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Περίληψη
Η διαρροή πατρικού mtDNA, η μεταβίβαση δηλαδή πατρικού mtDNA μαζί με το
μητρικό, είναι ένα φαινόμενο που απαντάται όλο και συχνότερα, τόσο διαειδικά όσο
και ενδοειδικά. Από αυτή προκύπτουν ετεροπλασμικοί απόγονοι, δηλαδή απόγονοι
που φέρουν δύο διαφορετικούς μιτοχονδριακούς απλότυπους. Έτσι, τα μιτοχονδριακά
γονιδιώματα έχουν την ευκαιρία να συνυπάρξουν με διαφορετικά γονιδιώματα, να
ανασυνδυαστούν, να αντιστραφεί έτσι η συσσώρευση επιβλαβών μεταλλαγών λόγω
της αφυλετικής αναπαραγωγής του mtDNA, και να αποτραπεί η κατάρρευσή του. Σε
αυτή τη μελέτη γίνεται προσπάθεια κατανόησης της διαρροής και της επακόλουθης
ετεροπλασμίας σε διασταυρώσεις του γένους Drosophila.
Στο μέρος Α διερευνάται το κατά πόσον η διαρροή που παρατηρείται σε υβρίδια
εξαρτάται από τους μιτοχονδριακούς απλότυπους που φέρουν οι γονείς. Μέσω
διαειδικών διασταυρώσεων, PCR σχεδιασμένων να ενισχύουν κάθε φόρα μόνο τον
έναν από τους δύο απλότυπους και στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων,
προέκυψε το συμπέρασμα ότι η male-biased διαρροή που παρατηρείται είναι
ανεξάρτητη από τους γονικούς μιτοχονδριακούς απλότυπους.
Στο μέρος Β μελετάται η ετεροπλασμία και η επίδραση κάποιων παραγόντων
(θερμοκρασία ανάπτυξης, ηλικία μητέρας, φύλο) σε αυτή. Σύμφωνα με το μοντέλο του
Wright για την τυχαία γενετική παρέκκλιση η ετεροπλασμία στο υπό μελέτη στέλεχος
διατηρείται γιατί είναι ευνοϊκή. Η μέτρηση των επιπέδων των μιτότυπων έδειξε ότι αυτά
επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο από τη θερμοκρασία ανάπτυξης σε συνδυασμό με την
ηλικία της μητέρας, οδηγώντας στην υπόθεση ότι αυτοί οι παράγοντες επιδρούν στον
αριθμό των μιτοχονδριακών αντιγράφων. Επίσης, συμβαίνει μια μείωση του ενός από
τους δύο μιτότυπους μόνο στα αρσενικά άτομα στη μεγαλύτερη θερμοκρασία
ανάπτυξης (29οC). Η ετεροπλασμία μπορεί να ευνοεί περισσότερο τα θηλυκά από τα
αρσενικά άτομα (mother’s curse), ενώ στην αυξημένη θερμοκρασία είναι πιθανό να
αναδεικνύεται κάποια ασυμφωνία μεταξύ μιτοχονδριακού και πυρηνικού DNA.
Λέξεις-κλειδιά
Κληρονόμηση mtDNA, διαρροή πατρικού mtDNA, ετεροπλασμία, Drosophila
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Το μιτοχόνδριο και η προέλευσή του
Τα μιτοχόνδρια είναι κυτταρικά οργανίδια, των οποίων η διάμετρος κυμαίνεται από
0,5 έως 1μm και τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της ενέργειας, που είναι
απαραίτητη για τη λειτουργία των κυττάρων. Αυτό γίνεται μέσω της διαδικασίας της
οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, η οποία έχει ως τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή
τριφωσφορικής αδενοσίνης ή ATP (adenosine triphosphate) (Campbell et al. 2006).
Ωστόσο, συμμετέχουν και σε άλλες διαδικασίες, όπως είναι η σηματοδότηση, η
διαφοροποίηση των κυττάρων, ο έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και η γήρανση. Τέλος,
τα μιτοχόνδρια εμπλέκονται σε πολυάριθμες ανθρώπινες ασθένειες, όπως οι
μυοπάθειες και οι μιτοχονδριακές διαταραχές (Mc Bride et al. 2006).
Η θεωρία που επικρατεί μέχρι σήμερα, όσον αφορά την προέλευση των
μιτοχονδρίων, είναι η ενδοσυμβιωτική θεωρία, η οποία διατυπώθηκε το 1967 από τη
Sagan. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα μιτοχόνδρια προήλθαν από τη συμβίωση ενός
α-πρωτεοβακτηρίου με ένα αναερόβιο κύτταρο-ξενιστή, ο οποίος σήμερα θεωρείται ότι
ήταν κάποιο αρχαιοβακτήριο (Martin et al. 2015). Αυτό το α-πρωτεοβακτήριο θεωρείται
ότι ήταν ένα αερόβιο και κινητικό βακτήριο, με τριχίδια και πρωτεΐνες στην επιφάνεια
του για αλληλεπίδραση με κύτταρα-ξενιστές και το περιβάλλον του. Επιπλέον,
υπολογίζεται ότι περιείχε από 3000 έως 5000 γονίδια (Boussau et al. 2004). Τα
βακτήρια που ενσωματώθηκαν προσέφεραν νέες ιδιότητες στον ξενιστή τους, ενώ τα
ίδια επωφελήθηκαν από κάποιες λειτουργίες του ξενιστή, με αποτέλεσμα το
σχηματισμό των ευκαρυωτικών κυττάρων.
Τα γεγονότα που υποδεικνύουν ότι τα μιτοχόνδρια προήλθαν από βακτήρια είναι
πολυάριθμα, με σημαντικότερη την ομοιότητα του γενετικού τους υλικού, που είναι και
στις δύο περιπτώσεις κυκλικό και χωρίς ιντρόνια. Άλλες αποδείξεις είναι η ύπαρξη
πορινών τόσο στην εξωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων όσο και στη μεμβράνη των
βακτηρίων (Zeth & Thein 2010) και η παρουσία του λιπιδίου καρδιολιπίνη αποκλειστικά
στις βακτηριακές μεμβράνες και στις εσωτερικές μιτοχονδριακές μεμβράνες
(Mileykovskaya & Dowhan 2009). Επίσης, τα νέα μιτοχόνδρια προκύπτουν μέσω
διχοτόμησης, όπως ακριβώς δηλαδή και τα βακτήρια (Pfeiffer 2012). Τέλος, θεωρείται
ότι καθώς ένας ενδοσυμβιώτης μετατρέπεται σε οργανίδιο, μεγάλο μέρος των γονιδίων
του μεταφέρεται στο γονιδίωμα του ξενιστή (Keeling & Archibald 2008), γεγονός που
στην περίπτωση των μιτοχονδρίων ισχύει, αφού η πλειοψηφία των απαραίτητων για
τη λειτουργία τους πρωτεϊνών βρίσκεται στον πυρήνα (Berg & Kurland 2000).
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1.2 Το μιτοχονδριακό DNA
Τα μιτοχόνδρια περιέχουν το δικό τους γενετικό υλικό, το μιτοχονδριακό DNA
(mtDNA). Το mtDNA των ζώων είναι συνήθως ένα κυκλικό και δίκλωνο μόριο DNA,
του οποίου το μέγεθος στις περισσότερες περιπτώσεις κυμαίνεται από 16 έως 20kb
(Garesse & Kaguni 2005), μπορεί όμως να είναι και μεγαλύτερο, όπως σε κάποια
κολεόπτερα του γένους Pissodes, στα οποία το μέγεθος του mtDNA φτάνει τις 36kb
(Boyce et al. 1989). Ως προς τη δομή υπάρχουν και λιγότερο συνηθισμένες
καταστάσεις όπου το mtDNA είναι είτε διασπασμένο σε μικρότερα κυκλικά μόρια
(Watanabe et al. 1999; Armstrong et al. 2000; Gibson et al. 2007; Shao et al. 2009;
Cameron et al. 2011), είτε ευθύγραμμο (Nosek et al. 1998; Burger et al. 2003).
Iδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η απουσία ιντρονίων και οι ελάχιστες διαγονιδιακές
περιοχές, των οποίων το μήκος περιορίζεται σε μερικές βάσεις (Taanman 1999).
Συνήθως, ένα μόριο mtDNA έχει 37 γονίδια, εκ των οποίων 22 κωδικοποιούν
tRNAs, 2 κωδικοποιούν rRNAs και 13 κωδικοποιούν μερικές από τις απαραίτητες
πρωτεΐνες για τη μεταφορά ηλεκτρονίων και την οξειδωτική φωσφορυλίωση. Η
σύνθεση των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών γίνεται μέσα στα ίδια τα μιτοχόνδρια από τα
ριβοσώματα που αυτά διαθέτουν. Οι εν λόγω πρωτεΐνες είναι οι τρεις υπομονάδες της
κυτοχρωμικής οξειδάσης COI, COII και COIII, το κυτόχρωμα b (cytb), οι ATP συνθάσες
6 και 8 (ATPase 6 και 8) και οι υπομονάδες της αφυδρογονάσης του NADH (ND1 έως
ND6 και ND4L) (Mwinyi et al. 2009).
Είναι προφανές ότι για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε βιοχημικής διεργασίας στο
μιτοχόνδριο,

συμπεριλαμβανομένων

των

διαδικασιών

της

αντιγραφής,

της

μεταγραφής και της μετάφρασης, είναι απαραίτητη η παρουσία ενζύμων που
κωδικοποιούνται από τον πυρήνα, όπως είναι το κυτόχρωμα c και οι DNA
πολυμεράσες. Τα γονίδια του πυρήνα που ελέγχουν τη λειτουργία του μιτοχονδρίου
είναι είτε γονίδια μιτοχονδριακής προέλευσης που έχουν μεταφερθεί στον πυρήνα, είτε
πυρηνικά γονίδια που δε βρίσκονταν πότε στο μιτοχόνδριο και εκφράζονται σε
μιτοχονδριακούς στόχους (Ballard et al. 2005).
Το mtDNA φέρει αρκετές διαφορές σε σχέση με το πυρηνικό γονιδίωμα (Gillham
1994; Birky 1995; Xu 2005). Καταρχήν, το mtDNA κατά τη διάρκεια της
ενδοσυμβιωτικής εξελικτικής διαδικασίας έχασε την ικανότητα της αυτόνομης
αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης και χρειάζεται τη βοήθεια πρωτεϊνών από
τον πυρήνα, σε αντίθεση με τον πυρήνα που είναι ανεξάρτητος. Η αντιγραφή του
πυρηνικού γονιδιώματος είναι πολύ αυστηρότερη, καθώς το γονιδίωμα αντιγράφεται
μία φορά ανά μιτωτικό κύκλο και κάθε θυγατρικό κύτταρο παίρνει από ένα αντίγραφο
του γονιδιώματος. Αντίθετα, η αντιγραφή των mtDNA μέσα σε κάθε κύτταρο είναι
6

τυχαία και ο διαχωρισμός των μορίων στα θυγατρικά κύτταρα είναι επίσης τυχαίος.
Επίσης, το πυρηνικό γονιδίωμα φέρει πολύ περισσότερη πληροφορία σχετικά με τη
λειτουργία των μιτοχονδρίων από ότι τα ίδια τα μιτοχόνδρια. Τέλος, επειδή κάθε
κύτταρο έχει πολλά οργανίδια, τα οποία περιέχουν πολλά μόρια mtDNA, υπάρχει η
περίπτωση δράσης ενδοκυτταρικής και διακυτταρικής επιλογής μεταξύ των
διαφορετικών μορίων μέσα στα κύτταρα (Xu 2005).

Εικόνα 1.1: To mtDNA της Drosophila (Garesse & Kaguni 2005).

1.3 Η κληρονόμηση του mtDNA
Γενικά, η κληρονόμηση του mtDNA ακολουθεί μη μεντελικά πρότυπα. Στην
περίπτωση των ζώων και μερικών άλλων οργανισμών, η κληρονόμηση του γενετικού
υλικού των μιτοχονδρίων είναι μητρική, δηλαδή τα μιτοχόνδρια των απογόνων
προέρχονται μόνο από τον ένα γονέα (Dawid & Blackler 1972). Η μητρική
κληρονόμηση ή SMI (Strictly Maternal Inheritance) αποτελεί τον κανόνα και οι γνωστές
εξαιρέσεις είναι λίγες. Οι μηχανισμοί που αποτρέπουν τη μεταβίβαση του πατρικού
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mtDNA στην επόμενη γενιά κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το αν
δρουν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη γονιμοποίηση (Birky 1995).
Οι μηχανισμοί που δρουν πριν τη γονιμοποίηση σχετίζονται με τη διαδικασία της
δημιουργίας των γαμετών και ονομάζονται προζυγωτικοί. Ένας από τους μηχανισμούς
δρα παθητικά για τον περιορισμό του mtDNA, καθώς λόγω της διαφοράς στο μέγεθος
μεταξύ του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου (ανισογαμία) υπάρχουν πολύ λιγότερα
μόρια πατρικού mtDNA στο ζυγωτό σε σχέση με τον αριθμό μητρικών μορίων mtDNA
(dilution hypothesis, Wolff & Gemmell 2008). Για παράδειγμα, ο αριθμός των
μιτοχονδρίων στο σπέρμα των ποντικιών και του ανθρώπου εκτιμάται σε μερικές
εκατοντάδες, ενώ στο ωάριο ο αντίστοιχος αριθμός είναι 106 (Gillham 1994), συνεπώς
ο αριθμός μητρικών μορίων mtDNA στο ζυγωτό είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον
αριθμό πατρικών μορίων mtDNA. To mtDNA υφίσταται και μια δεύτερη αραίωση λόγω
της στενωπού (bottleneck) από την οποία διέρχεται στα αρχικά στάδια της
εμβρυογένεσης, κατά τα οποία ο αριθμός των μιτοχονδριακών αντιγράφων παραμένει
σταθερός, ενώ τα κύτταρα διαιρούνται συνεχώς (Wolff & Gemmell 2008). Έτσι, τα
τυχόν υπάρχοντα πατρικής προέλευσης μόρια θα είναι δύσκολο να εντοπιστούν,
καθώς θα έχουν εγκαθιδρυθεί τυχαία σε ένα μόνο μικρό μέρος των κυττάρων, ενώ τα
υπόλοιπα κύτταρα δε θα έχουν καθόλου (Birky 1995). Ωστόσο, η στενωπός που
περνάει το mtDNA κατά την εμβρυογένεση μπορεί να οδηγήσει με τυχαίο τρόπο στην
κυριαρχία ενός σπάνιου αλληλομόρφου, ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι η στενωπός είναι
λιγότερο δραστική στη Drosophila σε σχέση με τα σπονδυλωτά (Stewart & Larsson
2014). Έτσι, είναι φανερή η ανάγκη μηχανισμών που θα αποκλείουν πιο
αποτελεσματικά το πατρικό mtDNA.
Πρόσφατα

χαρακτηρίστηκε

ένας

πιο

ενεργητικός

μηχανισμός

που

δρα

προζυγωτικά για την παρεμπόδιση της κληρονόμησης του πατρικού mtDNA στη D.
melanogaster. Πιο συγκεκριμένα, η εξάλειψη του πατρικού mtDNA γίνεται κατά τη
διαδικασία της σπερματογένεσης, στο στάδιο ανάπτυξης των σπερματίδων με δύο
διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω της δράσης μιας ενδονουκλεάσης
G η οποία δρα κατά την κυτταρική αναδιάταξη που διαμορφώνει τις ουρές των
σπερματίδων και καταλήγει στην προοδευτική εξάλειψη του mtDNA από το κεφάλι
προς την ουρά των σπερματίδων. Ο δεύτερος τρόπος δρα σε ένα επόμενο στάδιο της
ωρίμανσης του σπερματοζωαρίου, κατά το οποίο το mtDNA αποβάλλεται σε
σωματίδια με απόβλητα της διαδικασίας που βρίσκονται κοντά στην ουρά (DeLuca &
O’Farrell 2012). Η αποβολή πατρικού mtDNA σε υπολειμματικά σώματα στο στάδιο
των σπερματίδων έχει δειχθεί ότι συμβαίνει και στα θηλαστικά (Hecht et al. 1984;
Breucker et al. 1985), οπότε φαίνεται ότι η κυτταρική αναδιάταξη που συμβαίνει σε
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αυτό το στάδιο της σπερματογένεσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μείωση των
επιπέδων του mtDNA στο σπέρμα και άλλων ζώων.
Οι μηχανισμοί κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης δρουν κατά την ένωση των δύο
γαμετών για τη δημιουργία του ζυγωτού, άμεσες αποδείξεις όμως για τη δράση τέτοιων
μηχανισμών στα ζώα είναι περιορισμένες (Xu 2005). Παραδείγματος χάριν, σε μια
ομάδα οργανισμών, όπως είναι τα ασπόνδυλα του γένους Ascidia, συμβαίνει απώλεια
των μιτοχονδρίων του σπέρματος λίγο πριν αυτά εισέλθουν στο ωάριο (Ursprung &
Schabtach 1965). Ωστόσο, περιπτώσεις κληρονόμησης πατρικού mtDNA σε διαειδικές
διασταυρώσεις (Kondo et al. 1990; Kaneda et al. 1995; Dokianakis & Ladoukakis 2014)
υποδεικνύουν την ύπαρξη και άλλων μηχανισμών που δρουν μετά τη γονιμοποίηση.
Ο μεγαλύτερος αριθμός μηχανισμών που έχουν βρεθεί και μελετηθεί είναι
μεταζυγωτικοί (Chan & Schon 2012), δρουν δηλαδή μετά τη γονιμοποίηση και αφού
έχει δημιουργηθεί το ζυγωτό. Οι Sutovsky et al. (1999) παρατήρησαν ότι σε
γονιμοποιημένα αυγά πρωτευόντων και αγελάδας, τα οργανίδια που προέρχονται από
το σπέρμα «επισημαίνονται» με ουμπικουιτίνη για να καταστραφούν από τα
πρωτεασώματα που την αναγνωρίζουν, ενώ πιο πρόσφατα χαρακτηρίστηκαν και
κάποιοι παράγοντες αυτοφαγίας που συνεργάζονται με παράγοντες του παραπάνω
συστήματος για τη διεξαγωγή της μιτοφαγίας του σπέρματος (Song et al. 2016). Είναι
γνωστό ότι στο ψάρι του είδους Oryzias latipes συμβαίνει ενζυματική πέψη του mtDNA
μετά τη γονιμοποίηση, ενώ αυτή η πέψη συμβαίνει πριν την καταστροφή των
μιτοχονδρίων (Nishimura et al. 2006). Τέτοια ενζυματική δράση είναι γνωστή και στη
μονοκύτταρη άλγη Chlamydomonas reinhardtii, στην οποία γίνεται αποικοδόμηση του
οργανιδιακού DNA μέσω νουκλεασών (Nishimura et al. 2002), ενώ στο μύκητα
Physarum polycephalum το mtDNA του ενός συζευκτικού τύπου αποικοδομείται
επιλεκτικά μέσα σε τρεις ώρες μετά την κυτταρική σύντηξη (Moriyama & Kawano
2003). Δύο ανεξάρτητες μελέτες (Al Rawi et al. 2011; Sato & Sato 2011) υποδεικνύουν
ένα μονοπάτι αυτοφαγίας ως υπεύθυνο για την αποικοδόμηση των πατρικών
μιτοχονδρίων σε πρώιμα έμβρυα του C.elegans. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την
περίπτωση παρατηρείται επαγωγή αυτοφαγίας γύρω από τα μιτοχόνδρια του
σπέρματος με τη στρατολόγηση σχετικών παραγόντων με συνέπεια την καταστροφή
τους από τα λυσοσώματα. Πρόσφατα, οι Zhou et al. (2016) ταυτοποίησαν τη CPS-6,
μια μιτοχονδριακή ενδονουκλεάση G, ως υπεύθυνη για την καταστροφή των πατρικών
μιτοχονδρίων μετά τα γονιμοποίηση. Ειδικότερα, μετά τη γονιμοποίηση η CPS-6
μετακινείται από το διαμεμβρανικό χώρο των πατρικών μιτοχονδρίων στη μήτρα και
στη συνέχεια δρα σε συνεργασία με τα μητρικά συστήματα της αυτοφαγίας και των
πρωτεασωμάτων για την εξαφάνιση των πατρικών μιτοχονδρίων. Έτσι, φαίνεται ότι τα
πατρικά μιτοχόνδρια διαθέτουν ένα «κουμπί αυτοκαταστροφής», με το οποίο
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προκαλούν μορφολογικές ανωμαλίες στις μεμβράνες τους μετά τη γονιμοποίηση,
προκαλώντας την έκθεση του πατρικού mtDNA στη CPS-6 (van der Bliek 2016).
Τέλος, πρόσφατα παρατηρήθηκε μεταγραφική απενεργοποίηση του πατρικού mtDNA
σε πολύ πρώιμο αναπτυξιακό στάδιο ψαριών της οικογένειας Cyprinidae, ενώ η
εξάλειψη του mtDNA γινόταν σε μεταγενέστερο αναπτυξιακό στάδιο (Wen et al. 2016).
Η μεταγραφική απενεργοποίηση του πατρικού mtDNA αποτελεί έναν ακόμη
μηχανισμό που εξασφαλίζει τη μονογονεϊκή κληρονόμηση του mtDNA.

Εικόνα 1.2: Απεικόνιση μερικών μεταζυγωτικών μηχανισμών που
δρουν για την εξασφάλιση της μονογονεϊκής κληρονόμησης (Sato &
Sato 2013).

