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Περίληψη 

Το είδος Pinna nobilis Linnaeus, 1758 ή Πίννα η ευγενής είναι ένα ενδημικό δίθυρο της 

Μεσογείου, το οποίο προστατεύεται από διεθνείς συμφωνίες (Συνθήκη της Βαρκελώνης και 

Οδηγία των Οικοτόπων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας). Είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίθυρα 

του κόσμου και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο θαλάσσιο περιβάλλον ως μηχανικός 

οικοσυστήματος, όμως απειλείται από διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Πρόσφατα 

έχουν παρατηρηθεί περιστατικά μαζικής θνησιμότητας των πληθυσμών του, που αποδίδονται 

ως επί το πλείστον στο Haplosporidium pinnae, ένα παράσιτο εξειδικευμένο στην Πίννα. 

Επομένως, η εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας του είδους και η αξιολόγηση της 

συνδεσιμότητας μεταξύ των πληθυσμών του, καθώς και η ταυτοποίηση της ύπαρξης του 

παρασίτου σε όλους τους πληθυσμούς της Μεσογείου, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για 

την προστασία και την επιβίωση του είδους. 

Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν οι γενετικοί δείκτες COI και 16S rRNA, που έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε πληθυσμιακές μελέτες και συγκεκριμένα για το είδος P. 

nobilis σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Τα δείγματα συλλέχθηκαν με μεθόδους ελάχιστης 

παρέμβασης στα ζώα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ενόχληση προς αυτά. Ακολούθησαν 

μοριακές τεχνικές (εξαγωγή DNA, PCR, αλληλούχιση κατά Sanger) ώστε να αποκαλυφθούν 

τα πρότυπα γενετικής διαφοροποίησης σε πληθυσμιακό επίπεδο. Η ανάλυση των 

αλληλουχιών έγινε με τη χρήση των προγραμμάτων BioEdit, DnaSP και Network, ενώ 

συμπεριλήφθηκαν και οι κατατεθειμένες στο GenBank αλληλουχίες του είδους.  

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν την ύπαρξη κοινών απλοτύπων σε μεσογειακό επίπεδο αλλά 

και διαφορετικών απλοτύπων στην ίδια περιοχή. Στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν 

χαμηλές τιμές Fst, δηλαδή μικρές γενετικές αποστάσεις μεταξύ όλων των περιοχών 

δειγματοληψίας: Λέσβος, Αττική, Κάρπαθος, Κρήτη. Η πληροφορία αυτή αποτυπώνει τη 

συνδεσιμότητα που υπάρχει ακόμα και μεταξύ σχετικά διακριτών γεωγραφικά πληθυσμών 

και υπογραμμίζει τη σημασία των θαλάσσιων ρευμάτων στη μετανάστευση και κατ’ 

επέκταση στη γενετική ροή.  
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Abstract 

The fan mussel Pinna nobilis Linnaeus, 1758 is an endemic species of the Mediterranean Sea 

included in the list of endangered species (Annex IV of the Habitat Directive and Annex II of 

the Barcelona Convention). It is one of the largest bivalves in the world, and plays an 

important role in the marine environment as an ecosystem engineer, yet it is threatened by 

various anthropogenic activities. Recently, mass mortality events (MME) have been detected 

among the P. nobilis populations, which are attributed mostly to a newly identified specific 

parasite, Haplosporidium pinnae. The assessment of genetic variation of P. nobilis and the 

evaluation of connectivity among the different populations, as well as the estimation of the 

parasite’s contamination are important elements for the protection and the conservation of 

this species. 

 

For this purpose, the COI and 16S rRNA genetic markers were chosen since they have been 

widely used in population genetics surveys and specifically for P. nobilis throughout the 

Mediterranean. Samples were collected using minimum invasion and nonlethal methods, to 

avoid stress induction in the individuals. Molecular techniques were used (DNA extraction, 

PCR amplification and Sanger sequencing) in order to reveal the patterns of genetic 

differentiation at the population level. For the sequences’ analysis various softwares were 

used, such as BioEdit, DnaSP and Network, including the sequences submitted to the 

GenBank platform. 

 

The results of this work show that there are common haplotypes in a Mediterranean scale and 

also different haplotypes within the same area. In the Eastern Mediterranean, low values of 

Fst were found, meaning little genetic divergence between the sampling areas: Lesvos, Attiki, 

Karpathos and Crete. This information depicts the connectivity between even remote 

locations and underlines the importance of the sea currents on migration and thus on the 

genetic flow. 
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Εισαγωγή 

Βιολογία, Οικολογία και Πλαίσιο προστασίας του είδους Pinna nobilis 

Το είδος Pinna. nobilis ή κοινώς “πίννα η ευγενής” είναι το μεγαλύτερο δίθυρο της 

Μεσογείου, με μέγεθος που φτάνει τα 120 εκ κατατάσσοντάς το σε ένα από τα μεγαλύτερα 

παγκοσμίως (Schultz & Huber 2013). Ζει στην υποπαραλιακή ζώνη του θαλάσσιου πυθμένα, 

σε βάθος έως τα 60 μέτρα (Butler et al 1993), συνήθως αμμώδους υποστρώματος, με ή χωρίς 

την παρουσία λιβαδιών ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) (Hendriks et al 2011). Έχει 

υποστηριχθεί ότι η παρουσία της σχετίζεται εντονότερα με το ενδιαίτημα της ποσειδωνίας 

λόγω μεγαλύτερης αφθονίας τροφής και διαλυμένου οξυγόνου (Richardson et al 2004) και 

των κοινών οφελών που μπορεί να έχουν, αλλά υπάρχουν και πληθυσμοί που ζουν σε γυμνό 

αμμώδη πυθμένα ή παρουσία άλλων μακρόφυτων, όπως λ.χ. Cymodocea nodosa (Siletic & 

Peharda 2003). Όσον αφορά την αναπαραγωγή της, η πίννα είναι διαδοχικά ερμαφρόδιτη με 

ασύγχρονη ωρίμανση γαμετών για την αποφυγή αυτο-γονιμοποίησης (De Gaulejac 1995). 

Προσφάτως έγινε έρευνα για τον κύκλο ζωής της στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, από τους 

Trigos et al (2018). Η διάρκεια ζωής της πίννας μπορεί να φτάσει και τα 50 χρόνια (Rouanet 

et al 2015) και η ηλικία της αναπαραγωγικής ωρίμανσης είναι τα 1-2 χρόνια (De Gaulejac 

1993). Πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί, ένας εκ των οποίων είναι και η πίννα,  αναπτύσσονται 

μέσω ενός πλακγτονικού προνυμφικού σταδίου που τους επιτρέπει την ευρεία διασπορά 

(Palumbi 1992). Το προνυμφικό στάδιο της πίννας διαρκεί περίπου 5-10 μέρες (Peharda & 

Vibilic 2008) μέχρι την εγκατάστασή της στο βένθος. Κατά συνέπεια, τόσο τα 

χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ρευμάτων πάνω από τον πυθμένα, όσο και η διαθεσιμότητα 

τροφής, είναι παράγοντες που καθορίζουν τη χωρική κατανομή των πληθυσμών (Coppa et al 

2013) αλλά και τον προσανατολισμό των ατόμων (Addis et al 2009).  

Ως διηθηματοφάγος οργανισμός, η πίννα φιλτράρει το νερό για να τραφεί, συγκρατώντας 

μεγάλες ποσότητες οργανικών τριμμάτων (Trigos et al 2014a), συμβάλλοντας έτσι στην 

καθαρότητα του νερού (Basso et al 2015), κάτι που ωφελεί τα λιβάδια ποσειδωνίας (Trigos 

et al 2014b). Επίσης, η μεγάλη επιφάνεια των θυρών της προσφέρει σκληρό υπόστρωμα για 

την εποίκηση πλήθους εδραίων οργανισμών σε αμμώδεις περιοχές και για αυτόν το λόγο 
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λειτουργεί ως μηχανικός οικοσυστήματος (Rabaoui et al 2015). Εκτός των παραπάνω, έχει 

συμβιωτική σχέση με το καρκινοειδές Pontonia pinnophylax ενώ σχετίζεται και με το 

δεκάποδο Nepinnotheres pinnotheres (Rabaoui et al 2008, Akyol & Ulas 2015).  Λειτουργεί, 

επομένως, θετικά για τις βενθικές βιοκοινότητες, καθώς αυξάνει την αφθονία, τον αριθμό 

ειδών και κατ’ επέκταση τους δείκτες ποικιλότητας. Για το λόγο αυτό, θα μπορούσαν ακόμα 

και τα άδεια κελύφη πιννών να χρησιμοποιηθούν σε διαχειριστικά σχέδια αποκατάστασης 

βενθικών ενδιαιτημάτων μαλακού υποστρώματος που επηρεάζονται από ανθρωπογενείς 

παράγοντες (Rabaoui et al 2015). 

