηαρσξηζκφο κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε. Ο 

βέιηηζηνο αξηζκφο ησλ νκάδσλ, ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηνλ αιγφξηζκν Evvano, 

είλαη ίζνο κε 2. Ζ νκάδα 1 (θίηξηλν ρξψκα) πεξηιακβάλεη ηα άγξηα άηνκα ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Ηζπαλίαο θαη ηα θαιιηεξγνχκελα άηνκα ηεο Ηζπαλίαο. Δλψ, ε νκάδα 

2 (κσβ ρξψκα) απνηειείηαη απφ ηα θαιιηεξγνχκελα άηνκα ηεο Διιάδαο, ηα νπνία 

θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη έληνλα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα δείγκαηα (Δηθφλα 

14). Αλάκεζα ζηα άγξηα άηνκα εκθαλίδνληαη θαη κεξηθά ηα νπνία θαηαηάζζνληαη 

ζηελ νκάδα 2, δειαδή καδί κε ηα θαιιηεξγνχκελα ηεο ίδηαο πεξηνρήο. Πεξίπνπ 20 

άηνκα ηζηπνχξαο δελ κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ κε αζθάιεηα ζε θάπνηα απφ ηηο δχν 

νκάδεο. 
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Δηθόλα 14. Οκαδνπνίεζε κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Bayes γηα ηελ ηζηπνχξα (S. aurata). Κάζε θάζεηε 

κπάξα αληηζηνηρεί ζε έλα άηνκν θαη ην θάζε ρξψκα ζε κία μερσξηζηή νκάδα. Αξηζκφο νκάδσλ k=2. Ζ 

νκάδα 1 αληηζηνηρεί ζην θίηξηλν ρξψκα θαη ε νκάδα 2 ζην κσβ.  

 

 Μειεηήζεθε ε δνκή ηεο νκάδαο 1 (θίηξηλν ρξψκα) κε έλα δεχηεξν ‘ηξέμηκν’ 

ηνπ STRUCTURE γηα ηα άηνκα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Ο 

βέιηηζηνο αξηζκφο ησλ νκάδσλ είλαη k=2. ηελ πξψηε νκάδα (νκάδα 1.1-πξάζηλν 

ρξψκα) πιεηνςεθνχλ ηα άγξηα άηνκα απφ ηελ Διιάδα, ελψ πεξηιακβάλνληαη θαη 7 

άγξηα θαη 6 θαιιηεξγνχκελα άηνκα ηεο Ηζπαλίαο. Δλψ, ζηε δεχηεξε νκάδα (νκάδα 

1.2-ξνδ ρξψκα) πεξηιακβάλνληαη άηνκα ηνπ άγξηνπ θαη ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Ηζπαλίαο θαη πεξίπνπ 15 άγξηα ειιεληθά άηνκα (Δηθφλα 15). 

 

Δηθόλα 15. Οκαδνπνίεζε κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Bayes ηεο νκάδαο 1 (WGR,WSP,FSP) απφ ηελ 

πξψηε νκαδνπνίεζε ηεο ηζηπνχξαο (S. aurata). Αξηζκφο ησλ νκάδσλ k=2.  

 

Bayesian ομαδοποίηζη ηων δειγμάηων ηος λαβπακιού (D. labrax) ανεξαπηήηωρ 

γεωγπαθικήρ πποέλεςζηρ ησλ πιεζπζκψλ. 

 

Οκνίσο θαη ζηελ πεξίπησζε νκαδνπνίεζεο ηνπ ιαβξαθηνχ, ππάξρεη 

επδηάθξηηνο δηαρσξηζκφο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ αηφκσλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ νκάδα 2 (κσβ ρξψκα), απφ ηα ππφινηπα άηνκα πνπ 

νκαδνπνηνχληαη ζηελ νκάδα 1 (θίηξηλν ρξψκα) (Δηθφλα 16).  
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Δηθόλα 16. Οκαδνπνίεζε κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Bayes γηα ην ιαβξάθη (D. labrax). Κάζε θάζεηε 

κπάξα αληηζηνηρεί ζε έλα άηνκν θαη ην θάζε ρξψκα ζε κία  μερσξηζηή νκάδα. Αξηζκφο ησλ νκάδσλ 

k=2. Ζ νκάδα 1 αληηζηνηρεί ζην θίηξηλν ρξψκα θαη ε νκάδα 2 αληηζηνηρεί ζην κσβ. 

 

 

Γηα λα κειεηεζεί ε δνκή ηεο νκάδαο 1 έγηλε έλα δεχηεξν ‘ηξέμηκν’ ηνπ 

STRUCTURE γηα ηα άηνκα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Καηά 

ηελ νκαδνπνίεζε ηεο νκάδαο 1 ηνπ ιαβξαθηνχ πξνθχπηνπλ δχν νκάδεο. Ζ νκάδα 1.1 

(πξάζηλν ρξψκα) πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα άγξηα ειιεληθά άηνκα, ηελ πιεηνςεθία 

ησλ άγξησλ ηζπαληθψλ θαη κεξηθά θαιιηεξγνχκελα ηζπαληθά άηνκα. Δλψ, ε νκάδα 1.2 

(ξνδ ρξψκα) πεξηθιείεη θπξίσο ηα θαιιηεξγνχκελα θαη 18 άηνκα, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο Ηζπαλίαο (Δηθφλα 17). Απηά ηα άηνκα ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ δηαθχγεη απφ ηνπο ηρζπνθισβνχο ηεο θαιιηέξγεηαο. 

 

 
Δηθόλα 17. Οκαδνπνίεζε κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Bayes ηεο νκάδαο 1 (WGR,WSP,FSP) απφ ηελ 

πξψηε νκαδνπνίεζε ηνπ ιαβξαθηνχ (D. labrax). Αξηζκφο ησλ νκάδσλ k=2.  
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4. ΤΕΖΣΖΖ 
 

Διακύμανζη αλληλομόπθων 

 

Όια ηα δείγκαηα απφ θαιιηεξγνχκελνπο πιεζπζκνχο θαη ζηα δχν είδε πνπ 

κειεηήζεθαλ έρνπλ ιηγφηεξα αιιειφκνξθα ζε ζρέζε κε ηα άγξηα (Πίλαθαο 8 θαη 9). 

Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε παιαηφηεξεο κειέηεο πνπ πξαγκαηεχνληαλ 

παξφκνηα εξσηήκαηα. Όπσο έρεη δεηρζεί πξφζθαηα, ε κέζε ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αιιεινκφξθσλ αλά ηφπν είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο ηεο 

ηζηπνχξαο απφ φηη ζηνπο θαιιηεξγνχκελνπο πιεζπζκνχο (Karaiskou et al., 2009). Οη 

Skaala et al. (2004) απφ ηελ πνηθηιφηεηα ησλ αιιεινκφξθσλ πνπ παξαηήξεζαλ 

ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο ηνπ ζνινκνχ, εληφπηζαλ κφιηο ην 58% απφ απηήλ ζηνπο 

θαιιηεξγνχκελνπο. Αθφκα ζηε κειέηε ησλ Norris et al (1999) πνπ πεξηιάκβαλε 15 

κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο ηνπ ίδηνπ είδνπο, παξαηεξήζεθε απφ 20% κέρξη 48% 

κείσζε ησλ αιιεινκφξθσλ ζηα εθηξεθφκελα δείγκαηα απφ Ηξιαλδία θαη Ννξβεγία 

ζε ζρέζε πάληα κε ηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο. 