Παρόλο που η μονογονεϊκή κληρονόμηση του mtDNA έχει ελάχιστες εξαιρέσεις
μεταξύ των οργανισμών, δεν υπάρχει μια πειστική θεωρία που να ερμηνεύει την
ανάγκη της μονογονεϊκής κληρονόμησης του mtDNA. H επικρατέστερη υπόθεση
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θεωρεί ότι η μονογονεϊκή κληρονόμηση συμβάλλει στην αποφυγή της γρήγορης
εξάπλωσης επιβλαβών εγωιστικών μεταλλαγών στον πληθυσμό. Ως εγωιστικές
ορίζονται εκείνες οι μεταλλαγές, οι οποίες αυξάνουν την αντιπροσώπευσή τους στον
πληθυσμό, μειώνοντας ταυτόχρονα την αρμοστικότητα του οργανισμού που τις φέρει.
Στην περίπτωση που αυτές οι μεταλλαγές κληρονομούνταν και από τους δύο γονείς,
τότε η εξάπλωσή τους στον πληθυσμό θα ήταν πολύ γρηγορότερη και θα απειλούσαν
όλο τον πληθυσμό με εξαφάνιση. Ωστόσο, λόγω της μονογονεϊκής κληρονόμησης του
mtDNA, η μεταλλαγή θα μείνει σε μία μόνο εξελικτική γραμμή και η φυσική επιλογή θα
δράσει μόνο εναντίον αυτής, και όχι εναντίον ολόκληρου του πληθυσμού (Hoekstra
2000).
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες λιγότερο δημοφιλείς υποθέσεις για την ύπαρξη της
μονογονεϊκής κληρονόμησης του mtDNA. Μία από αυτές είναι ότι τα πατρικά μόρια
mtDNA αποκλείονται γιατί μπορεί να είναι κατεστραμμένα από τις ενεργές ρίζες
οξυγόνου (ROS) που παράγονται κατά τη διάρκεια της σπερματογένεσης και της
κίνησης του σπερματοζωαρίου προς το ωάριο (Sato & Sato 2011). Μια άλλη υπόθεση
είναι ότι η ετεροπλασμική κατάσταση του mtDNA μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες
στην επιβίωση και την εξέλιξη μακροχρόνια, συνεπώς μέσω της μονογονεϊκής
κληρονόμησης εξασφαλίζεται η ομοπλασμία του κυτταροπλασματικού mtDNA (Sato &
Sato 2013). Τέλος, ο Birky (2008) αναφέρει ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της
μονογονεϊκής κληρονόμησης και της αφυλετικής αναπαραγωγής μπορεί να είναι η
διατήρηση ευνοϊκών συνδυασμών γονοτύπων με την αποφυγή της ετερογαμίας και
του ανασυνδυασμού, ο οποίος θα έσπαγε αυτούς τους ευνοϊκούς συνδυασμούς
γονιδίων. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα ήταν ευνοϊκό μόνο σε σταθερό περιβάλλον, ενώ σε
καμία περίπτωση δε μπορεί να αναστρέψει τα μειονεκτήματα της απώλειας του
ανασυνδυασμού.
1.4 Muller’s Ratchet
Κατά την αφυλετική αναπαραγωγή, την οποία πρακτικά ακολουθούν και τα μόρια
mtDNA, κλώνοι των πατρικών γονιδιωμάτων μεταβιβάζονται στα θυγατρικά κύτταρα.
Αν υποτεθεί ότι σε έναν πληθυσμό ο μέσος αριθμός επιβλαβών μεταλλαγών που
φέρουν τα πατρικά άτομα είναι δεδομένος, τότε τα θυγατρικά τους άτομα θα περιέχουν
τον ίδιο αριθμό μεταλλαγών, αφού είναι κλώνοι των πατρικών. Αν ο πληθυσμός είναι
μικρός και τα άτομα του θυγατρικού πληθυσμού που περιέχουν τις λιγότερες
επιβλαβείς μεταλλαγές, και συνεπώς είναι πιο υγιή από τα υπόλοιπα άτομα, είναι λίγα,
μπορεί τυχαία να δώσουν στείρους απογόνους ή και να μη δώσουν καθόλου
απογόνους. Έτσι, το πλεονέκτημα αυτών των ατόμων εξαφανίζεται στην επόμενη
γενιά, αφού δεν κληροδοτείται, και ο μέσος αριθμός των μεταλλαγών που φέρει ο
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πληθυσμός αυξάνεται. Αν αυτή η διαδικασία συνεχιστεί για διαδοχικές γενιές, τότε ο
πληθυσμός θα συσσωρεύει επιβλαβείς μεταλλαγές έως ότου καταρρεύσει. Το
φαινόμενο αυτό δε μπορεί να αναστραφεί σε εξελικτικές γραμμές που φέρουν μη
ανασυνδυαζόμενα γονιδιώματα, γιατί είναι αδύνατο να προκύψει μία γενιά με λιγότερες
επιβλαβείς μεταλλαγές από την προηγούμενη, αν θεωρηθεί ότι ο ρυθμός εισαγωγής
ευνοϊκών μεταλλαγών στον πληθυσμό είναι πολύ μικρός (Muller 1964). Η παρατήρηση
αυτή ονομάστηκε Muller’s Ratchet από τον Felsenstein (1974).
Συνεπώς, είναι φανερός ο λόγος που το mtDNA έχει προσελκύσει το ερευνητικό
ενδιαφέρον, ως προς το αν συσσωρεύει επιβλαβείς μεταλλαγές και αν ναι, σε ποιο
βαθμό. Σύμφωνα με συγκριτικές μελέτες σε μιτοχονδριακά και πυρηνικά γονιδιώματα
φυτών, ζώων και μυκήτων, τα μιτοχονδριακά γονιδιώματα (Lynch 1997; Lynch &
Blanchard 1998) και τα πυρηνικά γονιδιώματα των αφυλετικά αναπαραγόμενων
οργανισμών (Normark & Moran 2000) συσσωρεύουν επιβλαβείς μεταλλαγές με
μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με φυλετικά αναπαραγόμενους πληθυσμούς (Neiman &
Taylor 2009). Επιπλέον, εφόσον το mtDNA δεν υπόκειται σε ανασυνδυασμό, θα
έπρεπε να τείνει προς την εξαφάνιση ή τον εκφυλισμό, όπως όλα τα μη
ανασυνδυαζόμενα γονιδιώματα. Παρ’ όλα αυτά, το mtDNA παραμένει υγιές και
λειτουργικό (Rand 2001).
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γονιδιώματος που υπόκειται στις αρνητικές
συνέπειες της αφυλετικής αναπαραγωγής του είναι το χρωμόσωμα Υ. Το χρωμόσωμα
Υ είναι εξαιρετικά εκφυλισμένο εξαιτίας της συσσώρευσης επιβλαβών μεταλλαγών
(Charlesworth & Charlesworth 2000). Ο τρόπος για να αντιστραφεί η συσσώρευση
μεταλλαγών που θα οδηγήσει στην κατάρρευση είναι στην περίπτωση της
δροσόφιλας, του ανθρώπου και μερικών φυτών η αναγέννηση του Υ χρωμοσώματος
από κάποιο αυτοσωμικό χρωμόσωμα, διαδικασία κατά την οποία το χρωμόσωμα
υφίσταται απώλεια των περισσότερων αρχικών γονιδίων του με την πάροδο του
εξελικτικού χρόνου (Bachtrog et al. 2011). Στην περίπτωση της δροσόφιλας, είναι
γνωστό ότι τα νέα Υ χρωμοσώματα σχηματίζονται με συγχώνευση των αυτοσωμάτων
με τα προγονικά φυλετικά χρωμοσώματα (Bachtrog 2013).
Για μια άλλη υπόθεση για το πώς το οργανιδιακό DNA δεν καταρρέει λόγω των
μεταλλαγών μιλάει ο Birky (2008). Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται η πιθανότητα το
Muller’s Ratchet να είναι μία αργή διαδικασία, τόσο που δίνει χρόνο να γίνουν
αντισταθμιστικές μεταλλαγές που θα αναστρέψουν την επίδραση των επιβλαβών
μεταλλαγών που συσσωρεύονται στα οργανίδια. Μία άλλη πιθανότητα, είναι να
συνέβαινε ανασυνδυασμός του mtDNA στο παρελθόν, αλλά να μη συμβαίνει πια
(Loewe 2006), ωστόσο αυτή είναι μια υπόθεση που δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί.
Επίσης, αν συμβαίνουν μεταλλαγές που επαναφέρουν την αρχική λειτουργία (back
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mutations), τότε ο χρόνος εξαφάνισης μπορεί να αυξηθεί πολύ (Lande 1998; Whitlock
& Otto 1999). Η παραδοχή ότι κάθε επιβλαβής μεταλλαγή μπορεί να αναιρεθεί, οδηγεί
στην αύξηση της πιθανότητας να γίνουν back mutations, οι οποίες θα οδηγήσουν σε
μια ισορροπία, όπως έχει παρατηρηθεί από προσομοιώσεις (Bergstrom et al. 1999;
Rouzine et al. 2003). Επιπρόσθετα, οι επιβλαβείς συνέπειες του Muller’s Ratchet
μπορεί να αναστρέφονται μέσω αντισταθμιστικών μεταλλαγών (compensatory
mutations), οι οποίες προσαρμόζουν τη μοριακή δομή έτσι ώστε να διορθώνεται το
πρόβλημα που προκαλείται από την επιβλαβή μεταλλαγή (Kondrashov et al. 2002;
Kern & Kondrashov 2004). Διάφορες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι αντισταθμιστικές
μεταλλαγές μπορεί να είναι πιο συχνές από ότι πιστεύεται (Whitlock & Otto 1999; Kern
& Kondrashov 2004; Poon & Chao 2005; Poon et al. 2005), και έχει υποτεθεί ότι αυτές
θα ήταν ικανές να σταματήσουν τη μείωση που υφίστανται οι οργανισμοί στην
αρμοστικότητά τους λόγω της συσσώρευσης επιβλαβών μεταλλαγών (Whitlock 2000;
Whitlock et al. 2003). Ένας άλλος τρόπος που έχει προταθεί για να μην ισχύει το
Muller’s Ratchet στο mtDNA είναι ο σπάνιος ανασυνδυασμός του.
1.5 Ανασυνδυασμός
Εφόσον η κληρονόμηση του mtDNA είναι μητρική, τότε όλοι οι απόγονοι φέρουν
έναν μόνο μιτοχονδριακό απλότυπο, κατάσταση που ονομάζεται ομοπλασμία.
Αντιθέτως, η κατάσταση κατά την οποία σε έναν οργανισμό βρίσκονται δύο ή
περισσότεροι μιτοχονδριακοί απλότυποι, ή μιτότυποι, ονομάζεται ετεροπλασμία.
(Rokas et al. 2003) Για να προκύψει ένα ετεροπλασμικό άτομο πρέπει είτε να γίνουν
νέες μεταλλαγές, είτε να κληροδοτηθούν οι μιτότυποι και των δύο γονέων (Rokas et al.
2003; Nunes et al. 2013).
Η γενικά αποδεκτή άποψη, που είναι επακόλουθο του τρόπου κληρονόμησης, είναι
ότι το mtDNA των ζώων δεν ανασυνδυάζεται (Rokas et al. 2003), σε αντίθεση με το
mtDNA των φυτών, των μυκήτων και των πρώτιστων, το οποίο υπόκειται σε
ανασυνδυασμό (Gillham 1994). Οι αποδείξεις που στηρίζουν την άποψη αυτή είναι η
αδυναμία εύρεσης μιας ομόλογης μιτοχονδριακής ρεκομπινάσης Α (RecA), οι ενδείξεις
ύπαρξης συνεχών γραμμών μιτοχονδριακών απλότυπων και η αδυναμία ανίχνευσης
ανασυνδυασμένων απλότυπων σε τεχνητές ετεροπλασμικές γραμμές (Elson et al.
2001; Berlin et al. 2004; Hangström et al. 2014).
Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη δυσκολία απόδειξης του ανασυνδυασμού λόγω και της
μητρικής κληρονόμησης του mtDNA, που αποτρέπει την ύπαρξη ετεροπλασμικών
ατόμων (Jansen & de Boer 1998), καθώς ακόμη και αν συνέβαινε θα ήταν αδύνατο να
ανιχνευθεί λόγω της ομοπλασμικής κατάστασης των ατόμων. Επιπρόσθετα, τα
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ανασυνδυασμένα μόρια μπορεί να χαθούν κατά τον τυχαίο διαχωρισμό τους σε
θυγατρικά κύτταρα, ενώ ακόμα και αν κληροδοτηθούν είναι δύσκολο να εντοπιστούν
μεταξύ των άλλων πολύ πιο συχνών γονιδιωμάτων (Ma & O’Farell 2015).
Παρά τις ενδείξεις κατά του ανασυνδυασμού στο ζωικό mtDNA, υπάρχουν αρκετές
μελέτες, στις οποίες αναφέρεται ότι ο ανασυνδυασμός μπορεί να συμβεί.
Παραδείγματος χάριν, η διπλή μονογονεϊκή κληρονόμηση, κατά την οποία οι πατρικοί
και μητρικοί μιτότυποι μεταβιβάζονται στους απογόνους χωρίς όμως οι εξελικτικές τους
γραμμές να ενώνονται και η οποία απαντάται σε δίθυρα μαλάκια, έχει συσχετιστεί με
σπάνια γεγονότα ανασυνδυασμού που συμβαίνουν στην κλίμακα του εξελικτικού
χρόνου (Ladoukakis & Zouros 2001; Ladoukakis et al. 2011). Επιπλέον, υπάρχουν
αναφορές για είδη που ακολουθούν την κλασική μητρική κληρονόμηση, όπως σαύρες,
ψάρια και νηματώδεις (Guo et al. 2006; Ciborowski et al. 2007; Ujvari et al. 2007;
Hoolahan et al. 2012), και τα οποία φέρουν ανασυνδυασμένους μιτότυπους, ενώ έχει
βρεθεί ένας ανθρώπινος ασθενής που έφερε ανασυνδυασμένο μιτοχονδριακό
γονιδίωμα (Kraytsberg et al. 2004). Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι οι ενζυματικοί
μηχανισμοί που είναι απαραίτητοι για τον ανασυνδυασμό έχουν βρεθεί στα
μιτοχόνδρια (White et al. 2008), ενώ είναι γνωστό ότι τα μιτοχόνδρια είναι δυνατό να
συντηχθούν (Cortese 1999). Αυτό αποδεικνύεται και από μια πολύ πρόσφατη μελέτη
(Ma & O’Farell 2015), στην οποία έγινε δυνατή η ανίχνευση ανασυνδυασμένων μορίων
mtDNA στη δροσόφιλα, μέσω κατασκευής τεχνητών ετεροπλασμικών γραμμών και
άσκησης επιλογής που θα ευνοούσε την ύπαρξη ενός ανασυνδυασμένου μορίου.
Μάλιστα, αναφέρεται ότι το ανασυνδυασμένο μόριο έγινε το μοναδικό ή το κυρίαρχο
μόριο στους απογόνους. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά ανασυνδυασμού στο
mtDNA της δροσόφιλας. Συνοψίζοντας, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν οι παραπάνω
περιπτώσεις αποτελούν εξαιρέσεις του κανόνα, ή εάν υπάρχει ακόμη πειραματική
αδυναμία να ανιχνευθεί ανασυνδυασμός στο mtDNA των ζώων.
Μέσω του ανασυνδυασμού είναι δυνατό να αντιστραφούν τα αρνητικά
αποτελέσματα της συσσώρευσης επιβλαβών μεταλλαγών, αφού κατά τη διεξαγωγή
του θα παράγονται νέοι συνδυασμοί που θα ευνοούνται από την επιλογή (White et al.
2008). Οι Charlesworth et al. (1993) υπολόγισαν ότι χρειάζεται ένα γεγονός
ανασυνδυασμού ανά χρωμόσωμα και ανά γενιά (10-5 γεγονότα/τόπο/γενιά) για έναν
πληθυσμό με 100 διπλοειδή άτομα και με ένα χρωμόσωμα με 1000 γενετικούς τόπους.
Αυτή η συχνότητα είναι πολύ μικρότερη από το ένα γεγονός ανασυνδυασμού ανά
χρωμοσωμικό βραχίωνα ανά γενιά που συμβαίνει στα φυλετικά τάξα (Pardo-Manuel
de Villena & Sapienza 2001).
Από τη μία, άρα, το mtDNA χρειάζεται τη μονογονεϊκή κληρονόμηση για να
εμποδίσει την εξάπλωση επιβλαβών εγωιστικών μεταλλαγών σε ολόκληρο τον
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πληθυσμό. Από την άλλη, όμως, χρειάζεται και τον ανασυνδυασμό για να
προστατευτεί από τη συσσώρευση επιβλαβών μεταλλαγών. Συνεπώς, πρέπει να
υπάρχει ένας μηχανισμός που να διατηρεί τη μονογονεϊκή κληρονόμηση, αλλά να
επιτρέπει παράλληλα και τον ανασυνδυασμό. Αυτό θα ήταν δυνατό να συμβεί μέσω
της μεταβίβασης πατρικού mtDNA στους απογόνους.
1.6 Διαρροή πατρικού mtDNA
Με τον όρο διαρροή ορίζεται η περιστασιακή μεταβίβαση πατρικού mtDNA στους
απογόνους παράλληλα με τη μεταβίβαση του μητρικού. Οι πρώτες αναφορές σχετικά
με το φαινόμενο ήταν από μελέτες υβριδισμού μεταξύ ειδών ή υποειδών ζώων, δηλαδή
σε περιπτώσεις διαειδικών διασταυρώσεων, όπου οι μηχανισμοί που αποκλείουν τη
μεταβίβαση του πατρικού mtDNA μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικοί, ενώ
υπάρχουν και πιο πρόσφατες μελέτες που προσεγγίζουν το φαινόμενο με τη βοήθεια
του υβριδισμού. Οι μελέτες αυτές αφορούν διάφορα έντομα, όπως την πεταλούδα του
καπνού (Lansman et al. 1983), τη δροσόφιλα (Kondo et al. 1990; Dokianakis &
Ladoukakis 2014), τη μέλισσα (Meusel & Moritz 1993), και το τζιτζίκι (Fontaine et al.
2007), ποντίκια (Gyllensten et al. 1991; Kaneda et al. 1995; Shitara et al. 1998), ψάρια
(Morgan et al. 2013; Wen et al. 2016), καθώς και πουλιά (Kvist et al. 2003). Στις
παραπάνω μελέτες αναφέρθηκε η ύπαρξη πατρικού mtDNA στους απογόνους των
διασταυρώσεων. Στις περιπτώσεις υβριδισμού, η ανίχνευση πατρικού mtDNA είναι
ευκολότερη, καθώς ο πατρικός και ο μητρικός μιτότυπος είναι διακριτοί, και έτσι
καθίσταται απλούστερος ο σχεδιασμός μιας διαδικασίας που θα τους ξεχωρίζει.
Πιο πρόσφατες μελέτες, ωστόσο, υποδεικνύουν την ύπαρξη διαρροής πατρικού
mtDNA

και

ενδοειδικά.