Το γένος Pinna πιστεύεται ότι εμφανίστηκε κατά την Ιουρασική περίοδο, ωστόσο είναι 

αρκετά δύσκολη η εύρεση ολόκληρων απολιθωμάτων λόγω της ευθραυστότητας του 

κελύφους του, γεγονός που δυσκολεύει και τον ακριβή προσδιορισμό εμφάνισής του 

(Rosewater 1961) Για το είδος Pinna nobilis συγκεκριμένα δεν έχει γίνει κάποια 

φυλογενετική μελέτη, ώστε να εκτιμηθεί ο χρόνος και ο τρόπος εποίκησής του στη 

Μεσόγειο. 

Λόγω της μείωσης των πληθυσμών του είδους (Centoducati et al 2007) προστατεύεται από 

τη Συνθήκη της Βαρκελώνης, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των 

παράκτιων περιοχών της Μεσογείου και από την Οδηγία των Οικοτόπων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας (Παράρτημα IV), όπου αναγράφεται στην κατηγορία “ζωικά και 

φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία”. Ωστόσο, η 

προστασία αυτή κρίνεται ως μάλλον αναποτελεσματική, αφού αλιεύεται παράνομα τόσο για 

προσωπική όσο και για μαζική κατανάλωση σε εστιατόρια ή για συλλογή του κελύφους για 

διακοσμητικούς σκοπούς (Katsanevakis et al 2011). Άλλες απειλές που αντιμετωπίζει η 

πίννα, εκτός από την παράνομη αλίευση, είναι: η παράκτια κατασκευαστική δραστηριότητα, 

η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος, η αγκυροβόληση, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, η 

απομάκρυνση λόγω κυματικής δράσης (Hendriks et al 2013), καθώς και η παράνομη 

δραστηριότητα μηχανότρατας (Basso et al). 

Περιστατικά μαζικής θνησιμότητας και Υποθέσεις 

Στις προαναφερθείσες απειλές που δέχεται το είδος, θα πρέπει να προστεθεί το φαινόμενο 

μαζικής θνησιμότητας που έχει παρατηρηθεί από το φθινόπωρο του 2016 στις ακτές της 

Ισπανίας (Darriba 2017) και το οποίο έχει αποδοθεί στην ύπαρξη ενός (Catanese et al 2018, 
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Panarese et al 2019) ή και περισσοτέρων παρασίτων (Carella et al 2019). Από το φθινόπωρο 

του 2016 έχουν αρχίσει να παρατηρούνται περιστατικά μαζικής θνησιμότητας των 

πληθυσμών του είδους (Darriba 2017). Συγκεκριμένα, άτομα των πληθυσμών αυτών είχαν 

προσβληθεί από ένα απλοσπορίδιο, παράσιτο που προσέβαλε τον πεπτικό αδένα του ζώου, 

οδηγώντας πιθανώς τον οργανισμό σε ασιτία και γενική δυσλειτουργία (Catanese et al 2018). 

Το παράσιτο περιγράφηκε μέσω μορφολογικών αναλύσεων και με μοριακές μεθόδους 

ταξινομήθηκε ως ένα νέο είδος: Haplosporidium pinnae. Θεωρείται ότι η ξαφνική μαζική 

θνησιμότητα των πιννών σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξή του, αν και το φαινόμενο της 

θανάτωσης έχει αποδοθεί και σε ένα είδος Mycobacterium (Carella et al 2019). To φαινόμενο 

της μαζικής θανάτωσης έχει αναφερθεί και από το Αιγαίο και συγκεκριμένα από το νησί της 

Λέσβου (Katsanevakis et al 2019). 

Γενετική ποικιλότητα, Μοριακοί δείκτες και Συνδεσιμότητα 

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του είδους και του καθεστώτος προστασίας του, έχουν 

πραγματοποιηθεί ορισμένες μελέτες για τη διερεύνηση της γενετικής του ποικιλότητας, με 

σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείρισή του. Σε είδη τα οποία είναι εδραία ως ενήλικα 

άτομα, η προστασία του ενδιαιτήματος επιτυγχάνει και την προστασία των ατόμων (Holland 

& Schnier 2006). Ωστόσο, σε είδη με πελαγικά προνυμφικά στάδια, όπως είναι η πίννα, η 

διασπορά των προνυμφών λόγω ρευμάτων και υδροδυναμισμού μπορεί να οδηγήσει σε 

δραματική μείωση του αρχικού “μητρικού” πληθυσμού. Σε αυτή την περίπτωση, η 

προστασία του ενδιαιτήματος είναι αναποτελεσματική για την προστασία του είδους εάν η 

προστατευόμενη περιοχή δεν έχει την απαραίτητη έκταση (Rodrigues 2006). Έτσι, κρίνεται 

απαραίτητη η μελέτη της συνδεσιμότητας των πληθυσμών της πίννας γιατί παρέχει 

πληροφορίες για τα πρότυπα κατανομής των ατόμων του είδους και τις διεργασίες που τα 

καθορίζουν. Αδιαμφισβήτητα, η διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας είναι απαραίτητο 

στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση. Η γενετική ποικιλότητα καθορίζει την οικολογική και 

εξελικτική προοπτική ενός είδους, δηλαδή τη δυνατότητα του είδους να ανταποκριθεί σε 

περιβαλλοντικές και ανθρωπογενείς διαταραχές και αποτελεί τη βάση για την ποικιλότητα 

μεταξύ των ειδών. Επομένως, για να γίνει κατανοητή η έννοια της βιοποικιλότητας είναι 

απαραίτητο να μελετηθούν οι υποκείμενες, δηλαδή οι γενετικές, διαδικασίες (Feral 2002). 

Συνοπτικά έχουν διατυπωθεί τέσσερις αιτιολογίες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας: η 

οικονομική αξία των βιολογικών πόρων, οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, η αισθητική και το 

δικαίωμα των ζωντανών οργανισμών στην ύπαρξη (Primack 1993). Η IUCN αναγνωρίζει την 
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ανάγκη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε τρία επίπεδα: τη γενετική ποικιλότητα, την 

ποικιλότητα των ειδών και την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων. Παράγοντες που οδηγούν 

στην εξαφάνιση, δηλαδή τη μείωση της βιοποικιλότητας, είναι μεταξύ άλλων η υποβάθμιση 

ενδιαιτημάτων, τα εισβλητικά είδη, η υπερεκμετάλλευση των πόρων και η ρύπανση (Groom 

et al 2006). Αυτοί οι παράγοντες προκαλούν μείωση των πληθυσμών σε τέτοιο βαθμό, που 

είναι επιρρεπείς σε τυχαίες μεταβολές, είτε περιβαλλοντικές είτε γενετικές (Frankham 1995). 

Το μιτοχονδριακό (mt) DNA αποτελεί έναν εξαιρετικά χρήσιμο δείκτη για μελέτες που 

αφορούν σχέσεις μεταξύ ειδών και πληθυσμών, καθώς λόγω του μεγάλου ρυθμού εξέλιξής 

του και της μεταβλητότητάς του (Sunnucks 2000) μπορεί να δείξει διαφορές, οι οποίες στο 

πυρηνικό DNA δεν αποτυπώνονται (Brown et al 1979). Ιδιαίτερα στα ζώα υπάρχει 

σημαντική διαφοροποίηση τόσο μεταξύ όσο και εντός των πληθυσμών (Parker et al 1998) 

όσο αφορά το mt DNA. Οι γενετικοί μιτοχονδριακοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά 

κόρον σε μελέτες μοριακής οικολογίας για θαλάσσια είδη, μεταξύ άλλων και για τα δίθυρα 

(Matsumoto 2003, Lutz & Vrijenhoek 1996, Wood et al 2007, Feng et al 2011). Για το είδος 

P. nobilis η πρώτη μελέτη πληθυσμιακής γενετικής έγινε στο Αιγαίο από τους Katsares et al 

(2008) με τη χρήση του γονιδίου COI και 16S rRNA. Στα ίδια πλαίσια, κινήθηκε και η 

ερευνητική ομάδα των Rabaoui et al (2011) στις ακτές της Τυνησίας και των Sanna et al 

(2013) σε μεγαλύτερη έκταση της Κεντρικής Μεσογείου, ενώ στην Αδριατική ο Ankon 

(2017) μελέτησε τη γενετική πληθυσμών P. nobilis σε θαλάσσια πάρκα της Κροατίας. Στους 

πληθυσμούς της Καταλονίας και των Βαλεαρίδων χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά και 

μικροδορυφορικοί δείκτες (Wesselman et al 2018, Gonzalez-Wanguemert 2015), 

ενισχύοντας την υπάρχουσα γνώση για τη γενετική σύσταση και ποικιλομορφία των 

πληθυσμών του είδους. 