Ζ κείσζε ησλ αιιεινκφξθσλ ζηνπο εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο ηεο 

ηζηπνχξαο θαη ηνπ ιαβξαθηνχ, πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πηζαλψο 

λα νθείιεηαη, ζηελ αξρή ηνπ ηδξπηή ή ζηε γελεηηθή παξέθθιηζε ζηα πιαίζηα ησλ 

πξνγξακκάησλ αλαπαξαγσγήο θαη επηινγήο, ηδέα πνπ ζπκθσλεί θαη κε παιαηφηεξεο 

εξκελείεο. Οη πιεζπζκνί πνπ έρνπλ ‘βηψζεη’ κηα πξφζθαηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

δξαζηηθνχ πιεζπζκνχ εκθαλίδνπλ κηα αληίζηνηρε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αιιεινκφξθσλ θαη ηεο εηεξνδπγσηίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζηελσπνχ ε αθζνλία ησλ αιιεινκφξθσλ λα κεηψλεηαη πην γξήγνξα απφ ηελ 

εηεξνδπγσηία (Nei et al., 1975). Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη έλα έιιεηκκα ζηελ αθζνλία 

ησλ αιιεινκφξθσλ, δειαδή ν αξηζκφο ησλ αιιεινκφξθσλ πνπ παξαηεξείηαη ζε έλαλ 

πιεζπζκφ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ αλακέλεηαη απφ ηελ παξαηεξνχκελε 

εηεξνδπγσηία (Mauyama & Fuerst, 1985). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ BOTTLENECK, θαλέλαο απφ ηνπο πιεζπζκνχο ησλ κειεηψκελσλ 

εηδψλ δελ θαίλεηαη λα έρεη πεξάζεη ην θαηλφκελν ηεο ζηελσπνχ (bottleneck effect). 

Οπφηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε πην πηζαλή εξκελεία ηεο κείσζεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αιιεινκφξθσλ θαη ηε δηαηήξεζεο ηεο εηεξνδπγσηίαο ζε επίπεδα θνληά 

ζηα αλακελφκελα είλαη ε επίδξαζε ηεο αξρήο ηνπ ηδξπηή (founder effect), φηαλ 

δειαδή ιίγα άηνκα εγθαζηδξχνπλ έλαλ θαηλνχξγην πιεζπζκφ, ν νπνίνο έρεη ιηγφηεξε 

γελεηηθή πνηθηινκνξθία απφ ηνλ αξρηθφ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ. 
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Εκηίμηζη πληθςζμιακών παπαμέηπων 

 

Ζ εθηίκεζε ηεο εηεξνδπγσηίαο είλαη έλα απφ ηα κείδνλα ζέκαηα ζηηο κειέηεο 

ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηνπο πιεζπζκνχο. ε έλαλ πιεζπζκφ, νη ηηκέο ηεο 

εηεξνδπγσηίαο απνδίδνπ ηελ γελεηηθή ηνπ πνηθηινκνξθία. Τςειέο ηηκέο δείρλνπλ 

έληνλε γελεηηθή πνηθηινκνξθία, ελψ νη ρακειέο παξαπέκπνπλ ζε αληίζεην 

ραξαθηεξηζηηθφ. πρλά, ζπγθξίλεηαη ε παξαηεξνχκελε ηηκή εηεξνδπγσηίαο κε εθείλε 

πνπ αλακέλεηαη ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο Hardy- Weinberg (HW). Αλ ε ηηκή ηεο 

παξαηεξνχκελεο εηεξνδπγσηίαο είλαη ρακειφηεξε απφ εθείλε ηεο αλακελφκελεο, ε 

δηαθνξά απηή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε δηαδηθαζίεο, φπσο ε ελδνγακία. ηελ 

πεξίπησζε φκσο πνπ ε ηηκή ηεο παξαηεξνχκελεο είλαη πςειφηεξε απφ ηελ 

αλακελφκελε, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ππνςηαζηεί φηη ν πιεζπζκφο απηφο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάκεημε δχν πιεζπζκψλ πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ 

απνκνλσκέλνη. ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο παξαηεξνχκαη φηη ζε φινπο 

ηνπο πιεζπζκνχο ηεο ηζηπνχξαο νη ηηκέο ηεο παξαηεξνχκελεο εηεξνδπγσηίαο είλαη 

κηθξφηεξεο απφ ηελ αλακελφκελε. Αληίζεηα ζην ιαβξάθη, ζηνλ ειιεληθφ 

θαιιηεξγνχκελν πιεζπζκφ, νη ηηκέο ηεο παξαηεξνχκελεο εηεξνδπγσηίαο είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο ηεο αλακελφκελεο. Οη ηηκέο, φκσο, απηέο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (Ρ>0.05). Απηή ε παξαηήξεζε ζπκθσλεί κε πξνγελέζηεξεο 

εξγαζίεο πνπ κειεηνχζαλ ηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο δείθηεο άγξησλ θαη 

θαιιηεξγνχκελσλ απνζεκάησλ ηεο ηζηπνχξαο (Karaiskou et al., 2009, Alarcón et al., 

2004). 

Σν έιιεηκκα ηεο εηεξνδπγσηίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ηεο ηζηπνχξαο, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ηξεηο αηηίεο. Ζ 

πξψηε είλαη ε χπαξμε κε πνιιαπιαζηαδφκελσλ, θαηά ηελ PCR, αιιεινκφξθσλ (null 

alleles). Ζ χπαξμε ηέηνηνπ ηχπνπ αιιεινκφξθσλ είλαη επηβεβαησκέλε γηα ηνπο 

κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο Fd-92, B13b θαη Bd-71 γηα ηελ ηζηπνχξα θαη ηνπο 

κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο DLA0064, DLA0086 θαη DLA0051 γηα ην ιαβξάθη ζε 

φινπο ηνπο κειεηψκελνπο πιεζπζκνχο. Δπηπξφζζεηα, ε ηερληθή ηεο multiplex PCR 

επλνεί ηελ χπαξμε κεδεληθψλ αιιεινκφξθσλ (null alleles) (Broude et al., 2001) 

ιφγσ αληαγσληζκνχ θαηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκνχ κέζσ PCR ησλ δηάθνξσλ γελεηηθψλ 

ηφπσλ. Οη άιιεο δχν αηηίεο είλαη ε νκνκημία ησλ πιεζπζκψλ θαη ε πιεζπζκηαθή 

ππνδηαίξεζε. 
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Αληίζεηα, ην πιεφλαζκα ηεο εηεξνδπγσηίαο, κπνξεί λα νθείιεηαη: πξψηνλ, ζε 

θαηλφκελα ππεξθπξηαξρίαο (πιενλέθηεκα ηνπ εηεξνδπγψηε, overdominant selection), 

δεχηεξνλ, ζηηο ζπδεχμεηο ησλ αηφκσλ ελφο πιεζπζκνχ κε άηνκα άιινπ πιεζπζκνχ 

(outbreeding) θαη ηξίηνλ, ζε θαηλφκελα πιεζπζκηαθήο ζηελσπνχ, φπνπ ε 

παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ εηεξνδπγσηία πνπ 

αλακέλεηαη γηα ηνλ παξαηεξνχκελν αξηζκφ αιιεινκφξθσλ (Nei, 1978). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, φινη νη πιεζπζκνί ηεο 

ηζηπνχξαο θαη ηνπ ιαβξαθηνχ εκθαλίδνπλ έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο. Δμαίξεζε 

απνηειεί ν ειιεληθφο θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο ηνπ ιαβξαθηνχ, ν νπνίνο δελ 

παξνπζηάδεη έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ν ειιεληθφο 

θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο ηνπ ιαβξαθηνχ, πξνέξρεηαη πηζαλφηαηα απφ ηελ 

αλάκεημε πιεζπζκψλ πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλνη.  

ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζεσξείηαη ζπλεζηζκέλν λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

γελλήηνξεο ςάξηα απφ καθξηλέο πεξηνρέο. Οπφηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα 

κπνξνχζε λα ππνζέζεη θάπνηνο φηη έρνπλ εηζαρζεί γελλήηνξεο απφ άιιε πεξηνρή. Μηα 

άιιε εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη θαηά ηελ αξρηθή επηινγή ησλ γελλεηφξσλ 

ηνπ ιαβξαθηνχ, ν αξηζκφο ησλ άγξησλ ςαξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ ηδξπηέο 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο ησλ άγξησλ 

πιεζπζκψλ. ε αληίζεζε, νη κειέηεο ησλ Karaiskou et al (2009) ζε ειιεληθνχο 

πιεζπζκνχο ηεο ηζηπνχξαο θαλέξσζαλ πσο δελ ππάξρεη έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο θαη 

ζπλεπψο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα νκνκημία κέζα ζηνπο θαιιηεξγνχκελνπο 

πιεζπζκνχο. Απηή ε δηαθνξά κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ δηθή καο 

κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε κεγαιχηεξνο αξηζκφο κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ζηελ 

ηζηπνχξα ζε ζρέζε κε ηελ κειέηε ησλ Karaiskou et al. (2009), ζηελ νπνία 

κειεηήζεθαλ 7 ηφπνη. 

Μηα ζεκαληηθή αλεζπρία ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο είλαη ε γελεηηθή 

πνηθηιφηεηα ησλ εθηξεθφκελσλ απνζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο πξαθηηθήο 

ηεο εθηξνθήο θαη / ή ηεο βηνινγίαο ηνπ είδνπο. Γηα ηα ππφ κειέηε θαιιηεξγνχκελα 

απνζέκαηα δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί δεδνκέλα είηε γηα ηελ ζχζηαζε είηε γηα ηελ 

ζπληήξεζε ησλ γελλεηφξσλ. Μεξηθνί θαιιηεξγεηέο αγνξάδνπλ ηνπο γφλνπο απφ 

πξνκεζεπηέο ρνλδξηθήο πψιεζεο, ελψ άιινη θαιιηεξγεηέο παξάγνπλ ηνπο δηθνχο 

ηνπο γφλνπο, δεκηνπξγψληαο έλα απφζεκα γελλεηφξσλ ζηελ θαιιηέξγεηα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη πιεζπζκνί πνπ θαιιηεξγνχληαη ζπκπιεξψλνληαη κε 

άγξηα ςάξηα πνπ αιηεχνληαη ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηζηνξία, ε 
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πξνέιεπζε, ην κέγεζνο θαη ε αλαινγία ηνπ θχινπ ησλ απνζεκάησλ αλαπαξαγσγήο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ειέγρνληαη θαηάιιεια. ηα γνλνρσξηζηηθά είδε, νη 

θηελνηξφθνη πξνζζέηνπλ ηαθηηθά λέα άηνκα απφ ην πην επάισην θχιν. Λφγσ ηνπ 

πξσηαλδξηθνχ εξκαθξνδηηηζκνχ πνπ παξνπζηάδεη ε ηζηπνχξα, ν ηρζπνθαιιηεξγεηήο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα άηνκα, αξρηθά σο αξζεληθά θαη αξγφηεξα σο 

ζειπθά. ηνπο θαιιηεξγνχκελνπο πιεζπζκνχο θαη ησλ δχν εμεηαδφκελσλ εηδψλ 

παξαηεξείηαη κηθξφηεξε ηηκή ηνπ δξαζηηθνχ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο άγξηνπο. 

Γηαπηζηψζεθε ηδηαηηέξσο ζην ιαβξάθη φηη ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

δεπγαξηψλ ησλ ηφπσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αληζνξξνπία ζχλδεζεο. Γηα ηνπο ίδηνπο 

ηφπνπο ζε παιαηφηεξε κειέηε ησλ Guinand et al. (2008) δελ παξαηεξήζεθε ην ίδην. 

πγθεθξηκέλα αληζνξξνπία ζχλδεζεο παξαηεξήζεθε κφλν ζηνπο θαιιηεξγνχκελνπο 

πιεζπζκνχο ηνπ ιαβξαθηνχ. Αληζνξξνπία ζχλδεζεο έρεη επίζεο παξαηεξεζεί ζηα 

εθηξεθφκελα δείγκαηα ηνπ ζνινκνχ ηνπ Αηιαληηθνχ (Atlantic salmon), θαη απηφ έρεη 

αλαθεξζεί θαη ζε εθθνιαπηήξηα θαη ζηνπο ηρζπνθισβνχο (Withler et al., 2005, Innes 

& Elliot, 2006). Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ φηη κηθξφο αξηζκφο γελλεηφξσλ ζπλέβαιε 

ζηηο νκάδεο ηνπ εθηξεθφκελνπ ιαβξαθηνχ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζηελ εξγαζία απηή. 

ηελ ηζηπνχξα ν αξηζκφο ησλ δεπγαξηψλ ησλ ηφπσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζπλδεδεκέλνη 

ήηαλ πνιχ κηθξφηεξνο. χκθσλα κε πξνεγνχκελε ραξηνγξάθεζε ησλ ηφπσλ πνπ 

έγηλε απφ ηνπο Falush et al. (2003) παξνπζηάδεηαη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηφπσλ B13b 

θαη Bd-71 θαη κεηαμχ ησλ 172EP, Bid-10, Dt23, CId-35. Δλψ, ζηα δηθά καο 

απνηειέζκαηα παξαηεξνχληαη ζπλδεδεκέλνη ηφπνη, νη νπνίνη έρνπλ ραξηνγξαθεζεί ζε 

δηαθνξεηηθά ρξσκνζψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ν ηφπνο B13b δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

ηφπν Bd-71, αιιά κε ηνλ Dt23, ν νπνίνο έρεη ραξηνγξαθεζεί ζε άιιν ρξσκφζσκα. 

Μηα πξνυπφζεζε ηεο ηζνξξνπίαο Hardy-Weinberg παξαβηάδεηαη φηαλ ζηνπο 

ππφ κειέηε πιεζπζκνχο δελ παξαηεξνχληαη ηπραίεο ζπδεχμεηο. Ζ κεηαβιεηή FIS 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο απφθιηζεο ησλ γνλνηππηθψλ ζπρλνηήησλ απφ 

ηηο ζπρλφηεηεο ηεο ηζνξξνπίαο HW. Όηαλ ε κεηαβιεηή απηή ηζνχηαη κε ην κεδέλ (FIS 

=0), ηζρχνπλ νη ζπρλφηεηεο ηεο ηζνξξνπίαο HW. Γηα 0< FIS ≤1 ππάξρεη πιεφλαζκα 

νκφδπγσλ αηφκσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο ηζνξξνπίαο 

HW. Γηα FIS <0 ππάξρεη πιεφλαζκα εηεξφδπγσλ αηφκσλ. Ζ παξάκεηξνο FIS εμαηηίαο 

ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ παίδεη ηελ γελεηηθή πιεζπζκψλ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε 

πνιινχο ηξφπνπο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε πνπ ην FIS 
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είλαη κεηαμχ ηνπ κεδελφο θαη ηνπ έλα, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη ζε πεξηπηψζεηο 

νκνκημίαο θαη πιεζπζκηαθήο ππνδηαίξεζεο (Gillespie, 1998).  