Αναλυτικότερα,

περιπτώσεις

ενδοειδικής

διαρροής

αναφέρονται για κάποια είδη του γένους Drosophila (Kondo et al. 1992; Sherengul et
al. 2006; Wolff et al. 2012; Nunes et al. 2013), για σκορπιούς που ανήκουν στα γένη
Buthus και Mesobuthus (Gantenbein et al. 2005), για σαύρες του είδους
Chlamydosaurus kingii (Ujvari et al. 2007) και για τον άνθρωπο (Schwartz & Vissing
2002).
Η συχνή διαρροή πατρικού mtDNA μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, είτε
θετικές είτε αρνητικές. Καταρχήν, είναι γνωστό ότι τα μιτοχονδριακά γονιδιώματα
συνεξελίσσονται με τα πυρηνικά και η σωστή λειτουργία του μιτοχονδρίου βασίζεται
στη συνεργασία των παραπάνω γονιδιωμάτων (Puslednik et al. 2012). Η διαρροή
πατρικού mtDNA είναι πιθανό να οδηγήσει στην εισαγωγή νέων απλοτύπων που θα
διασπούν τους βέλτιστους συνδυασμούς απλοτύπων μεταξύ μιτοχονδριακών και
πυρηνικών γονιδιωμάτων, οδηγώντας στη μείωση της αρμοστικότητας του
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οργανισμού και του πληθυσμού (Sackton et al. 2003; Ballard et al. 2007; Ellison &
Burton 2008). Ωστόσο, λόγω της μητρικής του κληρονόμησης, το μιτοχονδριακό
γονιδίωμα υφίσταται επιλογή στη θηλυκή γραμμή (Wade & Brandvain 2009). Έτσι,
αυτή η διαδικασία είναι πιθανό να οδηγήσει σε συσσώρευση μεταλλαγών που είναι
επιβλαβείς για τα αρσενικά (sex-specific selective sieve, Innocenti et al. 2011). Αξίζει
να αναφερθεί εδώ ως παράδειγμα ο πρόσφατος χαρακτηρισμός μιας υπομορφής της
μιτοχονδριακής κυτοχρωμικής οξειδάσης, η οποία βλάπτει τη γονιμότητα των
αρσενικών στη Drosophila melanogaster (Patel et al. 2016). Συνεπώς, η εισαγωγή
πατρικών μιτότυπων είναι δυνατό να αντισταθμίζει αυτή τη δράση.
Η πατρική διαρροή mtDNA έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ετεροπλασμικών
απογόνων στους οποίους μπορεί το mtDNA να ανασυνδυαστεί. Η πιθανότητα
σύνδεσης των δύο φαινομένων διερευνάται από τους Rokas et al. (2003). Οι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι ο ρυθμός με τον οποίο ο ανασυνδυασμός θα παράγει νέους
απλότυπους μέσα στον πληθυσμό εξαρτάται από τη συχνότητα συνύπαρξης δύο
διαφορετικών μιτότυπων στο ίδιο κύτταρο και από το βαθμό στον οποίο αυτοί
διαφέρουν. Ο υβριδισμός είναι δυνατό να παρέχει την ευκαιρία σε διαφορετικά μόρια
mtDNA να ανασυνδυαστούν, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μεγαλύτερη
πιθανότητα οι μηχανισμοί που αποτρέπουν τη μεταβίβαση του πατρικού μορίου
mtDNA να καταρρεύσουν και να συμβεί διαρροή. Η διαφορά των μιτότυπων έχει
σημασία καθώς αν είναι μεγάλη, η διασταύρωση μεταξύ των διαφορετικών ειδών
μπορεί να μη συμβεί και αν συμβεί οι απόγονοι που θα παραχθούν να είναι στείροι. Η
πιθανότητα να προκύψουν γόνιμοι απόγονοι αυξάνεται με τη μείωση της
διαφοροποίησης μεταξύ των μιτότυπων. Αρκεί ένα μόνο γόνιμο θηλυκό υβρίδιο, το
οποίο θα διασπείρει τον ανασυνδυασμένο απλότυπο σε ολόκληρο τον πληθυσμό.
Συνεπώς, αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία του υβριδισμού, καθώς φαίνεται να
αποτελεί την ευκαιρία που έχουν τα μιτοχονδριακά γονιδιώματα να ανασυνδυαστούν
και να αναστρέψουν έτσι τις συνέπειες του Muller’s Ratchet. Αξίζει να αναφερθεί ότι
γεγονότα υβριδισμού συμβαίνουν αρκετά συχνά στη φύση (έχει καταγραφεί σε πάνω
από το 10% των άγριων ζώων και σε τουλάχιστον 34 περιπτώσεις αρκτικών
θαλάσσιων θηλαστικών, Franco-Trecu et al. 2016), όπως για παράδειγμα στις ζώνες
υβριδισμού, δηλαδή στις περιοχές συνύπαρξης δύο ή περισσότερων συγγενικών
ειδών, ή σε υβριδογενή είδη. Στα υβριδογενή είδη το ένα σετ χρωμοσωμάτων
μεταβιβάζεται στο ωάριο, ενώ το δεύτερο απορρίπτεται πριν τη μείωση χωρίς να έχει
συμβεί ανασυνδυασμός, για να αντικατασταθεί από τα χρωμοσώματα ενός συγγενικού
είδους κατά τη γονιμοποίηση (Marracci & Ragghianti 2008). Ένα πολύ δημοφιλές
παράδειγμα τέτοιου είδους είναι οι βάτραχοι του γένους Pelophylax (Rana) και
περιγράφεται από τους Radojičić et al. (2015).
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1.7 Ετεροπλασμία
Από τη διαρροή πατρικού mtDNA προκύπτουν ετεροπλασμικά άτομα, δηλαδή
άτομα που έχουν περισσότερους από έναν μιτότυπους. Η ετεροπλασμία του
μιτοχονδριακού DNA είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει σπάνια στους οργανισμούς
που έχει αναφερθεί, ενώ ακόμα πιο σπάνια είναι η εύρεσή της σε φυσικούς
πληθυσμούς. Η πλειοψηφία των αναφορών προέρχεται από πειραματικές διαειδικές
διασταυρώσεις ή από φυσικές ζώνες υβριδισμού (πχ Kvist et al. 2003; Fontaine et al.
2007). Ενδείξεις για ετεροπλασμία προέκυψαν και από μία πρόσφατη μιτογενωμική
ανάλυση κοτόπουλων (Gallus) σε 50 γενιές (Alexander et al. 2015). Άλλοι τρόποι με
τους οποίους είναι δυνατό να προκύψει ετεροπλασμία είναι οι σωματικές μεταλλαγές
που συμβαίνουν σε ένα άτομο (Nunes et al. 2013), και η δημιουργία ετεροπλασμικών
αυγών (Radojičić et al. 2015).
Η συνύπαρξη διαφορετικών μιτότυπων μέσα στο ίδιο κύτταρο έχει συνδεθεί με
αρνητικές επιπτώσεις στην αρμοστικότητα του οργανισμού, ακόμα και όταν αυτοί δε
φέρουν επιβλαβείς μεταλλαγές. Τα μιτοχονδριακά γονίδια κωδικοποιούν κάποιες από
τις πρωτεϊνικές υπομονάδες που απαρτίζουν τα σύμπλοκα Ι-V της οξειδωτικής
φωσφορυλίωσης. Η αλληλουχία των γονιδίων αυτών εμφανίζει μεγάλη μεταβλητότητα
στα θηλαστικά, συνεπώς είναι πιθανό η συμμετοχή πρωτεϊνών που προέρχονται από
2 διαφορετικούς μιτότυπους να παράγει ένα ελαττωματικό σύμπλοκο και άρα η
συνύπαρξη των διαφορετικών μιτότυπων να είναι επιβλαβής (Wallace 2007). Για την
παρατήρηση των επιπτώσεων της ετεροπλασμίας, οι Sharpley et al. (2012)
δημιούργησαν ετεροπλασμικά ποντίκια τα οποία έφεραν δύο διαφορετικούς
μιτότυπους σε αναλογία 50:50. Οι μιτότυποι αυτοί δεν έφεραν μεταλλαγές και
φαίνονταν λειτουργικοί όταν βρίσκονταν σε κατάσταση ομοπλασμίας σε δεδομένο
πυρηνικό υπόβαθρο. Ωστόσο, τα ζώα που έφεραν και τους δύο μιτότυπους εμφάνισαν
μεταβολικές, συμπεριφορικές και νοητικές διαταραχές. Μια υπόθεση για το λόγο που
η ετεροπλασμία είναι επιβλαβής διατυπώθηκε από το Lane (2012), σύμφωνα με τον
οποίο εάν ένα μίγμα «αργών» και «γρήγορων» ως προς τη σύνθεση ATP μιτότυπων
ανταποκρινόταν καλά υπό κανονικές ενεργειακές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης, τότε η λειτουργία των νευρώνων του εγκεφάλου, στους οποίους η
βιογένεση του mtDNA είναι περιορισμένη στο ενήλικο στάδιο, θα βρισκόταν σε κίνδυνο
κάθε φορά που οι ενεργειακές απαιτήσεις αυξάνονται, με πιθανή κατάληξη την
πρόκληση γνωστικών και συμπεριφορικών ανωμαλιών.
Παρά το μειονέκτημα που φαίνεται να έχει, υπάρχει μικρός αριθμός αναφορών για
ετεροπλασμία σε φυσικούς πληθυσμούς ζώων. Οι Paduan & Ribolla (2008)
μελετώντας πληθυσμούς κουνουπιών Aedes aegypti στη Βραζιλία, βρήκαν τρία άτομα
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που έφεραν πάνω από μία διαφορετικές μιτοχονδριακές αλληλουχίες. Οι ερευνητές
υποθέτουν βάσει των δεδομένων τους ότι τα ετεροπλασμικά αυτά άτομα προέκυψαν
από διαρροή πατρικού mtDNA. Οι Magnacca & Brown (2010) βρήκαν ότι περίπου τα
μισά από τα 49 είδη μελισσών του γένους Hylaeus που μελέτησαν διατηρούσαν
σταθερή ετεροπλασμία. Οι Nunes et al. (2013) έδειξαν ότι η ετεροπλασμία απαντάται
αρκετά συχνά σε φυσικούς πληθυσμούς της Drosophila melanogaster, με το ποσοστό
των ατόμων που φέρουν πάνω από έναν μιτότυπους να ανέρχεται στο 14%. Τέλος, οι
Robison et al. (2015) παρατήρησαν την ύπαρξη εκτεταμένης ετεροπλασμίας σε
πληθυσμούς κοριών του είδους Cimex lectularius, η οποία μάλιστα έχει προκύψει
λόγω διαρροής πατρικού mtDNA. Η υψηλής συχνότητας ετεροπλασμία που απαντάται
στο είδος, η οποία υπολογίστηκε γύρω στο 17%, καθιστά σύμφωνα με τους ερευνητές
το συγκεκριμένο είδος ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μελέτη του φαινομένου. Οι Halley et al.
(2015) βρήκαν ετεροπλασμικά άτομα όταν μελέτησαν ορτύκια του είδους Colinus
virginianus, τα οποία αποτελούσαν το 25% των ατόμων που μελετήθηκαν. Παλιότερες
μελέτες υποδεικνύουν την ύπαρξη ετεροπλασμίας μεγέθους σε είδη ψαριών της
οικογένειας Percidae και σε πληθυσμούς νυχτερίδων του είδους Nycticeius humeralis
(Wilkinson & Chapman 1991; Nesbo et al. 1998). Είναι φανερό, λοιπόν, από τις
παραπάνω μελέτες ότι η ετεροπλασμία μπορεί να είναι ένα πολύ πιο κοινό φαινόμενο
σε σχέση με αυτό που πιστευόταν έως τώρα.
Επιπλέον, έχει αναφερθεί και η περίπτωση όπου η κατάσταση της ετεροπλασμίας
είναι ευνοϊκή, καθώς επιλέχθηκε έναντι της ομοπλασμίας. Πιο συγκεκριμένα, οι Ma et
al. (2014) δημιούργησαν ετεροπλασμικές γραμμές Drosophila melanogaster με δύο
μιτότυπους εκ των οποίων ο ένας είχε ένα έλλειμμα 9bp και προκαλούσε ήπιους
φαινότυπους που χειροτέρευαν με την ηλικία, ενώ ο άλλος έφερε μία μεταλλαγή που
προκαλούσε μειωμένη βιωσιμότητα στους 29OC. Τα άτομα διατήρησαν και τους δύο
μιτότυπους, καθώς ο ένας μιτότυπος αντιστάθμιζε τη λειτουργική αδυναμία του άλλου
(εικόνα 1.3).
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η ύπαρξη ετεροπλασμικών ατόμων είναι πολύ
συχνότερη από ότι πιστεύεται, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι οι μιτότυποι όντως
συνυπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις. Οι Sharpley et al. (2012) έδειξαν πως όταν ο
ένας από τους δύο μιτότυπους ήταν σε πιο μικρή ποσότητα (0%–15%) στα
ετεροπλασμικά ποντίκια, τότε υπήρχε μεροληψία (bias) ως προς το διαχωρισμό των
διαφορετικών απλότυπων στους διαφορετικούς ιστούς. Πιο συγκεκριμένα, το συκώτι
και ο νεφρός γυρνούσαν στην ομοπλασμική κατάσταση επιλέγοντας τον ένα μιτότυπο,
οι ωοθήκες επέστρεφαν και εκείνες στην ομοπλασμική κατάσταση επιλέγοντας τον
δεύτερο μιτότυπο, ενώ άλλα όργανα όπως η καρδιά, ο σκελετικός μυς και ο εγκέφαλος
διατηρούσαν ετεροπλασμία. Διαφορές ως προς την παρουσία των μιτότυπων στους
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διάφορους ιστούς παρατήρησαν και οι Magnacca & Brown (2009) στις μέλισσες, με
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τα χαμηλότερα επίπεδα ετεροπλασμίας στα αναπαραγωγικά
όργανα.

Εικόνα 1.3: Οι μιτότυποι των ετεροπλασμικών
ατόμων στο πείραμα των Ma et al. (2014) έχουν
από μία επιβλαβή μεταλλαγή ο καθένας σε
διαφορετικό σημείο, και διατηρούνται και οι δύο
αφού ο καθένας φέρει μία λειτουργική
αλληλουχία.

1.8 Σχετικά με το υπό μελέτη είδος
Ειδικότερα για τη Drosophila, διαρροή πατρικού mtDNA ανιχνεύθηκε για πρώτη
φορά σε έναν πληθυσμό του είδους Drosophila simulans από το Réunion (Satta et al.
1988; Matsuura et al. 1991), η οποία θα μπορούσε να έχει προκύψει από διαειδικό
υβριδισμό μεταξύ των Drosophila simulans και Drosophila mauritiana. Αργότερα,
βρέθηκε ότι αφρικανικοί πληθυσμοί Drosophila simulans φέρουν δύο διακριτούς
μιτότυπους, τους siII και siIII (Ballard 2000) και φέρουν ένα ποσοστό ατόμων που έχει
και τους δύο απλότυπους, το οποίο ανέρχεται σε 6% (Dean et al. 2003). Επειδή ο
υβριδισμός με πληθυσμό Drosophila mauritiana είναι απίθανος σε αυτή την περιοχή,
υποτέθηκε ότι τα ετεροπλασμικά άτομα προέρχονται από ενδοειδική διαρροή πατρικού
mtDNA. Oι Wolff et al. (2012), χρησιμοποιώντας άτομα που συλλέχθηκαν από αυτούς
τους πληθυσμούς υπολόγισε ότι η διαρροή συμβαίνει με συχνότητα 0.66%.
Από τις μελέτες διαειδικής και ενδοειδικής διαρροής, ξεχωρίζουν μερικές λόγω των
εξαιρετικά σημαντικών ευρημάτων τους. Αρχικά, οι Sherengul et al. (2006) σε μια
προσπάθεια να διαπιστώσουν αν η διαρροή κληροδοτείται στην επόμενη γενιά,
επαναδιασταύρωσαν γόνιμα υβρίδια με τα πατρικά τους στελέχη. Έτσι, υπολόγισαν
ότι τα ποσοστά παρουσίας των πατρικών mtDNA έφταναν το 63.1%, ενώ για τα
αντίστοιχα άτομα που προέρχονταν από ενδοειδικές διασταυρώσεις το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν 48.3%. Επιπρόσθετα, οι Nunes et al. (2013) βρήκαν ότι συμβαίνει
εκτεταμένη διαρροή πατρικού mtDNA σε φυσικούς πληθυσμούς της Drosophila
melanogaster, της οποίας μάλιστα τη συχνότητα υπολόγισε στο 6%, ενώ το ποσοστό
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των ατόμων που έφεραν παραπάνω από έναν μιτότυπους ήταν τουλάχιστον 14%. Ένα
άλλο ενδιαφέρον εύρημα είναι εκείνο των Dokianakis & Ladoukakis (2014), από τους
οποίους παρατηρήθηκε διαφορά ως προς τη διαρροή μεταξύ αρσενικών και θηλυκών
σε διαειδικές διασταυρώσεις μεταξύ ειδών του Drosophila melanogaster species
subgroup. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό αρσενικών με διαρροή ήταν πολύ
μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό των θηλυκών, υποδηλώνοντας ότι η διαρροή πατρικού
mtDNA μπορεί να μην είναι μια στοχαστική διαδικασία, αλλά να υπόκειται σε κάποιου
είδους γενετικό έλεγχο.
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Μέρος Α
Μελέτη της διαρροής σε υβρίδια
του γένους Drosophila

21

Στόχος του πειράματος
Η διαρροή πατρικού mtDNA είναι ένα φαινόμενο που όπως φαίνεται συμβαίνει
αρκετά συχνά. Η διαρροή αυτή απαντάται συχνότερα, ή ανιχνεύεται συχνότερα, σε
πειραματικές διαειδικές διασταυρώσεις ή ζώνες υβριδισμού. Ο υβριδισμός είναι
μεγάλης σημασίας για τα μιτοχονδριακά γονιδιώματα, καθώς δίνει την ευκαιρία σε έναν
απλότυπο να βρεθεί στο ίδιο κύτταρο με έναν δεύτερο διαφοροποιημένο σε σχέση με
αυτόν απλότυπο και να ανασυνδυαστεί, αναστρέφοντας έτσι τις δυσμενείς συνέπειες
του Muller’s Ratchet. Επιπλέον, είναι ένα φαινόμενο που έχει βρεθεί να συμβαίνει σε
πολλές περιπτώσεις φυσικών πληθυσμών, ενώ έχει αποδειχθεί και bias ως προς το
φύλο. Aναδεικνύεται, οπότε, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η σημασία της μελέτης της
διαρροής μέσω υβριδίων. Στο πρώτο πείραμα της παρούσας μελέτης (Μέρος Α)
διερευνάται το ερώτημα αν η διαρροή που εμφανίζεται σε απογόνους διαειδικών
διασταυρώσεων εξαρτάται με κάποιο τρόπο από το μητρικό μιτότυπο, δηλαδή το
μιτότυπο του θηλυκού γονέα, ή το πατρικό μιτότυπο, δηλαδή το μιτότυπο του πατρικού
γονέα. Το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί μέσω της διεξαγωγής διαειδικών
διασταυρώσεων μεταξύ ειδών του Drosophila melanogaster species subgroup και της
μέτρησης του ποσοστού διαρροής που απαντάται τόσο στα αρσενικά όσο και στα
θηλυκά από αυτές τις διασταυρώσεις. Η απάντηση αυτού του ερωτήματος θα δώσει
ένα στοιχείο για το αν η διαρροή πατρικού mtDNA είναι ένα τυχαίο γεγονός ή ένα
φαινόμενο που υπόκειται σε κάποιου είδους έλεγχο.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1 Διαειδικές διασταυρώσεις
Τα στελέχη των ειδών Drosophila διατηρούνται στο εργαστήριο Πληθυσμιακής
Γενετικής και Εξέλιξης σε θερμοκρασία 25οC, μέσα σε σωλήνες καλλιέργειας με τροφή
και κλεισμένους με βαμβάκι. Η τροφή τους αποτελείται από ένα μείγμα άγαρ,
σουκρόζης, μαγιάς και καλαμποκάλευρου (Ashburner et al. 2005).
Ο σχεδιασμός των διαειδικών διασταυρώσεων που πραγματοποιήθηκαν,
βασίστηκε στις αναπαραγωγικές σχέσεις μεταξύ των ειδών του Drosophila
melanogaster species subgroup, οι οποίες είναι γνωστές (πίνακας Α.1, παράρτημα Α).
Έτσι, οι διασταυρώσεις που έγιναν τελικά ήταν συνολικά δέκα και ήταν μεταξύ των
ειδών D. simulans και D. mauritiana, των D. yakuba και των D. mauritiana, καθώς και
των D. teissieri και D. mauritiana. Τα στελέχη D. simulans που χρησιμοποιήθηκαν
είχαν μιτότυπους τόσο siI όσο και siII, ενώ αντιστοίχως τα δύο στελέχη D. mauritiana
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ένα μιτότυπου maI και το άλλο μιτότυπου maII.
Συνεπώς, έγιναν δύο σειρές διασταυρώσεων, κατά τις οποίες όλα τα μητρικά στελέχη
διασταυρώθηκαν με καθένα από τα πατρικά. Οι τεχνικές επαναλήψεις που έγιναν για
κάθε διασταύρωση ήταν 12, εκτός από τις διασταυρώσεις που συμμετείχαν οι D.
yakuba και D. teissieri, όπου έγιναν παραπάνω λόγω του μικρού ποσοστού επιτυχίας
των συγκεκριμένων διασταυρώσεων. Οι διασταυρώσεις που έγιναν και τα στελέχη που
χρησιμοποιήθηκαν για αυτές συνοψίζονται στον πίνακα 2.1.
Οι διασταυρώσεις πραγματοποιήθηκαν με παρθένα θηλυκά ηλικίας 2-3 ημερών και
αρσενικά ίδιας ή μεγαλύτερης ηλικίας. Τα παρθένα θηλυκά προέκυπταν από το
άδειασμα των σωλήνων καλλιέργειας από μύγες, συλλογή νεαρών μυγών μέσα σε
διάστημα έξι ωρών και προσδιορισμό του φύλου τους. Οι διασταυρώσεις έγιναν όλες
σε θερμοκρασία 25οC, ενώ η αναλογία αρσενικών προς θηλυκά ήταν 3:1. Οι γονείς
αφήνονταν στους σωλήνες μέχρι την εμφάνιση pupae, ενώ στη συνέχεια μεταφέρονταν
σε άλλους σωλήνες, ώστε να μην μπερδευτούν με τους απογόνους. Σε ορισμένες
διασταυρώσεις, οι γονείς απομακρύνονταν από τους σωλήνες μετά από μερικές μέρες
παραμονής στον τρίτο συνολικά σωλήνα καλλιέργειας και τοποθετούνταν στους -80
ο

C.
Τα άτομα της F1 γενιάς συλλέγονταν καθημερινά μία ή δύο φορές την ημέρα μέχρι

την εξάντληση της διασταύρωσης. Κατά τη συλλογή των απογόνων, γινόταν τόσο
καταμέτρησή τους όσο και διαχωρισμός μεταξύ αρσενικών και θηλυκών με χρήση
στερεοσκοπίου, στο οποίο παρατηρούνταν τα αναπαραγωγικά τους όργανα και
εντοπίζονταν τα sex combs που διαθέτουν τα αρσενικά άτομα στα δύο μπροστινά τους
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πόδια (εικόνα 2.1). Στη συνέχεια, οι απόγονοι τοποθετούνταν είτε στους -80 οC είτε σε
απόλυτη αιθανόλη για τη διατήρησή τους μέχρι τη διαδικασία εξαγωγής γενωμικού
DNA (gDNA).
2.2 Εξαγωγή γενωμικού DNA (gDNA)
Η εξαγωγή DNA έγινε με δύο πρωτόκολλα (Παράρτημα Α). Το πρωτόκολλο 1 (O’
Neill et al. 1992) χρησιμοποιήθηκε για τα υβρίδια της F1 γενιάς των διασταυρώσεων
και για εξαγωγή από κάθε άτομο χωριστά (single fly extraction) με στόχο τη χρήση
τους για την ανίχνευση πατρικού mtDNA. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή
DNA από ενήλικα άτομα των στελεχών που χρησιμοποιήθηκαν, με στόχο να
χρησιμοποιηθούν στις PCR ως θετικοί ή αρνητικοί μάρτυρες (positive or negative
controls). Το πρωτόκολλο 2 (Miller et al. 1988) χρησιμοποιήθηκε για εξαγωγή DNA
από pools ατόμων όλων των ειδών (10 άτομα/pool), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για
τη διεξαγωγή μιας σειράς detection-limit PCR, οι οποίες θα περιγραφούν παρακάτω.

