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ανοχή του σε δύσκολες ψυχολογικά στιγμές. 
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την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης. 

Τον καθηγητή του Βιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Παυλίδη Μιχάλη, τον Ερευνητή Γ’ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Κ.Τσιγγενόπουλο, όπως 

επίσης και τον κ. Μαγουλά τους ευχαριστώ για την επίβλεψή τους. 

Δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ και να μην ευχαριστήσω τα μέλη του 

ερευνητικού προγράμματος SESAME και ιδιαίτερα τον Δρ. Φραγκούλη Κώστα για 

τα δείγματα τα οποία μας προσέφεραν και χρησιμοποιήσαμε στην εν λόγω 

μελέτη. 

Στα μέλη του εργαστηρίου Γενετικής ένα μεγάλο ευχαριστώ (..και ένα 
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 5



παρείχαν, τις συμβουλές και την ευχάριστη ατμόσφαιρα στο χώρο του 

εργαστηρίου. 

Τέλος, ευχαριστώ θερμά την οικογένειά μου και όλα τα αγαπημένα μου 

πρόσωπα για όλα αυτά που μου προσέφεραν και συνεχίζουν να μου 

προσφέρουν, για όλη την κατανόηση και αγάπη που μου δείχνουν και για την 

ηθική στήριξη που μου παρέχουν καθημερινά. 

Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη λοιπόν σε όλους εσάς.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



 
 
Περίληψη 

 
 

Τα κωπήποδα αποτελoύν έναν πολύ σημαντικό κρίκο στην τροφική αλυσίδα ενός 

θαλάσσιου οικοσυστήματος, ως η πολυπληθέστερη ομάδα οργανισμών της 

κατηγορίας του ζωοπλαγκτού. Για τη μελέτη της πληθυσμιακής δομής, 

φυλογεωγραφίας και φυλογένεσής τους, οι μοριακές τεχνικές αποτελούν πλέον 

ένα πολύ σημαντικό και αξιόπιστο εργαλείο. 

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου διατριβής, πραγματοποιήθηκε μία 

έρευνα που αφορούσε τη γενετική δομή και τη φυλογεωγραφία πληθυσμών 

κωπηπόδων που ανήκουν στο είδος Paracalanus parvus. Για το σκοπό αυτό, 

συλλέχθηκαν δείγματα του είδους αυτού από τις κύριες θαλάσσιες λεκάνες της 

Μεσογείου, από το Γιβραλτάρ έως τη Μαύρη Θάλασσα, στα πλαίσια του 

ερευνητικού προγράμματος SESAME.  

Συγκεκριμένα είχαμε στη διάθεσή μας 22 άτομα από σταθμούς της 

Δ.Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και του Γιβραλτάρ.  Για την 

πραγματοποίηση της φυλογεωγραφικής μελέτης προμηθευτήκαμε ακόμα, από τη 

γενετική βάση δεδομένων GenBank, αλληλουχίες P. parvus, οι οποίες 

προέρχονταν από άτομα συλλεγμένα από τον Ειρηνικό, αλλά και αλληλουχίες 

ατόμων από άλλα συγγενικά είδη με το δικό μας. 

Στόχος μας ήταν να  δούμε αν υπάρχει  γενετική διαφοροποίηση του 

είδους αυτού στη Μεσόγειο  και κατά πόσο τα βιογεωγραφικά φράγματα που 

έχουν παρατηρηθεί σε άλλα θαλάσσια είδη (π.χ. Στενά Βοσπόρου, στενά 

Σικελίας-Τυνησίας, Μέτωπο Αλμερίας – Οράν), ισχύουν και για το μελετώμενο 

αυτό είδος. 

 Στα δείγματα έγινε εξαγωγή ολικού DNA και πολλαπλασιασμός ενός 

τμήματος 419 bp του  μιτοχονδριακού γονιδίου που κωδικοποιεί την υπομονάδα Ι 

της οξειδάσης του κυτοχρώματος c, μέσω της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της 

Πολυμεράσης (PCR).   
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Μετά την αλληλούχηση (sequencing), πραγματοποιήθηκε φυλογενετική 

ανάλυση των δειγμάτων από την οποία καταλήξαμε στα παρακάτω 

συμπεράσματα. 

Τo P. parvus σχηματίζει 3 κύριους κλάδους με διακριτή γεωγραφική 

κατανομή που αντιπροσωπεύουν 3 κύριες περιοχές ωκεανών, Ειρηνικό, 

Μεσόγειο/ Μαύρη Θάλασσα και Δυτική Μεσόγειο. Οι γενετικές αποστάσεις των 

κλάδων αυτών ήταν αρκετά μεγάλες (της τάξεως του 15-20%) κάτι το οποίο 

παρατηρείται κυρίως σε αποστάσεις που αφορούν διαφορετικά είδη.  
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κωπηπόδων – Φυλογεωγραφικές μελέτες σε άλλα κωπήποδα πέρα από το 
μελετούμενο 
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1.1 Τα κωπήποδα και ο ρόλος τους στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα 

 

1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά των κωπηπόδων 
 

Η τάξη Κωπήποδα (κλάση Καρκινοειδή, φύλο Αρθρόποδα) αποτελείται από μικρά 

ολοπλαγκτονικά καρκινοειδή και είναι η πιο πολυάριθμη ομάδα μεταζώων στη Γη 

(Mauchine J., 1998), περιλαμβάνοντας 11.500 ταυτοποιημένα είδη, που ανήκουν 

σε 200 οικογένειες και 1650 γένη. 
 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά  
 

Τα Κωπήποδα είναι μικρά (με μήκος συνήθως ελάχιστων χιλιοστών ή και 

μικρότερα, μερικά μόνο ωκεάνια είδη μπορούν να ξεπεράσουν και το 1cm), 

επιμήκη, με λεπτό οπίσθιο μέρος σώματος. Στα περισσότερα,  το σώμα τους είναι 

καλά καθορισμένο και χωρίζεται σε κεφαλοθώρακα, θώρακα και κοιλιακή χώρα. 

Στις ενήλικες μορφές τους, αν δεν έχει χαθεί στα νυμφικά στάδια, διατηρούν έναν 

απλό, μεσαίο ναυπλιακό (γναθοποδικό) οφθαλμό. Έχουν ένα μόνο ζεύγος 

μονοσχιδών γναθικών ποδιών και τέσσερα ζεύγη μάλλον πεπλατυσμένων, 

δισχιδών θωρακικών κολυμβητικών εξαρτημάτων. Το πέμπτο ζεύγος ποδιών είναι 

υποπλασμένο. Το οπίσθιο τμήμα του σώματος χωρίζεται συνήθως από το 

εμπρόσθιο , που φέρει τα εξαρτήματα με μια έντονη άρθρωση. Διαθέτουν δύο 

ζεύγη κεραιών, με το ένα να εμφανίζεται μακρύτερο από το άλλο (Εικόνα 1.1). 

          Τα Κωπήποδα εμφανίζουν μεγάλη μορφολογική ποικιλότητα και εξελικτική 

πλαστικότητα. Έχουν πολλές παρασιτικές και ελεύθερες μορφές. Πολλά 

παρασιτικά είδη είναι είναι πολύ διαφοροποιημένα και τα ενήλικά τους είναι τόσο 

διαφοροποιημένα που δύσκολα αναγνωρίζονται ως αρθρόποδα.  
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Εικόνα 1.1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός κωπηπόδου της οικογένειας 

Calanoida 

 
Ενδιαίτημα  
 
 Τα Κωπήποδα τα συναντάμε στη θάλασσα και σχεδόν σε όλους τους βιοτόπους 

του γλυκού νερού. Πολλά είδη είναι πλαγκτονικά, αλλά τα περισότερα είναι 

βενθικά. Υπάρχουν και μερικά ηπειρωτικά είδη, τα οποία μπορούν να ζήσουν 

στους λιμναίους επίγειους βιοτόπους και σε άλλα υγρά επίγεια οικοσυστήματα, 

όπως τα έλη, κάτω από τα πεσμένα φύλλα των υγρών δασών, σε βάλτους, 

ρυάκια, στις εφήμερες λίμνες και αλλού. 
 

Οικολογική σημασία 
 
Τα ελεύθερα Κωπήποδα έχουν εξαιρετική οικολογική σημασία, αφού συχνά 

κυριαρχούν στο επίπεδο των καταναλωτών πρώτης τάξης των υδρόβιων 

βιοκοινωνιών και λόγω της εξαιρετικά μεγάλης βιομάζας τους, έχουν έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στον κύκλο του άνθρακα. Σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, το 

κωπήποδο Calanus αποτελεί το κυριότερο μέρος της τροφής σημαντικών, από 

οικονομική ή οικολογική άποψη ψαριών όπως είναι η ρέγγα, η σαρδέλα και άλλα 

είδη της οικογένειας Clupeidae, αλλά και προνυμφών μεγαλύτερων ψαριών. Μαζί 
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με τα Ευφασεώδη, αποτελεί σημαντική τροφή για ορισμένες φάλαινες και 

καρχαρίες. Μερικές φορές, όπως για παράδειγμα τα γένη Cyclops και Diaptomus, 

μπορεί να αποτελούν σημαντικό τμήμα του πλαγκτού των γλυκών νερών. Πολλά 

είδη Κωπηπόδων είναι παρασιτικά σε μια μεγάλη ποικιλία άλλων θαλάσσιων 

ασπονδύλων και ψαριών του γλυκού και αλμυρού νερού. Μερικά από τα 

παρασιτικά είδη έχουν οικονομική σημασία. Μερικά είδη ελεύθερων Κωπηπόδων 

αποτελούν ενδιάμεσους ξενιστές για παράσιτα του ανθρώπου, όπως έιναι για 

παράδειγμα το Diphyllobothrium (ταινία) και Drancuculus (Νηματώδης), αλλά και 

για παράσιτα άλλων ζώων. 

 

 

1.1.2 Στοιχεία βιολογίας και συστηματικής του μελετώμενου 
είδους, Paracalanus parvus (Claus, 1863) 

 
Το P.parvus αποτελεί ένα αποκλειστικά χορτοφάγο (Tinomin,1971; Binet,1973; 

Belfquih, 1980), κοσμοπολίτικο, ευρύθερμο είδος κωπηπόδου. Σύμφωνα με τους 

Belfquih (1980) και Somoue (2005), έχει μέγιστη αφθονία το καλοκαίρι και την 

άνοιξη και πολλές φορές η κατανομή του περιορίζεται από τις τοπικές 

υδρολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες (Furnestin, 1960).  

 
Συστηματική ταξινόμηση  
 

Η συστηματική ταξινόμηση του είδους Paracalanus parvus (Claus, 1863), μπορεί 

να περιγραφεί συνοπτικά στον Πίνακα 1.1. 
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Πίνακας 1.1. Συστηματική ταξινόμηση του είδους Paracalanus parvus 

 

Βασίλειο (Kingdom) Animalia 
Φύλο (Phylum) Arthropoda 
Κλάση (Class) Crustacea 
Τάξη (Order) Copepoda 
Υποτάξη (Sub-Order) Calanoida 
Οικογένεια (Family) Paracalanidae 
Γένος (Genus) Paracalanus 

Species (Είδος) Paracalanus parvus 
 

 

 Η οικογένεια Paracalanidae αποτελείται από τα γένη 

 Acrocalanus , Giesbrecht, 1888 

 Bestiolina , Andronov, 1991 

 Delibus ,Vives & Shmelava, 2007 

  Delius , Andronov, 1972 

  Paracalanus, Claus, 1863 

  Parvocalanus,  Andronov, 1970 

  Pseudoparacalanus,  Robinson, 1948 

 

Υπάρχουν 23 είδη που ανήκουν στο γένος Paracalanus και είναι τα εξής : 

 P. aculeatus, Giesbrecht, 1888 

 P.brevispinatus, Shen & Lee 

 P.campaneri, Björnberg T.K.S., 1982 

 P.clevei, Carl, 1907 

 P. crassirostris,Dahl F., 1894 

 P. denudatus, Sewell, 1912 

 P. dubia, Sewell, 1912 

 P.elegans, Adronov, 1972 

 P.elongatus, Dana, 1848 

 P.gracilis, Chen & Zhang, 1965 

 P. indicus, Wolfenden , 1905  
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 P.intermedius, Shen & Bai, 1965  

 P.langunaris, Grandori, 1912 

 P.latus, Adronov, 1972 

 P.mariae, Brady, 1918 

 P. nanus, G.O. Sars, 1925 

 P. parvus, Claus, 1863 

 P. pygmaeus, Claus, 1863 

 P. quasimodo, Bowman, 1971 

 P. scotti, Fruchtl, 1923 

 P.serratipes, Sewell, 1912 

 P.serrulus, Shen & Lee, 1963 

 P.tropicus, Adronov, 1977 

 

Η ταξινομική του γένους Paracalanus, όπως και των περισσοτέρων κωπηπόδων, 

έχει στηριχτεί αποκλειστικά σε μορφολογικούς χαρακτήρες, αποτελεί μία δύσκολη 

διαδικασία και συχνά υφίσταται αναθεωρήσεις. 

 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά
 
To P. parvus είναι ένα κωπήποδο 

μικρότερο από 1mm (συνήθως 0,6 – 1,3 

mm) στο μήκος. Μορφολογικά οι 

διαφοροποιήσεις που διαθέτει σε σχέση 

με τα άλλα Κωπήποδα είναι οι εξής. Το 

είδος αυτό διαθέτει μόνο 3 θωρακικά 

τμήματα διαχωρισμένα μεταξύ τους 

επειδή η πρώτη κεραία έχει ενσωματωθεί 

με το κεφάλι και η πέμπτη αντίστοιχα έχει 

ενσωματωθεί με το τέταρτο θωρακικό 

τμήμα. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι το 

αριστερό πόδι είναι πολύ μικρότερο από 

 14

Εικόνα 1.2.  Αρσενικό και θηλυκό άτομο  

Paracalanus parvus (Claus, 1863)



το δεξί και το ουρόσωμά του είναι παχύ και αποτελείται από τέσσερα τμήματα 

(Εικόνα 1.2). 