Ζ απφθιηζε απφ ηελ ηζνξξνπία HW ζε θάζε πιεζπζκφ ζα κπνξνχζε λα 

ππνδεηθλχεη φηη νη πιεζπζκνί απηνί απνηεινχληαη απφ άηνκα ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο ή φηη θάζε δείγκα αληηπξνζσπεχεη έλα κείγκα απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ.  

Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή νκνκημίαο (FIS) ζε θάζε πιεζπζκφ ιαβξαθηνχ θαη 

ηζηπνχξαο, είλαη ζεηηθέο. Απηφ απνηειεί έλδεημε φηη ππάξρνπλ ιηγφηεξα εηεξφδπγα 

άηνκα απφ ην αλακελφκελν, πηζαλφλ ιφγσ νκνκημίαο. Καη γηα ηελ ηζηπνχξα θαη γηα ην 

ιαβξάθη, εμαίξεζε απνηειεί ν ειιεληθφο θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο, ζηνλ νπνία ε 

ηηκή FIS είλαη πνιχ θνληά ζην κεδέλ ππνδεηθλχνληαο ηελ έιιεηςε ηνπ εηεξνδπγσηηθνχ 

ειιείκκαηνο ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Καη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα 

εθηεηακέλε νκνκημία κέζα ζε απηνχο ηνπο εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο.  

Ζ κέζε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γελεηηθήο ζπγγέλεηαο (rxy) θάζε πιεζπζκνχ 

ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ αλακελφκελε ηηκή ελφο 

πιεζπζκνχ ηνπ νπνίνπ ηα άηνκα ζα πξνέθππηαλ απφ ηπραίεο δηαζηαπξψζεηο, ρσξίο 

λα θπξηαξρείηαη απφ ηνπο απνγφλνπο κηαο ή πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ δηαζηαπξψζεσλ. 

Έηζη θαίλεηαη φηη ηα άηνκα θάζε πιεζπζκνχ δελ ζρεηίδνληαη ζπγγεληθά κεηαμχ ηνπο. 

Μηα θνηλή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ζπγγέλεηαο ηεο ηζηπνχξαο θαη ηνπ 

ιαβξαθηνχ είλαη φηη ηα δείγκαηα δελ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξν ζπγγεληθά άηνκα 

απφ απηά πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηπραία θαηαλνκή. Σα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ 

ελδερνκέλσο λα βειηησζνχλ κε ηελ ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηφπσλ (Blouin, 2003). 

Μειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηθξφηεξν ή παξφκνην αξηζκφ κηθξνδνξπθνξηθψλ 

δεηθηψλ αλαθέξνπλ ζεκαληηθή γελεηηθή ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζε άιια είδε 

ςαξηψλ (Behrmann- Godel et al., 2006, Selkoe et al., 2006). Έλα άιιν ζπλεζηζκέλν 

πξφβιεκα κε ηε κειέηε ηεο γελεηηθήο ζπγγέλεηαο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζπγγέλεηαο, 

σο απζηεξφ φξν, (π.ρ. ε ζπζρέηηζε γνληδίσλ εληφο ησλ αηφκσλ) θαη ηεο 

ζπλθαηαγσγήο, δειαδή φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ γελεηηθή ζπγγέλεηα ζσξείηαη φηη ηα 

άηνκα κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο, αιιά αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

αλαπαξαγσγηθή νκάδα (Cockerham 1969, 1973). Απηνί νη παξάκεηξνη θαζνξίδνπλ 

απφ θνηλνχ ηε γελεηηθή ζπγγέλεηα θαη ηελ πιεζπζκηαθή δνκή. 
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Παπαγονηική Ανάλςζη Ανηιζηοισιών 

 

χκθσλα κε ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε Αληηζηνηρηψλ παξαηεξείηαη 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ δχν εηδψλ, πην έληνλα φκσο ζην 

ιαβξάθη (Δηθφλα 7). Τπάξρνπλ πιεζπζκνί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δελ εκθαλίδνληαη 

ελδηάκεζα άηνκα γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο κεγάιεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδεη. Αληίζεηα ππάξρνπλ πιεζπζκνί κε κηθξφηεξε δηαθνξνπνίεζε, κε 

επηθαιππηφκελεο θαηαλνκέο αηφκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πιεζπζκνί πνπ 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε, ρσξίο λα εκθαλίδνπλ ελδηάκεζα άηνκα, είλαη 

ν θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο ηνπ ιαβξαθηνχ, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

πιεζπζκνχο ηνπ ιαβξαθηνχ. ηελ ηζηπνχξα επίζεο, ν θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο 

ηεο Διιάδαο είλαη πην απνκαθξπζκέλνο απφ ηνπο ππφινηπνπο πιεζπζκνχο. 

Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα δεχγε πιεζπζκψλ, ε χπαξμε αηφκσλ κεηαμχ ηνπο 

δείρλεη πσο απηνί νη πιεζπζκνί κεηαμχ ηνπο κνηξάδνληαη θνηλά αιιειφκνξθα. Μηα 

ηέηνηα εηθφλα παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηζπαληθψλ πιεζπζκψλ, άγξην θαη 

θαιιηεξγνχκελν, ηεο ηζηπνχξαο. Ζ επηθαιππηφκελε πεξηνρή κεηαμχ ηνπ άγξηνπ θαη 

θαιιηεξγνχκελνπ πιεζπζκνχ ηεο Ηζπαλίαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ πεξηνρή 

επηθάιπςεο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ηζπαλίαο κε ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο 

Διιάδαο. 

 

FST  

 

Ζ παξάκεηξνο FST απνηειεί κέηξν ηεο αξρήο ηνπ Wahlund (Wahlund, 1928) θαη 

αληηπξνζσπεχεη ην έιιεηκκα εηεξνδπγσηίαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππνδηαίξεζε. Γηα ηελ 

βηνινγηθή εξκελεία πνπ δίδεηαη ζηελ παξάκεηξν FST έρνπλ ππνβιεζεί νη ηηκέο απφ 0 

(0%) έσο 0.05 (5%) σο έλδεημε κηθξήο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο, νη ηηκέο απφ 0.05 

(5%) έσο 0.15 (15%) ελδεηθηηθέο κέηξηαο δηαθνξνπνίεζεο, νη ηηκέο απφ 0.15 (15%) 

έσο 0.25 (25%) ελδεηθηηθέο κεγάιεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηέινο νη ηηκέο πάλσ απφ 

0.25 (25%) σο έλδεημε πνιχ κεγάιεο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο (Wright, 1978, Hartl 

& Clark, 1997). Δλψ ηέηνηνπ είδνπο εξκελείεο κπνξεί λα αιεζεχνπλ, ππάξρεη σζηφζν 

ε πηζαλφηεηα λα κελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθή πιεζπζκηαθή 

δηαθνξνπνίεζε. Μία θαηλνκεληθά ρακειή ηηκή FST ηεο ηάμεσο ηνπ 0.05 (5%) κπνξεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη έλδεημε ζεκαληηθήο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ 

άπνςε απηή έρεη ήδε δηαηππσζεί απφ ηνλ Wright (1978), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 



ΤΕΖΣΖΖ 

 

δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ακειεηέα φηαλ νη ηηκέο FST είλαη 

κηθξέο, φπσο ε ηηκή 0.05 (5%) ή αθφκα θαη κηθξφηεξεο απφ απηή.  