Α

Β
Εικόνα 2.1: (Α) Η διαφορά στα αναπαραγωγικά όργανα
μεταξύ αρσενικών και θηλυκών. (Β) Τα sex combs στα
μπροστινά πόδια των αρσενικών ατόμων.
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Σε όλα τα υβρίδια, για τα οποία χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο 1, γινόταν
έλεγχος της επιτυχούς εξαγωγής μέσω PCR με τους εκκινητές που πολλαπλασίαζαν
το μητρικό mtDNA. Ο αντίστοιχος έλεγχος για τα pools ατόμων, στα οποία
χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο 2 γινόταν με ποσοτικοποίηση του DNA σε
σπεκτροφωτόμετρο της εταιρείας NanoDrop.
2.3 Σχεδιασμός εκκινητών
Η πλειοψηφία των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για τις PCR προέρχονταν
από προηγούμενες μελέτες, ωστόσο ήταν απαραίτητος σε κάποιες περιπτώσεις ο
σχεδιασμός εκκινητών, έτσι ώστε να προκύψουν ζεύγη τα οποία θα πολλαπλασιάζουν
μόνο το πατρικά μόρια mtDNA και όχι τα μητρικά μόρια mtDNA. Οι PCR αυτές
ονομάζονται allele-specific PCR, γιατί ουσιαστικά ενισχύουν μόνο τον ένα τύπο mtDNA
έναντι του άλλου.
Αρχικά, τα μιτοχονδριακά γονιδιώματα των υπό μελέτη ειδών κατεβάζονταν από τη
βάση δεδομένων Nucleotide του NCBI και έμπαιναν σε ένα αρχείο σε μορφή fasta. Στη
συνέχεια, οι αλληλουχίες του fasta αρχείου ευθυγραμμίζονταν με χρήση του
αλγόριθμου ClustalW (Thompson et al. 2002) που βρίσκεται στην πλατφόρμα του
MEGA (v.6, Tamura et al. 2013). Μετά την στοίχιση (εικόνα Α.1, παράρτημα Α),
αναζητούνταν περιοχές που έφεραν νουκλεοτιδικές διαφορές μεταξύ των ειδών που
έπρεπε να διαχωριστούν. Στη συνέχεια, γινόταν ο σχεδιασμός των εκκινητών, οι οποίοι
έπρεπε να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Μέγεθος περιοχής που πολλαπλασιάζεται μεταξύ 500-900bp.
2. Όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορές σε επίπεδο βάσεων μεταξύ του
πατρικού μορίου-στόχου και του μητρικού μορίου και υποχρεωτικά μία από τις
διαφορές να βρίσκεται στο 3’ άκρο, ώστε να αυξάνεται η ειδικότητα.
3. Το περιεχόμενο του εκκινητή σε G/C να υπερβαίνει το 40%.
4. Απουσία δυνατότητας διμερισμού και ομομερισμού.
5. Αδυναμία σχηματισμού δομών φουρκέτας.
6. Έλλειψη δευτερευόντων θέσεων-στόχων.
Μετά την εύρεση της επιθυμητής αλληλουχίας, γινόταν ο έλεγχος του εκκινητή ως
προς κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις με το εργαλείο OligoAnalyzer 3.1
(Owczarzy et al. 2008). Πιο συγκεκριμένα, ελέγχονταν η θερμοκρασία τήξης (Tm) του
εκκινητή, το περιεχόμενο σε G/C, καθώς και η δυνατότητα ομομερισμού, διμερισμού ή
σχηματισμού δομών φουρκέτας. Οι τρεις πρώτες προϋποθέσεις προάγουν τον
επιλεκτικό πολλαπλασιασμό του ενός αλληλομόρφου έναντι κάποιου άλλου, το οποίο
μάλιστα βρίσκεται και σε εξαιρετικά μικρή ποσότητα.

25

Με την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας σχεδιάστηκαν οι εκκινητές
maI_1819F και maII_1699F, των οποίων οι αλληλουχίες φαίνονται στον πίνακα 2.2.
Και οι δύο εκκινητές πολλαπλασιάζουν μέρος του γονιδίου της κυτοχρωμικής
οξειδάσης Ι (COXI) σε συνδυασμό με έναν άλλο εκκινητή από προηγούμενη μελέτη. Ο
πρώτος εκκινητής χρησιμοποιήθηκε για τον επιλεκτικό πολλαπλασιασμό του
μιτότυπου maI έναντι του siI, ενώ ο δεύτερος χρησιμοποιήθηκε για τον επιλεκτικό
πολλαπλασιασμό του μιτότυπου maIΙ έναντι του siI.
2.4 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
Για κάθε μία διασταύρωση που πραγματοποιήθηκε, υπήρχε ένα ζεύγος εκκινητών
που πολλαπλασίαζε μόνο το μητρικό mtDNA και ένα ζεύγος εκκινητών που
πολλαπλασίαζε μόνο το πατρικό mtDNA (πίνακας 2.1). Με αυτό τον τρόπο μπορεί να
διαπιστωθεί η συνύπαρξη δύο διακριτών μορίων mtDNA σε ένα υβρίδιο με δύο
αντιδράσεις ανά δείγμα. Οι αλληλουχίες όλων των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν,
όπως επίσης και το μέγεθος του πολλαπλασιαζόμενου τμήματος φαίνονται στον
πίνακα 2.2. Όλες οι αντιδράσεις γίνονταν σε τελικό όγκο 15μl, ενώ μετά από κάθε PCR
ακολουθούσε οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτροφόρησης των
προϊόντων

σε πήκτωμα αγαρόζης 1% βαμμένο με βρωμιούχο αιθίδιο (EtBr). Η

ηλεκτροφόρηση γινόταν σε διάλυμα ΤΒΕ 1Χ.
Αρχικά, για κάθε ζεύγος εκκινητών ήταν απαραίτητη η εύρεση των παραμέτρων
εκείνων που θα οδηγούσαν σε επιλεκτικό πολλαπλασιασμό του επιθυμητού προϊόντος
και αποκλεισμό του ανεπιθύμητου. Έτσι, πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, έγινε μια
σειρά αντιδράσεων για κάθε ζεύγος κατά τις οποίες γινόταν ο έλεγχος της επίδοσης
των εκκινητών υπό διαφορετικές συνθήκες, όπως θερμοκρασία υβριδοποίησης,
συγκέντρωση MgCl2 και εκκινητών, καθώς και χρόνους υβριδοποίησης και
επιμήκυνσης του προϊόντος σε άτομα των γονικών στελεχών. Από την παραπάνω
διαδικασία επιλέχθηκαν για κάθε ζεύγος οι καταλληλότερες συγκεντρώσεις
αντιδρώντων (πίνακας A.2, παράρτημα Α) και συνθήκες (πίνακες A.3-A.8, παράρτημα
Α), έγινε δηλαδή βελτιστοποίηση των PCR.
Στη συνέχεια, ακολουθούσαν οι αντιδράσεις που γίνονταν στα υβρίδια της F1
γενιάς και ήταν δύο κατηγοριών. Η μία κατηγορία ήταν οι αντιδράσεις κατά τις οποίες
πολλαπλασιάζεται μόνο το μητρικό mtDNA (maternal PCR). Αυτές οι αντιδράσεις
γίνονταν γιατί κατά πρώτον έπρεπε να ελεγχθεί πως η εξαγωγή DNA ήταν επιτυχής,
και κατά δεύτερον γιατί για να χαρακτηριστούν τα άτομα ως ετεροπλασμικά, δεν αρκεί
να βρεθεί μόνο το πατρικό mtDNA, αλλά πρέπει να έχει γίνει και έλεγχος για την
ύπαρξη του μητρικού mtDNA. Έτσι γίνεται παράλληλα και έλεγχος της ορθότητας των
διασταυρώσεων. Για αυτή την κατηγορία αντιδράσεων, οι εκκινητές που επιλέχθηκαν
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είναι εκείνοι που υβριδίζονταν στο μητρικό mtDNA. Η δεύτερη κατηγορία αντιδράσεων
ήταν εκείνες που γίνονταν για τον έλεγχο ύπαρξης πατρικού mtDNA στα υβρίδια της
F1 γενιάς, δηλαδή για την ανίχνευση διαρροής. Για αυτή την κατηγορία, οι εκκινητές
που επιλέχθηκαν είναι εκείνοι που υβριδίζονταν στο πατρικό mtDNA. Αυτές οι
αντιδράσεις επαναλαμβάνονταν σε περιπτώσεις που έπρεπε να επιβεβαιωθεί το
αποτέλεσμα, όπως παραδείγματος χάριν στην περίπτωση εύρεσης θηλυκών με
διαρροή.
Πίνακας 2.1: Οι 2 σειρές διασταυρώσεων που πραγματοποιήθηκαν και οι εκκινητές
που πολλαπλασίαζαν σε κάθε περίπτωση το μητρικό και το πατρικό mtDNA.

1η σειρά διασταυρώσεων
Εκκινητές για μητρικό
mtDNA

Εκκινητές για
πατρικό mtDNA

D. teissieri (στέλεχος
teiss00, μιτότυπος tei)

yak4520F/yak5088R

mauyakF/mauyakR

2

D. simulans (στέλεχος
sim198, μιτότυπος siI)

simI_1737F/simI_2531R

maII_1699F/maurI_
2531R

3

D. yakuba (στέλεχος
ΚΒ14, μιτότυπος yak)

yak4520F/yak5088R

mauyakF/mauyakR

4

D. simulans (στέλεχος
sim255, μιτότυπος siI)

simI_1737F/simI_2531R

maII_1699F/maurI_
2531R

5

D. simulans (στέλεχος
ΚΒ11, μιτότυπος siII)

simII_5183F/
sim_uni_5983R

simI_1737F/maurI_
2531R

Cross
No.

Μητρικά στελέχη

1

Πατρικό στέλεχος Α

D. mauritiana (στέλεχος
mau151, μιτότυπος maIΙ)

2η σειρά διασταυρώσεων
Εκκινητές για μητρικό
mtDNA

Εκκινητές για
πατρικό mtDNA

D. simulans (στέλεχος
sim255, μιτότυπος siI)

simI_1737F/simI_2531R

maI_1819F/maurI_2
531R

7

D. teissieri (στέλεχος
teiss00, μιτότυπος tei)

yak4520F/yak5088R

mauyakF/mauyakR

8

D. simulans (στέλεχος
sim198, μιτότυπος siI)

simI_1737F/simI_2531R

maI_1819F/maurI_2
531R

9

D. simulans (στέλεχος
ΚΒ11, μιτότυπος siII)

simII_5183F/
sim_uni_5983R

simI_1737F/maurI_
2531R

10

D. yakuba (στέλεχος
ΚΒ14, μιτότυπος yak)

yak4520F/yak5088R

mauyakF/mauyakR

Cross
No.

Μητρικά στελέχη

6

Πατρικό στέλεχος Β

D. mauritiana (στέλεχος
mau01, μιτότυπος maΙ)
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Πίνακας 2.2: Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν, ο μιτότυπος που
ενισχύουν και το μέγεθος του παραγόμενου προϊόντος.

Ζεύγος
εκκινητών

Αλληλουχία

simII_5183F

5’-TTCAGGAGTTACTGTAACC-3’

sim_uni_5983
R

5’-TATTCCTTGATTTCATTCATG3’

simI_1737F

5’-TCCTGATATAGCATTTCCA-3’

simI_2531R

5’-GTTAATCCTCCTACTGTG-3’

yak4520F
yak5088R
maII_1699F

5’ATATTATTCGACCGGGAAACT-3’
5’-CTCCTAATTCAATTGCTGGA3’
5’GGTGGATTTGGAAATTGATTG3’

maurI_2531R

5’-GTTAAACCTCCTACTGTA-3’

maI_1819F

5’AGAATAGTTGAAAATGGGGCTG
GG-3’

maurI_2531R

5’-GTTAAACCTCCTACTGTA-3’

simI_1737F

5’-TCCTGATATAGCATTTCCA-3’

maurI_2531R
mauyakF
mauyakR

Μιτότυπος

Μέγεθος
προϊόντος
(σε bp)

Αναφορά

siII

824

Dean et al.
2003

siI

795

yak & tei

568

maII against siI

824

maI against siI

712

maI & maII
against siII

795

maI & maII
against yak and
tei

569

5’-GTTAAACCTCCTACTGTA-3’
5’-ATATTATTCGACCTGGAACA3’
5’-CTCCTAATTCAATAGCGGGT3’

Dokianakis
&
Ladoukakis
(2014)
Dokianakis
&
Ladoukakis
(2014)
Παρούσα
μελέτη και
Dokianakis
&
Ladoukakis
(2014)
Παρούσα
μελέτη και
Dokianakis
&
Ladoukakis
(2014)
Παρούσα
μελέτη και
Dokianakis
&
Ladoukakis
(2014)
Dokianakis
&
Ladoukakis
(2014)

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για δύο ζεύγη εκκινητών, τα maI_1819F/mauRI_2531R και
maII_1699F/mauRI_2531R, προκειμένου να επιτευχθεί ειδικότητα ως προς τους maI
και maII μιτότυπους αντίστοιχα, ήταν απαραίτητη η διεξαγωγή touch-down PCR (Don
et al. 1991; Wu et al. 2005). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της τεχνικής είναι η
σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας υβριδοποίησης των εκκινητών στο υπόστρωμα
ανά κύκλο, με αφετηρία μία θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία τήξης των
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εκκινητών. Η προσέγγιση αυτή εμπόδιζε την ενίσχυση ανεπιθύμητων προϊόντων,
καθώς υπήρχε μεγαλύτερη αυστηρότητα στην εκθετική φάση της αντίδρασης που ήταν
και η πιο σημαντική για τον επιλεκτικό πολλαπλασιασμό του επιθυμητού προϊόντος.
Στη συνέχεια, η θερμοκρασία υβριδοποίησης έφτανε σε ένα σημείο μικρότερο της
θερμοκρασίας τήξης των εκκινητών και παρέμενε σταθερή για έναν αριθμό κύκλων, με
αποτέλεσμα την ενίσχυση του προϊόντος που πολλαπλασιάστηκε στα αρχικά και πιο
αυστηρά στάδια της αντίδρασης. Η ρύθμιση των παραμέτρων για το συγκεκριμένο
τύπο PCR βασίστηκε στο πρωτόκολλο των Korbie & Mattick (2008).
Σε όλες τις παραπάνω αντιδράσεις χρησιμοποιούνταν οι κατάλληλοι θετικοί και
αρνητικοί μάρτυρες, δηλαδή για τις maternal PCR χρησιμοποιούνταν δείγματα από το
μητρικό στέλεχος ως θετικοί μάρτυρες και δείγματα από το πατρικός στέλεχος ως
αρνητικό μάρτυρες. Αντίστροφα γινόταν για τις PCR πατρικής διαρροής.
Μετά τον έλεγχο όλων των υβριδίων από όλες τις διασταυρώσεις, έγινε συλλογή
προϊόντος τόσο από το μητρικό όσο και από το πατρικό mtDNA για δύο άτομα κάθε
διασταύρωσης που είχαν βρεθεί να είναι ετεροπλασμικά. Τα προϊόντα αυτά στάλθηκαν
μετά τον καθαρισμό τους για αλληλούχηση, για να επιβεβαιωθεί ότι τα μόρια που
πολλαπλασιάζονται σε κάθε PCR είναι τα αναμενόμενα. Για το σκοπό αυτό, έγιναν
πέντε αντιδράσεις για το κάθε προϊόν που έπρεπε να παραχθεί, παραδείγματος χάριν
για το μητρικό mtDNA της διασταύρωσης 4 έγιναν πέντε αντιδράσεις για
ετεροπλασμικό υβρίδιο της διασταύρωσης με τους εκκινητές simI_1737F/simI_2531R.
Από κάθε αντίδραση, τα 2μl ηλεκτροφορούνταν για να επιβεβαιωθεί η επιτυχία της
αντίδρασης και μετά τα πέντε όμοια προϊόντα ενώνονταν, υπολογιζόταν ο όγκος τους
και καθαρίζονταν με το πρωτόκολλο των Green & Sambrook (2012) πριν σταλούν για
αλληλούχηση (Παράρτημα Β).
Τέλος, έγινε μία σειρά αντιδράσεων με όλα τα ζεύγη που χρησιμοποιήθηκαν για
την ανίχνευση διαρροής πατρικού mtDNA, οι οποίες ονομάστηκαν detection-limit PCR.
Αυτές οι αντιδράσεις είχαν ως στόχο τον καθορισμό της ποσότητας DNA που μπορεί
να ανιχνεύσει το κάθε ζεύγος εκκινητών. Το στήσιμο των συγκεκριμένων αντιδράσεων
βασίστηκε στους Wolff et al. (2012) και Dokianakis & Ladoukakis (2014). Μετά τη
μέτρηση της συγκέντρωσης του DNA, έγιναν αραιώσεις ώστε όλα τα δείγματα να έχουν
συγκέντρωση περίπου 50ng/μl. Στη συνέχεια, έγιναν νέες αραιώσεις από τα pools των
maI και maII (πατρικοί μιτότυποι) από 10-1 έως 10-6. Για τις αντιδράσεις γινόταν
ανάμιξη 1μl αναραίωτου DNA (από τους μητρικούς μιτότυπους συγκέντρωσης 50ng/μl)
και 1μl από καθεμιά από τις παραπάνω αραιώσεις και 1μl του μίγματος αυτού
χρησιμοποιούνταν ως DNA μήτρα. Έτσι, δοκιμάστηκε η επίδοση των εκκινητών σε
διαφορετικές αναλογίες πατρικού και μητρικού μιτότυπου, δηλαδή από 10-1 έως 10-6.
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Για ένα ζεύγος εκκινητών (simI_1737F/maurI_2531R), έγιναν αραιώσεις μέχρι 10-9,
καθώς μετά τη διεξαγωγή PCR υπήρχε ζώνη και στο 10-6.
2.5 Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων
Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη διαρροή
μεταξύ των διασταυρώσεων εξαιτίας του πατρικού ή του μητρικού μιτότυπου, ήταν
απαραίτητη η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η ανάλυση αυτή έγινε στην R
(R Core team, 2006). Πριν την εισαγωγή των δεδομένων στην R, τα αποτελέσματα
της διαρροής εισάχθηκαν σε πίνακα ως συχνότητες ατόμων με διαρροή, δηλαδή αν σε
μια διασταύρωση υπήρχαν 2 στα 10 υβρίδια που εξετάστηκαν με διαρροή, τότε η τιμή
που εισαγόταν ήταν 0,2. Οι συχνότητες που εισήχθησαν ήταν ξεχωριστά για τα
αρσενικά και τα θηλυκά, ενώ υπήρχε και μία στήλη για τη συχνότητα των συνολικών
απογόνων με διαρροή. Τέλος, τα αποτελέσματα της διαρροής που εισάχθηκαν στον
εν λόγω πίνακα ήταν ανά τεχνική επανάληψη διασταύρωσης και όχι ανά διασταύρωση.
Αρχικά, τα δεδομένα ελέγχονταν ως προς την κανονικότητά τους και την
ομοιογένεια των διασπορών μεταξύ των επιπέδων κάθε παράγοντα. Οι εν λόγω
παράγοντες είναι ο πατρικός μιτότυπος που αποτελούνταν από δύο επίπεδα (maI,
maII) και ο μητρικός μιτότυπος που αποτελούνταν από τέσσερα επίπεδα (siI, siII, tei,
yak). Αυτή η διερεύνηση ήταν απαραίτητη, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το
καταλληλότερο τεστ για την αναζήτηση διαφορών εξαιτίας των παραπάνω
παραγόντων. Συνολικά, το σετ δεδομένων αποτελούνταν από δύο κατηγορικές
μεταβλητές (πατρικός μιτότυπος, μητρικός μιτότυπος) και από τρεις συνεχείς
μεταβλητές (συχνότητα αρσενικών με διαρροή, συχνότητα θηλυκών με διαρροή,
συχνότητα απογόνων με διαρροή). Το τεστ που επιλέχθηκε τελικά ήταν το KruskalWallis τεστ, το οποίο είναι ένα μη παραμετρικό τεστ που χρησιμοποιείται όταν οι
προϋποθέσεις της κλασικής ANOVA, δηλαδή η κανονικότητα και η ομοιογένεια των
διασπορών, δεν πληρούνται. Σε μία περίπτωση χρειάστηκε η διεξαγωγή BrownForsythe test, καθώς υπήρχε και ετερογένεια στις διασπορές.
Επιπλέον, με τη βοήθεια του MEGA (v.6, Tamura et al. 2013) υπολογίστηκαν και
οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των μιτότυπων των γονικών στελεχών σε κάθε
διασταύρωση και στη συνέχεια ελέγχθηκε η συσχέτιση της απόστασης των μιτότυπων
κάθε διασταύρωσης με τη συχνότητα διαρροής που παρατηρείται σε κάθε φύλο, αλλά
και με τη συνολική συχνότητα μέσω του υπολογισμού του συντελεστή συσχέτισης
Spearman.
Τέλος, έγινε τεστ χ2 για να επιβεβαιωθεί ότι η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ
αρσενικών και θηλυκών στη διαρροή είναι στατιστικά σημαντική.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Έλεγχος ειδικότητας εκκινητών
Πριν τον έλεγχο των υβριδίων για διαρροή πατρικού mtDNA, ήταν απαραίτητος ο
έλεγχος της ειδικότητας των χρησιμοποιούμενων εκκινητών, κυρίως των ζευγών που
περιλάμβαναν τους εκκινητές που σχεδιάστηκαν και δεν προέρχονταν από την
υπάρχουσα βιβλιογραφία. Παραδείγματος χάριν, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.1, στις
συνθήκες που τελικά επιλέχθηκαν, προϊόν παράχθηκε μόνο στο στέλεχος mau01
(maI), ενώ δε φαίνονται καθόλου ζώνες στα δύο άλλα στελέχη (siI). Συνεπώς, οι
εκκινητές αυτοί στις συνθήκες αυτές θεωρήθηκαν κατάλληλοι για τον έλεγχο διαρροής
πατρικού mtDNA στα υβρίδια των διασταυρώσεων 6 και 8. Αντίστοιχη δοκιμή έγινε και
για το ζεύγος maII_1699F/maurI_2531R.