Σκοπός 

Με αφορμή την παρούσα κατάσταση των πληθυσμών του είδους P. nobilis σκοπός της 

εργασίας ήταν α) η διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας σε πληθυσμιακό επίπεδο στην 

Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή η οποία δεν έχει μελετηθεί εκτενώς υπό αυτό το πρίσμα, 

καθώς και β) η επιβεβαίωση επιμόλυνσης των πληθυσμών αυτών από το παράσιτο 

Haplosporidium pinnae ως απόκριση στις μαζικές θανατώσεις και στον κίνδυνο εξαφάνισης 

του είδους συμβάλλοντας στην απαραίτητη γνώση για τη διαχειριστικών πλάνων. 
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Μεθοδολογία 

Περιοχές δειγματοληψίας 

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν συλλέχθηκαν από τέσσερις περιοχές της Ανατολικής 

Μεσογείου (εικόνα 1). Συγκεκριμένα, δειγματοληπτικούς σταθμούς αποτέλεσαν τα νησιά 

Κάρπαθος (με τους σταθμούς δειγματοληψίας: Διαφάνι, Τρίστομο, Αστακίδα), Λέσβος (με 

τους σταθμούς δειγματοληψίας: Μυτιλήνη, Γέρας, Καλλονή), Κρήτη (με τους σταθμούς 

δειγματοληψίας: Ελούντα, Μπαλί), καθώς και η περιοχή της Αττικής (με τους σταθμούς 

δειγματοληψίας: Λαύριο, Ωρωπός, Αυλίδα). Όλες οι δειγματοληψίες έλαβαν χώρα κατά το 

χρονικό διάστημα Αυγούστου 2018 – Μαρτίου 2019. 

 

 

Εικόνα 1. Χάρτης περιοχών δειγματοληψίας: Λέσβος (Γέρα, Καλλονή,Μυτιλήνη), Αττική (Αυλίδα, Λαύριο, 
Ωρωπός), Κάρπαθος (Αστακίδα, Διαφάνι, Τρίστομο), Κρήτη (Ελούντα, Μπαλί). 
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Μέθοδοι δειγματοληψίας 

Τα δείγματα ελήφθησαν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στην περίπτωση των δειγμάτων της 

Καρπάθου η δειγματοληψία έγινε στα πλαίσια του προγράμματος RECONNECT, το οποίο 

ως βασικό στόχο έχει την ανάπτυξη στρατηγικών για την αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών. Η δειγματοληψία βασίστηκε στη μη θανάσιμη μέθοδο που 

ακολούθησαν και οι Sanna et al (2013) για το ίδιο είδος, με μια τροποποίηση, ώστε να 

περιοριστεί τα μέγιστα η όχληση προς τα ζώα. Συγκεκριμένα, για το κάθε ζώο 

χρησιμοποιήθηκε μια μικρή ράβδος διαμέτρου μισού εκατοστού, που τοποθετούταν στο 

άνοιγμα των θυρών, ούτως ώστε αυτές να παραμένουν ανοιχτές κατά τη διάρκεια της in situ 

δειγματοληψίας από τους αυτόνομους δύτες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε 

δειγματοληπτική ψήκτρα, με την οποία «ξυνόταν» η εσωτερική επιφάνεια της κάθε θύρας 

ώστε να συλλεχθεί υλικό από τα υπολείμματα των ιστών. Οι ψήκτρες – διαφορετική ψήκτρα 

για κάθε άτομο – αποθηκεύτηκαν η καθεμία σε ξεχωριστό σακουλάκι και διατηρήθηκαν στον 

πάγο έως ότου φτάσουν στο εργαστήριο, όπου αποθηκεύτηκαν σε καταψύκτη (-20 °C). 

Τα δείγματα από τη Λέσβο, την Κρήτη και την Αττική συλλέχθηκαν με διαφορετικό τρόπο, 

καθώς ο βασικός στόχος της δειγματοληψίας ήταν η διερεύνηση της επιμόλυνσης των πιννών 

από το παράσιτο H. pinnae. Επομένως, πραγματοποιόταν μακροσκοπική κλινική εξέταση 

στα άτομα των πιννών από τους αυτόνομους δύτες και επιλέγονταν τα εμφανώς ασθενή. Τα 

ασθενή άτομα παρουσίαζαν συμπτώματα όπως σύμπτυξη του μανδύα, έλλειψη ανταπόκρισης 

σε ερεθίσματα, καθώς και σχετικά αργό κλείσιμο των θυρών (Vazquez-Luis et al 2017). Η 

δειγματοληψία γινόταν με τη χρήση λαβίδας Hartman Aligator και την αποκοπή τμήματος 

του κάθε ιστού περί των 50-100 mg. Τα δείγματα αυτά παραχωρήθηκαν στο εργαστήριο 

βιοποικιλότητας συντηρημένα σε απόλυτη αιθανόλη και αποθηκεύτηκαν σε ψυγείο (4 °C). 

Απομόνωση Γενετικού Υλικού 

Το γενετικό υλικό (DNA) εξήχθη από τους ιστούς και τις ψήκτρες, με βάση το πρωτόκολλο 

των  Sambrook et al (1989) (παράρτημα). Στη συνέχεια μετρήθηκε η συγκέντρωση των 

απομονωμένων νουκλεϊκών οξέων από το κάθε δείγμα σε φασματοφωτόμετρο NanoDrop 

1000. Το υλικό αποθηκεύτηκε σε καταψύκτη (-20 °C). 
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Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) 

Μετά την εξαγωγή του DNA ακολούθησε το στάδιο πολλαπλασιασμού τμημάτων των 

επιλεγμένων γονιδίων με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) σε 

θερμικό κυκλοποιητή BioRad T100. Χρησιμοποιήθηκαν ζεύγη εκκινητών (πίνακας) από τη 

βιβλιογραφία (Folmer et al 1994, Leray et al 2013, Sanna et al 2013, Sanna et al 2014), τα 

οποία όμως, μετά από μεγάλο αριθμό δοκιμών, δεν έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα 

στην PCR.  

Πίνακας1. Ζεύγη εκκινητών  PCR για τα γονίδια COI, 16SrRNA και nad3 του P. nobilis 

Γονίδιο Ζεύγος Εκκινητών Συγγραφείς 

COI 

LCO 1490/ HCO 2198 Folmer et al, 1994 

mlCOIintF/ jgHCO2198 Leray et al, 2013 

5’-GGTTGAACTATHTATCCNCC-3’/ 

5’-GAAATCATYCCAAAAGC-3’ 
Sanna et al 2013 

16S 

rRNA 

5’-TGCTCAATGCCCAAGGGGTAAAT-3’/ 

5’-AACTCAGATCACGTAGGG-3’ 
Sanna et al 2013 

   

nad3 
5’-CCTTATGARTGYGGBTTT-3’/ 

5’-TCHATAAGYTCATARTAYARCCC-3’ 
Sanna et al 2014 

 

Επομένως, σχεδιάστηκαν νέοι εκκινητές και για τα δύο γονίδια, COI και 16S rRNA (Πίνακας 

2) με βάση τις ήδη κατατεθειμένες στο GenBank αλληλουχίες για το είδος P. nobilis και με 

τη χρήση του εργαλείου Primer Design του NCBI. O εκκινητής COI Greek συγκεκριμένα 

βασίστηκε στις αλληλουχίες που κατατέθηκαν από τους Katsares et al (2008) από το Β. 

Αιγαίο. Οι νέοι εκκινητές έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα ώστε να προχωρήσει η 

πειραματική διαδικασία στη διαδικασία της PCR (Παράρτημα). 
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Πίνακας 1. Ζεύγη εκκινητών  PCR για τα γονίδια COI και 16S rRNA που σχεδιάστηκαν στην παρούσα 
εργασία. 