Οη ηηκέο αλά δεχγε πιεζπζκψλ ζηελ ηζηπνχξα θπκαίλνληαη απφ 0.0162, 

κεηαμχ ηνπ άγξηνπ θαη ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ πιεζπζκνχ ηεο Ηζπαλίαο, έσο 0.085, 

κεηαμχ ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Ηζπαλίαο (Πίλαθαο 12). Όιεο φκσο νη ηηκέο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο, πνπ ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη κεηαμχ ησλ δχν ηζπαληθψλ πιεζπζκψλ, πνπ 

είλαη πνιχ ρακειφ ην FST, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή γνληδηαθή ξνή κεηαμχ ηνπο. ην 

ιαβξάθη νη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ FST παξνπζηάδνληαη γεληθφηεξα πςειφηεξεο ζε 

ζρέζε κε ηελ ηζηπνχξα, κε ηηο δηαθνξέο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο . Αθφκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε κεηαμχ ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ άγξηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Ηζπαλίαο, πνπ ε ηηκή ηνπ FST είλαη πνιχ ρακειή, ππάξρεη ζεκαληηθή 

γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζά ηνπο. Πιεζπζκηαθέο γελεηηθέο κειέηεο βαζηζκέλεο 

ζε κία πνηθηιία κνξηαθψλ δεηθηψλ γηα ην ιαβξάθη έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο ζηνπο πιεζπζκνχο φρη κφλν κεηαμχ ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ηεο Μεζνγείνπ 

(Naciri et al., 1999), αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Αηιαληηθνχ 

(Castilho & McAndrew, 1998) θαη ηεο Μεζνγείνπ (Allegrucci et al., 1997; Cesaroni 

et al., 1997; García de León et al., 1997). Μέζα ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ ζπγθεθξηκέλα έρνπλ βξεζεί ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ δεηγκάησλ απφ 

ηελ Αδξηαηηθή, ην Ηφλην θαη Βφξεην Αηγαίν Πέιαγνο θαη ηνλ θφιπν ηεο Ληβχεο - 

Σπλεζίαο (Bahri-Sfar et al., 2000). 

Όζνλ αθνξά ηε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

άγξησλ θαη θαιιηεξγνχκελσλ πιεζπζκψλ παξφκνηα απνηειέζκαηα είραλ αλαθεξζεί 

θαη ζηηο κειέηεο ησλ Alarcón et al. (2004), νη νπνίνη είραλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη 

κηθξνδνξπθνξηθνχο θαη αιινελδπκηθνχο δείθηεο γηα ηελ ηζηπνχξα. Πηζαλέο εμεγήζεηο 

ζα κπνξνχζε λα είλαη φρη κφλν ε γελεηηθή παξέθθιηζε ησλ γελλεηφξσλ (Norris et al., 

1999) αιιά θαη ε ζπρλή κεηαθνξά θαη ρξήζε ςαξηψλ ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο απφ 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, αθφκε θαη απφ ηνλ Αηιαληηθφ Ωθεαλφ (De Ηnnocentiis et 

al., 2004) γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ απνζεκάησλ κε ηνπο γελλήηνξεο. Ωζηφζν, ε 

αδπλακία ηεο πξφζβαζεο ζε αλαιπηηθά δεδνκέλα ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο δελ καο 

επηηξέπεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ δηαθνξψλ. 
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Bayesian clustering 

 

Με ηε κεζνδνινγία Bayes κειεηήζεθαλ αξρηθά νη άγξηνη θαη θαιιηεξγνχκελνη 

πιεζπζκνί ηεο θάζε πεξηνρήο. Καη ζηα δχν είδε νη θαιιηεξγνχκελνη πιεζπζκνί ηεο 

Διιάδαο δηαθνξνπνηνχληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθή νκάδα απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο άγξηνπο (Δηθφλα 10 θαη 12). Δπίζεο, ζην δείγκα ηνπ ειιεληθνχ άγξηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ηζηπνχξαο ππάξρνπλ δχν άηνκα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ νκάδα ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ αηφκσλ. Απηά ηα δχν άηνκα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απέδξαζαλ 

απφ ηνπο θισβνχο ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο (Δηθφλα 10). Αληίζεηα, ζηνλ άγξην ειιεληθφ 

πιεζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ δελ εληνπίδνληαη θαιιηεξγνχκελα άηνκα (Δηθφλα 12). Σα 

δείγκαηα ηνπ ιαβξαθηνχ απφ ηελ Ηζπαλία δηαρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο, ε ‘ξνδ’ 

νκάδα κε ηα άγξηα άηνκα θαη κεξηθά θαιιηεξγνχκελα άηνκα, θαη ε ‘κπιε’ νκάδα κε 

ηα ππφινηπα θαιιηεξγνχκελα θαη 6 άγξηα άηνκα (Δηθφλα 13). ηα ηζπαληθά άηνκα 

ηζηπνχξαο απηή ε αλάκεημε ησλ δχν πιεζπζκψλ είλαη αξθεηά έληνλε. Ο αξηζκφο ησλ 

νκάδσλ είλαη δχν θαη ζε θάζε νκάδα αλήθνπλ άηνκα ηφζν απφ ηνλ άγξην φζν θαη απφ 

ηνλ θαιιηεξγνχκελν πιεζπζκφ (Δηθφλα 11). Απηφ καο θάλεη λα ππνςηαδφκαζηε φηη νη 

δχν πιεζπζκνί είηε είλαη αλακεηγκέλνη, πηζαλφλ ιφγσ δηαθπγψλ ησλ εθηξεθφκελσλ 

ςαξηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είηε φηη ηα εθηξεθφκελα ςάξηα δελ πξνέξρνληαη απφ 

πξφγξακκα αλαπαξαγσγήο θαη δελ πξφιαβαλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζεκαληηθά απφ 

ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο. Ζ πνιχ ρακειή ηηκή ηεο παξακέηξνπ FST πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ηζπαληθψλ πιεζπζκψλ θαη ησλ δχν εηδψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (Πίλαθαο 12 θαη13).  

Μειεηψληαο ζπλνιηθά φινπο ηνπ πιεζπζκνχο καδί, αλεμάξηεηα ηεο 

γεσγξαθηθήο ηνπο πξνέιεπζεο, παξαηεξείηαη πσο θαη ζηα δχν είδε ν ειιεληθφο 

θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο απνηειεί απφ κφλνο ηνπ κία νκάδα (Δηθφλα 14 θαη15). 

ηελ ηζηπνχξα, ζηελ νκάδα κε ηα θαιιηεξγνχκελα άηνκα απφ ηελ Διιάδα 

ηνπνζεηνχληαη θαη πεξίπνπ 7 άηνκα απφ ηνλ ειιεληθφ άγξην πιεζπζκφ. Σα 

απνηειέζκαηα, ινηπφλ, δείρλνπλ φηη ν ειιεληθφο θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο θαη ηεο 

ηζηπνχξαο θαη ηνπ ιαβξαθηνχ, είλαη ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλνο φρη κφλν ζε ζρέζε 

κε ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο πιεζπζκνχο πνπ 

κειεηήζεθαλ. 