Εικόνα 3.1: Έλεγχος ειδικότητας ζεύγους
maI_1819F/maurI_2531R ως προς τον μιτότυπο maI
έναντι του siI (Μ είναι ο marker λ/Pst I).

3.2 Διακριτική ικανότητα εκκινητών
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής gDNA από pools ατόμων από όλα τα στελέχη,
έγινε μέτρηση της ποσότητας DNΑ (Πίνακας 3.1). Με βάση αυτές τις ποσότητες έγιναν
οι απαραίτητες αραιώσεις ώστε όλες οι διαδοχικές αραιώσεις να ξεκινήσουν από
συγκέντρωση 50ng/μl. Αφού έγιναν οι διαδοχικές αραιώσεις, πραγματοποιήθηκαν
τέσσερεις detection-limit PCR, όσες δηλαδή και τα ζεύγη εκκινητών που
χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση διαρροής πατρικού mtDNA (ενδεικτικά δες
εικόνες 3.2 έως 3.5). Τη μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα την είχε το ζεύγος
simI_1737F/maurI_2531R, καθώς στη μία περίπτωση ενίσχυσης του maI έναντι του
siII, ο μιτότυπος maI ενισχύθηκε μέχρι την αραίωση 10-8 ενώ στην άλλη περίπτωση
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ενίσχυσης του maII έναντι του siII το όριο ήταν στο 10-5. Αρκετά μεγάλη ευαισθησία
είχε και το ζεύγος maII_1699F/maurI_2531R, καθώς ήταν δυνατή η ανίχνευση του maII
έναντι του siI σε αραίωση 10-5. Τέλος, το ζεύγος mauyakF/mauyakR είχε τη μικρότερη
ευαισθησία και στις τέσσερεις διασταυρώσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε (Πίνακας
3.2).
Πίνακας 3.1: Οι ποσότητες gDNA που εξάχθηκαν από τα pools των εργαστηριακών
στελεχών.

Εργαστηριακό
στέλεχος

Είδος

Μιτότυπος

Ποσότητα
(ng/μl)

sim198

D. simulans

siI

352,45

KB11

D.simulans

siII

462,32

mau151

D. mauritiana

maII

211,71

mau01

D. mauritiana

maI

414,32

teiss00

D. teissieri

tei

383,45

KB14

D. yakuba

yak

209,03

Εικόνα 3.2: Detection-limit PCR για το ζεύγος maII_1699F/maurI_2531R με αραιώσεις
μεταξύ των μιτότυπων maII και siI (Μ είναι ο marker λ/Pst I, με + συμβολίζεται ο θετικός
μάρτυρας).
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Εικόνα 3.3: Detection-limit PCR για το ζεύγος maI_1819F/maurI_2531R με αραιώσεις
μεταξύ των μιτότυπων maI και siI (Μ είναι ο marker λ/Pst I, με + συμβολίζεται ο θετικός
μάρτυρας).

Εικόνα 3.4: Detection-limit PCR για το ζεύγος simI_1737F/maurI_2531R με αραιώσεις
μεταξύ των μιτότυπων maII και siII (Μ είναι ο marker λ/Pst I).

Εικόνα 3.5: Detection-limit PCR για το ζεύγος mauyakF/mauyakR με
αραιώσεις μεταξύ των μιτότυπων maI και tei (Μ είναι ο marker λ/Pst I).

33

Πίνακας 3.2: Ελάχιστη ποσότητα mtDNA του πατρικού στελέχους που ανιχνεύθηκε και
η αντίστοιχη αναλογία του με το mtDNA του μητρικού στελέχους.

Είδος
Ζεύγος εκκινητών

διασταύρωσης
(♀/♂)

Αραίωση μέχρι
την οποία
ανιχνεύθηκε
πατρικό mtDNA

maI_1819F/maurI_2531R

siI/maI

10-2

maII_1699F/maurI_2531R

siI/maII

10-5

tei/maI

10-2

tei/maIΙ

10-2

yak/ maI

10-1

yak/maII

10-2

siII/ maI

10-8

siII/maII

10-5

mauyakF/mauyakR

simI_1737F/maurI_2531R

3.3 Διαρροή πατρικού mtDNA
Όπως έχει προαναφερθεί, μετά την εξαγωγή γενωμικού DNA από τα υβρίδια
γινόταν μια PCR για το μητρικό mtDNA, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη καλής
ποιότητας DNA σε αυτά (εικόνα 3.6). Αν σε κάποιο άτομο δεν προέκυπτε ζώνη σε αυτό
το στάδιο, αποκλειόταν από περαιτέρω αναλύσεις. Στη συνέχεια, ακολουθούσαν οι
PCR για τη διαρροή πατρικού mtDNA, όπως έχουν περιγραφεί στην ενότητα υλικά και
μέθοδοι.

Εικόνα 3.6: Maternal PCR για τα θηλυκά L561-L570 της
διασταύρωσης 18. Ως θετικό control (+) χρησιμοποιήθηκε
δείγμα του μητρικού στελέχους sim198 και ως αρνητικό control
(-) δείγμα του πατρικού στελέχους mau01 (Μ είναι ο marker
λ/Pst I).
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Τα αποτελέσματα της διαρροής συνοψίζονται στον πίνακα 3.3. Το ποσοστό της
διαρροής στο σύνολο των απογόνων κυμαινόταν από 20 έως περίπου 54%. Σε όλες
τις διασταυρώσεις, όλα ή η πλειοψηφία των αρσενικών βρέθηκαν με διαρροή, με τα
ποσοστά να κυμαίνονται από 62,5% έως 100%. Αντίθετα, οι θηλυκοί απόγονοι που
είχαν διαρροή ήταν ελάχιστοι, ενώ σε ορισμένες διασταυρώσεις δε βρέθηκε κανένα
θηλυκό με πατρικό mtDNA. Η πλειοψηφία των θηλυκών που βρέθηκαν με διαρροή
προέρχονταν από τις διασταυρώσεις μεταξύ της D. yakuba και των δύο στελεχών D.
mauritiana και μεταξύ της D. teissieri και του στελέχους με μιτότυπο maII. Σε αυτές τις
διασταυρώσεις τα ποσοστά διαρροής στα θηλυκά έφτασαν έως και το 25%. Στις
διασταυρώσεις με μητρικό γονέα τη D. simulans, βρέθηκαν μόνο τρία θηλυκά με
διαρροή, τα οποία ήταν από τις διασταυρώσεις 4 και 9. Στις εν λόγω τις διασταυρώσεις,
τα ποσοστά διαρροής στα θηλυκά ήταν πολύ χαμηλά, καθώς κυμαίνονταν από 0%
έως 5%. Στις εικόνες 3.7 έως 3.9 φαίνονται παραδείγματα από PCR για διαρροή
πατρικού mtDNA. Τα περισσότερα θηλυκά είχαν χαμηλότερης έντασης ζώνες, πράγμα
που υποδεικνύει ότι η ποσότητα του πατρικών μορίων στα θηλυκά ήταν μικρότερη από
ότι στα αρσενικά.
Πίνακας 3.3: Αποτελέσματα ανίχνευσης διαρροής πατρικού mtDNA στα υβρίδια των
διαειδικών διασταυρώσεων.

Cross Θηλυκός
no.
γονέας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

teiss00
(tei)
sim198
(siI)
D.yakuba
(yak)
sim255
(siI)
KB11
(siII)
sim255
(siI)
teiss00
(tei)
sim198
(siI)
KB11
(siII)
D.yakuba
(yak)

Αρσενικός
γονέας
D.mauritiana
(maII)
D.mauritiana
(maII)
D.mauritiana
(maII)
D.mauritiana
(maII)
D.mauritiana
(maII)
D.mauritiana
(maI)
D.mauritiana
(maI)
D.mauritiana
(maI)
D.mauritiana
(maI)
D.mauritiana
(maI)

Διαρροή πατρικού mtDNA
Ως προς το φύλο των
Ως προς
% στο
απογόνων
το σύνολο
σύνολο
των
των
♂
%
%
♀
απογόνων απογόνων
5/8
62,5 1/6 16,67
6/14
42,86
30/30

100

0/30

0

30/60

50

7/7

100

2/10

20

9/17

52,94

53/60 88,3 1/60

1,67

54/120

45

22/30 73.3 0/30

0

22/60

36,67

29/30 96,7 0/30

0

29/60

48,3

1/1

100

0/4

0

1/5

20

30/30

100

0/30

0

30/60

50

40/40

100

2/40

5

42/80

52,5

5/5

100

2/8

25

7/13

53,85

35

Εικόνα 3.7: Leakage PCR σε άτομα της διασταύρωσης siI x maII. Τα L667-L671 είναι
αρσενικά άτομα, ενώ τα L672-L676 είναι θηλυκά άτομα (Μ είναι ο marker λ/Pst I, + ο
θετικός μάρτυρας και – ο αρνητικός μάρτυρας).

Εικόνα 3.8: Leakage PCR σε άτομα της διασταύρωσης siII x maI. Τα L303-L307 είναι αρσενικά άτομα,
ενώ τα L308-L312 είναι θηλυκά άτομα (Μ είναι ο marker λ/Pst I, + ο θετικός μάρτυρας και – ο αρνητικός
μάρτυρας).
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Εικόνα 3.9: Leakage PCR σε άτομα της διασταύρωσης yak x maI. Τα L641-L643 είναι αρσενικά άτομα, ενώ
τα L644-L646 είναι θηλυκά άτομα (Μ είναι ο marker λ/Pst I, + ο θετικός μάρτυρας και – ο αρνητικός
μάρτυρας).

3.4 Αποτελέσματα αλληλούχησης
Από

όλες

τις

διασταυρώσεις

επιλέχθηκαν

δύο

άτομα,

στα

οποία

θα

αλληλουχούνταν τόσο το προϊόν από τις PCR για το μητρικό mtDNA, όσο και το προϊόν
από εκείνες για το πατρικό mtDNA, με σκοπό την επιβεβαίωση ότι πρόκειται όντως για
δύο διαφορετικούς μιτότυπους και άρα για ετεροπλασμία. Οι αλληλουχίες που
προέκυψαν επιβεβαίωσαν, μέσω χρήσης της βάσης δεδομένων του NCBI, ότι τα
άτομα βρίσκονταν σε ετεροπλασμική κατάσταση, έφεραν δηλαδή και τον μητρικό και
τον πατρικό μιτότυπο.
3.5 Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης
Τα αποτελέσματα του ελέγχου χ2 που έγιναν για καθεμία διασταύρωση (Πίνακας
3.4) έδειξαν ότι σε εννιά από τις δέκα διασταυρώσεις υπήρχε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ του ποσοστού των αρσενικών με διαρροή και του ποσοστού των
θηλυκών με διαρροή (a=0,05, βε=1). Πιο συγκεκριμένα, σε αυτές τις διασταυρώσεις τα
αρσενικά που έχουν διαρροή είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με τα θηλυκά που
έχουν διαρροή.
Στον πίνακα 3.5 συνοψίζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των
δεδομένων της διαρροής συναρτήσει των πατρικών και μητρικών μιτότυπων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των στατιστικών τεστ που έγιναν, δεν υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στα ποσοστά διαρροής στα αρσενικά και τα θηλυκά
εξαιτίας είτε του μητρικού είτε του πατρικού μιτότυπου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δε
βρέθηκε κάποια συσχέτιση του ποσοστού των αρσενικών με διαρροή κάθε
διασταύρωσης με τον πατρικό ή με το μητρικό μιτότυπο των γονιών τους. Ομοίως για
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τα θηλυκά, δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού των θηλυκών με
διαρροή με κάποιον από τους γονικούς μιτότυπους. Επίσης, στατιστικά σημαντική
διαφορά δε βρέθηκε ούτε στα ποσοστά των συνολικών απογόνων με διαρροή μεταξύ
των μητρικών ή των πατρικών μιτότυπων.

Πίνακας 3.4: Αποτελέσματα χ2 τεστ ανά διασταύρωση.

Cross no.

Γονικά στελέχη

1

♀teiss00 (tei) x ♂mau151 (maII)

0,08

2

♀sim198 (siI) x ♂mau151 (maII)

9,49 x 10-15

3

♀KB14 (yak) x ♂mau151 (maII)

0,001

4

♀sim255 (siI) x ♂mau151 (maII)

1,41 x 10-21

5

♀KB11 (siII) x ♂mau151 (maII)

3,77 x 10-9

6

♀sim255 (siI) x ♂mau01 (maI)

6,79 x 10-14

7

♀teiss00 (tei) x ♂mau01(maI)

0,03

8

♀sim198 (siI) x ♂mau01 (maI)

9,49 x 10-15

9

♀KB11 (siII) x ♂mau01 (maI)

1,77 x 10-17

10

♀KB14 (yak) x ♂mau01(maI)

0,007

p-value

Όσον αφορά τις γενετικές αποστάσεις μεταξύ του μητρικού και του πατρικού
μιτότυπου κάθε διασταύρωσης, αυτές δε συσχετίζονται με τις συχνότητες διαρροής
που παρατηρούνται στους απογόνους, καθώς οι συντελεστές συσχέτισης Spearman
που υπολογίστηκαν είναι σε όλες τις περιπτώσεις αρκετά μικροί. Έτσι, τα ποσοστά
διαρροής που παρατηρήθηκαν στους απογόνους δε μπορεί να οφείλονται στη γενετική
απόσταση των μιτότυπων των γονέων τους (πίνακας 3.6 και εικόνες Α.2-Α.4 στο
παράρτημα Α).
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Πίνακας 3.5: Αποτελέσματα στατιστικών τεστ για την ανίχνευση διαφορών εξαιτίας του
πατρικού ή του μητρικού μιτότυπου.

Αποτελέσματα του Kruskal-Wallis test (H0: Δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις
συχνότητες μεταξύ των πατρικών μιτότυπων)
Μεταβλητή
p-value
Ποσοστό αρσενικών με διαρροή
0,06261
Ποσοστό θηλυκών με διαρροή
0,9446
Συνολικό ποσοστό ατόμων με διαρροή
0,1665
Αποτελέσματα του Kruskal-Wallis test (H0: Δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις
συχνότητες μεταξύ των μητρικών μιτότυπων)
Μεταβλητή
p-value
Ποσοστό αρσενικών με διαρροή
0,1753
Συνολικό ποσοστό ατόμων με διαρροή
0,2145
Αποτελέσματα του Brown-Forsythe test (H0: Δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις
συχνότητες των θηλυκών μεταξύ των μητρικών
μιτότυπων)
Μεταβλητή
p-value
Ποσοστό θηλυκών με διαρροή
0,3215

Πίνακας 3.6: Αποτελέσματα συσχέτισης των γενετικών αποστάσεων των γονικών
μιτότυπων με τις συχνότητες διαρροής στους απογόνους

Μεταβλητή
Συχνότητα διαρροής στα αρσενικά
Συχνότητα διαρροής στα θηλυκά
Συνολική συχνότητα διαρροής
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Συντελεστής συσχέτισης
Spearman
-0,25
0,27
-0,33

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Όλες οι διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν, παρήγαγαν μεγάλο αριθμό
απογόνων, εκτός από τις διασταυρώσεις 1,3,7 και 10, στις οποίες το μητρικό στέλεχος
είναι είτε D. teissieri είτε D. yakuba. Ειδικότερα, σε αυτές τις διασταυρώσεις ο αριθμός
των απογόνων ήταν πολύ μικρός, παρά τον μεγάλο αριθμό τεχνικών επαναλήψεων
που