 
Γεωγραφική εξάπλωση του είδους 
 
Είδη του Paracalanus είναι ευρέως διασκορπισμένα στον παγκόσμιο ωκεανό, 

από τα οποία το Paracalanus parvus είναι πιο σημαντικό καθώς κυριαρχεί στις 

περισσότερες θάλασσες. 

Ως κοσμοπολίτικο είδος, μπορούμε να το βρούμε στις ακτές τις Φλόριντα και τον 

Κόλπο του Μεξικού, μέχρι τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και σε μεγάλη 

αφθονία στις θάλασσες της Ιαπωνίας. (βλ.χάρτη κατανομής του είδους – Εικόνα 

1.3). Υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες μελέτες που επαληθεύουν την ύπαρξη του 

κωπηπόδου αυτού σε πολλές από τις περιοχές που φαίνονται στον χάρτη ( π.χ. 

Boxshall G., 2001 ; Siokou – Frangou et al., 2004). 

 

Εικόνα 1.3. Χάρτης κατανομής του είδους Paracalanus parvus (από OBIS-Ocean 

Biogeographic Information System στις 17-01-2010)
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http://www.iobis.org/OBISWEB/ObisControllerServlet?searchCategory=/AdvancedSearchServlet&genus=%5bgenus%5d&species=%5bepithet%5d&Subspecies=%5bsubspecific_epithet%5d&sciname=%5bgenus%5d+%5bepithet%5d


 
1.3. Μοριακή Φυλογένεση 
 
 
1.3.1 Φυλογένεση και Συστηματική 
 
Συστηματική Βιολογία καλείται ο κλάδος των βιολογικών επιστημών που έχει ως 

στόχο την αναγνώριση και τη σύγκριση των ζωντανών οργανισμών και τη μελέτη 

των μεταξύ τους σχέσεων. Επομένως, είναι ένας κλάδος θεμελιώδης για τη 

βιολογία. Πολύ συχνά συγχέεται με τον όρο ταξινομική που είναι η κατάταξη με 

νόμους και η ονοματολογία των οργανισμών (Futuyama, 1991). Με βάση τις 

μεταξύ τους ομοιότητες, οι οργανισμοί μπορούν να ομαδοποιηθούν, με το 

σκεπτικό ότι ο βαθμός ομοιότητάς τους καθορίζεται από το πόσο μακριά ή κοντά 

στο παρελθόν έζησε ο κοινός τους πρόγονος. Με άλλα λόγια, η συστηματική 

ταξινόμηση των οργανισμών βασίζεται σε εξελικτικά πρότυπα και πρέπει να 

αντικατοπτρίζει τις μεταξύ τους φυλογενετικές σχέσεις (Futuyama, 1991). 

          Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η αναπαράσταση των φυλογενετικών σχέσεων 

των οργανισμών προσεγγιζόταν αποκλειστικά με βάση τις μορφολογικές τους 

ομοιότητες και τη βοήθεια των απολιθωματικών τους καταγραφών. Τα δεδομένα 

αυτά δεν ήταν πάντοτε επαρκή ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι 

φυλογενετικές σχέσεις των οργανισμών, αφού οι μορφολογικοί χαρακτήρες δεν 

αντικατοπτρίζουν πάντοτε πιστά τη φυλογενετική συγγένεια, καθώς επηρεάζονται 

σε μεγάλο βαθμό από περιβαλλοντικικούς παράγοντες. 

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

μελέτες περιορίζονταν στην καταγραφή του μορφολογικού πολυμορφισμού και 

τον προσδιορισμό μορφολογικά διαφοροποιημένων πληθυσμών (υποείδη) που 

καταλαμβάνουν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Τα υποείδη θεωρούνται 

ενδιάμεσα στάδια στη διαδικασία της ειδογένεσης, αλλά η μορφολογική τους 

διαφοροποίηση δεν επαρκούσε για να θεμελιωθούν υποθέσεις που να 

ερμηνεύουν τον διαχωρισμό τους και το βαθμό διαφοροποίησής τους. 
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1.3.2 Φυλογένεση και μοριακές τεχνικές 
 

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων που 

διέπουν τα τάξα έχει αποδειχθεί ότι είναι η σύγκριση τμήματος ή ολόκληρης της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας συγκεκριμένων γενετικών τόπων. Σε γενικές γραμμές 

η χρήση των μοριακών δεδομένων στη φυλογένεση έχει τύχει πολύ μεγάλης 

αποδοχής ακόμα και από πολύ φανατικούς οπαδούς της μορφολογικής 

προσέγγισης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι μορφολογικοί χαρακτήρες 

αποτυγχάνουν να δώσουν ξεκάθαρη εικόνα για την εξελικτική ιστορία των 

μελετώμενων τάξων (Michel-Salzat & Bouchon, 2000). 

          Η ανάπτυξη νέων μοριακών τεχνικών, όπως οι τεχνικές προσδιορισμού της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) και η αλυσιδωτή αντίδραση της 

πολυμεράσης  (Polymerase Chain Reaction, PCR), έφεραν επανάσταση στο 

χώρο της εξελικτικής βιολογίας. Η ανάγνωση των μορίων του DNA αποκάλυψε 

ότι, πέρα από το ρόλο τους ως φορείς της κληρονομικότητας, αποτελούν 

καταγραφές της εξελικτικής ιστορίας των οργανισμών. Ο κλάδος της εξέλιξης που 

χρησιμοποιεί μοριακά δεδομένα έχει σκοπό να αποκαλύψει αυτές τις καταγραφές, 

να συμπληρώσει τα κενά, να βάλει σε τάξη την πληροφορία και να την 

αποκρυπτογραφήσει. Με τη βοήθεια των σύγχρονων μοριακών εργαλείων και των 

μεθόδων φυλογενετικής ανάλυσης μπορεί να αναπαρασταθούν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια οι φυλογενετικες σχέσεις των οργανισμών και η εξελικτική τους ιστορία. 
 

 

1.3.3 Φυλογεωγραφία 
 

Η επιστήμη της φυλογεωγραφίας είναι το πεδίο έρευνας που ασχολείται με τις 

αρχές και τις διαδικασίες που καθορίζουν τα γεωγραφικά πρότυπα των 

εξελικτικών γραμμών, ειδικά εκείνων εντός του είδους, αλλά ακόμα και μεταξύ 

στενά συγγενικών εξελικτικά ειδών. Όπως υποδηλώνει η ετυμολογία της λέξης, 

αποτελεί έναν συνδυασμό των επιστημών της βιογεωγραφίας και της 

φυλογένεσης. Είναι μια σύνθετη επιστήμη, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι 
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διαφορετικών μικροεξελικτικών και μακροεξελικτικών συνιστωσών, όπως η 

μοριακή βιολογία, η παλαιοντολογία, η γεωλογία και η παλαιογεωγραφία. Από το 

1987, που πρωτοχρησιμοποιήθηκε ο όρος, έχουν γίνει δεκάδες μελέτες που 

σταδιακά αποκαλύπτουν τις αρχές και τα πρότυπα της γεωγραφικής 

διαφοροποίησης των πληθυσμών (Avise, 2000). 

          Ως παρακλάδι της βιογεωγραφίας, η φυλογεωγραφία προσπαθεί να 

μελετήσει και να ερμηνεύσει τη σύγχρονη γεωγραφική κατανομή των διαφόρων 

εξελικτικών γραμμών των οργανισμών και τον τρόπο που ιστορικές διαδικασίες 

έχουν επηρεάσει την εξάπλωση και την εξέλιξη των οργανισμών (Avise, 2000). 

         Ο βικαριανισμός και η διασπορά είναι οι δύο βασικές βιογεωγραφικές 

ερμηνείες των γεωγραφικών κατανομών  που εξηγούν τον χωρικό διαχωρισμό 

των ταξινομικών μονάδων.Υπό βικαριανιστικές συνθήκες, οι πληθυσμοί ή 

ανώτερες ταξινομικές μονάδες διαχωρίζονται όταν λίγο έως πολύ η συνεχής 

κατανομή της προγονικής μορφής κατακερματίζεται από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, όπως φαινόμενα ορογένεσης, διασπάσεις ηπειρωτικών μαζών, 

ευστατικά φαινόμενα (Croizat et al.,1974; Nelson & Rosen, 1981; Humphries & 

Parenti, 1986; Myers & Giller,1988). Κατά τη διασπορά, μια ταξινομική μονάδα 

αποκτά τη σημερινή της κατανομή μέσω ενεργητικής ή παθητικής διασποράς από 

ένα ή περισσότερα προγονικά κέντρα προέλευσης (Briggs, 1974). 

 O βικαριανισμός και η διασπορά είναι ιστορικά φαινόμενα, ο σχετικός ρόλος των 

οποίων στις διάφορες περιπτώσεις μπορεί να σταθμιστεί στο πλαίσιο της 

φυλογενετικής ανάλυσης.Στην πιο απλή της μορφή, η φυλογεωγραφία ασχολείται 

με τη χωρική κατανομή των απλοτύπων, των οποίων οι φυλογενετικές σχέσεις 

είναι γνωστές ή μπορούν να εκτιμηθούν.  

 
 

1.1.3.1  Μιτοχονδριακό DNA και πλεονεκτήματά του ως μοριακού 
δείκτη σε φυλογεωγραφικές μελέτες 

 

Ένα μικρό ποσοστό (<1%) του DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων δεν είναι 

πυρηνικό και είναι τοποθετημένο σε οργανίδια του κυτταροπλάσματος που 
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ονομάζονται μιτοχόνδρια. Τα μιτοχόνδρια είναι τα οργανίδια παραγωγής 

ενέργειας των ευκαρυωτικών κυττάρων, μέσα στα οποία λαμβάνουν χώρα οι 

μεταβολικές διαργασίες διάσπασης της γλυκόζης και παραγωγής ΑΤΡ μέσω της 

διαδικασίας της oξειδωτικής φωσφορυλίωσης. Το μιτοχονδριακό DNA είναι ένα 

μικρό, δίκλωνο, κυκλικό, υπερελικωμένο μόριο που υπάρχει σε πολλά αντίγραφα 

μέσα στα μιτοχόνδρια. Εξαίρεση αποτελούν δύο είδη του γένους Hydra (Warrior & 

Gall, 1985) και το πρωτόζωο Paramecium (Prichard et al., 1990), που φέρουν 

γραμμικά μόρια DNA. Το μέγεθός του κυμαίνεται από 16 έως 20 χιλιάδες ζεύγη 

βάσεων (Brown, 1983; Moritz et al., 1987). Οι δύο αλυσίδες του mtDNA 

χαρακτηρίζονται ως ελαφριά L 

(light) και βαριά H (heavy) 

αντίστοιχα, και αντανακλούν 

σημαντικές διαφορές στο 

περιεχόμενό τους σε Γουανίνη και 

Θυμίνη (G + T). 

Σε όλα τα πολυκύτταρα ζώα που 

έχουν μελετηθεί, καθώς και σε 

μερικά πρωτόζωα, το mtDNA 

περιλαμβάνει την ίδια ομάδα 37 

γονιδίων: 22 γονίδια μεταφορικών 

RNA (tRNA), 13 πρωτεϊνικά 

γονίδια, 

 2 ριβοσωμικά RNA (16sRNA και   

12sRNA) και την περιοχή ελέγχου (D-loop) που είναι μη κωδική και ελέγχει την 

αντιγραφή του DNA και τη μεταγραφή του RNA (Avise et al., 1987), (Εικόνα 1.4). 

Τα μιτοχονδριακά γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεϊνες, είναι υπεύθυνα για τη 

σύνθεση υπομονάδων ενζύμων που εμπλέκονται στην αναπνευστική αλυσίδα 

μεταφοράς ηλεκτρονίων. Τα γονίδια αυτά είναι: 7 υπομονάδες της 

αφυδρογονάσης του NADH (ND1, 2, 3, 4, 4L, 5 και 6), 1 υπομονάδα του 

κυτοχρώματος b, 3 υπομονάδες της οξειδάσης του κυτοχρώματος c (COI, II, III) 

και 2 υποομάδες της μιτοχονδριακής συνθετάσης του ΑΤΡ (ΑΤΡάση 6 και 8) 

Εικόνα 1.4. Δομή του μιτοχονδριακού DNA του   
κωπηπόδου Tigriopus japonicus (Machida et al, 2002) 
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(Moritz et al., 1987). Οι εξελικτικές αλλαγές που συμβαίνουν στο mtDNA είναι 

συνήθως απλές και αφορούν αντικαταστάσεις βάσεων και μεταλλαγές στο μήκος, 

οι οποίες συμβαίνουν συνήθως στις μικρές μη κωδικές περιοχές (Brown, 1985; 

Meyer, 1993).  

Τις τελευταίες δεκαετίες το mtDNA έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα σε μελέτες 

που αφορούν τη δομή πληθυσμών και τη γονιδιακή ροή, τον υβριδισμό, τη 

βιογεωγραφία και τις φυλογενετικές σχέσεις (Moritz et al., 1987; Avise, 1994), 

αφού διαθέτει μία σειρά από χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμο 

σύστημα για την ανίχνευση γενετικών διαφορών σε διαειδικό και ενδοειδικό 

επίπεδο. Τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει το mtDNA, τόσο από εξελικτική όσο 

και από τεχνική άποψη είναι τα εξής : 

(1) Παρουσιάζει μητρικό τρόπο κληρονόμησης. Συνεπώς οι διαφοροποιήσεις 

που παρατηρούνται είναι καθαρά αποτέλεσμα μεταλλαγών και όχι 

ανασυνδυασμών (Hagelberg, 1994). Βέβαια, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 

ενδείξεις ότι ανασυνδυασμός παρατηρείται και στο μιτοχονδριακό DNA 

ορισμένων οργανισμών (Zouros et al., 1994; Ladoukakis & Zouros,2001a, b). 

(2) Ο υψηλός αριθμός των αντιγράφων του στα κύτταρα (100άδες έως 

1000άδες) (αντίγραφα του nDNA : ένα στους απλοειδείς και δύο στους 

διπλοειδείς οργανισμούς) (Futuyama, 1991). 