Γονίδιο Ζεύγος Εκκινητών 

COI 

5’-CAGCTTTTGTAGAGGGCG-3’/ 

5’-CCAAATTACACCAGTCAGCC-3’ 

 

5’-GATCCGGGATAGTAGGTAC-3’/ 

5’-CMGGATGACCAAARAACC-3’ 

 

5’-ATGGCYGTCGATTTAGC-3’/ 

5’-CMGGATGACCAAARAACC-3’ 

16S rRNA 

 

5’-GGTAGCGAAATTCCTAGCC-3’/ 

5’-AAKGGTSGAACAGACCC-3’ 

 

Η τεχνική της PCR χρησιμοποιήθηκε και για την ταυτοποίηση της παρουσίας του παρασίτου 

H. pinnae στα άτομα P. nobilis από τη Λέσβο, την Κρήτη και την Αττική. Στην περίπτωση 

αυτή, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί για το συγκεκριμένο είδος εκκινητές (Catanese et al 2018) 

για το γονίδιο 18S rRNA (Πίνακας 3). 

Πίνακας 2. Εκκινητές PCR για το γονίδιο 18SrRNA του H. pinnae. 

Ζεύγος Εκκινητών Συγγραφείς 

HPNF1/HPNR3 

HPNF3/HPNR3 

 

Catanese et al 2018 

HPNF3/16SB Catanese et al 

2018/Medlin et al 1998 

HapF1/HapR2 Renault et al 2000 

 

Ηλεκτροφόρηση – Καθαρισμός προϊόντων PCR 

Μετά από κάθε PCR, ακολουθούσε η ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων σε πήκτωμα αγαρόζης 

1%, ώστε να διαχωριστεί το ενισχυμένο από την PCR γονίδιο από τα υπόλοιπα βιομόρια και 

να επιβεβαιωθεί η επιτυχία του πολλαπλασιασμού. Το πήκτωμα παρασκευαζόταν σε 

σκαφάκι σε ειδικό χώρο με απαγωγό για την αποφυγή διάχυσης του βρωμιούχου αιθιδίου 

που προστίθετο σε αυτό. Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα τοποθετούταν σε 
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πλάκα υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να καταστεί ορατή η «ζώνη» που έχει 

πολλαπλασιαστεί. Η οπτικοποίηση του αποτελέσματος της PCR γινόταν με το πρόγραμμα 

Nippon GDS σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στη συνέχεια ακολουθούσε ο καθαρισμός των 

PCR προϊόντων από τα υπόλοιπα συστατικά. 

Στην περίπτωση του γονιδίου COI, όπου το επιθυμητό τμήμα είχε ξεκάθαρη ζώνη στη 

φωτογραφία (Εικόνα 2), ο καθαρισμός έγινε με βάση το πρωτόκολλο που περιγράφεται στο 

Παράρτημα. Όσον αφορά το γονίδιο 16S rRNA, πολλαπλασιάστηκαν δύο τμήματα DNA 

κατά την PCR (Εικόνα 2), επομένως ο καθαρισμός έγινε με εξαγωγή της επιθυμητής ζώνης 

από το πήκτωμα αγαρόζης, αφού ηλεκτροφορήθηκε όλο το PCR προϊόν σε τζελ αγαρόζης 

2%. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το kit Macherey-Nagel και συγκεκριμένα το 

αντίστοιχο πρωτόκολλο εξαγωγής DNA από πήκτωμα αγαρόζης (Παράρτημα). Μετά το 

πέρας του καθαρισμού, η συγκέντρωση των προϊόντων μετριόταν στο Nanodrop και γίνονταν 

οι απαραίτητες αραιώσεις ώστε το κάθε δείγμα να έχει τελική συγκέντρωση 20 ng/μl.   

 

Εικόνα 2. Οπτικοποίηση αποτελέσματος PCR για τα γονίδια 16SrRNA και COI. 

 

Αλληλούχιση 

Μετά τον καθαρισμό των προϊόντων της PCR, ακολουθούσε η αντίδραση αλληλούχισης 

(sequencing reaction) και ο καθαρισμός της (sequencing reaction clean-up). Στη συνέχεια 

προστίθεντο 10 μl HiDi Formamide σε κάθε δείγμα και γινόταν η αποδιάταξη (denaturation) 
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του DNA ώστε να ακολουθήσει το στάδιο της αλληλούχισης κατά Sanger. Τα πρωτόκολλα 

των σταδίων προ της αλληλούχισης αναγράφονται στο Παράρτημα. 

Ανάλυση αλληλουχιών 

Οι αλληλουχίες που προέκυψαν μετά την αλληλούχιση αναλύθηκαν στο πρόγραμμα BioEdit 

Sequencing Alignment Editor (Hall 1999). Συγκεκριμένα, διορθώθηκαν δια οφθαλμού 

πιθανά λάθη της αλληλούχισης με βάση τα κυματογραφήματα και αποκόπηκαν τμήματα 

θορύβου στην αρχή και το τέλος των αλληλουχιών. Στη συνέχεια, ενώθηκαν οι αλληλουχίες 

που προέκυψαν από τους δύο εκκινητές (πρόσθιος και οπίσθιος) ώστε να υπάρχει μία 

αλληλουχία για το κάθε άτομο. Επίσης, στην ανάλυση των δεδομένων προστέθηκαν όλες οι 

κατατεθειμένες αλληλουχίες για το είδος P. nobilis της βάσης GenBank (Benson et al 2018), 

οι οποίες είχαν επαρκείς πληροφορίες δειγματοληπτικής τοποθεσίας. Ειδικότερα, 

χρησιμοποιήθηκαν 327 αλληλουχίες για το γονίδιο COI και 241 αλληλουχίες για το 16S 

rRNA από όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα.  

Με το σύνολο των αλληλουχιών δημιουργήθηκαν τρία υποσύνολα δεδομένων: ένα για το 

γονίδιο COI, ένα για το γονίδιο 16S rRNA και ένα με τη συνένωση των δύο παραπάνω που 

πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SEDA (López-Fernández et al 2019). Οι αλληλουχίες 

του κάθε υποσυνόλου ευθυγραμμίστηκαν με το πακέτο Clustal W (Thompson et al 1994) του 

BioEdit και ακολούθησε ανάλυση στο πρόγραμμα DNA Sequence Polymorphism v.6.12.03 

(Rozas et al 2017). Μέσω αυτού εκτιμήθηκαν οι εξής παράμετροι για κάθε σετ δεδομένων: 

αριθμός απλοτύπων, απλοτυπική ποικιλότητα, αριθμός πολυμορφικών τόπων και 

νουκλεοτιδική ποικιλότητα, καθώς και οι τιμές Fst. Για την εκτίμηση των παραπάνω, δε 

χρησιμοποιήθηκαν σημεία των αλληλουχιών με κενά ευθυγράμμισης (sites with alignment 

gaps). Το πρόγραμμα Network (Forster et al 2007) χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την 

κατασκευή δικτύων median-joining, με αστάθμητες μεταλλάξεις (unweighted mutations) με 

βάση τους απλότυπους για το κάθε σετ δεδομένων.  
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Αποτελέσματα 

Γενετική ποικιλότητα 

Οι τιμές του στατιστικού Fst για την εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων μεταξύ διακριτών 

γεωγραφικά πληθυσμών, ήταν χαμηλές για όλα τα γονίδια (Παράρτημα), οπότε έγινε 

ομαδοποίηση των αλληλουχιών με βάση τις ευρύτερες βιογεωγραφικές περιοχές της 

Μεσογείου. 

COI 

Η ανάλυση του γονιδίου COI αφορούσε 416 αλληλουχίες μήκους 535 bp, εκ των οποίων οι 

48 αποτελούν δείγματα της παρούσας έρευνας. Οι αλληλουχίες ομαδοποιήθηκαν σε 21 

διαφορετικούς απλότυπους, διαμορφωμένους από 18 πολυμορφικούς τόπους (Πίνακας 4). 

Πίνακας 3: Τιμές παραμέτρων εκτίμησης γενετικής ποικιλότητας για το γονίδιο COI. 
Ν: αριθμός αλληλουχιών. Hap: αριθμός απλοτύπων. Ps: αριθμός πολυμορφικών τόπων.  Hd: απλοτυπική 
ποικιλότητα. Π: νουκλεοτιδική ποικιλότητα. 