έγιναν,

προκειμένου

να

αυξηθεί

το

ποσοστό

επιτυχίας

αυτών

των

διασταυρώσεων. Ωστόσο, αυτό ήταν κάτι που αναμενόταν, καθώς οι Lee & Watanabe
(1987) σε διασταυρώσεις μεταξύ των ειδών D.yakuba και D.mauritiana βρήκαν μόνο
τέσσερα γονιμοποιημένα θηλυκά στα 200 που έλεγξαν, γεγονός που δείχνει ότι η
αναπαραγωγική απομόνωση των γονικών ειδών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αρκετά
ισχυρή.
Οι PCR που έγιναν για τον καθορισμό της διακριτικής ικανότητας των
χρησιμοποιούμενων εκκινητών ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς επέτρεψαν τον
καθορισμό της ελάχιστης ποσότητας πατρικού mtDNA που είναι δυνατό να ανιχνευθεί
παρουσία του μητρικού mtDNA και κατ’ επέκταση μια εκτίμηση του ποια είναι η
πιθανότητα να υπήρχε κάποιος ετεροπλασμικός απόγονος και να μην έγινε δυνατός ο
εντοπισμός του. Ανάλογες PCR έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλες μελέτες διαρροής
πατρικού mtDNA (Kondo et al. 1992; Wolff et al. 2012; Dokianakis & Ladoukakis 2014).
Το ζεύγος εκκινητών mauyakF/mauyakR έχει μικρή διακριτική ικανότητα, καθώς
καταφέρνουν να ανιχνεύσουν πατρικό mtDNA μέχρι την αραίωση 10-2 στην περίπτωση
συνύπαρξης των μιτότυπων yak και maII, ενώ στην περίπτωση συνύπαρξης των
μιτότυπων yak και maI η διακριτική ικανότητα πέφτει στο 10-1. Το ζεύγος
maI_1819F/maurI_2531R έχει και αυτό μικρή διακριτική ικανότητα, αφού ανιχνεύει
πατρικό mtDNA μέχρι την αραίωση 10-2. Αυτό μπορεί αρχικά να φαίνεται ως
μειονέκτημα, γιατί αφού το διακριτικό όριο είναι μικρό, η πιθανότητα αποτυχίας
εντοπισμού κάποιου ετεροπλασμικού ατόμου, και κυρίως θηλυκού, είναι μεγάλη.
Ωστόσο, η εύρεση ατόμων με διαρροή στις διασταυρώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν
τα παραπάνω ζεύγη εκκινητών με τη μικρή διακριτική ικανότητα, οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι το πατρικό mtDNA βρίσκεται σε αρκετά μεγάλες ποσότητες σε αυτούς
τους απογόνους.
Είναι πιθανό να υποτεθεί εδώ ότι αφού αυτά τα ζεύγη έχουν μικρή διακριτική
ικανότητα, θα έπρεπε να γίνει ο σχεδιασμός εναλλακτικών ζευγών εκκινητών. Κάτι
τέτοιο όμως είναι δύσκολο, καθώς οι μιτότυποι μεταξύ των οποίων πρέπει να γίνει
διάκριση απέχουν γενετικά πολύ λίγο, καθιστώντας δύσκολη την εύρεση περιοχών με
αρκετές διαφορές για το σχεδιασμό εκκινητών που θα πολλαπλασιάζουν τον ένα
μιτότυπο έναντι ενός άλλου. Επιπλέον, το mtDNA των υπό μελέτη ειδών είναι πλούσιο
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σε A-T, οπότε είναι δύσκολη η εύρεση περιοχών που να έχουν και αρκετές διαφορές
και να είναι πλούσιες σε G-C. Εξαιτίας αυτών των λόγων, κρίθηκε προτιμότερο να
χρησιμοποιηθούν αυτοί οι εκκινητές παρ’ όλη τη μικρή διακριτική ικανότητά τους, γιατί
ήταν πολύ εξειδικευμένοι στον πολλαπλασιασμό του επιθυμητού μιτότυπου.
Το ζεύγος maII_1699F/maurI_2531R έχει αρκετά καλύτερο όριο ανίχνευσης,
καθώς κατάφερε να ενισχύσει πατρικό mtDNA σε αραίωση 10-5. Την καλύτερη
διακριτική ικανότητα είχε το ζεύγος simI_1737F/maurI_2531R, το οποίο ανιχνεύει το
μιτότυπο maII στην αραίωση 10-5 και το μιτότυπο maI στην αραίωση 10-8. Έτσι, η
πιθανότητα να υπήρχε κάποιο ετεροπλασμικό άτομο στους απογόνους των
διασταυρώσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν τα δύο παραπάνω ζεύγη εκκινητών και να
μην εντοπίστηκε είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με τους άλλους εκκινητές. Δηλαδή,
στην περίπτωση αυτών των εκκινητών, ήταν δυνατή η ενίσχυση του πατρικού
μιτότυπου, ακόμα και όταν αυτός ήταν σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες. Αυτό δείχνει,
ότι αν υπάρχουν θηλυκά με διαρροή που δεν εντοπίστηκαν τότε αυτά φέρουν
απειροελάχιστα ποσά του πατρικού μιτότυπου.
Στις εννιά από τις δέκα διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν φάνηκε από τα
αποτελέσματα του ελέγχου χ2 ότι η διαρροή του πατρικού mtDNA είναι male-biased,
δηλαδή το ποσοστό των αρσενικών με διαρροή είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το
ποσοστό των θηλυκών με διαρροή. Σε μία διασταύρωση το ποσοστό διαρροής μεταξύ
των δύο φύλων δε διέφερε στατιστικά σημαντικά. Η διασταύρωση αυτή περιελάμβανε
το είδος D. teissieri ως μητρικό στέλεχος και το είδος D. mauritiana ως πατρικό
στέλεχος. Η αδυναμία εύρεσης διαφοροποίησης σε αυτή μπορεί να οφείλεται στο μικρό
αριθμό απογόνων που ήταν διαθέσιμοι. Συνολικά στις διασταυρώσεις, το ποσοστό
αρσενικών με διαρροή κυμαίνεται από 62,5% έως 100%, ενώ στην περίπτωση των
θηλυκών το μέγιστο ποσοστό είναι 25%.
Η διαρροή αυτή είναι πραγματική, καθώς σε όλες τις PCR χρησιμοποιούνταν οι
κατάλληλοι αρνητικοί και θετικοί μάρτυρες, με τους οποίους ήταν δυνατό να
διαπιστώνεται κάθε φορά ότι οι εκκινητές πολλαπλασίαζαν μόνο το πατρικό mtDNA
και όχι το μητρικό. Μία περίπτωση, στην οποία η ετεροπλασμία που διαπιστώνεται σε
κάποια άτομα θα μπορούσε να είναι πλασματική, είναι οι εκκινητές να
πολλαπλασιάζουν κάποιο NUMT, δηλαδή κάποιο πυρηνικό αντίγραφο του mtDNA.
Σύμφωνα με τους Richly & Leister (2004), ο αριθμός των NUMTs που έχουν βρεθεί
στη Drosophila είναι μόνο δέκα και κανένα από αυτά δε ξεπερνά σε μέγεθος τα 500bp.
Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό να συμβαίνει, καθώς εφόσον πρόκειται για πυρηνική
περιοχή, η αλληλουχία θα ενισχυόταν σε όλα τα αρσενικά και θηλυκά. Η αδυναμία
ανίχνευσης διαρροής στα θηλυκά θα μπορούσε να οφείλεται σε αδυναμία
πολλαπλασιασμού του επιθυμητού υποστρώματος λόγω παρουσίας αναστολέων.
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Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, καθώς για όλα τα άτομα, γινόταν PCR και για τον
μητρικό μιτότυπο. Έτσι, η παρουσία πιθανών αναστολέων της PCR θα διαπιστωνόταν
σε αυτό το στάδιο, αφού δε θα παραγόταν προϊόν. Ωστόσο, σε όλα τα θηλυκά που
εξετάστηκαν ο μητρικός μιτότυπος ενισχύθηκε με επιτυχία, ενώ βρέθηκαν και κάποια
ετεροπλασμικά θηλυκά, γεγονός που καθιστά την απουσία του πατρικού μιτότυπου
από τα θηλυκά και τη male-biased διαρροή πραγματικά γεγονότα, και όχι γεγονότα
που προέκυψαν λόγω τεχνικών λόγων.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι άμεσα συγκρίσιμα με τη μελέτη των Dokianakis &
Ladoukakis (2014), καθώς είναι η μόνη μελέτη όπου γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των
θηλυκών και αρσενικών απογόνων. Τα αποτελέσματα τους συμφωνούν με τα
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, ως προς την πλειοψηφία των διασταυρώσεων.
Ωστόσο, στη μελέτη τους διαπίστωσαν ότι η διαρροή ήταν male-biased και στην
περίπτωση της διασταύρωσης μεταξύ των ειδών D. teissieri και D. mauritiana (maII),
κάτι που δεν ίσχυε για τα δεδομένα της παρούσας μελέτης. Για τη διασταύρωση που
πραγματοποίησαν μεταξύ των D. yakuba και D. mauritiana και στην οποία δε βρέθηκε
male-bias ως προς τη διαρροή, οι ερευνητές διατυπώνουν την πιθανότητα να υπάρχει
male-bias αλλά λόγω του μικρού αριθμού απογόνων που εξετάζεται να μην είναι
δυνατό να αποδειχθεί στατιστικά. Ωστόσο, παρά τον μικρό αριθμό απογόνων σε
τέσσερεις από τις δέκα διασταυρώσεις της παρούσας μελέτης, ήταν δυνατή η εύρεση
στατιστικά σημαντικού male-bias σε τρεις από αυτές, ενώ στην τέταρτη διασταύρωση
ο μικρός αριθμός απογόνων μάλλον αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ανίχνευση
διαφορών. Οι Dokianakis & Ladoukakis (2014) αναφέρουν ότι στις διαειδικές
διασταυρώσεις που πραγματοποίησαν, το 30% των απογόνων που προέκυψαν ήταν
ετεροπλασμικοί, εκ των οποίων το 73% ήταν αρσενικά και το 6,3% ήταν θηλυκά. Στην
παρούσα μελέτη, περίπου τα μισά άτομα που εξετάστηκαν είχαν διαρροή (47%), με το
ποσοστό των αρσενικών με διαρροή να είναι στο 92% και το αντίστοιχο ποσοστό για
τα θηλυκά είναι στο 3,2%. Οι διαφορές μπορεί να οφείλονται στα διαφορετικά είδη
διαειδικών διασταυρώσεων που πραγματοποιήθηκαν.
Αντίστοιχες μελέτες με τη χρήση παρόμοιων μεθόδων για τον υπολογισμό
ποσοστών διαρροής σε διαειδικές διασταυρώσεις έχουν γίνει και από τους Kondo et
al. (1992) και Sherengul et al. (2006), με τη διαφορά ότι τα αποτελέσματα δεν
ποσοτικοποιούνταν σε επίπεδο ατόμου ή φύλου, αλλά εξάγονταν από μελέτη pools 50
θηλυκών. Πιο συγκεκριμένα, οι Kondo et al. (1992), των οποίων τα αποτελέσματα ήταν
της μορφής «ποσοστό διαρροής πατρικού mtDNA ως προς το σύνολο των
διασταυρώσεων», κατέληξαν ότι διαρροή υπήρχε στο 87% των διασταυρώσεων. Οι
Sherengul et al. (2006) υπολόγισαν τα ποσοστά της διαρροής σε διαειδικές
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διασταυρώσεις από 31% έως 63%, εύρος μέσα στο οποίο βρίσκεται και το ποσοστό
που υπολογίστηκε στην παρούσα μελέτη.
Η διαρροή είναι δυνατό να επιτρέπεται πιο συχνά στα αρσενικά, καθώς αυτά δε θα
μεταβιβάσουν τα μιτοχόνδριά τους και κατ’ επέκταση την ετεροπλασμία τους στην
επόμενη γενιά, συνεπώς ο μηχανισμός που αποκλείει τη μεταβίβαση πατρικού mtDNA
είναι πιο χαλαρός στην περίπτωση των αρσενικών. Στην περίπτωση των θηλυκών, τα
οποία θα κληροδοτήσουν τα μιτοχόνδριά τους στην επόμενη γενιά, ο έλεγχος και ο
αποκλεισμός γίνονται περισσότερο αυστηροί με αποτέλεσμα και τη χαμηλότερη
συχνότητα εύρεσης θηλυκών με διαρροή. Αυτή η κατάσταση δείχνει ότι υπάρχει
περίπτωση ύπαρξης και ενός άλλου μηχανισμού αποκλεισμού του πατρικού mtDNA
στη δροσόφιλα, εκτός των προζυγωτικών που χαρακτήρισαν οι DeLuca & O’Farrell
(2012), ο οποίος δρα μεταζυγωτικά, μετά δηλαδή τη δημιουργία του ζυγωτού.
Οι μελέτες στις οποίες έχουν υπολογιστεί τα ποσοστά διαρροής σε διαειδικές
διασταυρώσεις είναι πολυάριθμες, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε γίνει προσπάθεια
συσχέτισης του παρατηρούμενου πρότυπου με τους εκάστοτε γονικούς μιτότυπους ή
την απόσταση μεταξύ τους, για αυτό και οι μιτότυποι επιλέχθηκαν ως οι παράγοντες
ως προς τους οποίους θα γινόταν μελέτη της διαρροής. Ωστόσο, από τη διεξαγωγή
της στατιστικής ανάλυσης στα αποτελέσματα της διαρροής, δεν προέκυψαν
σημαντικές διαφορές στα παρατηρούμενα ποσοστά διαρροής στους απογόνους
εξαιτίας των γονικών μιτότυπων, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διαρροή
πατρικού mtDNA στους απογόνους δεν καθορίζεται από τον εκάστοτε μητρικό ή
πατρικό μιτότυπο. Επιπλέον, η διαρροή δεν εξαρτάται ούτε από την απόσταση των
γονικών μιτότυπων μεταξύ τους. Οπότε, εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυτό το malebias που παρατηρείται όσον αφορά τα ποσοστά της διαρροής δεν ελέγχεται ούτε από
τον πατέρα ούτε από τη μητέρα.
Στην περίπτωση των διαειδικών διασταυρώσεων, η διαρροή φαίνεται να συμβαίνει
σε μεγάλο ποσοστό απογόνων (Kondo et al. 1992; Sherengul et al. 2006; Dokianakis
& Ladoukakis 2014), υποδεικνύοντας την περίπτωση οι μηχανισμοί που διατηρούν τη
μονογονεϊκή κληρονόμηση να μη λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά κατά τη
διασταύρωση δύο διαφορετικών ειδών. Επίσης, η αυστηρότητα των μηχανισμών
αυτών φαίνεται να μειώνεται στην περίπτωση των αρσενικών, για τα οποία δεν
υπάρχει κάποια πίεση αφού δεν πρόκειται να μεταβιβάσουν το mtDNA τους στην
επόμενη γενιά. Ωστόσο, η διαρροή δεν έχει βρεθεί μόνο σε διαειδικές, αλλά σε
μικρότερο βαθμό και σε ενδοειδικές διασταυρώσεις (παραδείγματος χάριν Dean et al.
2003; Wolff et al. 2012; Nunes et al. 2013), ενώ περίπτωση διαρροής έχει βρεθεί ακόμα
και στον άνθρωπο (Schwartz & Vissing 2002). Η διαρροή που παρατηρείται στην
παρούσα μελέτη και στις υπόλοιπες μελέτες με διαειδικές διασταυρώσεις δε μπορεί να
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οφείλεται μόνο σε αποτυχία των μηχανισμών που την αποκλείουν. Μία επιπλέον
ένδειξη για αυτό είναι ότι τα ποσοστά της διαρροής μεταξύ αρσενικών και θηλυκών
διαφέρουν συστηματικά σε αρκετές διασταυρώσεις. Συνεπώς, αναδεικνύεται η
πιθανότητα η διαρροή πατρικού mtDNA να μην είναι ένα τυχαίο φαινόμενο, αλλά να
βρίσκεται με κάποιο τρόπο υπό τον αυστηρό έλεγχο της φυσικής επιλογής. Το μικρό
ποσοστό διαρροής που παρατηρείται τόσο σε ενδοειδικές διασταυρώσεις όσο και σε
γόνιμα θηλυκά υβρίδια, όπως στην παρούσα μελέτη, μπορεί να επιτρέπεται από τη
φυσική επιλογή. Μια επιπλέον ένδειξη ότι η διαρροή διατηρείται με κάποιο τρόπο
δυναμικά και δεν είναι τυχαία, έρχεται από τη μελέτη των Nunes et al. 2013, καθώς
προσδιόρισαν ότι σε όλα τα άτομα που ήταν ετεροπλασμικά, ο ένας μιτότυπος ήταν
πάντα σε μικρότερη ποσότητα, με μέση συχνότητα γύρω στο 0,8%. Οι Wolff et al.
(2012) προτείνουν με βάση τα ευρήματά τους ότι η διαρροή είναι ένα φαινόμενο που
συμβαίνει συχνά και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονόμησης του mtDNA.
Συνεπώς, είναι προφανές ότι κατά πάσα πιθανότητα η διαρροή αποτελεί ένα
ελεγχόμενο φαινόμενο, και όχι ένα τυχαίο συμβάν.
Η εισαγωγή πατρικού mtDNA στη μητρική γραμμή κληρονόμησης είναι το
απαραίτητο βήμα για τη δημιουργία ετεροπλασμικών ατόμων και εξασφαλίζει το
υπόβαθρο για να συμβεί ανασυνδυασμός ανάμεσα σε δύο εξελικτικές γραμμές. Ο
ανασυνδυασμός έχει δειχθεί ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι τόσο σπάνιο όσο
πιστευόταν παλιότερα (Piganau & Eyre-Walker 2004; Tsaousis et al. 2005). Έτσι, η
διαρροή είναι μεγάλης σημασίας για το mtDNA, καθώς μέσω του ανασυνδυασμού που
καθίσταται δυνατός θα μπορούσε να διατηρήσει την ευρωστία του, αφού σταματάει η
συσσώρευση επιβλαβών μεταλλαγών και αναστέλλεται η δράση του Muller’s Ratchet.
Η διαρροή θα μπορούσε να παρουσιάζει τα παρατηρούμενα πρότυπα, δηλαδή να
είναι male-biased, αν ελεγχόταν από έναν τόπο που εδράζεται στο X χρωμόσωμα. Ας
υποτεθεί ότι στο Χ χρωμόσωμα υπάρχει κάποιος γενετικός τόπος που αποτρέπει τη
μεταβίβαση του πατρικού mtDNA από τους απογόνους. Σε αυτή την περίπτωση, τα
θηλυκά άτομα, που είναι το ομογαμετικό φύλο, θα εκφράζουν αυτό τον παράγοντα σε
διπλάσια ποσότητα από ότι τα αρσενικά και θα αποκλείουν πιο αποτελεσματικά το
πατρικό mtDNA. Στα αρσενικά, άλλωστε, δεν απαιτείται η ίδια αυστηρότητα στον
αποκλεισμό του πατρικού mtDNA, αφού αυτά δε μεταβιβάζουν το mtDNA τους. Αυτό
είναι ένα απλό μοντέλο που δείχνει πως μπορεί να προκύψει διαφοροποίηση ως προς
τη διαρροή πατρικού mtDNA μεταξύ των δύο φύλων, αλλά δε μπορεί να ισχύει γιατί
είναι γνωστό ότι στα αρσενικά αυξάνεται η μεταγραφή που γίνεται στο Χ χρωμόσωμα
για να είναι ίση με αυτή που γίνεται στα Χ χρωμοσώματα των θηλυκών (Lucchesi &
Kuroda 2015).
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Ο μητρικός και ο πατρικός μιτότυπος κάθε διασταύρωσης φαίνεται να μην παίζει
ρόλο, ωστόσο υπάρχει περίπτωση η διαφορά να υπήρχε και να μην έγινε εφικτό να
ανιχνευθεί. Αναλυτικότερα, εφόσον υπήρχαν ζεύγη με μικρότερη διακριτική ικανότητα
από

άλλα,

είναι

πιθανό

να

υπήρχαν

στις

διασταυρώσεις

στις

οποίες

χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα θηλυκά με διαρροή αλλά η ποσότητα του πατρικού
να ήταν τόσο μικρή, που δεν ήταν εφικτή η ενίσχυση. Επίσης, υπάρχει περίπτωση η
διαφορά να μην είναι στη συχνότητα εύρεσης του πατρικού μιτότυπου στους
απογόνους, αλλά στην ποσότητα που αυτός απαντάται στις διάφορες διασταυρώσεις.
Έτσι, υπάρχει περίπτωση ποσοτικής διαφοράς μεταξύ των αρσενικών ειδικά, η
πλειοψηφία των οποίων έχει διαρροή, αλλά να μην φαίνεται λόγω κορεσμού των
παραγόμενων προϊόντων.
Παρόλο που οι μιτότυποι δε φάνηκε να επηρεάζουν τη διαρροή που συμβαίνει
στους απογόνους, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παρούσα μελέτη ενισχύει την
άποψη πως η διαρροή δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά ένα αυστηρά ελεγχόμενο
φαινόμενο. Πιο συγκεκριμένα, ο μηχανισμός που διατηρεί τη μονογονεϊκή
κληρονόμηση φαίνεται να εμποδίζει πιο αποτελεσματικά τη μεταβίβαση των πατρικών
μορίων στην περίπτωση των γόνιμων θηλυκών. Η ύπαρξη μόνο μικρού αριθμού
γόνιμων θηλυκών με διαρροή και η μικρή ποσότητα πατρικού που εικάζεται ότι υπάρχει
σε αυτά, αναδεικνύει την πιθανότητα η διαρροή να είναι κάτι ελεγχόμενο που συμβαίνει
πολύ συχνότερα από ότι πιστεύεται, αλλά είναι ακόμα τεχνικά αδύνατο να ανιχνευθεί.
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Μέρος Β
Παράγοντες που επηρεάζουν τα
επίπεδα της ετεροπλασμίας του
mtDNA σε χιμαιρικό στέλεχος
Drosophila

46

Στόχος του πειράματος
Το δεύτερο πείραμα της μελέτης αφορά τα επίπεδα ετεροπλασμίας που
απαντώνται σε ένα άτομο και ο τρόπος που αυτά μεταβάλλονται σε συνάρτηση με
διάφορους παράγοντες. Αναλυτικότερα, σε μια προσπάθεια να μελετηθεί η
συνεργασία μιτοχονδριακού και πυρηνικού DNA, έγινε ένα πείραμα για τις ανάγκες του
οποίου δημιουργήθηκαν 75 χιμαιρικά στελέχη δροσόφιλας, των οποίων δηλαδή το
πυρηνικό γονιδίωμα προερχόταν από ένα είδος και το μιτοχονδριακό γονιδίωμα από
ένα άλλο είδος. Από τη δημιουργία αυτών των στελεχών προέκυψε το στέλεχος 19Β1,
το οποίο ήταν ετεροπλασμικό, δηλαδή είχε το πυρηνικό γονιδίωμα της Drosophila
melanogaster και μιτοχονδριακό γονιδίωμα από τα Drosophila simulans και Drosophila
melanogaster. Το στέλεχος αυτό είναι υγιές και διατηρεί σταθερή στο χρόνο
ετεροπλασμία, καθίσταται λοιπόν ένα σπουδαίο εργαλείο για τη μελέτη της
ετεροπλασμίας και του τρόπου που αυτή μεταβάλλεται. Συνεπώς, στο δεύτερο
πείραμα (Μέρος Β) επιδιώκεται να απαντηθεί το ερώτημα αν η αναλογία των δύο
μιτότυπων είναι σταθερή ή κυμαίνεται σε κάποια επίπεδα τυχαία, και αν τα επίπεδα
των μιτότυπων μεταβάλλονται εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η
θερμοκρασία ανάπτυξης, η ηλικία της μητέρας και το φύλο των απογόνων.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1 Καλλιέργειες και συλλογή απογόνων
Για τη μελέτη των επιπέδων ετεροπλασμίας, δηλαδή της αναλογίας των δύο
μιτότυπων, και των παραγόντων που την επηρεάζουν, έγιναν αρχικά τρεις μαζικές
καλλιέργειες μυγών του χιμαιρικού στελέχους 19Β1 (εικόνα 2.2) σε τρεις διαφορετικές
θερμοκρασίες, τους 18, 25 και 29oC. Κάθε μαζική καλλιέργεια ξεκινούσε με 20 ζευγάρια
μυγών. Οι γονείς αφήνονταν για μία εβδομάδα να γεννήσουν αυγά και στη συνέχεια
μεταφέρονταν για μια βδομάδα σε νέα καλλιέργεια, και μετά για μια ακόμα εβδομάδα
σε άλλη καλλιέργεια. Το πείραμα διήρκεσε τρεις βδομάδες. Οι απόγονοι που έβγαιναν
την πρώτη εβδομάδα χαρακτηρίζονταν ως πρώιμοι, ενώ οι απόγονοι της τρίτης
εβδομάδας χαρακτηρίζονταν ως όψιμοι. Οι παραπάνω κατηγορίες σχετίζονται μόνο με
την ηλικία της μητέρας, καθώς οι αρσενικοί γονείς αφαιρούνταν μετά τη γονιμοποίηση,
ώστε να αποφευχθεί δεύτερη γονιμοποίηση.
Οι διασταυρώσεις έδωσαν μεγάλο αριθμό απογόνων. Οι απόγονοι χωρίζονταν
ανάλογα με το φύλο τους σε αρσενικά και θηλυκά με χρήση στερεοσκοπίου πριν τη
φύλαξή τους. Όλοι οι απόγονοι διατηρούνταν σε απόλυτη αιθανόλη (EtOH 100%) μέχρι
την ανάλυσή τους. Ο πειραματικός σχεδιασμός και ο αριθμός των ατόμων που
ελέγχθηκαν σε κάθε κατηγορία απεικονίζεται στον πίνακα 2.3. Πρέπει να αναφερθεί
εδώ ότι λόγω κακής συντήρησης δεν ελέγχθηκαν όψιμοι απόγονοι από τους 18oC και
για να υπάρχει ισορροπία για τους υπόλοιπους παράγοντες ελέγχθηκαν περισσότεροι
πρώιμοι από τους 18oC.
2.2 Εξαγωγή γενωμικού DNA (gDNA)
Η εξαγωγή DNA έγινε για όλους τους απογόνους σύμφωνα με το πρωτόκολλο 1
του παραρτήματος Α. Πριν τη διεξαγωγή του πρωτόκολλου, γινόταν στέγνωμα των
μυγών από την αιθανόλη με επώαση στους 37 oC για περίπου 25-30 λεπτά. Η επιτυχία
της

εξαγωγής

επιβεβαιωνόταν

μέσω

LCO1490/HCO2198.
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PCR

με

το

ζεύγος

εκκινητών

Εικόνα 2.2: (Α) Χιμαιρικό στέλεχος, όπου το πυρηνικό και το μιτοχονδριακό DNA
προέρχονται από διαφορετικά είδη. (Β) Στέλεχος 19Β1 που έχει πυρηνικό DNA από το
είδος D. melanogaster και μιτοχονδριακό DNA από τα είδη D.melanogaster και D.
simulans
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Πίνακας 2.3: Οι παράγοντες που ελέγχθηκαν, τα επίπεδα του κάθε παράγοντα και ο
αριθμός των ατόμων ανά κατηγορία.