(3) Είναι πολύ καλά χαρακτηρισμένο σε σχέση με το nDNA (Hagelberg, 1994) 

(4) Είναι απλοειδές και έχει απλή γενετική δομή 

(5) Απουσιάζουν από αυτό στοιχεία του πυρηνικού DNA, όπως τα μεταθετά 

στοιχεία, τα ψευδογονίδια, τα ιντρόνια και το επαναληπτικό DNA (Avise et al., 

1987) 

(6) Ο γρήγορος ρυθμός εξέλιξης το καθιστά πολύτιμο εργαλείο για εξελικτικές και 

φυλογενετικές μελέτες. Το mtDNA φαίνεται να εξελίσσεται 5-10 φορές 

ταχύτερα συγκρινόμενο με το μοναδικό (μη επαναλαμβανόμενο) πυρηνικό 

DNA (scnDNA, single copy nuclear DNA). Αρχικά είχε θεωρηθεί συντηρητικό 

μόριο επειδή κωδικοποιεί πρωτεїνες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στον κυτταρικό μεταβολισμό. Η απόκλιση σε σιωπηλές θέσεις δομικών 

γονιδίων μπορεί να είναι 10% ανά εκατομμύρια έτη  (στα πρωτεύοντα), δέκα 
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φορές δηλαδή ταχύτερη από αυτή που παρατηρείται σε πυρηνικά δομικά 

γονίδια. Ο γρήγορος ρυθμός εξέλιξης του mtDNA μας επιτρέπει τη 

χρησιμοποίηση των αλληλουχιών του για την επίλυση φυλογενετικών 

προβλημάτων σε διαειδικό ή ενδοειδικό επίπεδο, αλλά όχι ανώτερων 

ταξινομικών βαθμίδων. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο (Avise et al., 

1987). 

 
 
1.4. Η συμβολή της Μοριακής Βιολογίας στη μελέτη 
εξελικτικών  σχέσεων κωπηπόδων –  
Φυλογεωγραφικές μελέτες σε άλλα κωπήποδα πέρα 
από το μελετούμενο  
 
Η μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, σε επίπεδο είδους καθώς επίσης και η 

γενετική ποικιλομορφία μεταξύ ειδών, είναι απαραίτητη για την κατανόηση των 

προτύπων και των διαδικασιών στη θαλάσσια ειδογένεση, οικολογία και δυναμική 

των πληθυσμών. 

          Στους πλαγκτονικούς οργανισμούς η αναγνώριση ειδών τις πιο πολλές 

φορές γίνεται χρησιμοποιώντας λίγους μορφολογικούς χαρακτήρες, οι οποίοι 

συνήθως παρουσιάζουν ποσοτική ενδοειδική επικάλυψη ή είναι εμφανείς σε 

μερικά μόνο οντογενετικά στάδια κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους (Bradford 

1988; Knowlton 1993; Bucklin et al 1999, 2003; Lee 2000; Hill et al., 2001). 

          Έχει επίσης αποδειχθεί ότι πολλοί πλαγκτονικοί οργανισμοί μπορεί να 

εμφανίζουν εξελικτική μορφολογική πλαστικότητα ως απόκριση σε 

περιβαλλοντικές συνθήκες ή ως απόκριση στην πίεση που δέχονται από τους 

θηρευτές τους (Frost 1971,1974; Furnestin 1979; Fleminger and Hulsemann 

1987; Lass and Spaak 2003; Spirak and Schubart 2003; Peijneburg and Pierrot – 

Bults 2004). 

          Αυτό σημαίνει ότι αν οι ευδιάκριτοι μορφολογικοί χαρακτήρες δεν βρεθούν 

σε πληθυσμούς της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, η ταυτοποίηση ειδών με μη-

επικαλυπτόμενες κατανομές βασισμένη σε ποσοτικούς χαρακτήρες θα πρέπει να 

γίνει με ιδιαίτερη προσοχή (Bucklin et al., 1999). Στη συμπατρία, η απουσία 
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συνέχειας στη μορφολογία υποδεικνύει μια έλλειψη υβριδισμού αλλά η 

μορφολογική ομοιότητα δεν αποκλείει την παρουσία πρόσθετων κρυπτικών 

ειδών. Σε δημοσιευμένες μελέτες του, ο Knowlton  (1993, 2000) αναφέρει την 

παρουσία κρυπτικών ειδών (cryptic species) στους ωκεανούς και τονίζει ότι το 

φαινόμενο αυτό είναι αρκετά διαδεδομένο. 

           Ο άμεσος έλεγχος για αναπαραγωγική απομόνωση, ώστε να επιτευχθεί η 

ταυτοποίηση ειδών, είναι σπάνια εφικτός (Lee 2000; Riginos and McDonald 

2003), ενώ έμμεσες ενδείξεις όπως διαφοροποιημένοι μορφολογικοί, 

φυσιολογικοί, χρωμοσωμικοί, γενετικοί χαρακτήρες  και χαρακτήρες 

συμπεριφοράς συχνά υιοθετούνται. Μερικές φορές, όμως, ίσως υπάρχει μικρή 

σχέση μεταξύ μορφολογίας, γενετικής διαφοροποίησης και γεωγραφικής 

κατανομής με την αναπαραγωγική επιτυχία (π.χ. στο κωπήποδο Eurytemora 

affinis, βλ.Lee 2000, Lee & Frost 2002).  

          Ακόμα, ο συνδυασμός των μορφολογικών και μοριακών δεδομένων μπορεί 

όχι μόνο να βοηθήσει τη σωστή εκτίμηση της ταξινόμησης των θαλάσσιων 

οργανισμών, αλλά επίσης, να επιτρέψει την ανίχνευση μορφολογικών 

ποικιλομορφιών με σημαντική συστηματική αξία (Knowlton 2000; Rocha – 

Olivares et al., 2001; Goetze 2003). Δεδομένα από αλληλουχίες DNA, παρέχουν 

συμπληρωματικά και πληροφοριακά φυλογενετικά δεδομένα για τον καθορισμό 

εξελικτικών σχέσεων μεταξύ παρόμοιων ειδών (Palumbi and Benze 1991; Bucklin 

et al 1992; Knowlton et al., 1993).  

          Έχουν γίνει μέχρι σήμερα αρκετές μελέτες που αφορούν τη μοριακή 

συστηματική των κωπηπόδων. Οι Burton και Lee (1994) ήταν από τους πρώτους 

που εξέτασαν ενδοειδικές σχέσεις από διαφορετικούς πληθυσμούς Tigriopus 

californicus χρησιμοποιώντας το γονίδιο της μικρής υπομονάδας της 

κυτοχρωμικής οξειδάσης Ι (COI) και το γονίδιο της πυρηνικής ιστόνης Η1. Οι 

Bucklin et al (1992, 1995) χρησιμοποίησαν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες ενός 

τμήματος μιτοχονδριακού γονιδίου 16sRNA για να αποδείξει τις διαειδικές 

σχέσεις 3 ειδών Calanus και ενός είδους Metridia στη μία μελέτη, και αντίστοιχα 

τις σχέσεις 6 ειδών Calanus, 3 ειδών Metridia  και ενός είδους Nannocalanus 

στην άλλη, ενώ αργότερα (1999) με ένα τμήμα της μικρής υπομοναδας της 
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κυτοχρωμικής οξειδάσης (COI), προσπάθησε να μελετήσει την φυλογεωγραφία 8 

ειδών κωπηπόδων από 3 διαφορετικά γένη (Calanus, Neocalanus, 

Pseudocalanus) και 34 διαφορετικών ειδών από τις οικογένειες Calanidae και  

Clausocalanidae.  

Με τη φυλογεωγραφία του είδους Calanus hegloandicus και Calanus euxinus 

ασχολήθηκε οι Ε.Unal et al (2006), ενώ η Machid R.J και η M. Tanguchi 

αντίστοιχα, με τη φυλογεωγραφία των πελαγικών κωπηπόδων του γένους 

Neocalanus (2006). 

Όσον αφορά τον μελετώμενο οργανισμό Paracalanus parvus έχει γίνει τελευταία 

μία προσπάθεια μοριακής ταυτοποίησης του με τη χρήση RFLPs (Jagodeesan L. 

et al, 2009), ενώ δεν υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες που να αφορούν τη 

φυλογεωγραφία του είδους.  
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2.1 Συλλογή Βιολογικού Υλικού - Δειγματοληψία 
 
Τα δείγματα των κωπηπόδων συλλέχθηκαν τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 

2008 (Πίνακας 2.1), από 2 θαλάσσιες περιοχές της ΒΔ Μεσογείου, από 2 

σταθμούς στη Μαύρη Θάλασσα και από 1 σταθμό στο στενό του Γιβραλτάρ, 

(Εικόνα 2.1). Τα στοιχεία των σταθμών δειγματοληψίας και ο αριθμός των 

δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στον Πίνακα 2.1.  

 

 
Εικόνα 2.1.  Οι σταθμοί δειγματοληψίας, για το κωπήποδο Paracalanus parvus 

 

 

Η συλλογή έγινε κατά τη διάρκεια δύο ταξιδίων στις περιοχές αυτές, στα πλαίσια 

του ερευνητικού προγράμματος SESAME. Ο απώτερος σκοπός του 

προγράμματος SESAME είναι η συλλογή χωρικών και χρονικών δεδομένων που 

αφορούν τη βιοποικιλότητα του ζωοπλαγκτού στις αναφερόμενες θαλάσσιες 
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περιοχές και η στατιστική επεξεργασία τους, ώστε να ελεγχθούν οι τάσεις και να 

προσδιοριστούν οι σχέσεις διαφορετικών ειδών. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν 

στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για τον υπολογισμό μακροχρόνιων 

αλλαγών στο θαλάσσιο περιβάλλον, που ίσως να σχετίζονται με την κλιματική 

αλλαγή ή με την αυξημένη ανθρωπογενή πίεση.  
 

Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικά των σταθμών συλλογής των δειγμάτων 

κωπηπόδων 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

SONIC 
DEPTH 

(m) 
ΒΑΘΟΣ 

(m) 

S – IT4-017 ΒΔ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ppar_IT1 6 04/04/2008 42ο 33’0.18’'Ν 5ο1’1.86’'Ε 1910 0-200 

S - IT4 - 
015 

ΒΔ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ppar_IT2 3 05/4/2008 41o1’60.00’’Ν 5o20’0.60’'Ε 2637 0-200 

S – BG01 - 
01 

ΜΑΥΡΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ Ppar_Bul1 1 16/04/2008 43o22’0.00’'Ν 28o30’0.00’'Ε 32 0-27 

S – BG01 - 
09 

ΜΑΥΡΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ Ppar_ Bul2 2 03/10/2008 43o9’60.00’'Ν 28o40’0.00’'Ε  92 0-90 

6 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ Ppar_Esp2 10 13/04/2008 35ο54’60.00’'Ν 5ο45’0.00’'W 1000 121 

 

 
Μέθοδος δειγματοληψίας
 

Μία γενική μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε σε όλους τους σταθμούς 

είχε ως εξής. Αρχικά, συλλέχθηκαν τα δείγματα με δίχτυ WP2 και  κάθετες 

σύρσεις  σε μήκος στήλης νερού 0 – 200m με προσοχή ώστε να υπάρχει η 

ελάχιστη δυνατή καταστροφή στο πλαγκτόν. Στη συνέχεια, αφαιρέθηκε από τα 

δείγματα η περίσσεια ποσότητα νερού (π.χ. με την τοποθέτησή τους σε πλέγμα 

μικρότερο από το δίχτυ) και τοποθετήθηκαν σε δοχείο όπου και τους προστέθηκε 

αιθυλική αλκοόλη 95% σε όγκο 3 με 4 φορές περισσότερο από τον δικό τους 

όγκο. 

Μετά από 24 ώρες, η αλκοόλη αντικαθιστόταν με φρέσκια. Μετά το βήμα αυτό, 

ελέγχονταν τα δείγματα τακτικά για τυχόν εξάτμιση της αλκοόλης, έως ότου 

μεταφερθούν στο εργαστήριο για την ταυτοποίησή τους. Αφού ταυτοποιούνταν τα 
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δείγματα από ειδικούς ταξινομιστές τα παραλαμβάναμε ανά είδος και τα 

διαχωρίζαμε ανά άτομο. Αυτά τελικά, φυλάσσονταν στους -4o C μέχρι τη μοριακή 

τους επεξεργασία.  

Σε κάποιες από τις τελικές μας αναλύσεις, συμπεριλήφθηκαν και αλληλουχίες από 

τη βάση μοριακών δεδομένων (GenBank) του διαδικτύου NCBI (National Centre 

of Biotechnology Information) (http://ncbi.nlm.nih.gov), οι οποίες παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2.2. 

 

Πίνακας 2.2. Οι κωδικοί αριθμοί των δειγμάτων, τα είδη και οι οικογένειες στις 

οποίες ανήκουν, ο σταθμός ή η περιοχή συλλογής τους και ο αριθμός των 

δειγμάτων από κάθε περιοχή 

 

Είδος Κωδικοί αριθμοί 
GenBank Οικογένεια Περιοχή συλλογής 

Paracalanus parvus EU856804 Paracalanidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Paracalanus parvus EU856802 Paracalanidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Paracalanus parvus EU599545 Paracalanidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Paracalanus parvus EU856803 Paracalanidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Paracalanus parvus AF474110 Paracalanidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Paracalanus parvus EU599546 Paracalanidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Paracalanus parvus AF474111 Paracalanidae ΒΔ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Paracalanus parvus EU856801 Paracalanidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Paracalanus aculeatus EU856807 Paracalanidae ΒΔ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Acrocalanus monachus EU599511 Paracalanidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Clausocalanus farrani AF462312 Clausocalanidae B.ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Clausocalanus pergens AF513643 Clausocalanidae N.ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Clausocalanus parapergens AF332775 Clausocalanidae ΑΙΓΑΙΟ 
Undinula vulgaris EU599561 Calanidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Skistodiaptomus pallidus EU825117 Diaptomidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
Boeckella gracilis DQ356555 Centropagidae ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
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2.2  Εργαστηριακές μέθοδοι 
 

Η τυπική διαδικασία που ακολουθήθηκε στο εργαστήριο μετά τη συλλογή των 

δειγμάτων, την ταυτοποίησή τους και τον διαχωρισμό τους στο εργαστήριο, 

περιλάμβανε τα ακόλουθα στάδια: 

1) Εξαγωγή ολικού DNA 

2) Πολλαπλασιασμό τμήματος του μιτοχονδριακού γονιδίου της πρώτης 

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

της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, 

PCR) 

3) Καθαρισμό του προϊόντος της PCR 

4) Προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (Sequencing) 

 

2.2.1. Εξαγωγή ολικού DNA  
 
Η απομόνωση ολικού DNA από μικρά μετάζωα είναι δύσκολη και συχνά οδηγεί σε 

ένα μεγάλο ποσοστό ανεπιτυχών πολλαπλασιασμών μέσω της αλυσιδωτής 

αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR).  