 
N Hap Ps Hd Π 

COI 416 21 18 0.514 ± 0.024 0.00514 ± 0.00033 

 

Η Βενετία (Βόρεια Αδριατική) παρουσίασε τη μεγαλύτερη γενετική απόσταση από όλους 

τους υπόλοιπους πληθυσμούς με τη χαμηλότερη τιμή Fst να είναι 0.28 και να παρατηρείται 

στη σύγκριση με την Κεντρική Μεσόγειο και την υψηλότερη να εμφανίζεται στη σύγκριση 

με την Τυνησία και να είναι 0.64. Αμέσως επόμενη ήταν η διάκριση μεταξύ Κεντρικής 

Μεσογείου και Τυνησίας με τιμή Fst 0.17, ενώ οι υπόλοιπες αποστάσεις ήταν χαμηλότερες 

κατά μία τάξη μεγέθους. Η Τυνησία τοποθετείται μεταξύ Κεντρικής και Δυτικής Μεσογείου 

(Amor et al 2016), οπότε αποτέλεσε ξεχωριστή ομάδα στην ανάλυση. 
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Πίνακας 4. Γενετικές αποστάσεις Fst με βάση το γονίδιο COI για ολόκληρη τη Μεσόγειο.  
Σε παρένθεση δίνεται ο αριθμός των αλληλουχιών. Δυτική Μεσόγειος: ηπειρωτική Ισπανία, Μπανιούλς (Γαλλία). 
Ανατολική Μεσόγειος: Ελλάδα, Κύπρος. Βόρεια Αδριατική: Βενετία. Κεντρική Μεσόγειος: Σαρδηνία, Σικελία, 
νησί Έλμπα (Ιταλία), Κορσική. 

Τοποθεσία 
Τυνησία 

(50) 

Δυτική 

Μεσόγειος 

(57) 

Ανατολική 

Μεσόγειος 

(75) 

Βόρεια 

Αδριατική 

(20) 

Κεντρική 

Μεσόγειος 

(214) 

Τυνησία — 
    

Δυτική 

Μεσόγειος 
0.0102 — 

   

Ανατολική 
Μεσόγειος 

0.06707 0.01469 — 
  

Βόρεια  

Αδριατική 
0.64429 0.51047 0.415 — 

 
Κεντρική 

Μεσόγειος 
0.17453 0.08133 0.03528 0.2773 — 

Στην εικόνα 3 παρουσιάζονται οι απλότυποι του COI για όλες τις περιοχές της Μεσογείου. Ο 

απλότυπος με τη μεγαλύτερη αφθονία αποτελείται από 275 αλληλουχίες. Είναι εμφανής η 

ύπαρξη κοινών απλοτύπων σε πολλές και σχετικά απομακρυσμένες περιοχές της Μεσογείου, 

όπως για παράδειγμα η ηπειρωτική Ισπανία (Continental Spain) και το Βόρειο Αιγαίο 

(Northern Aegean). Από την άλλη, η πλειοψηφία των απλοτύπων που παρατηρήθηκαν, 

εμφανίζονται μόνο μία φορά. 

 

Εικόνα 3.  Δίκτυο απλοτύπων με βάση το γονίδιο COI του P. nobilis για ολόκληρη τη Μεσόγειο. 
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16S rRNA 

Η ανάλυση του γονιδίου 16S rRNA περιείχε 301 αλληλουχίες μήκους 376 bp και 60 από 

αυτές ήταν προϊόν της παρούσας εργασίας. Η απλοτυπική ποικιλότητα κινήθηκε στα ίδια 

επίπεδα για το 16S rRNA όπως και για το COI (0.525 και 0.514 αντίστοιχα) (Πίνακας 6 & 5).  

Πίνακας 5. Τιμές παραμέτρων εκτίμησης γενετικής ποικιλότητας για το γονίδιο 16S rRNA.  
Ν: αριθμός αλληλουχιών. Hap: αριθμός απλοτύπων. Ps: αριθμός πολυμορφικών τόπων.  Hd: απλοτυπική 
ποικιλότητα. Π: νουκλεοτιδική ποικιλότητα. 

 
N Hap Ps Hd Π 

16S rRNA 301 34 29 0.525 ± 0.034 0.00238 ± 0.00021 

 

Η μεγαλύτερη γενετική απόσταση παρατηρήθηκε μεταξύ της Βόρειας Αδριατικής και της 

Ανατολικής Μεσογείου (Fst = 0.62), με αμέσως επόμενη αυτή μεταξύ Βόρειας Αδριατικής 

και Δυτικής-Κεντρικής Μεσογείου (Fst = 0.51). Η σύγκριση Ανατολικής και Δυτικής-

Κεντρικής Μεσογείου έδειξε ότι υπάρχει γονιδιακή ροή μεταξύ των συγκεκριμένων 

πληθυσμών, δεδομένου ότι η τιμή του Fst ήταν σχεδόν μηδενική (0.005) (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 6. Γενετικές αποστάσεις Fst με βάση το γονίδιο 16S rRNA για όλη τη Μεσόγειο.  
Σε παρένθεση δίνεται ο αριθμός των αλληλουχιών. Ανατολική Μεσόγειος: Ελλάδα, Κύπρος. Βόρεια 
Αδριατική: Βενετία. Δυτική - Κεντρική Μεσόγειος: Σαρδηνία, Σικελία, νησί Έλμπα (Ιταλία), Κορσική, 
Βαλεαρίδες Νήσοι (Ισπανία), Peyrefitte (Γαλλία). 

Τοποθεσία 
Ανατολική Μεσόγειος 

(64) 

Βόρεια Αδριατική 

(20) 

Δυτική - Κεντρική Μεσόγειος 

(217) 

Ανατολική 

Μεσόγειος 
— 

  

Βόρεια 

Αδριατική 
0.61651 — 

 

Δυτική - 

Κεντρική 

Μεσόγειος 

0.00486 0.50833 — 
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Στο δίκτυο απλοτύπων του 16 rRNA (εικόνα 4) παρατηρείται ένας κεντρικός απλότυπος  

(204 αλληλουχίες) και πολλοί περιφερειακοί που εμφανίζονται μόνο μία φορά.  

 

 

Εικόνα 4. Δίκτυο απλοτύπων βασισμένο στο γονίδιο 16S rRNA του Pinna nobilis για ολόκληρη τη 
Μεσόγειο. 

 

COI και 16S rRNA 

Η συνένωση των γονιδίων COI και 16 rRNA έδωσε 241 αλληλουχίες μέγιστου μήκους  911 

bp. Αναπόφευκτα άτομα για τα οποία δεν υπήρχαν αλληλουχίες και για τα δυο γονίδια, 

αφαιρέθηκαν από τη συγκεκριμένη ανάλυση.  

Οι δείκτες γενετικής ποικιλότητας εμφάνισαν στο σύνολό τους υψηλότερες τιμές στη 

συνένωση των δύο γονιδίων (Πίνακας 8).  

Πίνακας 7. Τιμές παραμέτρων εκτίμησης γενετικής ποικιλότητας για τη συνένωση των δύο γονιδίων.  
Ν: αριθμός αλληλουχιών. Hap: αριθμός απλοτύπων. Ps: αριθμός πολυμορφικών τόπων.  Hd: απλοτυπική 
ποικιλότητα. Π: νουκλεοτιδική ποικιλότητα. 

 
N Hap Ps Hd Π 

COI & 16S rRNA 241 66 51 0.880 ± 0.015 0.00429 ± 0.00020 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 9, υπάρχει γονιδιακή ροή μεταξύ Κορσικής, Σαρδηνίας και Σικελίας. 

Τα υπόλοιπα ζεύγη περιοχών έχουν ξεκάθαρη γενετική απόσταση, η μεγαλύτερη εκ των 

οποίων παρατηρείται μεταξύ Ελλάδας και Βενετίας (Fst = 0.63) 

Πίνακας 8. Γενετικές αποστάσεις Fst με βάση τη συνένωση των γονιδίων για όλη τη Μεσόγειο.  
Σε παρένθεση δίνεται ο αριθμός των αλληλουχιών. 

 

Ανατολική 

Μεσόγειος 

(49) 

Κορσική 

(25) 

Σικελία 

(49) 

Σαρδηνία 

&N. Έλμπα 

(98) 

Βενετία 

(20) 

Ανατολική Μεσόγειος — 
    

Κορσική 0.34985 — 
   

Σικελία 0.34836 0.02797 — 
  

Σαρδηνία &N. Έλμπα 0.34966 0.03073 0.00011 — 
 

Βενετία 0.6278 0.4842 0.37898 0.33999 — 

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στο απλοτυπικό δίκτυο (Eικόνα 5). Είναι εμφανές ότι 

πολλοί απλότυποι υπάρχουν στη Σαρδηνία, στη Σικελία και την Κορσική, ενώ παρατηρείται 

και η ύπαρξη απλοτύπων μόνο για τα άτομα από Ελλάδα.  