Παράγοντες

Επίπεδα παράγοντα

Άτομα που ελέγχθηκαν

18oC

20

25oC

20

29oC

20

Θηλυκό

30

Αρσενικό

30

Πρώιμοι

40

Όψιμοι

20

Θερμοκρασίες

Φύλο
Ηλικία μητέρας

2.3 Ημιποσοτικές PCR
Για κάθε μιτότυπο υπήρχε ένα ζεύγος εκκινητών που πολλαπλασίαζε ειδικά μόνο
το συγκεκριμένο μιτότυπο και όχι τον άλλο, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ένα ζεύγος
εκκινητών που πολλαπλασίαζε και τους δύο μιτότυπους. Το τελευταίο ζεύγος
χρησιμοποιήθηκε για να παραχθούν μετρήσεις από τις οποίες θα γινόταν σε επόμενη
φάση η κανονικοποίηση των μετρήσεων που θα παράγονταν από τα άλλα δύο ζεύγη.
Λεπτομέρειες για τα παραπάνω ζεύγη εκκινητών αναγράφονται στον πίνακα 2.4. Όλες
οι αντιδράσεις γίνονταν σε τελικό όγκο 15μl, ενώ μετά από κάθε PCR ακολουθούσε
οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτροφόρησης των προϊόντων

σε

πήκτωμα αγαρόζης 1% βαμμένο με βρωμιούχο αιθίδιο (EtBr). Η ηλεκτροφόρηση
γινόταν σε διάλυμα ΤΒΕ 1Χ.
Για τη μέτρηση των επιπέδων ετεροπλασμίας στους απογόνους που συλλέχθηκαν
έγινε μέτρηση τόσο του mtDNA της D. simulans (sim mtDNA) όσο και αυτού της D.
melanogaster (mel mtDNA). Οι παραπάνω μετρήσεις έγιναν μέσω ημιποσοτικής PCR,
μέθοδος κατά την οποία η εκτίμηση των ποσοτήτων γίνεται από την ένταση του
παραγόμενου προϊόντος στη γραμμική φάση της PCR, ένταση η οποία σε αυτή τη
φάση

αντιστοιχεί

στην

αρχική

ποσότητα

του

μιτότυπου

που

πρέπει

να

πολλαπλασιαστεί.
Η διεξαγωγή των παραπάνω PCR βασίστηκε στο πρωτόκολλο των Marone et al.
2001. Κατά την ημιποσοτική PCR γίνεται μια σειρά αντιδράσεων για τον καθορισμό
των βέλτιστων συνθηκών για την ενίσχυση του επιθυμητού προϊόντος, οι οποίες
περιλαμβάνουν διαφορετικές συγκεντρώσεις MgCl2, θερμοκρασίες υβριδισμού και
διαφορετικό αριθμό κύκλων. Ο σημαντικότερος παράγοντας ήταν ο αριθμός των
κύκλων, καθώς έπρεπε να βρεθεί το σημείο στο οποίο το προϊόν δεν εμφανιζόταν
κορεσμένο και που η αντίδραση δεν είχε φτάσει σε πλατό, δηλαδή στο σημείο όπου η
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αντίδραση ήταν ακόμα σε γραμμική φάση (εικόνα 2.3). Ο αριθμός των κύκλων, δηλαδή
το πόσο γρήγορα θα φτάσει σε φάση κορεσμού το προϊόν, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την χρησιμοποιούμενη ποσότητα εκκινητών και την απόδοση με την οποία αυτοί
υβριδίζονται στο υπόστρωμα. Ειδικότερα, χαμηλή συγκέντρωση εκκινητών μπορεί να
είναι περιοριστικός παράγοντας, περίπτωση στην οποία ο πολλαπλασιασμός του
προϊόντος δεν είναι ποσοτικός, ενώ η υψηλή συγκέντρωση οδηγεί σε μεγάλο ποσό
αχρησιμοποίητων εκκινητών και σε δημιουργία παραπροϊόντων (Marone et al. 2001).
Η διαφορετική απόδοση του κάθε ζεύγους εκκινητών μπορεί να μεταβάλλει το σημείο
στο οποίο φτάνει σε κορεσμό το προϊόν και άρα να διαφοροποιεί το σημείο στο οποίο
πρέπει να σταματήσει η ημιποσοτική PCR. Έτσι, για όλα τα ζεύγη εκκινητών, μετά τον
καθορισμό των υπόλοιπων παραμέτρων έγιναν αντιδράσεις στους 15, 20, 25 και 30
κύκλους για να καθοριστεί από την ένταση των προϊόντων η φάση της αντίδρασης και
να επιλεγεί το καλύτερο σημείο για τις μετρήσεις.

Εικόνα 2.3: Φάσεις αύξησης προϊόντος κατά τη διεξαγωγή αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (VanGuilder et al. 2008).
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Πίνακας 2.4: Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν, ο μιτότυπος που
ενισχύουν και το μέγεθος του παραγόμενου προϊόντος.

Ζευγάρι
εκκινητών

Αλληλουχία

LCO1490

5’GGTCAACAAATCATAAAG
ATATTGG-3’

HCO2198

5’TAAACTTCAGGGTGACCA
AAAAATCA-3’

melOR_1594F

5’GCTGAATTAGGACATCCT
GGAGC-3’

melOR_2385R

5’TCGAGTATCTACATCTAT
TCCAACG-3’

simI_1737F

5’TCCTGATATAGCATTTCC
A-3’

simI_2531R

5’GTTAATCCTCCTACTGTG
-3’

Μιτότυπος

Μέγεθος
προϊόντος
(σε bp)

Αναφορά

mel & sim
mtDNA

708

Folmer et
al. 1994

791

Dokianakis
&
Ladoukakis
(2014)

795

Dokianakis
&
Ladoukakis
(2014)

mel mtDNA

sim mtDNA

Μετά τον προσδιορισμό των καταλληλότερων συνθηκών για κάθε ζεύγος
εκκινητών, γίνονταν για κάθε δείγμα τρεις διαφορετικές αντιδράσεις, μία με κάθε ζεύγος
εκκινητών. Επίσης, για κάθε ζεύγος εκκινητών γίνονταν και τρεις τεχνικές επαναλήψεις,
όπως προτείνεται από τους D’haene & Helleman (2010). Οι συνθήκες PCR που
χρησιμοποιήθηκαν για τα τρία ζεύγη εκκινητών φαίνονται στους πίνακες Β.2-Β.4
(παράρτημα Β), ενώ οι τελικές συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων, που ήταν οι ίδιες
και για τα τρία ζεύγη, φαίνονται στον πίνακα Β.1 (παράρτημα Β). Σε κάθε τρέξιμο
πηκτώματος, φορτωνόταν συγκεκριμένη ποσότητα (500 ng) DNA marker (λ/Pst I).
Αυτό ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι δυνατή η σύγκριση προϊόντων από
διαφορετικά πηκτώματα. Το κάθε τρέξιμο είναι διαφορετικό και οι συνθήκες
φωτογράφισης του πηκτώματος μπορεί να διαφέρουν κάθε φορά ανάλογα με την
ένταση του προϊόντος, οπότε η χρήση της ίδιας ποσότητας DNA marker σε κάθε
πήκτωμα εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός παράγοντα ως προς τον οποίο θα μπορούν να
κανονικοποιηθούν οι μετρήσεις για να είναι δυνατή η σύγκρισή τους.
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2.4 Ποσοτικοποίηση μιτότυπων
Οι φωτογραφίες των πηκτωμάτων χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση των
παραγόμενων προϊόντων και κατ’ επέκταση των δύο μιτότυπων μέσω του
προγράμματος Image J (Schneider et al. 2012). Σε αυτό το λογισμικό, οι ζώνες
εντάσσονται σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο, και στη συνέχεια η ένταση της κάθε ζώνης
απεικονίζεται με μία κωδωνοειδή γραμμή της οποίας το ύψος αντιστοιχεί στην ένταση.
Τα βήματα για τη σωστή μέτρηση της έντασης των ζωνών (παράρτημα Β), ώστε οι
τιμές να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους και μεταξύ των πηκτωμάτων, περιγράφονται
στην ιστοσελίδα http://lukemiller.org/index.php/2010/11/analyzing-gels-and-westernblots-with-image-j/. Οι τιμές που προέκυψαν από το Image J εισάγονταν σε ένα φύλλο
excel. Σε αυτό, όλες οι τιμές που προέκυψαν διαιρούνταν με την αντίστοιχη τιμή για
τον marker. Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατή η σύγκριση τιμών από ζώνες σε
διαφορετικά πηκτώματα.
2.5 Προσομοίωση της τυχαίας γενετικής παρέκκλισης
Προκειμένου να καθοριστεί εάν οι δύο μιτότυποι διατηρούνται δυναμικά από τη
φυσική επιλογή ή εάν η ετεροπλασμία είναι ουδέτερη, ήταν απαραίτητο να γίνει
προσομοίωση της τυχαίας γενετικής παρέκκλισης. Αν οι δύο μιτότυποι είναι ουδέτεροι,
τότε ο ένας από τους δύο θα εξαφανιστεί λόγω τυχαίας γενετικής παρέκκλισης μετά
από έναν αριθμό γενεών, ο οποίος εξαρτάται από το πληθυσμιακό μέγεθος. Όσο
μεγαλύτερο το πληθυσμιακό μέγεθος, τόσο περισσότερες γενιές χρειάζονται για να
συμβεί αυτό λόγω μικρότερης δράσης της τυχαίας γενετικής παρέκκλισης. Αν έχει
παρέλθει ο αριθμός γενεών που θα υπολογιστεί, τότε αυτό θα είναι μια ένδειξη ότι οι
δύο μιτότυποι διατηρούνται δυναμικά γιατί προσφέρουν κάποιο πλεονέκτημα.
Αν η μεταβίβαση της ετεροπλασμίας είναι μια τυχαία διαδικασία, τότε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μια τροποποιημένη εκδοχή του μοντέλου του Wright για την τυχαία
γενετική παρέκκλιση (Wright 1968) για να υπολογιστεί ο χρόνος, σε αριθμό γενεών (n),
που απαιτείται ώστε όλοι οι απόγονοι ενός ετεροπλασμικού θηλυκού να γίνουν
ομοπλασμικοί (nloss). Αυτό το τροποποιημένο μοντέλο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
στη μελέτη της μεταβίβασης της ετεροπλασμίας στη D. mauritiana από τους Solignac
et al. (1984). Στην παρούσα μελέτη, το μοντέλο εφαρμόστηκε όπως στους Rand &
Harrison (1986), οι οποίοι διέθεταν δεδομένα για μία μόνο γενιά, και περιγράφεται από
την παρακάτω εξίσωση:
1

𝑉𝑛 = 𝑝(1 − 𝑝)[1 − (1 − )𝑔𝑛 ],
𝑁

53

όπου 𝑉𝑛 η διακύμανση της κατανομής της ετεροπλασμίας στους απογόνους στη γενιά
n, p είναι η αρχική συχνότητα της ετεροπλασμίας, δηλαδή τα μητρικά επίπεδα
ετεροπλασμίας (αντί αυτής της τιμής χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή της συχνότητας του
ενός μιτότυπου των απογόνων της F1 γενιάς), Ν είναι ο εκτιμώμενος αριθμός των
μιτοχονδρίων που διαχωρίζονται στους απογόνους και g είναι ο αριθμός των γενεών
των γεννητικών κυττάρων ανά γενιά του ζώου. Για την εφαρμογή του μοντέλου, το g
ορίστηκε ίσο με 10, όπως στους Solignac et al. (1984), Rand & Harrison (1986) και
Nunes et al. (2013). Όλοι οι απόγονοι γίνονται ομοπλασμικοί όταν 𝑉𝑛 = 𝑝(1 − 𝑝).
Όπως αναφέρεται από τους Rand & Harrison (1986), το 𝑉𝑛 μπορεί να γίνει μεγάλο με
αυθαίρετο τρόπο, όταν αυτό υπολογίζεται σε πολλά δεκαδικά ψηφία. Ακολουθώντας
τους Nunes et al. (2013), για τον υπολογισμό του 𝑉𝑛 χρησιμοποιήθηκαν 6 δεκαδικά
ψηφία, ενώ υπολογίστηκε και το nhalf, το οποίο είναι ο αριθμός γενεών που χρειάζεται
για τη μείωση της διαφοράς μεταξύ της αρχικής και της τελικής διακύμανσης κατά το
ήμισυ. Οι τιμές 𝑉1 (διακύμανση στη γενιά 1) και p που εισάχθηκαν στο μοντέλο
προέρχονταν από τις μετρήσεις για το sim μιτότυπο των ατόμων που αναπτύχθηκαν
τους 25οC.
2.6 Στατιστική ανάλυση
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποσοτικοποίησης έγινε στην R (R
Core team, 2006), όπου τα δεδομένα εισάχθηκαν σε μορφή πίνακα που περιλάμβανε
τον κωδικό κάθε δείγματος, τις τιμές για καθεμιά από τις τρεις περιοχές που
πολλαπλασιάστηκαν, τη θερμοκρασία στην οποία βρίσκονταν, καθώς και το φύλο τους
και την ηλικία της μητέρας. Τα πρώτα βήματα της ανάλυσης, όπως προτείνονται από
τους Zuur et al. (2010) είναι η εύρεση παράτυπων σημείων (outliers), και η εξερεύνηση
των δεδομένων ως προς την κανονικότητα και την ομοιογένεια των διασπορών τους.
Τα βήματα που εφαρμόστηκαν είχαν ως εξής:
1. Ποιοτικός έλεγχος των τεχνικών επαναλήψεων. Αν κάποια τιμή διέφερε πολύ
από της άλλες δύο αφαιρούνταν από την ανάλυση, χρησιμοποιώντας ως μέτρο
την απόσταση από την απόλυτη απόκλιση από τη διάμεσο (Median Absolute
Deviation, MAD), που είναι πιο ισχυρή στην ύπαρξη παράτυπων σημείων από
την τυπική απόκλιση (Leys et al. 2013).
2. Υπολογισμός μέσου όρου των τεχνικών επαναλήψεων.
3. Κανονικοποίηση των μετρήσεων και υπολογισμός τριών νέων μεταβλητών. Οι
μετρήσεις τόσο για τα προϊόντα του mel mtDNA όσο και του sim mtDNA
διαιρέθηκαν με τις αντίστοιχες τιμές που προέκυψαν από τους γενικούς
εκκινητές. Έτσι, αφαιρείται η επίδραση της διαφοράς στην αρχική ποσότητα
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DNA κάθε δείγματος. Η τρίτη μεταβλητή ήταν ο λόγος των τιμών του mel
mtDNA προς τις τιμές του sim mtDNA. Οι υπολογισμοί συνοψίζονται στον
πίνακα 2.5.
4. Εξερεύνηση των νέων μεταβλητών ως προς την κανονικότητά τους και την
ομοιογένεια των διακυμάνσεων τους ανά παράγοντα (θερμοκρασία ανάπτυξης,
ηλικία μητέρας, φύλο). Για την κανονικότητα έγινε ο έλεγχος Shapiro-Wilk, ενώ
κατασκευάστηκαν

και

Η

QQ-plots.

ομοιογένεια

των

διακυμάνσεων

διαπιστώθηκε με τον έλεγχο Fligner-Killeen, που είναι το καταλληλότερο σε
περιπτώσεις αποκλίσεων από την κανονικότητα (Conover et al. 1981). Για την
καλύτερη απεικόνιση των παρατηρήσεων κατασκευάστηκαν ιστογράμματα,
Cleveland dotplots (εικόνα Β.1 του παραρτήματος Β, Cleveland 1993) και
boxplots.
Πίνακας 2.5: Τρόπος υπολογισμού των νέων μεταβλητών, με τις οποίες έγιναν οι
αναλύσεις

Υπολογισμός νέων μεταβλητών
Διορθωμένη ποσότητα mel mtDNA =

Διορθωμένη ποσότητα sim mtDNA =
Λόγος =

𝛑𝛐𝛔ό𝛕𝛈𝛕𝛂 𝒎𝒆𝒍 𝐦𝐭𝐃𝐍𝐀 𝛑𝛐𝛖 𝛍𝛆𝛕𝛒ή𝛉𝛈𝛋𝛆
𝛐𝛌𝛊𝛋ή 𝛑𝛐𝛔ό𝛕𝛈𝛕𝛂 𝐦𝐭𝐃𝐍𝐀
𝛑𝛐𝛔ό𝛕𝛈𝛕𝛂 𝒔𝒊𝒎 𝐦𝐭𝐃𝐍𝐀 𝛑𝛐𝛖 𝛍𝛆𝛕𝛒ή𝛉𝛈𝛋𝛆
𝛐𝛌𝛊𝛋ή 𝛑𝛐𝛔ό𝛕𝛈𝛕𝛂 𝐦𝐭𝐃𝐍𝐀

𝛑𝛐𝛔ό𝛕𝛈𝛕𝛂 𝒎𝒆𝒍 𝐦𝐭𝐃𝐍𝐀 𝛑𝛐𝛖 𝛍𝛆𝛕𝛒ή𝛉𝛈𝛋𝛆
𝛑𝛐𝛔ό𝛕𝛈𝛕𝛂 𝒔𝒊𝒎 𝐦𝐭𝐃𝐍𝐀 𝛑𝛐𝛖 𝛍𝛆𝛕𝛒ή𝛉𝛈𝛋𝛆

Με βάση την παραπάνω προκαταρκτική ανάλυση, η κατάλληλη μέθοδος για την
εύρεση διαφοροποίησης μεταξύ των διαφορετικών επίπεδων του κάθε παράγοντα
είναι η permANOVA (permutational Analysis of Variance), στην οποία η ανάλυση της
διακύμανσης περιλαμβάνει ένα πίνακα αποστάσεων μεταξύ των δειγμάτων και έναν
μεγάλο αριθμό permutations για την εύρεση του p-value, πράγμα που σημαίνει ότι δεν
είναι απαραίτητη η παραδοχή της κανονικής κατανομής (Anderson, 2001). Αναφορικά
με τα permutations, ουσιαστικά πρόκειται για μια αναδιάταξη στοιχείων για μεγάλο
αριθμό φορών και έλεγχο του πόσο συχνά τα στοιχεία ομαδοποιούνται πάλι μαζί. Για
κάθε μία από τις μεταβλητές (mel mtDNA, sim mtDNA, λόγος) παράχθηκε ένας
πίνακας ομοιοτήτων των δειγμάτων με βάση τις ευκλείδειες αποστάσεις μεταξύ τους,
όπως προτείνεται για μονοπαραγοντικά δεδομένα (univariate data) και στη συνέχεια
έγινε η ανάλυση των διακυμάνσεων για εύρεση διαφορών μεταξύ κάθε παράγοντα,
ενώ ελέγχθηκε και η αλληλεπίδραση παραγόντων. Η ανάλυση για κάθε μεταβλητή
έγινε ξεχωριστά. Τέλος, για κάθε παράγοντα που βρέθηκε σημαντικός έγινε ο έλεγχος
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PERMDISP, που εξετάζει την παραδοχή της permANOVA, δηλαδή την ομοιογένεια
των διασπορών μεταξύ των επιπέδων ενός παράγοντα. Συνεπώς, για να είναι ένας
παράγοντας σημαντικός πρέπει το p-value από την permANOVA να είναι μικρότερο
του 0,05, και το p-value από τον έλεγχο PERMDISP μεγαλύτερο του 0,05.
Η permANOVA προτιμήθηκε από άλλα μη παραμετρικά τεστ, όπως το KruskalWallis, λόγω του ότι με την permANOVA είναι δυνατός ο ταυτόχρονος έλεγχος της
επίδρασης πολλών μεταβλητών (θερμοκρασία, ηλικία, φύλο) σε μια μεταβλητή
(παραδείγματος χάριν mel mtDNA, sim mtDNA, λόγος), ενώ επιπλέον, είναι δυνατός
ο έλεγχος της αλληλεπίδρασης παραγόντων. Η αλληλεπίδραση δύο παραγόντων Α
και Β σημαίνει ότι σε κάθε επίπεδο του παράγοντα Α υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των επιπέδων του παράγοντα Β και αντίστροφα.
Για την εξερεύνηση των αλληλεπιδράσεων που αναδείχθηκαν σημαντικές, τα
δεδομένα χωρίζονταν κατάλληλα, εξετάζονταν ξανά η κανονικότητα και οι ομοιογένειες
των διασπορών (Levene’s test για όπου υπήρχε κανονικότητα και Fligner-Killeen test
για όπου δεν υπήρχε) και επιλεγόταν το κατάλληλο τεστ. Για παράδειγμα, στην
αλληλεπίδραση θερμοκρασίας και φύλου, αναλύθηκαν αρσενικά και θηλυκά ξεχωριστά
για διαφορές μεταξύ των θερμοκρασιών, και αντίστροφα. Οι διαφορές αναζητήθηκαν
είτε με one-way ANOVA είτε με το μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis, και οι
αλληλεπιδράσεις αναπαραστάθηκαν σε interaction plots. Όπου χρειάστηκαν ανά ζεύγη
συγκρίσεις επιπέδων παραγόντων, δηλαδή όπου τα επίπεδα ήταν περισσότερα από
δύο, αυτές έγιναν με pairwise Wilcoxon rank sum tests και προσαρμογή των p-values
για πολλαπλές συγκρίσεις, είτε με διόρθωση Bonferroni είτε με διόρθωση των
Benjamini & Hochberg. Σε μια περίπτωση που δεν πληρούνταν η προϋπόθεση της
ομοιογένειας των διασπορών, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Brown-Forsythe για την
ανίχνευση διαφορών.
Ακολούθησε περαιτέρω ανάλυση για το λόγο των ποσοτήτων των δύο μιτότυπων,
η οποία περιλάμβανε την ξεχωριστή μελέτη των ατόμων που είχαν περισσότερο sim
mtDNA, δηλαδή λόγο μικρότερο του 1, και των ατόμων που είχαν περισσότερο mel
mtDNA, δηλαδή λόγο μεγαλύτερο του 1. Σε όλους τους στατιστικούς ελέγχους που
έγιναν, οι μηδενικές υποθέσεις απορρίπτονταν όταν τα p-values ήταν μικρότερα από
0,05.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Ημιποσοτικές PCR
Για τις ημιποσοτικές PCR ορίστηκε ο αριθμός των κύκλων στους οποίους θα
μετρούνταν η ποσότητα του προϊόντος στους 20 κύκλους, για όλα τα ζεύγη εκκινητών.
Στην εικόνα 3.10, φαίνεται ένα παράδειγμα μίας τέτοιας αντίδρασης με τους εκκινητές
LCO1490/HCO2198 για τέσσερα από τα υπό μελέτη άτομα. Στους 10 κύκλους το
επιθυμητό προϊόν δε φαίνεται καθόλου, ενώ στους 15 κύκλους φαίνεται ελάχιστα σε
σημείο που δεν είναι δυνατή η μέτρησή του. Στους 20 κύκλους είναι αρκετά ορατό,
χωρίς όμως να φαίνεται κορεσμένο, ενώ στους 25 κύκλους η ένταση των ζωνών
υποδηλώνει ότι η αντίδραση έχει φτάσει σε ένα πλατό και το προϊόν είναι κορεσμένο.
Συνεπώς, το σημείο που επιλέχθηκε για τον τερματισμό των αντιδράσεων είναι οι 20
κύκλοι.
Για τα 60 άτομα που αναλύθηκαν έγιναν συνολικά 540 αντιδράσεις, αφού γίνονταν
τρία είδη αντιδράσεων (μία για τον mel mtDNA, μία για το sim mtDNA και μία με
γενικούς εκκινητές), και γίνονταν για την καθεμία τρεις τεχνικές επαναλήψεις. Κατά τη
διεξαγωγή των αντιδράσεων, φάνηκε πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι
ζώνες που προέρχονταν από τα ίδια δείγματα είναι αρκετά παρόμοιες, υπάρχει, άρα,
αρκετά ικανοποιητική οπτική επαναληψιμότητα. Υπήρχαν και περιπτώσεις που κάποια
τεχνική επανάληψη διέφερε από τις άλλες δύο, αλλά τέτοιες περιπτώσεις αφαιρούνταν
από την ανάλυση κατά τον ποιοτικό έλεγχο που γινόταν σε επόμενη φάση. Στις εικόνες
3.11 έως 3.13 φαίνονται παραδείγματα και από τα τρία είδη αντιδράσεων.