Πολλά είδη μεταζώων μικρότερα από 1mm στο μήκος (γενικά μικρότερα από 

10μg ξηρού βάρους), όπως είναι και το μελετώμενο είδος Paracalanus parvus, 

έχουν μικρή ποσότητα DNA και γενικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ολόκληρος ο 

οργανισμός στο πρωτόκολλο της εξαγωγής.  

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν 2 μέθοδοι εξαγωγής ολικού 

DNA. 

(1)  μία τροποποίηση του πρωτοκόλλου που περιγράφεται σε ένα εμπορικά 

διαθέσιμο προιόν (GeneReleaser, BioVentures, Inc), για τη εξαγωγή και 

πολλαπλασιασμό DNA από μικρά θαλάσσια μετάζωα σύμφωνα με τους Schizas 

et al.,1997. 

(2) ένα πρωτόκολλο εξαγωγής DNA από άτομα νηματωδών (WIm B. et al., 2008)  

Λεπτομερή πρωτόκολλα των μεθόδων, αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 
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2.2.2  Aλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) και 
πολλαπλασιασμός του γονιδίου-στόχου 

 
Το γονίδιο που επιλέξαμε για την προσέγγιση των φυλογενετικών-

φυλογεωγραφικών σχέσεων ανάμεσα σε πληθυσμούς του P. parvus, είναι το 

μιτοχονδριακό γονίδιο που κωδικοποιεί την υπομονάδα Ι της οξειδάσης του 

κυτοχρώματος c ή αλλιώς το γονίδιο COI. 

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction,PCR) 

αποτελεί μία σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη της Μοριακής Βιολογίας και αποτελεί 

ένα πανίσχυρο εργαλείο σε φυλογενετικές μελέτες.  

          Με τη διαδικασία αυτή μπορούμε να πάρουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό 

αντιγράφων της επιθυμητής αλληλουχίας DNA, με τη χρησιμοποίηση ειδικών 

ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών (primers) και της ειδικής θερμοανθεκτικής 

πολυμεράσης (Ταq) του DNA. Οι δύο εκκινητές υβριδίζονται σε συμπληρωματικές 

θέσεις των δύο αλυσίδων στα άκρα του υπό ενίσχυση τμήματος DNA. Η τεχνική 

PCR θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη δεδομένου ότι το τελικό προιόν της μετά από 

30 – 40 κύκλους ανέρχται περίπου στο ένα δισεκατομμύριο αντίγραφα της 

αρχικής αλληλουχίας. 

 

Επιλογή των κατάλληλων εκκινητών 
 
Για τον πολλαπλασιασμό τμήματος της πρώτης υπομονάδας της κυτοχρωμικής 

οξειδάσης χρησιμοποιήθηκαν τα 3 ζεύγη εκκινητών που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.3. 
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Πίνακας 2.3. Τα ονόματα, οι αλληλουχίες και το μέγεθος των προїόντων  των 

εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν. Η αλληλουχία του πλήρους γονιδιώματος του 

είδους Tigriopus californicus (Acc. Number:AB_060648) χρησιμοποιήθηκε ως 

αλληλουχία αναφοράς για την εκτίμηση του μεγέθους των προϊόντων PCR. 

 

Όνομα εκκινητή Αλληλουχία εκκινητή 
Μέγεθος     
προїόντος 

HCO_Oith1 5' - GTAATTGCCCCAGCTAANAC – 3' 
LCO_Oith 5' – GGTCCTGTAATCATAAAGAAATTG - 3' 551bp 

HCO_Oith1 5' - GTAATTGCCCCAGCTAANAC – 3' 
LCO_1490 5' – GGTCAACAAATCATAAAGATATTG - 3' 551bp 

HCO_Oith2 5' – TACACTTCAGGGTGCCCAAAAAAT - 3' 
LCO_Oith 5' – GGTCCTGTAATCATAAAGAAATTG - 3' 656bp 

 
 

 

Αρχικά είχε επιλεγεί ένα ζεύγος εκκινητών (LCO1490, HCO2198), το οποίο 

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

σχεδιασθεί για να χρησιμοποιηθούν σε φυλογενετικές αναλύσεις διαφόρων 

φύλων ασπονδύλων (Folmer et al., 1994), αλλά μετά από πειραματική τους 

χρήση, κρίθηκαν ακατάλληλοι για την παρούσα μελέτη. 

Επειδή αρχικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν και η μελέτη της γενετικής 

δομής ατόμων του κωπηπόδου του είδους Oithona similis, είχαν σχεδιαστεί 

εκκινητές (LCO_Oith, HCO_Oith1, HCO_Oith2)  με βάση τον οργανισμό αυτό, 

από στοιχεία που ήταν δημοσιευμένα σε βάσεις δεδομένων (GenBank). Μετά από 

χρήση των συγκεκριμένων εκκινητών και στο μελετώμενο είδος Paracalanus 

parvus, αποδείχτηκε ότι μπορούσαν να δώσουν προїόν σε έναν ικανό αριθμό 

δειγμάτων, σε σχέση με άλλα ζεύγη που δοκιμάσθηκαν. Το ζεύγος LCO_Oith/ 
HCO_Oith1, σχεδιάστηκε για τον πολλαπλασιασμό ενός εσωτερικότερου 

τμήματος της COI, σε σχέση με το άλλο ζεύγος LCO_Oith/ HCO_Oith2, όπως 
φαίνεται και από τον Πίνακα 2.3.  
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Υλικά και Συνθήκες της αντίδρασης 
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.4) παρουσιάζονται τα υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση της PCR. Οι εκκινητές που 

χρησιμοποιήσαμε, τους προμηθευτήκαμε από το εργαστήριο Μικροχημείας του 

ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), ενώ η Taq DNA πολυμεράση 

κατασκευάστηκε στο εργαστήριο Γενετικής , όπου πραγματοποιήθηκε η παρούσα 

μελέτη. 

 

Πίνακας 2.4. Τα υλικά της αντίδρασης και οι συγκεντρώσεις τους που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου-στόχου 

 

 
Αρχική 

συγκέντρωση 
Συγκέντρωση στην 

αντίδραση 
Ρυθμιστικό 
διάλυμα (Taq 
buffer) 10x 1x 
Διάλυμα MgCl2 25mM 3,0mM 
Taq DNA 
πολυμεράση 5u/μl 0,05u/μl 
Εκκινητής Α  10μΜ 0,5μΜ 
Εκκινητής Β 10μΜ 0,5μΜ 
DNTPs 10μΜ 0,2μΜ 
DNA μήτρα 10x 1x 

 

Η αντίδραση PCR γινόταν σε τελικό όγκο 10 μl και περιλάμβανε 1μl αναραίωτο 

DNA από την εξαγωγή, 1,2 μl MgCl2, 0,2 dNTPs, 0,5μl από τον κάθε εκκινητή, 0,1 

μl Taq DNA πολυμεράση και 5,5μl ddH2O. 

 Ο ενζυμικός πολλαπλασιασμός του DNA πραγματοποιήθηκε σε συσκευή PCR, 

Biorad, και το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε περιελάμβανε τα εξής στάδια. 

Προεπώαση : 94o C για 3 min 

Σαράντα κύκλοι που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 

Αποδιάταξη (denaturation) : 94o C για 45 sec 

Πρόσδεση (annealing) : 44o C για 45 sec 

Επιμήκυνση (extension) : 72o C για 45 sec 
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Ένας κύκλος στους 72o C για 5 λεπτά 

2.2.3 Ηλεκτροφόρηση και καθαρισμός του προιόντος PCR
 
Μετά από κάθε αντίδραση, όλο το προϊόν ηλεκτροφορούταν σε πήκτωμα 

αγαρόζης 1% που περιείχε βρωμιούχο αιθίδιο. Από τη φωτογραφία που 

λαμβανόταν, με έκθεση του πηκτώματος σε υπεριώδες φως, ελεγχόταν η 

απόδοση της αντίδρασης καθώς και το μεγεθος του προϊόντος σε σύγκριση με 

marker 100 bp που ηλεκτροφορούταν στο ίδιο πήκτωμα. Αν το παραγόμενο 

προϊόν είχε το αναμενόμενο μέγεθος και εμφάνιζε μια έντονη οξεία ζώνη τότε 

προχωρούσαμε στα επόμενα βήματα της πειραματικής μας πορείας, αλλιώς 

επαναλαμβανόταν η PCR. 

Με αποστειρωμένο νυστέρι κόβονταν οι ζώνες που περιείχαν το προϊόν και στη 

συνέχεια γινόταν καθαρισμός με to kit καθαρισμού Nucleospin (Macherey – 

Nagel)  σύμφωνα με το πρωτόκολλο που συστήνει η εταιρεία. H αναλυτική 

παρουσίαση του πρωτοκόλου βρίσκεται στο Παράρτημα Ι. 

Μετά τον καθαρισμό τα δείγματα ήταν έτοιμα να χρησιμοποιηθούν για τον 

προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής τους  αλληλουχίας (sequencing), αφού πρώτα 

γινόταν φωτομέτρηση 1μl σε συσκευή NanoDrop  και ηλεκτροφόρηση 2 μl του 

τελικού διαλύματος σε αγαρόζη για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του 

προϊόντος της PCR. 

 

 

2.2.4 Αντίδραση αλληλούχησης και προσδιορισμού της 
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) 
 
Για την αντίδραση αλληλούχισης χρησιμοποιήθηκε για κάθε δείγμα, ποσότητα 

DNA μεταξύ 30-50 ng. Παρασκευάσθηκε διάλυμα 10 μl που περιείχε την ανάλογη 

ποσότητα DNA και ddH2O, 1.5 μl Buffer 5X, 1 μl Big Dye v.3.1 (Applied 

Biosystems) και 0.16 μl primer. 
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Για κάθε άτομο γίνονταν δύο αντιδράσεις, μία με κάθε έναν από τους δύο 

εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά στην PCR, ώστε να διαβαστεί 

πλήρως η αλληλουχία του μελετώμενου τμήματος του mtDNA μεταξύ των 2 

εκκινητών. 

Η Sequencing PCR περιλάμβανε τα εξής στάδια: 

♦ προεπώαση του DNA στους 96οC για 3 λεπτά. 

♦ 35 κύκλους που ο καθένας περιλάμβανε: αποδιάταξη στους 96οC για 10 

δευτερόλεπτα, πρόσδεση του εκκινητή στους 50οC για 20 δευτερόλεπτα και 

επιμήκυνση στους 60οC για 4 λεπτά.  

Μεταξύ κάθε σταδίου η μεταβολή της θερμοκρασίας ήταν 1οC / δευτερόλεπτο. 

♦ παραμονή στους 12οC. 

Μετά τη sequencing PCR ακολούθησε ο καθαρισμός του προϊόντος με το ίδιο 

πρωτόκολλο όπως και για το αρχικό προϊόν PCR (βλ. Παράρτημα Ι). 

Μετά τον καθαρισμό στα δείγματα προστέθηκαν 10 μl HiDi Formamide 

(Applied Biosystems) και έγινε αποδιάταξη του DNA στους 94 οC για 5 λεπτά 

(Denaturation) πριν τα δείγματα ηλεκτροφορηθούν σε αυτοποιημένη συσκευή 

προσδιορισμού νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (3700 DNA Sequencer της ABI 

PRISM). 

 
 

2.3 Επεξεργασία των αλληλουχιών - Μέθοδοι ανάλυσης 
των δεδομένων 
 
Μετά την αντίδραση αλληλούχησης, έγινε η ανάγνωση των αλληλουχιών από τα 

αρχεία νουκλεοτιδικών χρωματογραφημάτων με τη βοήθεια του προγράμματος 

Bioedit 7.0.0 (Hall,1999) και η σύνδεση των δύο τμημάτων αλληλουχιών που 

παρήχθησαν για κάθε άτομο. Κατόπιν, έγινε αναζήτηση στη βάση δεδομένων 

GenBank με το εργαλείο BLAST για αλληλουχίες που παρουσιάζουν υψηλό 

βαθμό ομοιότητας με τις παραχθείσες αλληλουχίες, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι 
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ανήκουν στο είδος P. parvus, αλλά και για να βρεθούν ομόλογες αλληλουχίες από 

συγγενικά είδη οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στη φυλογενετική ανάλυση. 

Στη συνέχεια έγινε στοίχιση των αλληλουχιών (alignment) με το πρόγραμμα 

CLUSTAL X (Thompson et al., 1997) ώστε να προσδιοριστούν οι ομόλογες θέσεις 

των αλληλουχιών, αφού με βάση τις διαφορές σε αυτές τις θέσεις υπολογίζονται 

οι εξελικτικές σχέσεις. 

Μετά τη στοίχιση οι αλληλουχίες ελέγχθηκαν ξανά ειδικά στις θέσεις που 

εμφανίζονταν ποικίλλουσες.  

 
2.3.1. Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων 
 

Στην πορεία της ανάλυσης, εκτιμήθηκαν οι γενετικές αποστάσεις (ανά ζεύγη) των 

αλληλουχιών με βάση τo μοντέλο p-distance και το διπαραμετρικό μοντέλο του 

Kimura (Kimura, 1981), με τη βοήθεια του φυλογενετικού προγράμματος MEGA (v 

4.0, Kumar et al. 2004). 

          Το μοντέλο p-distance αποτελεί την πιο απλή μέτρηση του βαθμού της 

νουκλεοτιδικής διαφοροποίησης και συγκεκριμένα αντιπροσωπεύει το ποσοστό p 

των νουκλεοτιδικών θέσεων στις οποίες δύο αλληλουχίες διαφέρουν 

          Το διπαραμετρικό μοντέλο του Kimura (1980), αποτελεί ένα από τα πιο 

γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης, 

που έχει αναπτυχθεί με σκοπό να εκτιμάται ο πραγματικός αριθμός 

νουκλεοτιδικών αλλαγών, βάσει μιας σειράς από παραμέτρους, όπως είναι η 

πιθανότητα υποκατάστασης ενός νουκλεοτιδίου από ένα άλλο και η συχνότητα 

κάθε νουκλεοτιδίου στις αλληλουχίες που μελετώνται. 