 

Εικόνα 5. Δίκτυο απλοτύπων βασισμένο στη συνένωση των γονιδίων COIκαι 16S rRNA του Pinna nobilis 
για ολόκληρη τη Μεσόγειο. 
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Έλεγχος επιμόλυνσης από το παράσιτο Haplosporidium pinnae 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας, η παρουσία του παρασίτου Haplosporidium 

pinnae πιστοποιήθηκε σε όλες τις περιοχές μελέτης. Διαπιστώθηκε ότι ακόμα και άτομα που 

δεν είχαν εμφανή συμπτώματα της ασθένειας, ήταν φορείς του παρασίτου (Πίνακας 10). 

Πίνακας 9. Στοιχεία παρουσίας του παρασίτου H. pinnae σε άτομα P. nobilis. Οι θετικές PCR σημειώνονται με + και 

++ αναλόγως με την ένταση του προϊόντος. 

Δείγμα Τοποθεσία 
Κατάσταση 

υγείας 

PCR με  

HPNF3 HPNR3 

PCR με  

HAPF1-HAPR2 

PCR με  

HPNF3 - 18S9R 

LAV01 Λαύριο πιθανώς ασθενές ++ + + 

LAV02 Λαύριο πιθανώς ασθενές - + + 

MYT01 Λέσβος πιθανώς ασθενές ++ 

MYT02 Λέσβος πιθανώς ασθενές ++ 

MYT03 Λέσβος πιθανώς ασθενές ++ 

MYT04 Λέσβος πιθανώς ασθενές ++ 

MYT05 Λέσβος πιθανώς ασθενές ++ 

MYT06 Λέσβος πιθανώς ασθενές ++ 

MYT07 Λέσβος πιθανώς ασθενές ++ 

MYT08 Λέσβος πιθανώς ασθενές ++ 

MYT09 Λέσβος πιθανώς ασθενές ++ 

EL01 Ελούντα πιθανώς υγιές + 

EL02 Ελούντα πιθανώς υγιές + 

BAL01 Μπαλί πιθανώς ασθενές ++ 

AV01 Αυλίδα πιθανώς υγιές ++ 

AV02 Αυλίδα πιθανώς υγιές ++ 

OR01 Ωρωπός πιθανώς υγιές ++ 

OR02 Ωρωπός πιθανώς υγιές ++ 

OR03 Ωρωπός πιθανώς υγιές ++ 

OR04 Ωρωπός πιθανώς υγιές ++ 
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Συζήτηση 

Η γενετική συνδεσιμότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο η γενετική ροή επηρεάζει 

εξελικτικές διαδικασίες εντός των πληθυσμών (Lowe & Allendorf 2010). Ως βασικό 

εργαλείο εκτίμησης της γενετικής ροής χρησιμοποιείται το στατιστικό Fst (Wright 1943), 

που αποτυπώνει την απόκλιση μεταξύ υποπληθυσμών όσον αφορά ένα γενετικό τόπο. Ακόμα 

όμως και μια σχετικά μικρή τιμή του Fst μπορεί τελικά να σχετίζεται με σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών (Wright 1969). Το συγκεκριμένο στατιστικό μπορεί 

να περιγράψει και τη μεταβλητότητα ενός γενετικού τόπου σε σχέση με έναν άλλο κι έτσι να 

αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την επιλογή ποικιλόμορφων μοριακών δεικτών (Holsinger 

& Weir 2009). 

Οι Katsares et al (2008) ήταν οι πρώτοι που διερεύνησαν την πληθυσμιακή γενετική του 

είδους, εξετάζοντας πληθυσμούς του Αιγαίου, ανοίγοντας όμως το δρόμο για περαιτέρω 

έρευνα στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τους Katsares et al (2008), παρατηρήθηκαν 

υψηλές τιμές ενδοπληθυσμιακής απλοτυπικής ποικιλότητας που αποδόθηκαν στο 

πλαγκτονικό προνυμφικό στάδιο του είδους και στην επακόλουθη αυξημένη γονιδιακή ροή. 

Αντίστοιχες τιμές απλοτυπικής ποικιλότητας εκτιμήθηκαν και στην παρούσα εργασία, 

επιβεβαιώνοντας τη χαμηλή γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών του είδους. 

Ωστόσο, ο συνδυασμός του υψηλού ρυθμού θνησιμότητας των προνυμφών (Cameron 1986) 

με την ύπαρξη μεγάλων γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των πληθυσμών που εξετάστηκαν 

στην παρουσία εργασία, είναι πιθανό να οδηγήσει σε ένα πρότυπο απομόνωσης λόγω 

απόστασης των πληθυσμών (Wright 1943). Στο συγκεκριμένο πρότυπο απομόνωσης και 

φραγμού γονιδιακής ροής ενδεχομένως να συμβάλλουν τα ωκεάνια ρεύματα και ο χρόνος 

μεταφοράς των προνυμφών μέσω αυτών (Weersing & Toonen 2009). Επομένως, η εκτίμηση 

του βαθμού της διασποράς των προνυμφών και των ενήλικων ατόμων ενός είδους είναι 

σημαντική για την κατανόηση της πληθυσμιακής βιολογίας και της εξέλιξης των φυσικών 

οικοσυστημάτων (Hanski & Gilpin 1997).  

Έχει δειχθεί ότι και σε μεσογειακή κλίμακα οι πληθυσμοί της πίννας έχουν υψηλή γενετική 

ποικιλότητα και ταυτόχρονα χαμηλή διαπληθυσμιακή διαφοροποίηση, γεγονός που δε 

στηρίζει την  υπόθεση ύπαρξης μικρών απομονωμένων πληθυσμών του είδους (Wesselman 

et al 2018). Η γενικότερη χαμηλή γενετική απόκλιση (divergence) μεταξύ των διαφορετικών 

απλοτύπων αποκαλύπτει την κοινή προέλευση των πληθυσμών της πίννας (Sanna et al 2013) 

και την πρόσφατη εξάπλωση του είδους στη Μεσόγειο με δυτικο-ανατολικο προσανατολισμό 
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(Wesselman et al 2018), που είναι και το πιο πιθανό μοτίβο για τα περισσότερα μεσογειακά 

είδη. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρούσα εργασία, ενώ υπάρχει γονιδιακή ροή μεταξύ 

κοντινών γεωγραφικών αποστάσεων, η εικόνα αυτή διαφοροποιείται για περιοχές που είναι 

αρκετά απομακρυσμένες μεταξύ τους, όπως π.χ. η Ανατολική Μεσόγειος και η Αδριατική. 

Παρόλο που αντίστοιχα αποτελέσματα αναμένονταν και για τη σύγκριση Ανατολικής – 

Δυτικής Μεσογείου (Sanna et al 2013), ο διαχωρισμός αυτός παρατηρήθηκε μόνο στην 

περίπτωση της συνένωσης των δύο γονιδίων, που ενδεχομένως να οφείλεται στο μήκος των 

αλληλουχιών όπως έχει προταθεί και από τους Wesselman et al (2018).  

Όσον αφορά τον πορθμό Σικελίας-Τυνησίας, έχει προταθεί ότι ο διαχωρισμός Ανατολικής – 

Δυτικής Μεσογείου είναι πιο δυτικά από το αναμενόμενο, δεδομένου ότι οι τυνησιακοί 

πληθυσμοί εμφανίζουν γενετική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτούς της Σικελίας  (Sanna et 

al 2013). Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν και από την παρούσα εργασία βάσει του 

γονιδίου COΙ. Είναι εμφανές ότι οι τυνησιακοί πληθυσμοί έχουν μεγαλύτερη γονιδιακή ροή 

με αυτούς της Δυτικής Μεσογείου (Ισπανία, ηπειρωτική Γαλλία) από ότι με αυτούς της 

Κεντρικής Μεσογείου (Σαρδηνία, Σικελία, Κορσική) και αυτό πιθανώς οφείλεται στο 

αλγερινό ωκεάνιο ρεύμα που λειτουργεί ως φραγμός μεταξύ των δύο τελευταίων περιοχών 

(Sanna et al 2013). 