ηελ ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε δνκή ζηελ νκάδα 1 (άγξηνο πιεζπζκφο Διιάδαο, 

άγξηνο θαη θαιιηεξγνχκελνο πιεζπζκφο Ηζπαλίαο)γηα θάζε είδνο. Καη γηα ηα δχν είδε 

ε νκάδα 1 δηαρσξίδεηαη ζε δχν νκάδεο (νκάδα 1.1 θαη νκάδα 1.2). ηελ ηζηπνχξα ε 
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νκάδα 1.1 πεξηιακβάλεη ηνλ ειιεληθφ άγξην πιεζπζκφ, εθηφο απφ 13 άηνκα, θαη ιίγα 

άηνκα απφ ηνπο ηζπαληθνχο πιεζπζκνχο. Ζ νκάδα 1.2 ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ππφινηπα 

άγξηα θαη θαιιηεξγνχκελα άηνκα ηεο Ηζπαλίαο. Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή FST 

ε κηθξή δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηζπαληθψλ πιεζπζκψλ είλαη 

ζεκαληηθή, ε Bayesian νκαδνπνίεζε ηνπο ηνπνζεηεί ζηελ ίδηα νκάδα. ην ιαβξάθη, 

ζηελ πξψηε νκάδα (νκάδα 1.1) ηνπνζεηείηαη ν άγξηνο ειιεληθφο πιεζπζκφο καδί κε 

ηνλ άγξην ηζπαληθφ. 18 άηνκα απφ ηνλ άγξην ηζπαληθφ πιεζπζκφ ηνπνζεηνχληαη ζηελ 

νκάδα 1.2 καδί κε ηνλ θαιιηεξγνχκελν ηζπαληθφ.. 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Bayes ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

ζε νκαδνπνηήζεηο δεηγκάησλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο πεγήο ησλ 

δξαπεηψλ απφ ηνπο θισβνχο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ ζε είδε φπσο, ν κπαθαιηάξνο 

(Glover et al., 2010), ν ζνινκφο ηνπ Αηιαληηθνχ (Glover et al., 2008b, 2009) θαη ε 

πέζηξνθα (Glover, 2008a). Οη θαιιηεξγνχκελνη ειιεληθνί πιεζπζκνί θαη ησλ δχν 

εμεηαδφκελσλ εηδψλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηνπο άγξηνπο 

πιεζπζκνχο ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα ζεσξείηαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε δξαπεηψλ απφ ηηο 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Παξφια απηά κφλν ζηνλ άγξην πιεζπζκφ 

ηεο ηζηπνχξαο εληνπίδνληαη δχν άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαιιηεξγνχκελν 

πιεζπζκφ. Οη ηζπαληθνί πιεζπζκνί ηεο ηζηπνχξαο θαίλνληαη λα έρνπλ αλάκεημε πνπ 

πηζαλφηαηα λα δπζθνιεχεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ δεηγκάησλ. ηα 

ηζπαληθά δείγκαηα ηνπ ιαβξαθηνχ ππάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ θαη ησλ άγξησλ αηφκσλ. ηνλ άγξην πιεζπζκφ (νκάδα ξνδ, Δηθφλα 

13) δηαθξίλνληαη 6 άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαιιηεξγνχκελν πιεζπζκφ. 

Αλάκεζα ζηα θαιιηεξγνχκελα άηνκα ηνπ ιαβξαθηνχ (νκάδα κπιε, Δηθφλα 13) 

ππάξρνπλ κεξηθά άηνκα ηα νπνία δείρλνπλ πεξηζζφηεξε νκνηφηεηα κε ηα άγξηα 

άηνκα. 

Ο αξηζκφο ησλ γελεηηθψλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα 

κειέηε είλαη κέηξηνο, φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηνπ ιαβξαθηνχ, ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

αξηζκφο ησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε απεηθφληζε ηεο γελεηηθήο 

απφθιηζεο ή γηα ηνλ γελεηηθφ πξνζδηνξηζκφ θάζε αηφκνπ. Οη γελεηηθνί δείθηεο πνπ 

επηιέρζεθαλ εδψ επηιέρηεθαλ θαζψο έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο γηα ηελ γελεηηθή δνκή θαη δηαθνξνπνίεζε άγξησλ πιεζπζκψλ 

ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ (Tsigenopoulos et al., 2003, Chistiakov et al., 2008). Αλ θαη 

αλαγλσξίδεηαη φηη ε εθαξκνγή κηαο κεγαιχηεξεο νκάδαο δεηθηψλ κπνξεί λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε νξηζκέλνπο γελεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, πηζηεχνπκε πσο ηα 
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ζπκπεξάζκαηά καο δελ ζα αιιάμνπλε. Παξφια απηά, νη κειινληηθέο πξνζπάζεηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ γελεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ εθηξεθφκελσλ ιαβξαθηψλ 

πνπ δηαθεχγνπλ θαη ησλ άγξησλ ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη κε πεξηζζφηεξνπο δείθηεο, 

ψζηε λα έρεη κεγαιχηεξε δηαγλσζηηθή δχλακε. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο δείρλνπλ πσο νη γελεηηθνί 

δείθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ γελεηηθφ θαζνξηζκφ ησλ άγξησλ θαη 

θαιιηεξγνχκελσλ αηφκσλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. Οινθιεξσκέλα 

ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα βγνπλ κε ηελ ζχγθξηζε ησλ δηθψλ καο απνηειεζκάησλ κε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ησλ κνξθνινγηθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εμεηαδφκελσλ πιεζπζκψλ ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ. Ζ ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε 

απηνχ ηνπ ζέκαηνο είλαη ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη πνιινί άγξηνη πιεζπζκνί 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά, θαη σο απνηέιεζκα, είλαη πεξηζζφηεξν εππαζείο ζε πηζαλέο 

αξλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο. Σέινο, ε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ πνπ δξαπεηεχνπλ θαη ε αλάπηπμε ζηείξσλ 

θαιιηεξγνχκελσλ ςαξηψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζηξαηεγηθέο ηεο βηνκεραλίαο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ γηα λα ζπλερίδεη λα ππάξρεη ε 

ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία θαη ε βησζηκφηεηα ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ. 
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Πξωηόθνιιν εμαγωγήο γελωκηθνύ DNA από ηζηό 

 
1. Πξαγκαηνπνηείηαη μήξαλζε ηνπ ηζηνχ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 15-24 

ψξεο πεξίπνπ 

2. Λεηνηξηβνχκε ηνλ ηζηφ 

3. Πξνζζέηνπκε 400κl δηάιπκα εμαγσγήο (10mM Tris–HCl pH=8.0, 10mM 

EDTA pH=8.0), 32κl SDS (10%) θαη 10κl πξσηετλάζε K(20mg/ml) 

4. Δπσάδνπκε ζε πδαηφινπηξν, ζηνπο 55
ν
C γηα 4 ψξεο 

5. Πξνζζέηνπκε 280κl θνξεζκέλν δηάιπκα NaCl (C>5M) 