Άλλα μοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης είναι το μοντέλο των Jukes-Cantor 

(1969), το μοντέλο του Felsenstein (1981), το μοντέλο των Hasegawa, Kishino και 

Yano (1985) και το Γενικό Αντιστρεπτό Μοντέλο (General Reversible Model)  

(Rodriguez et al. 1990; Yang et al. 1994).  

 

2.3.2. Μέθοδοι Φυλογενετικής Ανάλυσης 
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Η επεξεργασία των δεδομένων μας έγινε με τη βοήθεια των εξής διαφορετικών 

μεθόδων φυλογενετικών αναλύσεων : 

 

− Μέθοδος σύνδεσης γειτόνων (Neighbor Joining) 

− Μέγιστη Πιθανοφάνεια (Maximum Likelihood / ML) 

          Η μέθοδος πλησιέστερου γείτονα (Neighbor Joining) πραγματοποιήθηκε με 

τη βοήθεια του προγράμματος Mega 4.0, ενώ η ανάλυση Μεγίστης 

Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood / ML) με το πρόγραμμα PAUP*. 

          Η κατασκευή ενός φυλογενετικού δένδρου με τη βοήθεια της NJ ανάλυσης, 

βασίζεται στη δημιουργία όλων των πιθανών στοιχίσεων που μπορούν να γίνουν 

ανά δύο στο σύνολο όλων των αλληλουχιών που έχουμε στη διάθεσή μας, 

εκτιμώντας τις γενετικές αποστάσεις μεταξύ τους με ένα από τα μοντέλα 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης.  

          Όσον αφορά την μέθοδοι μέγιστης πιθανοφάνειας, έχει ως σκοπό να βρεθεί 

δένδρο με τη μεγαλύτερη τιμή πιθανοφάνειας L. Επειδή η τιμή αυτή είναι συνήθως 

πολύ μικρή χρησιμοποιείται ο λογάριθμός της. Ο υπολογισμός της πιθανότητας 

γίνεται για κάθε νουκλεοτιδική θέση χωριστά από τη στιγμή που θεωρούμε ότι 

κάθε θέση εξελίσσεται ανεξάρτητα. Για να υπολογιστεί η πιθανότητα για κάποια 

συγκεκριμένη θέση, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα εξελικτικά σενάρια με βάση 

τα οποία οι χαρακτήρες των αλληλουχιών των κορυφών του δένδρου θα 

μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί. Προφανώς, κάποια από τα σενάρια είναι πιο 

πιθανά από άλλα, αλλά κάθε σενάριο έχει κάποια πιθανότητα να παράγει ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο παρατηρούμενων νουκλεοτιδίων. Έτσι η συνολική 

πιθανότητα για κάθε θέση είναι ίση με το άθροισμα των πιθανοτήτων όλων των 

διαφορετικών σεναρίων. Αφού υπολογιστούν οι πιθανότητες για κάθε θέση, η 

συνολική πιθανότητα δίνεται από το γινόμενο των τιμών πιθανοφάνειας κάθε 

θέσης. Οι μέθοδοι ΜΠ δεν εκτιμούν την τοπολογία ενός δένδρου αλλά μόνο το 

μήκος των κλάδων του. Απλά επιλέγεται η τοπολογία με τη μεγαλύτερη τιμή 

πιθανοφάνειας, υποθέτοντας ότι η τοπολογία με την καλύτερη εκτίμηση του 

μήκους των κλάδων είναι και η σωστή. Οι μέθοδοι αυτές είναι υπολογιστικά 

εξαιρετικά απαιτητικές και για μεγάλο σχετικά αριθμό αλληλουχιών είναι αδύνατη 

 35



η εξέταση όλων των διαφορετικών τοπολογιών. Έτσι χρησιμοποιούνται διάφοροι 

αλγόριθμοι αναζήτησης, οι οποίοι όμως δεν εγγυώνται την εύρεση του δένδρου με 

τη μέγιστη τιμή πιθανοφάνειας.  

Για την ανάλυση ML έπρεπε να γίνει αρχικά η επιλογή του καταλληλότερου 

μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. Ενώ έγινε και έλεγχος του 

φυλογενετικού δέντρου που προέκυψε από την ανάλυση NJ με τη μέθοδο 

boostrap. 

 

Επιλογή του πιο κατάλληλου μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης 
 
Οι Posada & Crandall (1998), δημιούργησαν το υπολογιστικό πρόγραμμα 

MODELTEST, με το οποίο μπορεί να γίνει επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης για ένα συγκεκριμένο σετ αλληλουχιακών 

δεδομένων. Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη από το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα είναι η πιθανότητα υποκατάστασης ενός νουκλεοτιδίου από ένα άλλο, 

η συχνότητα κάθε νουκλεοτιδίου στις αλληλουχίες που μελετώνται, η παράμετρος 

γ και το ποσοστό των αμετάβλητων θέσεων.  

Το MODELTEST υπολογίζει τις παραπάνω παραμέτρους για 56 διαφορετικά 

μοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης και υποδεικνύει αυτό που ταιριάζει 

καλύτερα στα δικά μας δεδομένα. 

Στις δικές μας αναλύσεις, η επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου έγινε με τη 

βοήθεια των προγραμμάτων Modeltest 3.7 (Posada & Crandall, 1998) και PAUP* 

(v.4.0b10; Swofford, 2002), σύμφωνα με το κριτήριο του Akaike (Akaike 

Information Criterion - AIC, Akaike, 1974). 

 

Στατιστικός έλεγχος των φυλογενετικών δέντρων – Μέθοδος Bootstrap 
 
Όταν κατασκευάζεται ένα φυλογενετικό δένδρο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την 

αξιοπιστία του. Πολλές φορές, διαφορετικές φυλογενετικές μέθοδοι, παράγουν 

διαφορετική τοπολογία για το ίδιο σύνολο δεδομένων. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός, ότι όταν υπάρχει ομοπλασία, διαφορετικές νουκλεοτιδικές θέσεις θα 
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στηρίζουν διαφορετικές τοπολογίες. Έτσι, το ποιο δένδρο θα στηρίζεται από τα 

δεδομένα εξαρτάται από τους χαρακτήρες που έχουν επιλεγεί, και οι οποίοι είναι 

ένα δείγμα του γονιδιώματος των οργανισμών που μελετούνται. Από τη στιγμή, 

λοιπόν που η φυλογένεση στηρίζεται σε ένα δείγμα θα συνοδεύεται και από το 

αντίστοιχο δειγματοληπτικό σφάλμα. Ένας τρόπος υπολογισμού του 

δειγματοληπτικού σφάλματος είναι με πολλαπλά δείγματα από τον «πληθυσμό» 

που μελετάται και σύγκριση των εκτιμήσεων από τα διαφορετικά δείγματα. Αυτό, 

όμως, όσον αφορά τη φυλογενετική ανάλυση, κοστίζει πολύ σε χρόνο και χρήμα. 

Επιπλέον, τα φυλογενετικά δένδρα είναι πολύπλοκες κατασκευές και είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να αναπτυχθούν εξισώσεις για να υπολογίζουν το όρια 

εμπιστοσύνης μιας φυλογένεσης. Ένας εύκολος τρόπος για να εκτιμηθεί το 

δειγματοληπτικό σφάλμα, είναι να παρθούν δείγματα από τα δεδομένα 

(ψευδοδείγματα) και με βάση την κατανομή των μέσων των (ψευδο-)δειγμάτων να 

υπολογιστούν τα όριο εμπιστοσύνης. Αυτή τη λογική ακολουθεί η μέθοδος του 

bootstrap, που είναι από τις πλέον χρησιμοποιούμενες στη φυλογένεση. Με τη 

μέθοδο bootstrap (Felsenstein 1985), αρχικά κατασκευάζεται ένα δένδρο (με 

κάποια μέθοδο κατασκευής φυλογενετικών δένδρων) από το σύνολο των 

δεδομένων. Στη συνέχεια, επιλέγεται ο ίδιος αριθμός νουκλεοτιδικών θέσεων, με 

τυχαία δειγματοληψία και επανατοποθέτηση, από το σύνολο των δεδομένων. 

Έτσι, κάποιες θέσεις μπορεί να επιλεγούν δύο ή περισσότερες φορές και κάποιες 

καμία. Αυτές οι τυχαία επιλεγμένες θέσεις αποτελούν ένα νέο σετ δεδομένων, με 

βάση το οποίο κατασκευάζεται ένα νέο δένδρο με την ίδια μέθοδο κατασκευής, 

όπως το αρχικό. Κάθε εσωτερικός κλάδος του αρχικού δένδρου που δίνει ίδιο 

διαχωρισμό των αλληλουχιών με αυτό του bootstrap παίρνει τιμή 1, αλλιώς 0. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές εκατοντάδες φορές, και τελικά υπολογίζεται 

το επί τοις εκατό ποσοστό των φορών που κάθε εσωτερικός κλάδος παίρνει τιμή 

1. Αυτό το ποσοστό ονομάζεται τιμή bootstrap. Γενικά, όταν αυτή η τιμή είναι 

μεγαλύτερη του 95%, τότε ο αντίστοιχος εσωτερικός κλάδος θεωρείται ότι έχει 

πολύ καλή στατιστική υποστήριξη. Για την εφαρμογή του ελέγχου bootstrap, 

πρέπει να κατασκευάζεται ένα φυλογενετικό δένδρο από κάθε σετ δεδομένων, 

συνεπώς, ο χρόνος που χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένα δένδρο είναι μια 
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σημαντική παράμετρος. Γι’ αυτό το λόγο ο έλεγχος αυτός χρησιμοποιείται κατά 

κόρον για δένδρα neighbour-joining, όπως έγινε και στη δική μας ανάλυση, αλλά 

είναι αρκετά χρονοβόρος για τις μεθόδους μέγιστης φειδωλότητας και μέγιστης 

πιθανοφάνειας, ακόμα και αν χρησιμοποιούνται ταχείς αλγόριθμοι εύρεσης του 

καλύτερου δένδρου. 
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 3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

    Γενετική ποικιλότητα των αλληλουχιών 

Έλεγχος ποιότητας δεδομένων 

Γενετικές αποστάσεις 

Φυλογενετικές αναλύσεις 

 

 39



Για τη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων ανάμεσα σε πληθυσμούς του 

είδους Paracalanus parvus της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, 

χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης ένα τμήμα του μιτοχονδριακού γονιδίου της 

υπομονάδας Ι της οξειδάσης του κυτοχρώματος c (γονίδιο COI) μήκους 419 

βάσεων. 

Συνολικά προσδιορίστηκαν οι αλληλουχίες 22 ατόμων του είδους  Paracalanus 

parvus από 5 διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, 

ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ομόλογες αλληλουχίες ατόμων του ίδιου είδους και 

κάποιων συγγενικών ειδών, τις οποίες προμηθευτήκαμε από τη βάση GenBank. 

Η ανάλυση των 22 αλληλουχιών του COI των ατόμων του είδους Paracalanus 

parvus αποκάλυψε 14 διαφορετικούς απλότυπους, οι κωδικές ονομασίες των 

οποίων, ο αριθμός των ατόμων που αντιστοιχούν σε κάθε απλότυπο και ο 

σταθμός από τον οποίο συλλέχθηκαν τα αντίστοιχα άτομα φαίνονται στον Πίνακα 

3.1.  

 

Πίνακας 3.1 Οι κωδικές ονομασίες των διαφορετικών απλοτύπων που βρέθηκαν, 

ο αριθμός των ατόμων που αντιστοιχούν σε κάθε απλότυπο και ο σταθμός από 

τον οποίο συλλέχθηκαν τα αντίστοιχα άτομα 

 

Κωδικός απλοτύπου άτομα Σταθμός δειγματοληψίας  
Ppar_Esp2_19_30_32 3 # 6 / ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 
Ppar_Esp2_2 1 # 6 /  ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 
Ppar_Esp2_17_18_23 3 # 6 /  ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 
Ppar_Esp2_22 1 # 6 /  ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 
Ppar_Esp2_16_21 2 # 6 /  ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 
Ppar_IT2_1 1 S-IT4-015 / Δ.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Ppar_IT2_4 1 S-IT4-015 / Δ.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Ppar_IT2_6 1 S-IT4-015 / Δ.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Ppar_IT1_26 1 S-IT4-017 / Δ.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Ppar_IT1_27 1 S-IT4-017 / Δ.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Ppar_Bul2_35 1 S-BG01-09 / ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Ppar_IT1_21_30 
_Bul_3_22 4 

S-IT4-017 / Δ.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ         
S-BG01-01,09 / ΜΑΥΡΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ 

Ppar_IT1_29 1 S-IT4-017 / Δ.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Ppar_IT1_24 1 S-IT4-017 / Δ.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
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3.1 Γενετική ποικιλότητα των αλληλουχιών 
 
Μεταξύ των 14 διαφορετικών απλοτύπων του P.parvus που αλληλουχήθηκαν το 

29,3% των νουκλεοτιδικών θέσεων (123/419) είναι μεταβλητές, έχουν δηλαδή 

υποστεί τουλάχιστον μία νουκλεοτιδική υποκατάσταση. Οι περισσότερες αλλαγές 

παρατηρούνται στην 3η θέση των κωδικωνίων (84,1% των μεταβλητών θέσεων) 

και οι υπόλοιπες στην 1η θέση, ενώ δεν παρατηρείται καμία αλλαγή 2ης θέσης. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων είναι σιωπηλές 

(98%) ενώ μόνο σε 3 θέσεις (2%) προκαλείται αμινοξική υποκατάσταση. Όλες οι 

υποκαταστάσεις 3ης θέσης είναι σιωπηλές λόγω του εκφυλισμένου 

μιτοχονδριακού γενετικού κώδικα. 