Σχετικά με τους πληθυσμούς του Αιγαίου Πελάγους, είχε θεωρηθεί ότι ο διαφορετικός 

βαθμός τροφισμού μεταξύ Βορείου Αιγαίου (ευτροφικό), νοτίου αιγαίου και θάλασσας 

Λεβαντίνης (ολιγοτροφικό) θα μπορούσε να επηρεάσει τη γενετική κατανομή των 

πληθυσμών της πίννας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Αιγαίο Πέλαγος είναι μια ημίκλειστη 

λεκάνη που χωρίζεται σε Κεντρικό-Βόρειο και Νότιο με σημείο διαχωρισμού το νησιωτικό 

σύμπλεγμα των Κυκλάδων, εξαιτίας της ρηχότητάς του (Lascaratos 2005). Ουσιαστικά, τα 

δύο τμήματα επικοινωνούν μέχρι βάθος μικρότερο των 400 μ. το οποίο καθορίζει και τη 

δομή των υδάτινων μαζών στις δύο περιοχές (Zervakis et al 2004). Ωστόσο, δεν 

παρατηρήθηκε γενετική διαφοροποίηση των πληθυσμών της πίννας στο Αιγαίο από τα 

αποτελέσματά της εργασίας καθώς εκτιμήθηκαν χαμηλές τιμές Fst μεταξύ όλων των 

περιοχών.  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα γονίδια 16S rRNA και COI που έχουν 

χαρακτηριστεί κατάλληλοι γενετικοί δείκτες για τη διερεύνηση της γενετικής αρχιτεκτονικής 

του είδους (Sanna et al 2013). Αυτό επέτρεψε την άμεση σύγκριση των δεδομένων της 

παρούσας εργασίας με αυτά άλλων δημοσιευμένων εργασιών για την ασφαλή διεξαγωγή 
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συμπερασμάτων σε μεσογειακό επίπεδο. Ωστόσο, αναλύσεις σε επίπεδο του συνόλου του 

γονιδιώματος, όπως π.χ. με τη μέθοδο ddRAD, ενδεχομένως να καταλήξουν σε διαφορετικά 

αποτελέσματα. Αντίστοιχα, μπορούν σε μελλοντικές αναλύσεις να συμπεριληφθούν και άλλα 

γονίδια εκτός των δύο που επιλέχθηκαν σε αυτή την εργασία. Ωστόσο, δεδομένης της 

δυσκολίας στον πολλαπλασιασμό γονιδίων που έχουν προταθεί για την εκτίμηση της 

γενετικής ποικιλότητας στην πίννα, όπως είναι το nad3, μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί στον επιτυχή πολλαπλασιασμό ολόκληρων των γονιδίων COI και 16S rRNA.   

Όπως προαναφέρθηκε, η πίννα είναι ένα προστατευόμενο είδος. Η αποτελεσματική 

προστασία κινδυνευόντων ειδών συχνά εξαρτάται από εκτιμήσεις της συνδεσιμότητας των 

πληθυσμών (Mills & Allendorf 1996). Για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της συνδεσιμότητας 

μεταξύ των πληθυσμών, απαραίτητη είναι η εξέταση και της δημογραφικής και όχι μόνο της 

γενετικής συνδεσιμότητας (Lowe & Allendorf 2010) ώστε να συνεκτιμηθούν παράμετροι 

που επηρεάζονται από τη μετανάστευση, όπως οι ρυθμοί αύξησης. Μία ενδεχόμενη 

απόρροια της συνδεσιμότητας των πληθυσμών πίννας θα μπορούσε να είναι η 

επιδεκτικότητα του είδους στη μόλυνση από το παράσιτο H. pinnae και το επακόλουθο 

φαινόμενο μαζικής θανάτωσης των πληθυσμών της πίννας σε όλη τη Μεσόγειο. Ωστόσο, 

αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές, ελλείψει επαρκούς 

νομοθεσίας και παρακολούθησης, παρατηρείται υψηλός ρυθμός θνησιμότητας των 

πληθυσμών (Prado et al 2014). 

Ακαθόριστες παραμένουν ακόμα οι αιτίες του φαινομένου μαζικής θανάτωσης των 

πληθυσμών της πίννας. Αρχικά, είχε γίνει η υπόθεση ότι, απουσία κάποιου άλλου παθογόνου 

οργανισμού, μόνο κάποιο απλοσπορίδιο θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ένα τέτοιο 

φαινόμενο (Darriba 2017, Catanese et al 2018, Panarese et al 2019). Ωστόσο, νεότερες 

έρευνες έχουν αποδώσει τη θανάτωση σε ένα μυκοβακτήριο (Carella et al 2019). Άλλα είδη 

πίννας, όπως το συγγενικό και συμπάτριο είδος Pinna rudis (Colomer et al 2016) δεν έχουν 

δείξει να επηρεάζονται από αυτόν τον παράγοντα, καθώς δεν παρατηρήθηκε το ίδιο 

φαινόμενο στους πληθυσμούς τους (Catanese et al 2018). Είναι γνωστό ότι σημαντικό ρόλο 

στην εξάπλωση των απλοσποριδίων διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικές παράμετροι, όπως η 

θερμοκρασία και η αλατότητα (Haskin & Ford 1982) αλλά ενδεχομένως να μπορεί να 

μεταφερθεί μέσω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, όπως λ.χ. η μεταφορά μέσω απόνερων 

πλοίων ή και με το εμπόριο διθύρων. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εστιάσει στη γνώση 
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για τον κύκλο ζωής του παρασίτου και τον τρόπο μεταφοράς του (Catanese et al 2018, 

Panarese et al 2019) προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι όντως είναι το αίτιο της θανάτωσης.  

Παρά το μεγάλο οικονομικό και επιστημονικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχουν τα διάφορα 

είδη διθύρων, η εκτροφή τους έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας της μεγάλης 

θνησιμότητας του πλαγκτονικού σταδίου, καθώς αιτίες όπως οι δυσμενείς υδροδυναμικές 

συνθήκες, η αδυναμία εγκατάστασης στο υπόστρωμα και η θήρευση των προνυμφών 

προκαλούν την αύξηση της φυσικής θνησιμότητας στα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια (Rumrill 

1990). Επομένως, χρήσιμο θα ήταν η μελλοντική έρευνα να επικεντρωθεί στη μελέτη όλων 

των αναπτυξιακών σταδίων του είδους ούτως ώστε να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι. Οι Trigos et al 

(2018) έκαναν την πρώτη αναλυτική μελέτη για το βιολογικό κύκλο του είδους, ωστόσο ένα 

από τα κύρια κωλύματα που συνάντησαν ήταν η προσβολή των οργανισμών από παθογόνα 

βακτήρια, μη επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξή τος μετά το πέρας 22 ημερών. Η 

μελλοντική βελτίωση των πρωτοκόλλων εκτροφής θα διευκολύνει τη διάσωση ατόμων 

πίννας μέσω της βραχυπρόθεσμης παραμονής τους σε ενυδρεία με ελεγχόμενες συνθήκες, 

για την αποφυγή της επιμόλυνσής τους από παθογόνους μικροοργανισμούς. Σε αυτή την 

περίπτωση, η επανατοποθέτηση των ατόμων στο πεδίο μετά τα περιστατικά μαζικής 

θνησιμότητας θα επηρεάσει θετικά την επιβίωση του είδους και θα μπορέσει να οδηγήσει 

στη νέα του εξάπλωση (Panarese et al 2019). 

Έχει προταθεί ότι η δημιουργία ενός δικτύου προστατευόμενων περιοχών στη Μεσόγειο, με 

στόχο την προστασία τόσο της ποικιλότητας του είδους όσο και της συνδεσιμότητας των 

πληθυσμών, θα επηρεάσει θετικά βιολογικές διαδικασίες όπως η αναπαραγωγή και η 

στρατολόγηση νέων ατόμων (Wright 1969). Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερη σημασία 

έχουν οι μοριακές αναλύσεις του είδους σε ευρύτερη και ενδελεχότερη κλίμακα για τη 

διερεύνηση πιθανών περιβαλλοντικών ή ανθρωπογενών πιέσεων. Πρωτοβουλίες επιστήμης 

των πολιτών (citizen science) θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις πρακτικές προστασίας του 

είδους, μέσω καταγραφής παρατηρήσεων σε πλατφόρμα αναφορικά με το μέγεθος του 

εκάστοτε πληθυσμού και την κατάσταση της υγείας του (Cabanellas-Reboredo 2019).
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Παράρτημα 

Πρωτόκολλο εξαγωγής DNA 

-Ζύγισμα και τεμάχισμα δειγμάτων με αποστειρωμένα ξυραφάκια. Τοποθέτηση σε eppendorf 

tubes (2 ml).  

-Πλύση σε 800 μl αποστειρωμένο απεσταγμένο νερό για 15 λεπτά και φυγοκέντρηση στα 

13000 g για 2 λεπτά.  

-Αφαίρεση υπερκειμένου και επανάληψη πλύσης. 

-Προσθήκη 600 μl διαλύματος buffer (0.5 Μ Tris, 0.1 M EDTA & 2% SDS, pH 8.8) για τη 

λύση των κυττάρων, φυγοκέντρηση στα 13000 g για 2 λεπτά και αφαίρεση του 

υπερκειμένου. Επανάληψη πλύσης δύο φορές. 