6. Αλαθαηεχνπκε επίκνλα (Vortex) γηα 15 ιεπηά 

7. Φπγνθεληξνχκε ζε κέγηζηε ηαρχηεηα (13000rpm) γηα 30 ιεπηά 

8. Αθαηξνχκε ην ππεξθείκελν δηάιπκα θαη ην ηνπνζεηνχκε ζε θαηλνχξγην 

πιαζηηθφ ζσιελάθη φγθνπ 1,5ml 

9. Πξνζζέηνπκε 500κl ρισξνθφξκην (CHCl3) θαη αλαδεχνπκε ειαθξά κε ην ρέξη 

10. Φπγνθεληξνχκε γηα 5 ιεπηά ζε πςειή ηαρχηεηα 

11. Μεηαθέξνπκε ην ππεξθείκελν δηάιπκα ζε λέν πιαζηηθφ ζσιελάθη 

12. Πξνζζέηνπκε 600κl παγσκέλε ηζνπξνπαλφιε 

13. Δπσάδνπκε ζηνπο -20
 ν
C γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά 

14. Φπγνθεληξνχκε ζε κέγηζηε ηαρχηεηα (13000rpm) γηα 15 ιεπηά 

15. Απνκαθξχλνπκε ηελ ηζνπξνπαλφιε (ππεξθείκελν) 

16. Ξεπιέλνπκε ηελ πειέηα κε 200κl παγσκέλε αηζαλφιε 20% 

17. Φπγνθεληξνχκε ζε κέγηζηε ηαρχηεηα (13000rpm) γηα 5 ιεπηά 

18. Απνκαθξχλνπκε ηελ αηζαλφιε θαη ζηεγλψλνπκε ηελ πειέηα ηνπ DNA ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 15-20 ψξεο (είηε ζηνπο 37
 ν
C γηα 4-5 ψξεο) 

19. Δπαλαδηαιχνπκε ην DNA ζε 50-100κl nanopure λεξφ θαη ηνπνζεηνχκε ην 

δηάιπκα γηα 4-5 ψξεο ζηνπο 37
 ν

C. 
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Η) Multiplex PCR ηεο ηζηπνύξαο (Sparus aurata) 

 
Πίλαθαο 1. Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη πνπ εληζρχζεθαλ ζηελ multiplex PCR 1 γηα ηελ ηζηπνχξα (S. 

aurata), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη αιιεινπρίεο ησλ εθθηλεηψλ θαη ν αξηζκφο πξφζβαζεο GenBank 

γηα θαζέλα ηνπο. 

 

Locus Repeat 
Allele size 
range (bp)   Primers 5'-3' 5' -label 

GenBank 

Ac. N. 

Fd-92-H (GT)13 110-118 F AGGCATTTTGTCAATGAGGG FAM DQ851379 

      R CTGGGTTGGAGAGCTCAGAT     

CId-29-T (TG)16 147-164 F GTCGGATTTTCGCATGTTGT TAMRA DQ851308 

      R CTGCAGGGAGGAAACAAGAC     

172EP (AG)3caga(TT)5 181-184 F GAGGGCATGTTGGAGGAAC ROX DN048390 

      R GCACTCCATGTGGCTTCAG     

CId-35-H (TG)3ctaa(TT)3 209-211 F TGGGGTTTAGCTGTCAATCC FAM DQ851311 

      R GCGGCTATGCCTACAACTTC     

BId-10-T (TG)3ccat(TA)3 214-220 F TCTCCACCACCTGCAGTTTT HEX DQ851278 

      R ACCGCCATCTTTGCTCTTTA     

C77b (AC)8 223-225 F CGATGGAACTACCCACCTC TAMRA DQ851297 

      R GCGACCATGAACCTGAAA     

P20 (AC)22 234-248 F AGAGCTCACTGTGACGATCAG ROX DQ851286 

      R CAGGATCCCATCCTTACACA     

 
Πίλαθαο 2. Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη πνπ εληζρχζεθαλ ζηελ multiplex PCR 2 γηα ηελ ηζηπνχξα(S. 

aurata), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη αιιεινπρίεο ησλ εθθηλεηψλ θαη ν αξηζκφο πξφζβαζεο GenBank 

γηα θαζέλα ηνπο 

 

Locus Repeat 
Allele size 
range (bp)   Primers 5'-3' 5' -label 

GenBank 

Ac. N. 

Hd-33-F (AC)42 91-111 F TGAGTCTACAAAGCCAGAACCA ROX DQ851394 

      R AATAAAGCTCTGCCTGTGCC     

BId-04-F (CA)14 110-114 F TCCGTGACTCTGTCTCACCA TAMRA DQ851276 

      R TCTTTGTCCGCATGTTTCAC     

190EP (AC)14 118-144 F CGTCAGAAATGGGTCGCTAA FAM DN048405 

      R TGCTCGTGTCTCCTGAACATC     

CId-21-F (TG)3atgc(AC)7 103-111 F CAAGTCACACACACGCACAC HEX DQ851305 

      R ACAACGAAGGACGACAAAGG     

C90b (AC)30 197-221 F CAGAGTCAAGCAGCGGATAA ROX DQ851299 

      R GGACGGAGGAGAAAACCAG     

Bd-71-F (TG)16 216-228 F AGAGCTGTGGAGGTGAAGGA FAM DQ851271 

      R CAGAGCTGCACAAACAAGGT     

B13b (TG)24 223-236 F CCTCCTGACCAGTCCTGCTTT HEX DQ851252 

      R ACCCCTGCATTCCAGCTTC     

G1 (AC)14 292-301 F ACGGTCATTTCTGAGGTTGC FAM AY138985 

      R GGCAGAGAGTTATGGTCCACTT     

Dt23 (AGAT)8 269-309 F CACACAACACACGATTACAGCA HEX DQ851346 

      R CCAAAAACAGCGATTTGTCC     

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucest&val=77404917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucest&val=77404932
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Οη αληηδξάζεηο θαη ησλ δχν multiplex PCR είραλ ηειηθφ φγθν 10κl θαη 

πεξηείραλ απφ: 1κl DNA (ζπγθέληξσζεο 10-20ng/κl), 1κl Taq Buffer 10X, 0.3κl 

dNTPs (10mM), 0.3κl απφ ηνλ εθάζηνηε forward primer (F) (10κΜ), 0.3κl απφ ηνλ 

εθάζηνηε reverse primer (R) (10κΜ), 3.0mM θαη 3.5mM MgCl2 γηα ηελ αληίδξαζε 

multiplex PCR 1 θαη multiplex PCR 2, αληίζηνηρα θαη ηελ αλάινγε πνζφηεηα ddH2O. 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ αληηδξάζεσλ PCR έιαβε ρψξα ζε ζεξκηθφ θπθινπνηεηή θαη 

ε εθάζηνηε αληίδξαζε PCR (multiplex PCR 1 θαη multiplex PCR 2) πεξηιάκβαλε ηα 

εμήο ζηάδηα: 

 αξρηθή απνδηάηαμε ηνπ DNA ζηνπο 94
ν
C γηα 15 ιεπηά 

 35 θχθινπο πνπ ν θαζέλαο πεξηιάκβαλε: απνδηάηαμε DNA ζηνπο 94
ν
C γηα 

30 δεπηεξφιεπηα, πβξηδνπνίεζε εθθηλεηψλ- αιιεινπρίαο ζηφρνπ ζηνπο 

57
ν
C γηα 90 δεπηεξφιεπηα θαη επέθηαζε ζηνπο 72

ν
C γηα 60 δεπηεξφιεπηα 

 ηειηθή επέθηαζε ζηνπο 72
ν
C γηα 10 ιεπηά 

 παξακνλή ζηνπο 12
 ν
C. 