Από τις υποκαταστάσεις 1ης θέσης, οι περισσότερες είναι σιωπηλές και είναι 

αποκλειστικά μεταπτώσεις μεταξύ Τ (Θυμίνης) και C (Κυτοσίνης) του αμινοξέος 

της Λευκίνης. Οι υπόλοιπες 3 υποκαταστάσεις 1ης θέσης προκαλούν αμινοξική 

αλλαγή. Συγκεκριμένα, 

α. στη θέση 34 της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, οι απλότυποι Ppar IT1_24 και 

Ppar_IT1_29 έχουν G αντί για Τ (Αλανίνη αντί Σερίνη). 

β. στη θέση 310 της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, οι απλότυποι IT1_29 και IT1_24 

έχουν G αντί για Τ (Βαλίνη αντί Ισολευκίνη). 

γ. στη θέση 325 της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, οι απλότυποι IT1_29 και IT1_24 

έχουν G αντί για Τ (Βαλίνη αντί Ισολευκίνη). 

 

Η αναζήτηση στη βάση GenBank με το εργαλείο BLAST έδειξε ότι οι δύο 

παραπάνω απλότυποι (IT1_24 και IT1_29) εμφανίζουν ομοιότητα ~99% με 

αλληλουχία του είδους Clausocalanus pergens, γεγονός που σημαίνει ότι έγινε 

λανθασμένη αναγνώριση και δεν ανήκουν στο είδος P. parvus. Επομένως, οι 

προαναφερθείσες αμινοξικές αλλαγές αφορούν διαφορές μεταξύ του P. parvus και 

του Clausocalanus pergens. 

Στον Πίνακα 3.2 δίνεται συνοπτικά η πληροφορία για το ποσοστό των 

μεταβλητών θέσεων και πως αυτές κατανέμονται μεταξύ των θέσεων των 

κωδικονίων καθώς και το ποσοστό σιωπηλών και μη σιωπηλών μεταλλαγών για 
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τους απλοτύπους των ατόμων P.parvus (δεν συμπεριλαμβάνονται τα άτομα 

ΙΤ1_24 και ΙΤΙ_29) που συλλέχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 

SESAME και για όλους τους απλοτύπους μαζί (άτομα P.parvus από τη γενετική 

βάση δεδομένων GenBank και αλληλουχίες 9 ακόμα συγγενών ειδών με το 

μελετώμενο είδος, από την ίδια βάση δεδομένων,επίσης) 

 
Πίνακας 3.2.  Ποσοστό των μεταβλητών θέσεων στο σύνολο της αλληλουχίας 

(στις παρενθέσεις οι απόλυτοι αριθμοί), ανά θέση κωδικονίου για το σύνολο της 

αλληλουχίας, καθώς επίσης και το ποσοστό σιωπηλών και μη σιωπηλών 

υποκαταστάσεων για το σύνολο των μεταβλητών θέσεων 

 

Ποσοστό 
σιωπηλών 

υποκαταστάσεων 
ως προς το 
σύνολο των 
μεταβλητών 
θέσεων  

Ποσοστό μη 
σιωπηλών 

υποκαταστάσεων 
ως προς το 
σύνολο των 
μεταβλητών 
θέσεων   

Ποσοστό 
μεταβλητών 
θέσεων στο 
σύνολο της 
αλληλουχίας 

Ποσοστό μεταβλητών θέσεων 
ως προς το σύνολο των 
μεταβλητών θέσεων  

                                 1η θέση       2η θέση       3η θέση   
Απλότυποι 

P.parvus 
από 

SESAME 

22,4%       
(94/419)          9,6%         0%             90%     100% 0% 

Όλοι οι 
απλότυποι 
(%,SESAME  
GenBank) 

37,2%      
(156/419) 16,6%         1,2%          82% 93,6% 6,4% 

 
Υπολογίστηκε η μέση συχνότητα των νουκλεοτιδίων για το σύνολο της 

αλληλουχίας και ανά κωδικονιακή θέση, για όλους τους απλοτύπους (Πίνακας 

3.3). Για το σύνολο της αλληλουχίας, η συχνότητα κάθε νουκλεοτιδίου δεν απέχει 

ιδιαίτερα πολύ από την κατάσταση ισορροπίας (κάθε νουκλεοτίδιο να έχει 

συχνότητα 25%). Όμως, στην 3η θέση, η οποία περιέχει και το μεγαλύτερο 

ποσοστό φυλογενετικά πληροφοριακών θέσεων, η συχνότητα του G είναι αρκετά 

χαμηλή (8,6%). 
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Πίνακας 3.3. Μέση συχνότητα των νουκλεοτιδίων ανά κωδικονιακή θέση και στο 

σύνολο της αλληλουχίας 

 
 

 A C T G 
1η θέση 29,7 13 26,8 30,6 
2η θέση 14,3 21,5 44,3 20 
3η θέση 41,8 7,1 42,5 8,6 

Σύνολο αλληλουχίας     28,6 13,9 37,8 19,7 
 
 
 
 

3.2. Έλεγχος ποιότητας δεδομένων – Έλεγχος κορεσμού 
 
Στο mtDNA των ζώων, ο ρυθμός που συμβαίνουν οι μεταπτώσεις, είναι 

μεγαλύτερος από αυτόν που συμβαίνουν οι μεταστροφές. Έτσι, αρχικά, ο λόγος 

των μεταπτώσεων προς τις μεταστροφές (R) είναι υψηλός, ενώ όσο αυξάνει η 

γενετική απόσταση των αλληλουχιών, ο λόγος μειώνεται, μέχρι να 

σταθεροποιηθεί σε ένα πλατώ μεταξύ των τιμών 0,4 – 0,5. Αρχικά, οι 

μεταπτώσεις συσσωρεύονται γραμμικά σε σχέση με τη γενετική απόσταση των 

αλληλουχιών, αλλά γρήγορα, λόγω πολλαπλών υποκαταστάσεων στην ίδια θέση, 

παρατηρείται κορεσμός. Αντίθετα, οι μεταστροφές συσσωρεύονται με μικρότερο 

ρυθμό και η συσσώρευσή τους είναι γραμμική, ακόμα και για μεγάλες γενετικές 

αποστάσεις. Επιπλέον, οι μεταστροφές δεν επηρεάζονται από μεταπτώσεις που 

γίνονται στην ίδια θέση. 

          Για να ελεγχθεί ο βαθμός κορεσμού για τις μεταπτώσεις και τις 

μεταστροφές, κατασκευάστηκε διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι μεταπτώσεις και 

οι μεταστροφές σε σχέση με τη γενετική απόσταση υπολογισμένη με τη βοήθεια 

του διπαραμετρικού μοντέλου του Kimura για όλες τις αλληλουχίες του είδους 

Paracalanus parvus (Εικόνα 3.1), αλλά και μεταξύ διαφορετικών ειδών που 

χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις στην παρούσα διατριβή. (Εικόνα 

3.2). Όπως φαίνεται καιαπό την Εικόνα 3.1, για γενετικές αποστάσεις (p) 

μικρότερες του 0,12, οι μεταπτώσεις συσσωρεύονται γραμμικά αλλά για 

μεγαλύτερες τιμές φτάνουν σε υψηλό σημείο κορεσμού. Αντίθετα, οι μεταστροφές 
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δεν φαίνεται να υφίστανται πρόβλημα κορεσμού  ακόμα και για μεγάλες γενετικές 

αποστάσεις. Το ίδιο πρότυπο ακολουθείται και για τον έλεγχο κορεσμού με τη 

συμμετοχή και άλλων ειδών. Όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο διάγραμμα 

(Εικόνα 3.2), ο βαθμός κορεσμού είναι ιδιαίτερα εμφανής στο επίπεδο των 

μεταπτώσεων. 
 
 
 
 

s

v

s 
an

d 
v

F84 distance

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.0000 0.0597 0.1193 0.1790 0.2386 0.2983 0.3579

 
 
Εικόνα 3.1. Το σύνολο των μεταπτώσεων και των μεταστροφών σε σχέση με την 

γενετική απόσταση, υπολογισμένη και διορθωμένη με τη βοήθεια τουμοντέλου 

F84  (Felsenstein,1993) για όλες τις αλληλουχίες του είδους P.parvus. Με 

πράσινο χρώμα παρουσιάζονται οι μεταπτώσεις και με μπλε οι μεταστροφές 
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s
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F84 distance
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Εικόνα 3.2. Το σύνολο των μεταπτώσεων και των μεταστροφών σε σχέση με την 

γενετική απόσταση, υπολογισμένη και διορθωμένη με τη βοήθεια του μοντέλου 

F84 (Felsenstein,1993) για όλες τια αλληλουχίες του είδους P.parvus και 

αλληλουχίες από άλλα είδη. Με πράσινο χρώμα παρουσιάζονται οι μεταπτώσεις 

και με μπλε οι μεταστροφές 

 
 

3.3. Γενετικές αποστάσεις 
 
 
Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων (p-distance) μεταξύ των αλληλουχιών του 

P.parvus κυμαίνονται από 0,01% και φτάνουν  έως και 18% μεταξύ ατόμων από 

διαφορετικούς σταθμούς (Esp2_19_30_32/ IT2_4 και Bul2_35 / IT2_1, 

αντίστοιχα). 
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Πίνακας 3.4. Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων , p-distance,  μεταξύ των διαφορετικών απλοτύπων σε όλες τις 

αλληλουχίες του P.parvus 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 
1.Ppar_Esp2_  
19_30_32                      

2.Ppar_  AF474111 0

0 0

                     

3.Ppar_   IT2_4  0.  1                    
4.Ppar_    IT2_6 0.01 0.02 0.01                   

5.Ppar_Esp2_2 0.02 0.03 0.02 0.02                  

6.Ppar_Esp2_17_18_23 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01                 

7.Ppar_Esp2_22 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07                

8.Ppar_Esp2_16_21 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.03               
9.Ppar_IT2_1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.1 0.03 0              

10.Ppar_IT1_26 0.15 0.16 0.15 0.15 0.16 0.15 0.17 0.16 0.16             

11.Ppar_Bul2_35 0.15 0.16 0.15 0.15 0.17 0.16 0.18 0.18 0.18 0.08            
12.Ppar_IT1_21_30 
_Bul_3_22 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.19 0.18 0.18 0.08 0           

13.Ppar_IT1_27 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.19 0.18 0.18 0.08 0.01 0          

14.Ppar_IT1_29 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.2 0.22 0.21 0.21         

15.Ppar_IT1_24 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.2 0.22 0.22 0.22 0        

16.Ppar_EU856804 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.13 0.13 0.14 0.17 0.19 0.19 0.19 0.16 0.16       

17.Ppar_EU856803 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.17 0.19 0.19 0.19 0.16 0.16 0.01      

18.Ppar_EU856802 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.17 0.19 0.18 0.18 0.16 0.16 0 0.01     

19.Ppar_EU856801 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.11 0.1 0.15 0.18 0.18 0.18 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13    

20.Ppar_EU599545_6 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.17 0.18 0.18 0.18 0.16 0.16 0 0 0 0.13   

21.Ppar_AF474110 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.17 0.19 0.18 0.18 0.16 0.16 0.01 0 0 0.14 0  



Πίνακας 3.5. Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων , με τη χρήση του μοντέλου Kimura 2- parameter μεταξύ των  

  

 

21.Ppar_AF4741
10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1.Ppar_Esp2_  
19_30_32                      
2.Ppar_    
AF474111 0

0 01

                     

3.Ppar_  IT2_4  0.                     

4.Ppar_  IT2_6 0.01 0.02 0.01                   

5.Ppar_Esp2_2 0.02 0.03 0.02 0.02                  
6.Ppar_Esp2_17
_18_23 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01                 

7.Ppar_Esp2_22 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.08                
8.Ppar_Esp2_16
_21 0.09 0.1 0.1 0.09 0.09 0.1 0.03               
9.Ppar_IT2_1 0.09 0.1 0.1 0.09 0.09 0.11 0.03 0              

10.Ppar_IT1_26 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.19 0.19 0.19             

11.Ppar_Bul2_35 0.17 0.18 0.17 0.17 0.19 0.18 0.21 0.21 0.21 0.09            

12.Ppar_IT1_21_
30 _Bul_3_22 0.17 0.18 0.18 0.18 0.2 0.18 0.22 0.21 0.21 0.08 0           

13.Ppar_IT1_27 0.18 0.18 0.18 0.18 0.2 0.18 0.22 0.21 0.21 0.09 0.01 0          

14.Ppar_IT1_29 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.2 0.24 0.26 0.26 0.25         

15.Ppar_IT1_24 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.2 0.24 0.27 0.26 0.26 0        
16.Ppar_EU8568
04 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.14 0.14 0.15 0.2 0.22 0.22 0.22 0.18 0.18       
17.Ppar_EU8568
03 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.2 0.22 0.22 0.22 0.19 0.19 0.01      
18.Ppar_EU8568
02 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.14 0.14 0.15 0.2 0.22 0.21 0.21 0.18 0.18 0 0.01     
19.Ppar_EU8568
01 0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.12 0.12 0.11 0.17 0.21 0.21 0.21 0.17 0.17 0.15 0.15 0.15    
20.Ppar_EU5995
45_6 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.19 0.21 0.21 0.21 0.18 0.18 0 0 0 0.15   

0.14 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.2 0.22 0.21 0.21 0.19 0.19 0.01 0 0 0.15 0  



3.4 Φυλογενετικές αναλύσεις 
 
3.4.1. Μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης
 
Το καταλληλότερο μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που ταιριάζει καλύτερα στα 

δεδομένα μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα Modeltest που εφαρμόσαμε, είναι το 

ΤΙΜ+Ι+G (lnL= - 2382,5349), με ποσοστό αμετάβλητων νουκλεοτιδικών θέσεων Ι= 

0,4923 και παράμετρο γάμμα για τις μεταβλητές θέσεις α = 0,6939. Οι συχνότητες των 

νουκλεοτιδίων για τις μεταβλητές θέσεις είναι Α= 0,3105 , C= 0,1318 , G = 0,1846 , Τ = 

0,3732 .Οι ρυθμοί υποκαταστάσεων μεταξύ των διαφορετικών νουκλεοτιδίων είναι  

[A - C] = 1,0000 

[A - G] = 54,5436 

[A - T] = 19,6231 

[C - G] = 19,6231 

[C - T] = 109,3827 

[G - T] = 1,0000 

 

3.4.2. Ανάλυση Σύνδεσης  Γειτόνων (Neighbor  Joining, NJ)
 

Στην ανάλυση NJ, εφαρμόσαμε τη μέθοδο εκτίμησης γενετικών αποστάσεων, με το 

μοντέλο Kimura  2-parameter (Kimura, 1980) για την κατασκευή του φυλογενετικού 

δέντρου (Εικόνα 3.4). Για την στατιστική υποστήριξη των κλάδων εφαρμόσαμε τη 

δοκιμασία boostrap πραγματοποιώντας 500 επαναλήψεις.  
Ώς εξωομάδα (outgroup) για την κατασκευή του δέντρου χρησιμοποιήσαμε το είδος 

Acartia negligens του οποίου την αλληλουχία βρήκαμε από τη βάση δεδομένων 

GenBank. 
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Εικόνα 3.4.  Δένδρο Neighbor – Joining (NJ), με βάση την απόσταση από το 

διπαραμετρικό μοντέλο του Kimura (Kimura, 1980).Οι αριθμοί στοτς κόμβους των 

κλάδων αντιστοιχούν στις τιμές bootstrap (500 επαναλήψεις) 
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3.4.3.  Ανάλυση Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood ,ML) 
 
Η ανάλυση ML, με το μοντέλο TIM + I + G , έδωσε ένα φυλογενετικό δέντρο (Εικόνα 

3.5) , με τιμή πιθανοφάνειας, lnL = - 2382,5349.  