-Προσθήκη 600 μl buffer και 6 μl πρωτεϊνάσης Κ 20 mg/ml. Ανακίνηση σε vortex για λίγα 

δευτερόλεπτα και επώαση σε υδατόλουτρο 55 °C κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

-Τοποθέτηση στο ψυγείο για 15 λεπτά, έως ότου η θερμοκρασία πέσει κάτω από 20 °C.   

-Προσθήκη 400 μl διαλύματος κατακρήμνισης πρωτεϊνών (5Μ νιτρικού αμμωνίου, pH 8.0) 

και ανακίνηση με χειροκίνητη αναστροφή για 5 λεπτά  

-Φυγοκέντρηση για 30 λεπτά στα 13000 g και προσεκτική μεταφορά υπερκειμένου σε νέο 

eppendorf 

-Προσθήκη 600 μl ισοπροπανόλης (-20 °C) και ανακίνηση με αναστροφή 

-Επώαση στους -20 °C για 1 ώρα και φυγοκέντρηση για 30 λεπτά στα 13000 g 

-Αφαίρεση υπερκειμένου, προσθήκη 1 ml αιθανόλης 70% (-20 °C) και ελαφριά ανακίνηση 

με αναστροφή 

-Φυγοκέντρηση 30 λεπτών στα 13000 g και αφαίρεση υπερκειμένου με πιπέτα.  

-Εξάτμιση υπολειμμάτων αιθανόλης (εάν απαραίτητο, τοποθέτηση στο φούρνο στους 37 °C 

για όχι περισσότερο από 30 λεπτά)  

-Προσθήκη 30-40 μl απεσταγμένου νερού.  
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Πρωτόκολλο PCR 

Πίνακας 1. Συνθήκες PCR για τον πολλαπλασιασμό των γονιδίων COI και 16S rRNA 

Θερμοκρασία (°C) Χρόνος 
 

95 5’ 
 

98 20’’ 

x35 53 30’’ 

72 30’’ 

72 5’ 
 

 

Πίνακας 2. Αντιδραστήρια PCRτων γονιδίων COI και 16S rRNA 

Συστατικό Ποσότητα (μl) 

DNA 1 

5x buffer 2 

Εκκινητής forward 0.5 

Εκκινητής reverse 0.5 

dNTPs 0.4 

Taq Πολυμεράση 0.5 

Η2Ο 5.1 

 
10 μl 

 

Πρωτόκολλο καθαρισμού προϊόντων PCR 

Για 96 δείγματα: ένα master mix από: 

NaOAc 3 M, pH 4.6 120 μl 

Absolute EtOH 2.76 ml 

 

-Προσθήκη 24 μl του master mix σε κάθε πηγαδάκι. Κλείσιμο πλάκας με ταινία αλουμινίου ή 

καπάκια, ανάδευση και επώαση στον πάγο για 30’. 

-Φυγοκέντρηση στα 3700 rpm για 40’ της 4 °C. 
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-Άμεση αφαίρεση των καπακίων μετά τη φυγοκέντρηση, κάλυψη της πλάκας με διπλωμένο 

απορροφητικό χαρτί, και φυγοκέντρηση ανάποδα για 15’’ στα 400 rpm ώστε να 

απομακρυνθεί η αιθανόλη. 

-Προσθήκη 70 μl 70% αιθανόλης σε θερμοκρασία δωματίου και φυγοκέντρηση για 20’ στα 

3700 rpm της 4 °C. 

-Άμεση κάλυψη της πλάκας με διπλωμένο απορροφητικό χαρτί και φυγοκέντρηση ανάποδα 

για 15’’ στα 400 rpm. 

-Τοποθέτηση δειγμάτων στο σκοτάδι στον πάγκο ώστε να εξατμιστεί η αιθανόλη. 

-Προσθήκη απεσταγμένου αποστειρωμένου νερού. 

 

Πρωτόκολλο εξαγωγής DNA από πήκτωμα αγαρόζης 

-Περικοπή της επιθυμητής ζώνης τζελ αγαρόζης με αποστειρωμένο ξυραφάκι, τοποθέτησή 

της σε tube των 2 ml και προσδιορισμός της μάζας της. 

-Προσθήκη 200 μl για κάθε 100 mg τζελ αγαρόζης και επώαση 5-10’ της 50 °C. 

-Ανάδευση χαλαρά σε vortex κάθε 2-3’ έως ότου το κομμάτι του τζελ διαλυθεί εντελώς. 

-Μεταφορά του μίγματος σε στήλη NucleoSpin Extract II, τοποθετημένη σε tube των 2 ml 

και φυγοκέντρηση για 1’ στα 11000 g. Απόρριψη του flow-through και επανατοποθέτηση της 

στήλης στο tube. 

-Προσθήκη 700 μl Buffer NT3 στη στήλη και φυγοκέντρηση για 1’ στα 11000 g. –Απόρριψη 

του flow-through και επανατοποθέτηση της στήλης στο tube. 

-Φυγοκέντρηση για 2’ στα 11000 για πλήρη απομάκρυνση του Buffer NT3. 

-Τοποθέτηση της στήλης σε ένα νέο tube του 1,5 ml. Προσθήκη 15 μl Buffer NE και επώαση 

για 1’ σε θερμοκρασία δωματίου. Φυγοκέντρηση για 1’ στα 11000 g, απόρριψη της στήλης. 
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Πίνακας 3. Αντιδραστήρια PCR αλληλούχισης 

Συστατικό Ποσότητα (μl) 

PCR προϊόν 0.5 

Big Dye 1 

dH20 6.5 

5x buffer 1.5 

Primer 0.5 

 

Πίνακας 4. Συνθήκες PCR αλληλούχισης 

Θερμοκρασία (°C) Χρόνος  

96 1’  

96 10’’  

x35 50 15’’ 

60 4’ 

 

Καθαρισμός αντίδρασης αλληλούχισης 

Πίνακας 5. Αντιδραστήρια καθαρισμού αντίδρασης αλληλούχισης 

Συστατικό Ποσότητα 

EDTA 0.5 M 0.1 μl 

NaOAc 3 M, 

pH 4.6 

0.2 μl 

99% EtOH 24 μl 

-Μεταφορά δειγμάτων σε μια πλάκα 96 θέσεων για ABI αλληλούχιση και προσθήκη 24.3 μl 

από το master mix σε κάθε πηγαδάκι. Κλείσιμο της πλάκας με καπάκια ή ταινία αλουμινίου, 

ανάδευση και επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα στο σκοτάδι. 

-Φυγοκέντρηση στα 3700 rpm για 30’ της 4 °C. 

-Άμεση αφαίρεση των καπακίων μετά τη φυγοκέντρηση, κάλυψη της πλάκας με διπλωμένο 

απορροφητικό χαρτί, και φυγοκέντρηση ανάποδα για 15’’ στα 400 rpm ώστε να 

απομακρυνθεί η αιθανόλη. 

-Προσθήκη 70 μl 70% αιθανόλης σε θερμοκρασία δωματίου και φυγοκέντρηση για 15’ στα 

3700 rpm της 4 °C. 
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-Άμεση κάλυψη της πλάκας με διπλωμένο απορροφητικό χαρτί και φυγοκέντρηση ανάποδα 

για 15’’ στα 400 rpm. 

-Τοποθέτηση δειγμάτων στο σκοτάδι για μία ώρα της 37 °C ώστε να στεγνώσουν και στη 

συνέχεια αποθήκευση της -20 °C μέχρι το επόμενο στάδιο. 

Στοιχεία δειγμάτων 

Πίνακας 6. Αριθμός ατόμων ανά περιοχή για τα τρία σετ δεδομένων 

Τοποθεσία COI 16S COI-16S 

Σαρδηνία 128 116 88 
Σικελία 51 50 49 
Βενετία 20 20 20 

νησί Έλμπα (Ιταλία) 10 10 10 

Μπανιούλς (Γαλλία) 9   

Κορσική 25 28 25 
Ηπειρωτική Ισπανία 28   

Βαλεαρίδες νήσοι 20 8  
Κάρπαθος 24 35 24 

Κρήτη 3 3 3 
Βόρειο Αιγαίο  

(Λέσβος, Χίος, Θερμαϊκός) 
37 17 15 

Αττική 9 7 5 
Κύπρος 2 2 2 
Τυνησία 50   

Πεϊρεφίτ (Γαλλία)  5  
Σύνολο 416 301 241 
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