 

II) Multiplex PCR ηνπ ιαβξαθηνύ (Dicentrarchus labrax) 

Πίλαθαο 3. Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη πνπ εληζρχζεθαλ ζηελ multiplex PCR 1 γηα ην ιαβξάθη (D. 

labrax), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη αιιεινπρίεο ησλ εθθηλεηψλ θαη ν αξηζκφο πξφζβαζεο GenBank 

γηα θαζέλα ηνπο. 

 

Locus Repeat Allele size 
range (bp) 

  Primers 5'-3' 5' -label 
Acc Nos 

DLA0041   167-201 F AGCATTGTTCTTCTGAGTGACC FAM DQ363864 

      R AAAAGGAACAGCCCTCCAC     

DLA0044 (CT)19 105-129 F ACCGCCCAAGGGTTGGACTG HEX DQ363867 

      R TCCGCTCCGCACCGAGTGAC     

DLA0051 (GT)16 149-181 F AGTGACAGCAGCCTCCAGAG ROX DQ363874 

      R AGGTTCTTGGCCTGGGAATC     

DLA0070 (AC)30 126-155 F GCCATCTGGCTAGCTTCACT TAMRA DQ363891 

      R TCTGCTTGCATCTGTGGAAT     

DLA0080 (GT)18 206-13 0 F TGCTGTTGGTTGATTCAGTT TAMRA DQ363901 

      R AATACATTAAgTGGTGGTTGC     

DLA0096 (GT)16 256-170 F TCGATGCATCTAGGACAGGA ROX EF471091 

      R AACTTAGTGAAGTAACTTGTGGCAA   

DLA0097 (GT)13 216-140 F GCGAGAGACTCGAGGAAGA HEX EF471092 

   R GCTGCAGGAGTGTGAGAGG   

 

Οη αληηδξάζεηο ηεο multiplex PCR 1 γηα ην ιαβξάθη είραλ ηειηθφ φγθν 10κl 

θαη πεξηείραλ απφ: 1κl DNA (ζπγθέληξσζεο 10-20ng/κl), 1κl Taq Buffer 10X, 0.27κl 

dNTPs (10mM), 0.4κl απφ ηνλ εθάζηνηε forward primer (F) (10κΜ), 0.4κl απφ ηνλ 
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εθάζηνηε reverse primer (R) (10κΜ), 3.0mM MgCl2 θαη ηελ αλάινγε πνζφηεηα 

ddH2O. Ζ αληίδξαζε multiplex PCR 1 ηνπ ιαβξαθηνχ πεξηιάκβαλε ηα εμήο ζηάδηα: 

 αξρηθή απνδηάηαμε ηνπ DNA ζηνπο 95
ν
C γηα 3 ιεπηά 

 30 θχθινπο πνπ ν θαζέλαο πεξηιάκβαλε: απνδηάηαμε DNA ζηνπο 94
ν
C γηα 

60 δεπηεξφιεπηα, πβξηδνπνίεζε εθθηλεηψλ- αιιεινπρίαο ζηφρνπ ζηνπο 

58
ν
C γηα 60 δεπηεξφιεπηα θαη επέθηαζε ζηνπο 72

 ν
C γηα 60 δεπηεξφιεπηα 

 ηειηθή επέθηαζε ζηνπο 72
ν
C γηα 10 ιεπηά 

 παξακνλή ζηνπο 12
 ν
C. 

 

Πίλαθαο 4. Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη πνπ εληζρχζεθαλ ζηελ multiplex PCR 2 γηα ηo ιαβξάθη (D. 

labrax), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη αιιεινπρίεο ησλ εθθηλεηψλ, ν αξηζκφο πξφζβαζεο GenBank γηα 

θαζέλα ηνπο θαζψο θαη ν φγθνο ησλ εθθηλεηψλ γηα θάζε αληίδξαζε PCR γηα θάζε ηφπν. 

Locus Repeat Allele size 
range (bp) 

  Primers 5'-3' 5' -label 
Acc Nos 

μl for 1 run 

DLA0060 (CA)12 119-131 F GAGAGTTCATCCTGTTCGCTC FAM DQ363883 0.12 

      R TGTAGTAATAATGCGCTCTGCAA     0.12 

DLA0061 (TG)14 153-167 F AAAGGCCAGTGAAACTCATGT FAM DQ363884 0.24 

      R CTCCCTGTCCATCTGTCCTC     0.24 

DLA0064 (GA)23 222-250 F GTCAGTCACATTCCTGGCTG FAM AJ012011 0.71 

      R TTCTATGCTCCTGCGGTTTT     0.71 

DLA0066 (AG)22 135-161 F GTTGACCGGAGTCCTAGC ROX DQ363887 0.36 

      R GGCCATATGTGTCTTGCTT     0.36 

DLA0068 (CA)7 247-266 F CAACACCTGTTCCTCTGAACC TAMRA DQ363889 0.24 

      R GCATTAGCATTGATTGTCCTG     0.24 

DLA0073 (CT)36 157-181 F CATGACTTCATGTGCTAATGTCC TAMRA DQ363894 0.24 

      R AGTTCAGAGCGGCAACTGT     0.24 

DLA0075 (CA)15 180-186 F CACATACACAAGCTTAACCC ROX DQ363896 0.24 

      R GGCAGAGATGGGAAATAGACA     0.24 

DLA0078 (AG)29 223-243 F AAGACTGGACCTCTGGAGACC HEX DQ363899 0.18 

      R CACAAGGAACCGAGACAAGA     0.18 

DLA0081 (CA)16 202-222 F GACGAAGACTTCAGACGAGCTAT ROX DQ363902 0.24 

      R ATACCGAGCGACCATGTTG     0.24 

DLA0086 (AC)26 191-205 F GCTAGAGGATTCATGTCGCTT FAM DQ363807 0.24 

      R ACCTGGTGATTGGCAATTCT     0.24 

DLA0089 (GT)15 127-135 F ACGAGTAATGAGGACCCA TAMRA DQ363810 0.18 

      R GTCAAAACAGCCCACCTA     0.18 

Οη αληηδξάζεηο ηεο multiplex PCR 2 γηα ην ιαβξάθη είραλ ηειηθφ φγθν 10κl 

θαη πεξηείραλ απφ: 1κl DNA (ζπγθέληξσζεο 10-20ng/κl), 1.05κl Taq Buffer 10X, 

0.27κl dNTPs (10mM), ηελ πνζφηεηα ηνπ εθάζηνηε forward primer (F) (10κΜ) θαη 

ηελ πνζφηεηα ηνπ εθάζηνηε reverse primer (R) (10κΜ) (Πίλαθαο 4), 1.5mM MgCl2 

θαη ηελ αλάινγε πνζφηεηα ddH2O. Ζ αληίδξαζε multiplex PCR 1 ηνπ ιαβξαθηνχ 

πεξηιάκβαλε ηα εμήο ζηάδηα: 
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 αξρηθή απνδηάηαμε ηνπ DNA ζηνπο 95
ν
C γηα 15 ιεπηά 

 30 θχθινπο πνπ ν θαζέλαο πεξηιάκβαλε: απνδηάηαμε DNA ζηνπο 94
ν
C γηα 

30 δεπηεξφιεπηα, πβξηδνπνίεζε εθθηλεηψλ- αιιεινπρίαο ζηφρνπ ζηνπο 

57
ν
C γηα 90 δεπηεξφιεπηα θαη επέθηαζε ζηνπο 72

 ν
C γηα 60 δεπηεξφιεπηα 

 ηειηθή επέθηαζε ζηνπο 72
ν
C γηα 10 ιεπηά 

 παξακνλή ζηνπο 12
 ν
C. 

 