 

 Εικόνα 3.5. Το φυλογενετικό δέντρο της ανάλυσης Maximum Likelihood (ML). 
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3.4.4 Τοπολογία των φυλογενετικών δέντρων 
 
 
Όλες οι φυλογενετικές μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε συγκλίνουν σε μία παρόμοια 

τοπολογία, που θα περιγράψουμε παρακάτω. 

Όπως φαίνεται στα 2 δέντρα, τα δείγματα του P.parvus δεν σχηματίζουν μία 

μονοφυλετική ομάδα. Υπάρχουν 3 κύριοι κλάδοι που υποστηρίζονται από υψηλές τιμές 

bootstrap και είναι διακριτά γεωγραφικά τοποθετημένοι. Συγκεκριμένα, 

 ο Κλάδος 1, περιέχει όλα τα άτομα από τους σταθμούς Esp2 (#6 - Γιβραλτάρ) και ΙΤ2 

(S-IT4-015 – Δ. Μεσόγειος), καθώς επίσης και ένα δείγμα (AF47411) από την Οκινάουα 

(Ειρηνικός Ωκεανός). 

 ο Κλάδος 2, περιλαμβάνει δείγματα από τον 

 Ειρηνικό Ωκεανό, και  

ο Κλάδος 3, περιλαμβάνει όλα τα άτομα από 

τη Μαύρη Θάλασσα (S-BG-01 & S-BG-09) και 

μερικά από το σταθμό ΙΤ1 (S-IT4-017). 

Κλάδος 1 - Δυτικής Μεσογείου 
1α P.parvus Esp2_19_30_32 
  P.parvus AF474111 
  P.parvus IT2_4 

Δύο άτομα από το σταθμό ΙΤ1 (S-IT4-017) 

ομαδοποιούνται με το είδος Clausocalanus 

pergens και ένα άλλο άτομο προερχόμενο από 

την GenBank ομαδοποιείται με το είδος 

Paracalanus aculeatus. Αυτά, πιθανώς να 

οφείλονται σε λάθος αναγνώριση κατά τον 

ταξινομικό προσδιορισμό των δειγμάτων (mis-

identifications).  

  P.parvus IT2_6 
  P.parvus Esp2_2 
  P.parvus Esp2_17_18_23 

 Στον Πίνακα  3.4 παρουσιάζονται οι 3 κύριοι 

αυτοί κλάδοι, συμπεριλαμβανομένων και των 

ατόμων που κάθε ένας τους περιέχει. 

 Οι παραπάνω κλάδοι φαίνεται ότι 

διαχωρίζονται με μεγάλες γενετικές αποστάσεις, που είναι μέσα στο εύρος των 

γενετικών αποστάσεων που παρατηρούνται 

 μεταξύ γενών και οικογενειών Calanoida.  

 

1β P.parvus Esp2_22 
  P.parvus IT2_1 
  P.parvus Esp2_16_21 

Κλάδος 2 - Ειρηνικού  
  P.parvus EU856804 
  P.parvus EU856802 
  P.parvus EU599545 / EU599546 
  P.parvus EU856803 
  P.parvus AF474110 

Κλάδος 3 - Μεσογείου / Μαύρης 
θάλασσας 

3α P.parvus Bul2_35 
  P.parvus IT1_27 
  P.parvus IT1_21/ Bul_3_22 
3β P.parvus IT1_26 

Πίνακας 3.4 . Οι 3 κύριοι κλάδοι που 
προκύπτουν από τις φυλογενετικές 

αναλύσεις, οι υποκλάδοι που δημιουργούν 
και τα άτομα που περιέχουν 
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3.4.5 Γενετικές αποστάσεις μεταξύ των κύριων φυλογενετικών 
κλάδων 
 

Μετά τις φυλογενετικές αναλύσεις που ακολούθησαν, όπως θα αναφερθούμε και 

παρακάτω, τα άτομα P.parvus χωρίστηκαν σε τρεις κύριους κλάδους. Για το λόγο αυτό, 

εκτιμήσαμε και τις γενετικές αποστάσεις που εμφανίζουν και αυτοί οι τρεις κλάδοι μεταξύ 

τους, με τη βοήθεια του προγράμματος Mega 4.0. (Πίνακας 3.7).  

 
Πίνακας 3.7. Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων , p-distance  (%) μεταξύ των ομάδων 

που σχηματίζονται μετά τις φυλογενετικές αναλύσεις. 

 
   Κλάδος 1 Κλάδος 2 Κλάδος 3 

Κλάδος 1     
Κλάδος 2 0,12 

 
   

Κλάδος 3 0,16  0,18   
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

        
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών – Ύπαρξη κρυπτικών ειδών 

Φυλογεωγραφική διαφοροποίηση 

Οι μορφολογικοί σε σχέση με τους μοριακούς εξελικτικούς ρυθμούς 

Γενικά συμπεράσματα – Μελλοντική μελέτη 

 
 



4.1  Γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών  - 
Ύπαρξη κρυπτικών ειδών  
 
 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το μελετώμενο είδος P.parvus αποτελείται 

από πληθυσμούς με έντονη γεωγραφική διαφοροποίηση, που χωρίζονται από πολύ 

μεγάλες γενετικές αποστάσεις. Μία από τις μεγαλύτερες τιμές γενετικών αποστάσεων 

που διαπιστώθηκε ήταν μεταξύ απλοτύπων της Μαύρης Θάλασσας και της θάλασσας 

στο στενό του Γιβραλτάρ (22% γενετική απόσταση με βάση το διπαραμετρικό μοντέλο 

του Kimura). Η φυλογενετική ανάλυση αποκάλυψε τρεις κύριους κλάδους για το 

P.parvus  που στηρίζονται από υψηλές τιμές bootsrap και  απαντώνται σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν οι εξής 3 κύριοι 

κλάδοι που ονοματίστηκαν με βάση τη γεωγραφική τους κατανομή. 

 

Κλάδος Δ. Μεσογείου (Κλάδος 1) 
 
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει όλα τα άτομα από τους σταθμούς Esp2(#6) (Γιβραλτάρ) 

και IT2(S-IT4-015) (Δ. Μεσόγειος) καθώς επίσης και ένα δείγμα από την Οκινάουα 

(AF474111, Ειρηνικός Ωκεανός). Η ύπαρξη του τελευταίου αυτού ατόμου στον κλάδο 

πολύ πιθανό να οφείλεται σε ανθρωπογενή μεταφορά, για παράδειγμα μέσω των 

νερών του έρματος πετρελαιοφόρων, κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί σε πολλά είδη 

κωπηπόδων, καθώς είναι δυνατόν μέσα στα νερά του έρματος ακόμα και να 

αναπαραχθούν (Gollasch et al. 2000).  

Τα άτομα από το σταθμό #6 (Γιβραλτάρ), θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι είναι 

Ατλαντικής προέλευσης καθώς είναι γνωστό ότι πληθυσμοί πολλών θαλάσσιων ειδών 

από αυτή την  περιοχή καθώς και την παρακείμενη θάλασσα του Αλμποράν στη 

Μεσόγειο είναι Ατλαντικής και όχι Μεσογειακής προέλευσης. Αυτό όμως δεν 

μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, καθώς δεν είχαμε στη διάθεσή μας άτομα από 

τον Ατλαντικό ωκεανό ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε. 
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Κλάδος Ειρηνικού (Κλάδος 2) 
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει όλα τα άτομα από τον Ειρηνικό,  οι αλληλουχίες των 

οποίων ήταν κατατεθειμένες στη GenBank.  Ένα από αυτά τα άτομα (EU856801), 

κατά την φυλογενετική ανάλυση, ομαδοποιήθηκε με άτομο από το είδος Paracalanus 

aculeatus, γεγονός που μάλλον οφείλεται σε λανθασμένη αναγνώριση και δείχνει 

αφενός τις δυσκολίες στην ταξινομική μελέτη των κωπηπόδων και αφετέρου τα 

συνεπαγόμενα λάθη κατά την κατάθεση των αλληλουχιών στην GenBank. 

 

Κλάδος Μαύρης Θάλασσας – Μεσογείου (Κλάδος 3) 
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει όλα τα άτομα από τη Μαύρη Θάλασσα και μερικά από 

το σταθμό ΙΤ1 (Δ. Μεσόγειος). Τα υπόλοιπα άτομα από το σταθμό ΙΤ1 

ομαδοποιούνται με άτομα του είδους Clausocalanus pergens, τα οποία πολύ πιθανό 

να είναι λανθασμένες ταυτοποιήσεις. 

          Οι τρεις αυτοί κλάδοι χωρίζονται με μεγάλες γενετικές αποστάσεις από 0,12 έως 

0,18. Δεν είναι σαφές κατά πόσο αποτελούν μια μονοφυλετική ομάδα ούτε ποιες είναι 

οι μεταξύ τους φυλογενετικές σχέσεις καθώς λόγω των μεγάλων γενετικών 

αποστάσεων παρατηρείται κορεσμός με αποτέλεσμα οι μεταξύ τους συνδέσεις να  

εμφανίζουν χαμηλή στατιστική στήριξη.  

         Τέτοιου επιπέδου γενετική διαφοροποίηση παρατηρείται συνήθως μεταξύ 

διαφορετικών ειδών ή ακόμα και διαφορετικών γενών, παρόλα ταύτα σε πολλά είδη 

κωπηπόδων είναι φαινόμενο που παρατηρείται συχνά. Οι Lee and Frost (2002) 

μελετώντας τον οργανισμό E.affinis αποκάλυψαν γενετική διαφοροποίηση μεταξύ 

πληθυσμών του είδους αυτού από τη Β. Αμερική και Β.Ειρηνικό της τάξεως του 19%. 

Αντίστοιχα, ο Goetze et al αναφέρει γενετική διαφοροποίηση 20-24,3% μεταξύ 

διαφορετικών κλάδων που αντιπροσωπεύουν πληθυσμούς του είδους R.nasutus από 

τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ωκεανό (Burton and Lee, 2004; Ganz and Burton, 

1995; Burton 1997; Burton 1998; Edmands 1999, 2001; Lee 1999, 2000; Lee and 

Frost, 2002; Goetze, 2003; Bucklin, 2003). 

          Συνήθως, η ύπαρξη μεγάλων γενετικών αποστάσεων εντός ενός είδους 

πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύει την ύπαρξη κρυπτικών ειδών (cryptic species). 

Μοριακές μελέτες, έχουν δείξει την αφθονία κρυπτικών ειδών σε πολλές κατηγορίες 
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οργανισμών, όπως για παράδειγμα σε φύκη  (Sáez et al., 2003), σε πρώτιστα 

(Fenchel 2005; Slapeta et al., 2003), σε κνιδάρια (Dawson & Jacobs 2001; Schroth et 

al., 2002), σε χαιτόγναθα (Thuesen et al., 1993; Peijnenburg et al., 2004), στα 

Ευφασεώδη (Zane et al., 1998, 2000) αλλά και σε κωπήποδα (Bucklin et al., 1996; 

Lee 2000; Goetze 2003, 2005; Caudill & Bucklin 2004). 

          Βέβαια, ένα δύσκολο πρόβλημα αποτελεί ο καθορισμός κρυπτικών ειδών σε 

αλλοπατρικούς πληθυσμούς, καθώς θα πρέπει να διερευνηθούν παράγοντες όπως η 

αναπαραγωγική απομόνωση. Ο Willet  με τους συνεργάτες του (2009), απέδειξε ότι σε 

πληθυσμούς γεωγραφικά διακριτούς με μεγάλες γενετικές αποστάσεις του είδους 

Tigriopus californicus, μετά από διασταυρώσεις που έγιναν στο εργαστήριο δεν 

προέκυψε εμφανής γενετική απομόνωση. Ανεξάρτητα από το εάν οι τρεις κλάδοι του 

P.parvus αντιπροσωπεύουν ή όχι διαφορετικά είδη, αποτελούν σίγουρα διακριτές 

εξελικτικές μονάδες. 

          Σε αυτή τη φάση, λόγω έλλειψης δειγμάτων από άλλες περιοχές της 

γεωγραφικής εξάπλωσης του P. parvus, όπως ο Ατλαντικός και ο Ινδικός Ωκεανός, 

δεν μπορούμε να διατυπώσουμε μια ασφαλή υπόθεση για την εξελικτική ιστορία του 

είδους αυτού. Οι πρώτες όμως ενδείξεις με την ύπαρξη τριών γεωγραφικά 

εντοπισμένων κλάδων που αντιστοιχούν σε τρεις μεγάλες ωκεάνιες περιοχές 

(Γιβραλτάρ-Δ. Μεσόγειο με πιθανή προέλευση τον Ατλαντικό, Ειρηνικός Ωκεανός και 

Μεσόγειος-Μαύρη Θάλασσα) πιθανώς υποδεικνύουν ένα βικαριανιστικό πρότυπο 

διαφοροποίησης, με τον προγονικό πληθυσμό του είδους να έχει απομονωθεί 

γεωγραφικά στους διαφορετικούς ωκεανούς. Παρότι με τα παρόντα δεδομένα είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να βαθμονομηθεί ένα μοριακό ρολόι, οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ 

των κλάδων δείχνουν ότι ο διαχωρισμός τους έλαβε χώρα αρκετά εκατομμύρια χρόνια 

πριν, πιθανώς μέσα στο Πλειστόκαινο ή το Μειόκαινο.  

          Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα άτομα από δύο διαφορετικούς 

σταθμούς (ΙΤ1 και ΙΤ2) στη ΒΔ Μεσόγειο, που γεωγραφικά δεν απέχουν πολύ και η 

συλλογή τους έγινε σε διαδοχικές μέρες, ανήκουν σε δύο ξεχωριστούς κλάδους, που 

έχουν γενετική απόσταση που φτάνει την τιμή 0,16 (p-distance between groups). Τα 

μεν άτομα από το σταθμό ΙΤ1 ανήκουν στον ίδιο κλάδο με άτομα από τη Μαύρη 

θάλασσα, τα δε άτομα από το σταθμό ΙΤ2 βρίσκονται στον ίδιο κλάδο με τα άτομα από 
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το στενό του Γιβραλτάρ. Από τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν 

μπορούμε να εξάγουμε κάποιο αξιόπιστο συμπέρασμα για τη γεωγραφική εξάπλωση 

κάθε κλάδου, είναι όμως πολύ πιθανόν οι δύο αυτοί κλάδοι να βρίσκονται σε 

συμπατρία σε ορισμένες περιοχές της Δ. Μεσογείου.   

          Σε πολλές μελέτες έχει επαναλειφθεί αυτή η στενή σύνδεση πλυθυσμών από τη 

Μεσόγειο με πληθυσμούς από τη Μαύρη Θάλασσα (Papadopoulos et al., 2005; 

Peijenburg et al., 2004; Ladoukakis et al., 2002), προτείνοντας ότι οι πληθυσμοί της 

Μαύρης Θάλασσας έχουν καταγωγή από τη Μεσόγειο. Όσον αφορά μελέτες για τον 

οργανισμό S. setosa (Peijnenburg et al. 2004, 2006), ο διαχωρισμός φάνηκε ότι 

πραγματοποιήθηκε πριν 400.000 χρόνια, ενώ για τα κωπήποδα Calanus 

helgolandicus και C.euxinus φαίνεται ότι ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε κατά το 

Πλειστόκαινο (Papadopoulos et al., 2005). 

 
 
4.2  Οι μορφολογικοί σε σχέση με τους μοριακούς    
εξελικτικούς ρυθμούς 
 
          Ο χαμηλός ρυθμός της μορφολογικής εξέλιξης σε σχέση με τη μοριακή εξέλιξη 

που παρατηρήθηκε στο Paracalanus parvus  αποτελεί ένα γενικό πρότυπο στα 

κωπήποδα.  Ενδιαφέρον αποτελούν τα δεδομένα από συγκρίσεις μέσα στο είδος 

Tigriopus californicus στο οποίο νουκλεοτιδικές διαφορές μεταξύ ατόμων από 3 

πληθυσμούς της Καλιφόρνιας είναι περισσότερο από 20% κατά μήκος ολόκληρου του 

μιτοχονδριακού γονιδιώματος (Burton, 1998; Burton, Byrne & Rawson 2007). 

           Όμως, διαφοροποιήσεις στο mtDNA που φτάνουν μέχρι και το 20% μεταξύ 

μορφολογικά όμοιων ή δύσκολων να διαχωριστούν, ειδών ή πληθυσμών έχουν 

επίσης παρατηρηθεί στα είδη Eurytemora affinis (Lee, 1999, 2000; Lee and Frost, 

2002), Cletocampus deiters (Rocha – Olivares, Fleeger and Foltz, 2001) σε θαλάσσια 

Καλανοειδή της οικογένειας Eucalanidae (Goetze, 2003).  

Το ερώτημα γιατί τόσο μεγάλες γενετικές διαφοροποιήσεις με μικρή ή καθόλου 

συσχετιζόμενη μορφολογική διαφοροποίηση μένει ακόμα σχεδόν αναπάντητο. 
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Σε πολλές περιπτώσεις, επιπλέον μορφολογική εξέταση γενετικά διαχωρισμένων και 

αναπαραγωγικά απομονωμένων γενεαλογικών γραμμών δεν έχει δείξει μορφολογικές 

διαφορές (Lee and Frost, 2002; Dodson et al., 2003). 

          Αυτές οι πρόσφατες παρατηρήσεις υποστηρίζουν ότι η ειδογένεση στα 

κωπήποδα μπορεί και συχνά συμβαίνει με μικρή ή καθόλου συνδεόμενη μορφολογική 

αλλαγή. 

Με βάση τα παραπάνω, πολλές μοριακές μελέτες προτείνουν εναλλακτικούς 

μηχανισμούς ειδογένεσης σε σχέση με αυτούς που οι μορφολογικές έρευνες 

προτείνουν. Για παράδειγμα, τα περισσότερα ταυτοποιημένα είδη κωπηπόδων έχουν 

διαχωριστεί με βάση μορφολογικές διαφορές σε τμήματα που χαρακτηρίζουν αρσενικά 

άτομα, κάτι το οποίο προτείνει ότι η φυλετική επιλογή στη μορφολογία των 

αναπαραγωγικών οργάνων ίσως να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την 

ειδογένεσή τους (Eberhard, 1985; Arnqvist, 1998). Τέτοιες μορφολογικές διαφορές 

αναμένεται να παίξουν μεγάλο ρόλο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής 

απομόνωσης.  

          Όμως, πειράματα διασταύρωσης μεταξύ γενετικά διαχωρισμένων πληθυσμών 

αλλά και ειδών κωπηπόδων δηλώνουν ότι φραγμοί στη γενετική ροή είναι συχνά 

μετασυζευκτικοί και μεταζυγωτικοί (Ganz & Burton, 1995; Edmands, 1999; Lee 2000; 

Grishanin et al., 2006; Thum, 2007). Γι’αυτό, η αναπαραγωγική απομόνωση στα 

κωπήποδα πιο συχνά περιλαμβάνει διαφορές στη φυσιολογία, χρωμοσωμικές 

διαφορές (Lee 2000; Willet and Burton, 2001; Grishanin et al., 2006) και δεν  

συνδέεται με κάποια μορφολογική αλλαγή απαραίτητα. 

 
 
Γενικά Συμπεράσματα – Μελλοντική μελέτη 
 
 
Η φυλογεωγραφική μελέτη που πραγματοποιήσαμε για τον οργανισμό P. parvus 

αποτελεί μία μικρή ένδειξη για την γεωγραφική διαφοροποίηση του είδους αυτού. 

Με τα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας, βέβαια,  δεν μπορούμε να εξάγουμε το 

συμπέρασμα για την ύπαρξη διαφορετικών ειδών λόγω των μεγάλων γενετικών 

αποστάσεων που βρέθηκαν, αλλά μπορούμε σίγουρα να μιλήσουμε για την ύπαρξη 

διαφορετικών εξελικτικών μονάδων.  
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Επίσης, δεν είναι δυνατόν με την ανάλυση που κάναμε να απορρίψουμε ή να 

δεχτούμε τη μονοφυλία του P. parvus.και να διευκρινιστούν οι σχέσεις των κύριων 

κλάδων του.  

Σε μία μελλοντική έρευνα καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ένας πιο συντηρημένος 

γενετικός δείκτης  (πυρηνικό γονίδιο) και να συλλεχθούν δείγματα από περισσότερες 

περιοχές και από περισσότερες χρονικές περιόδους ει δυνατόν. Η συλλογή δειγμάτων 

από τον Ατλαντικό αλλά και από άλλες περιοχές της Μεσογείου θα μας βοηθούσε να 

κατανοήσουμε περισσότερο το φυλογεωγραφικό πρότυπο που ακολουθεί αυτό το 

είδος κωπηπόδου και να διευκρινιστεί η φυλογενετική του ιστορία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
 

1) Πρωτόκολλα εξαγωγής DNA 
 

α) Ακολουθήσαμε μία τροποποιημένη εκδοχή του πρωτοκόλλου που περιγράφεται 

στο εμπορικά διαθέσιμο προιόν GeneReleaser, Bioventures, Inc. (Schizas et al., 

1997). 

Αρχικά, λοιπόν, γινόταν η επιλογή των κωπηπόδων από αυτά που είχαν ταυτοποιηθεί 

και χωριστεί κατά μονάδες στους -4o C. 

Σε κάθε ένα κωπήποδο, το οποίο ήταν τοποθετημένο σε ένα σωλήνα eppendorf, 

προσθέταμε 20μl PCR Buffer II (500 mM KCl, 100Mm Tris-HCl, pH : 8.3 ),το οποίο 

είχαμε κατασκευάσει στο εργαστήριο και το φυγοκεντρούσαμε για λίγα δευτερόλεπτα. 

Στη συνέχεια προσθέταμε 1μl διαλύματος Proteinase K 20 mg/ml και ανακατεύαμε με 

την πιπέτα ελαφρά. 

Ακολουθούσε επώαση σε υδατόλουτρο για 3 ώρες στους 55o C (οι σωλήνες 

eppendorf ανακατεύονταν ανά 1 ώρα) και κατόπιν τοποθετούσαμε τα eppendorf σε 

heating block στους 100 o C για 5 λεπτά, ώστε να βεβαιωθούμε για την πλήρη 

απενεργοποίηση της Proteinase K. 

10μl από το GeneReleaser τελικά προστίθενται σε κάθε μία από τις αντιδράσεις και τα 

δείγματά μας τοποθετούνταν σε συσκευή Biorad και ακολουθούσαμε το εξής 

πρωτόκολλο cycling που προτείνει ο κατασκευαστής. 

Step Temperature
Heating 
Rate 

1 65oC hold 30sec 
2 8oC hold 30sec 
3 65oC hold 90sec 
4 97oC hold 180sec 
5 8oC hold 60sec 
6 65oC hold 180sec 
7 97oC hold 60sec 
8 65oC hold 60sec 

9 80oC Hold 
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Μετά το τέλος του παραπάνω προγράμματος κάθε eppendorf φυγοκεντρείται για 1’ 

στις 13.000 g και το καθαρό υπερκείμενο (περίπου 30μl) μεταφέρεται σε ένα καθαρό 

σωλήνα eppendorf 500μl. 

 

 

 

 

         2)  Πρωτόκολλο εξαγωγής DNA από gel αγαρόζης (PCR Clean - up Gel 
extraction) 
 
Αρχικά, αφού έχουμε κόψει προσεκτικά τις ζώνες που μας ενδιαφέρουν με ένα 

αποστειρωμένο νυστέρι, υπό την δράση του υπεριώδους φωτός, τις τοποθετούμε την 

κάθε μία ξεχωριστά σε ένα σωλήνα eppendorf. 

Στη συνέχεια, ζυγίζουμε τα κομμένα αυτά gels, μυδενίζοντας το ζυγό με ένα σωλήνα 

eppendorf και προσθέτουμε σε κάθε ένα 200μl Buffer NT ανά 100mg gel αγαρόζης. 

Τοποθετούμε τα δείγματά μας σε υδατόλουτρο για 5’ – 10’ στους 50o C, 

ανακατεύοντας κάθε 2 – 3’ ώστε να διαλυθούν τελείως τα gels. 

Μέσα σε ένα σωλήνα (Nucleospin Extract II), που μας παρέχεται στο κιτ φορτώνουμε 

το δείγμα μας και φυγοκεντρούμε στις 11000g για 1min. 

Αμέσως μετά, προσθέτουμε 700μl Wash Buffer (NT3) και φυγοκεντρούμε στις 11000g 

για 1min. 

Πετάμε το υπερκείμενο. 

Φυγοκεντρούμε ξανά για 2min στις 11000g, ώστε να απομακρυνθεί τελείως το Buffer 

NT3. 

Στο τελευταίο βήμα της έκλουσης, τοποθετούμε το σωλήνα Nucleospin Extract II σε 

ένα σωλήνα eppendorf 1,5ml και προσθέτουμε 25μl Buffer NE (το οποίο είχαμε βάλει 

προηγουμένως σε υδατόλουτρο στους 70o C). 

 Αφήνουμε για 1min σε θερμοκρασία δωματίου τα δείγματά μας και τέλος 

φυγοκεντρούμε  στις 11000g για 1min. 
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3)  Πρωτόκολλο καθαρισμού προϊόντος sequencing (Sequencing 
cleanup/EDTA-NaOC-EtOH precipitation)  
 
Μετά τη sequencing PCR ακολούθησε ο καθαρισμός του προϊόντος. Έτσι, σε κάθε 

δείγμα προστέθηκε από 0.25 μl EDTA 500 mM και από 1 μl οξικό νάτριο 

(CH3COONa). Ακολούθησε ήπια φυγοκέντρηση (spin) των δειγμάτων και προσθήκη 

από 20.24 μl αιθανόλης 99% . Έγινε ανάδευση με ήπιο Vortex και παραμονή των 

δειγμάτων σε θερμοκρασία δωματίου για μια ώρα. Έπειτα ακολούθησε φυγοκέντρηση 

των δειγμάτων στους 4οC για 30 λεπτά στις 3700 στροφές. Μετά η πλάκα PCR που 

περιείχε τα δείγματα τοποθετήθηκε ανάστροφα πάνω σε απορροφητικό χαρτί και 

φυγοκεντρήθηκε στις 600 στροφές για 20 δευτερόλεπτα και ακολούθησε προσθήκη 

από 70 μl EtOH 70%. Έγινε ξανά φυγοκέντρηση των δειγμάτων στους 4οC για 15 

λεπτά στις 3700 στροφές και πάλι ανάστροφη φυγοκέντρηση στις 600 στροφές για 20 

δευτερόλεπτα. Τέλος τα δείγματα αφέθηκαν για ξήρανση στους 37οC για 2 ώρες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ 
 
Πίνακας μεταβλητών θέσεων στο σύνολο των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών 
που χρησιμοποιήθηκαν 
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