Εικόνα 3.10: Δοκιμές για την εύρεση του καταλληλότερου σημείου στο οποίο θα
σταματούσαν οι αντιδράσεις.
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Εικόνα 3.11: Φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση προϊόντος
που αντιστοιχεί στην ολική ποσότητα mtDNA (Μ είναι ο marker λ/Pst I, οι υπόλοιποι
κωδικοί αντιστοιχούν σε άτομα).

Εικόνα 3.12: Φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση
προϊόντος που αντιστοιχεί στο mtDNA της D.simulans mtDNA (Μ είναι ο marker
λ/Pst I, οι υπόλοιποι κωδικοί αντιστοιχούν σε άτομα).

Εικόνα 3.13: Φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση
προϊόντος που αντιστοιχεί στο mtDNA της D.melanogaster.
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3.2 Ποσοτικοποίηση στο Image J
marker
Για την ποσοτικοποίηση των ζωνών που
προέκυψαν από τις ημιποσοτικές PCR
χρησιμοποιήθηκαν 41 φωτογραφίες, από
την ανάλυση των οποίων προέκυψε, τελικά,
ένα σετ δεδομένων που αποτελούνταν από
540 μετρήσεις, δηλαδή τρεις μετρήσεις ανά

B008

ζεύγος εκκινητών και άρα 9 μετρήσεις ανά
άτομο.
Η ποσοτικοποίηση γινόταν μέσω της
μέτρησης κορυφών σε γραφήματα (εικόνα
3.14), το μέγεθος των οποίων αντιστοιχούσε

B008

στην ένταση της αντίστοιχης ζώνης. Και εδώ
απεικονίζεται η ομοιότητα των κορυφών των
τεχνικών επαναλήψεων μεταξύ τους. Οι
τιμές που φαίνονται μέσα στις κορυφές και

B008

που συνοψίζονται στον πίνακα 3.9, δείχνουν
το εμβαδό των κορυφών εκφρασμένο ως
ποσοστό του συνολικού μεγέθους όλων των
κορυφών. Έτσι, οι τιμές που προκύπτουν
είναι

σχετικές

και

η

μεγαλύτερη

τιμή

B038

αντιστοιχεί σε μεγαλύτερης έντασης ζώνη
και άρα μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος.
Για την κανονικοποίηση, η ζώνη μεγέθους
805bp του marker μετρούνταν σε όλα τα
πηκτώματα μαζί με τις υπό μελέτη ζώνες.
Αυτή

η

ζώνη

επιλέχθηκε

γιατί

B038

είναι

παρόμοιου μεγέθους με τα προϊόντα που
δίνουν τα τρία ζεύγη εκκινητών.
B038

Εικόνα 3.14: Κορυφές που αντιστοιχούν
στα παραγόμενα προϊόντα.
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Πίνακας 3.9: Παράδειγμα διόρθωσης των τιμών από το Image J με χρήση της τιμής του
marker. Όλες οι τιμές έχουν διαιρεθεί με εκείνη της ζώνης μεγέθους 805bp του marker.

Δείγμα

Ποσοστό

805bp band
B008
B008
B008
B038
B038
B038

4,133
6,739
6,825
6,788
24,201
24,366
26,947

Κανονικοποιημένες
τιμές
1
1,631
1,651
1,642
5,856
5,895
6,520

3.3 Προσομοίωση της τυχαίας γενετικής παρέκκλισης
Οι τιμές που εισάχθηκαν στο μοντέλο ήταν οι εξής: Vn = 0,084691 και p = 0,401603.
Από αυτές υπολογίστηκαν και άλλες παράμετροι του μοντέλου που οδήγησαν στον
υπολογισμό του N. Από την εφαρμογή της τροποποιημένης εκδοχής του μοντέλου του
Wright για την τυχαία γενετική παρέκκλιση υπολογίστηκε ότι ο χρόνος σε γενιές που
χρειάζεται ώστε όλοι οι απόγονοι ενός ετεροπλασμικού θηλυκού να γυρίσουν στην
κατάσταση της ομοπλασμίας είναι 30. Επιπλέον, χρειάζονται μόλις δύο γενιές ώστε η
διαφορά της αρχικής και της τελικής διακύμανσης να μειωθεί στο μισό της αρχικής
(nhalf). Εφόσον μία γενιά στη Drosophila διαρκεί περίπου 9 ημέρες στη θερμοκρασία
των 25οC, τότε χρειάζονται περίπου 270 ημέρες ή 9 μήνες ώστε ένας από τους δύο
μιτότυπους να εξαφανιστεί τυχαία λόγω παρέκκλισης και ο άλλος να εγκαθιδρυθεί.
3.4 Στατιστική ανάλυση δεδομένων ποσοτικοποίησης
3.4.1 Εξερεύνηση των δεδομένων ως προς την κανονικότητα και την ομοιογένεια των
διασπορών
Όπως φαίνεται από τα p-values του ελέγχου Shapiro-Wilk για την κανονικότητα και
του ελέγχου Fligner-Killeen για την ομοιογένεια των διασπορών μεταξύ των επιπέδων
ενός παράγοντα στον πίνακα 3.10, οι μεταβλητές δεν είναι κανονικά κατανεμημένες,
αλλά χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια όσον αφορά τη διασπορά τους. Η μόνη
εξαίρεση είναι η ετερογένεια που εμφανίζεται στις διασπορές του λόγου μεταξύ των
διαφορετικών φύλων.
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Πίνακας 3.10: Αποτελέσματα του ελέγχου για την κανονικότητα και την ομοιογένεια
των διασπορών στις υπό μελέτη μεταβλητές.

Μεταβλητή

Shapiro-Wilk test
p-value

Ποσότητα mel
mtDNA

9.063e-06

Ποσότητα sim
mtDNA

0.0005223

Λόγος mel
mtDNA/ sim
mtDNA

1,685e-13

Fligner-Killeen test
Παράγοντας
p-value
Θερμοκρασία
0,6448
Φύλο
0,1843
Ηλικία μητέρας
0,1815
Θερμοκρασία
0,1746
Φύλο
0,2273
Ηλικία μητέρας
0,6861
Θερμοκρασία
0,2242
Φύλο
0,01497
Ηλικία μητέρας
0,2201

3.4.2 Ανάλυση των διακυμάνσεων
Για την εύρεση διαφορών στις ποσότητες των μιτότυπων και του λόγου τους έγιναν
τρεις permANOVA, μία για το sim mtDNA, μία για το mel mtDNA και μία για το λόγο
τους. Σύμφωνα με το μοντέλο για το sim mtDNA (πίνακας 3.11), οι παράγοντες που
έχουν σημαντική επίδραση στα επίπεδα του μιτότυπου sim είναι η θερμοκρασία
ανάπτυξης (p-value=0,001, εικόνα 3.18Α), καθώς και η αλληλεπίδραση αυτής με την
ηλικία της μητέρας (p-value=0,002) και το φύλο των απογόνων (p-value=0,001).
Φαίνεται, δηλαδή, μία συνδυαστική επίδραση της θερμοκρασίας μαζί με τους άλλους
δύο παράγοντες (φύλο, ηλικία μητέρας) στη διαμόρφωση των επιπέδων του sim
μιτότυπου.
Το αντίστοιχο μοντέλο για το μιτότυπο mel (πίνακας 3.12) δείχνει στατιστικά
σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του mel mtDNA εξαιτίας του φύλου (p-value=0,019)
(εικόνα 3.15) και της αλληλεπίδρασης της ηλικίας της μητέρας με τη θερμοκρασία
ανάπτυξης (p-value=0,001). Ωστόσο, το μοντέλο αυτό εξηγεί μόνο το 28,6% της
ποικιλομορφίας που απαντάται στην ποσότητα του mel mtDNA.
Όσον αφορά το λόγο μεταξύ των δύο μιτότυπων (πίνακας 3.13), το αποτέλεσμα
ήταν αρχικά πιο περίπλοκο σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις. Ως σημαντικοί
παράγοντες αναδεικνύονται το φύλο (p-value=0,001), η ηλικία της μητέρας (pvalue=0,005) και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση (p-value=0,006). Αφαιρώντας τo
στατιστικά μη σημαντικό παράγοντα της θερμοκρασίας από το μοντέλο, όπως
συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, τότε το αποτέλεσμα αλλάζει σημαντικά, καθώς ο
μόνος παράγοντας που φαίνεται σημαντικός μετά είναι το φύλο (p-value=0,007).
Ωστόσο, ο έλεγχος PERMDISP δίνει p-value<0,05, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει
πιθανότητα να πρόκειται για διαφορά λόγω διασπορών και όχι για πραγματική
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διαφορά. Η περίτπωση του λόγου διερευνάται παρακάτω, για να αποφασιστεί αν
υπάρχει διαφορά στο λόγο των δύο μιτότυπων μεταξύ αρσενικών και θηλυκών.
Πίνακας 3.11: Αποτελέσματα του μοντέλου της permANOVA για το sim mtDNA.

Μοντέλο permANOVA για το sim mtDNA (after 999 permutations)
Παράγοντες

Df

F.Model

R2

p-value

Ηλικία μητέρας

1

2,6062

0,02233

0,121

Φύλο

1

4,2613

0,03651

0,052

Θερμοκρασία

2

14,5614

0,24955

0,001

Θερμοκρασία*Φύλο

1

16,4035

0,14056

0,001

2

7,2385

0,12405

0,002

Φύλο*ηλικία μητέρας

1

0,8328

0,00714

0,352

Residuals

49

0,41987

Total

57

1,00000

Θερμοκρασία*ηλικία
μητέρας

Εικόνα 3.15: Boxplot όπου φαίνεται η μειωμένη ποσότητα του mel
μιτότυπου στα αρσενικά.
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Πίνακας 3.12: Αποτελέσματα του μοντέλου της permANOVA για το sim mtDNA.

Μοντέλο permANOVA για το mel mtDNA (after 999 permutations)
Παράγοντες

Df

F.Model

R2

p-value

Ηλικία μητέρας

1

0,4667

0,00637

0,483

Φύλο

1

5,4210

0,07397

0,019

Θερμοκρασία

2

0,9409

0,02568

0,413

Θερμοκρασία*Φύλο

2

0,4753

0,01297

0,649

1

11,1856

0,15264

0,001

Φύλο*ηλικία μητέρας

1

4,3771

0,05973

0,052

Residuals

49

0,66864

Total

57

1,00000

Θερμοκρασία*ηλικία
μητέρας

Πίνακας 3.13: Αποτελέσματα των μοντέλων της permANOVA για το λόγο των μορίων.

Μοντέλο permANOVA για τον λόγο mel mtDNA/sim mtDNA (after 999
permutations), πριν την αφαίρεση της θερμοκρασίας
Παράγοντες

Df

F.Model

R2

p-value

Ηλικία μητέρας

1

7,1949

0,09501

0,005

Φύλο

1

6,6836

0,08826

0,001

Θερμοκρασία

2

1,3830

0,03653

0,256

Θερμοκρασία*Φύλο

2

0,6339

0,01674

0,537

1

0,0739

0,00098

0,806

Φύλο*ηλικία μητέρας

1

8,7415

0,11543

0,006

Residuals

49

0,64705

Total

57

1,00000

Θερμοκρασία*ηλικία
μητέρας

Μοντέλο permANOVA για τον λόγο mel mtDNA/sim mtDNA (after 999
permutations), μετά την αφαίρεση της θερμοκρασίας
Παράγοντες

Df

F.Model

R2

p-value

Ηλικία μητέρας

1

1,9145

0,02909

0,199

Φύλο

1

6,0636

0,09215

0,007

Φύλο*ηλικία μητέρας

1

3,8273

0,05816

0,058

Residuals

54

0,82060

Total

57

1,00000
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3.4.3 Ανάλυση των αλληλεπιδράσεων
Από τα παραπάνω μοντέλα, προέκυψαν τρεις σημαντικές αλληλεπιδράσεις, δύο
για το sim mtDNA και μία για το mel mtDNA, των οποίων η διερεύνηση είναι αναγκαία,
καθώς δε μπορεί να ληφθεί υπόψιν η στατιστική σημασία ενός παράγοντα χωρίς να
συμπεριληφθεί η συνεισφορά του άλλου. Αρχικά, ελέγχθηκε η επίδραση της
αλληλεπίδρασης της θερμοκρασίας ανάπτυξης με την ηλικία στην ποσότητα του sim
mtDNA. Έτσι, ελέγχθηκε σε κάθε επίπεδο της ηλικίας αν υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών θερμοκρασιών και αντίστροφα. Οι
σημαντικές διαφορές που αναδεικνύονται εδώ είναι οι εξής:
A. Μικρότερη ποσότητα του sim μιτότυπου στους πρώιμους απογόνους που
αναπτύχθηκαν στους 25οC σε σχέση με τους όψιμους απογόνους που
αναπτύχθηκαν στους 25οC (one-way ANOVA, p-value=0,00043).
B. Από τους όψιμους απογόνους, εκείνοι που αναπτύχθηκαν στους 29οC είχαν
μικρότερη ποσότητα μιτότυπου sim σε σύγκριση με εκείνους που
αναπτύχθηκαν στους 25οC (Kruskal-Wallis test, p-value= 0,001451).
C. Στους πρώιμους απογόνους υπάρχει διαφορά στην ποσότητα του sim
μιτότυπου μεταξύ των διαφορετικών θερμοκρασιών ανάπτυξης (KruskalWallis test, p-value= 0,001862). Αναλυτικότερα, η ποσότητα του sim
μιτότυπου είναι μεγαλύτερη στους 18οC και σε σύγκριση με τους 25οC
(pairwise Wilcoxon rank sum test with Benjamini & Hochberg correction, pvalue=0,0061) και σε σύγκριση με τους 29οC (pairwise Wilcoxon rank sum
test with Benjamini & Hochberg correction, p-value=0,0061).
Η δεύτερη αλληλεπίδραση που ελέγχθηκε σε σχέση με την ποσότητα του sim
μιτότυπου είναι εκείνη της θερμοκρασίας ανάπτυξης με το φύλο των απογόνων. Η
σημαντική διαφορά που αναδεικνύεται εδώ είναι η εξής:


Μικρότερη ποσότητα του sim μιτότυπου στα αρσενικά μεταξύ των
διαφορετικών θερμοκρασιών (Kruskal-Wallis test, p-value= 0,001552).
Ειδικότερα, στατιστικά σημαντικές διαφορές υπάρχουν μεταξύ των
αρσενικών που αναπτύχθηκαν στους 25 και τους 29οC (pairwise Wilcoxon
rank sum test with Bonferroni correction, p-value=0,00078) και μεταξύ των
αρσενικών που αναπτύχθηκαν στους 18 και τους 29οC (pairwise Wilcoxon
rank sum test with Bonferroni correction, p-value= 6,5e-05, εικόνα 3.16).
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Εικόνα 3.16: Boxplot όπου φαίνεται η μειωμένη ποσότητα του
sim μιτότυπου στα αρσενικά στη θερμοκρασία ανάπτυξης
29oC.

Τέλος, εξερευνήθηκε η επίδραση της αλληλεπίδρασης μεταξύ θερμοκρασίας
ανάπτυξης και ηλικίας της μητέρας στην ποσότητα του mel μιτότυπου. Τα
αποτελέσματα ήταν τα εξής:
A. Μικρότερη ποσότητα του mel μιτότυπου στους πρώιμους απογόνους που
αναπτύχθηκαν στους 25oC σε σχέση με τους όψιμους απογόνους της ίδιας
θερμοκρασίας (Kruskal-Wallis test, p-value=0,007051).
B. Μείωση της ποσότητας του mel mtDNA στους όψιμους απογόνους που
αναπτύχθηκαν στους 29oC σε σχέση με τους όψιμους που αναπτύχθηκαν
στους 25οC (Kruskal-Wallis test, p-value=0,006052).
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι δύο μιτοχονδριακοί τύποι
επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο σε κάποιες περιπτώσεις από τη θερμοκρασία
ανάπτυξης και την ηλικία της μητέρας, δηλαδή εκεί που φαίνεται μείωση για το mel
mtDNA στους όψιμους απογόνους που αναπτύχθηκαν στους 29oC σε σχέση με τους
αντίστοιχους που αναπτύχθηκαν στους 25oC, το ίδιο συμβαίνει και για το sim mtDNA
(εικόνα 3.18C). Αντίστοιχα, εκεί που φαίνεται αυξημένο το mel mtDNA στους όψιμους
απογόνους που αναπτύχθηκαν στους 25oC σε σχέση με τους αντίστοιχους πρώιμους,
το ίδιο πρότυπο παρατηρείται και για το sim mtDNA (εικόνα 3.18B). Έτσι,
αναδεικνύονται δύο παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν όχι κάποιο συγκεκριμένο
μιτότυπο, αλλά και τους δυο με όμοιο τρόπο. Οι διαφορές στην επίδραση των
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παραγόντων στους δύο μιτότυπους εντοπίζονται στη μείωση του sim mtDNA στα
αρσενικά που αναπτύχθηκαν στους 29oC και στην αύξηση του sim mtDNA στους
πρώιμους απογόνους στους 18oC σε σχέση με τις άλλες δύο θερμοκρασίες, τάσεις
που

δεν

παρατηρούνται

για

το

mel

mtDNA.

Όλες

οι

αλληλεπιδράσεις

αναπαραστάθηκαν και γραφικά με interaction plots (εικόνες Β.2-B.4, παράρτημα Β).
3.4.4 Περαιτέρω μελέτη του λόγου των δύο μιτότυπων
Η ανάλυση της διακύμανσης για το λόγο των δύο μιτότυπων δεν ανέδειξε κανέναν
παράγοντα σημαντικό για τα επίπεδά του, παρ’ όλο που η ανάλυση για τους
μιτότυπους ξεχωριστά είχε θετικά αποτελέσματα. Έτσι, κρίθηκε απαραίτητη περαιτέρω
διερεύνηση της μεταβλητής του λόγου και του τρόπου που μεταβάλλεται. Στο
ιστόγραμμα (εικόνα 3.17) φαίνεται ότι ο λόγος έχει αρκετά μεγάλη διασπορά
(coefficient of dispersion=2,1781) αφού υπάρχουν άτομα με λόγο από πολύ κοντά στο
0 και άτομα με λόγο κοντά στο 10. Γενικά, η πλειοψηφία των ατόμων έχει σε
μεγαλύτερη ποσότητα το sim mtDNA, ενώ μόνο σε δέκα άτομα το mel mtDNA είναι σε
μεγαλύτερη ποσότητα (πίνακας 3.14). Τα δεδομένα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες
ανάλογα με το αν είχαν περισσότερο sim mtDNA ή mel mtDNA. Αυτή η ανάλυση δεν
έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που δρουν οι παράγοντες στα επίπεδα της
ετεροπλασμίας ανάλογα με το ποιος είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα. Τέλος, η μεγάλη
μείωση της ποσότητας του sim mtDNA στα αρσενικά στους 29οC είναι κάτι που
αντανακλάται και στο λόγο των αρσενικών (εικόνα 3.19), ο οποίος φαίνεται αυξημένος
(Brown-Forsythe test, p-value=0,0003094).

Πίνακας 3.14: Αριθμός ατόμων ανάλογα με το λόγο.

Αριθμός ατόμων

Λόγος mel mtDNA/sim mtDNA

36

0,00001-0,5

12

0,5-1,0

10

>1
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Εικόνα 3.17: Ιστόγραμμα για την κατανομή του λόγου των δύο
μιτότυπων.
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Α

Β

C

D

Εικόνα 3.18: (A) Boxplots για τις ποσότητες των δύο μιτότυπων ανά θερμοκρασία. (Β)
Boxplots για τις ποσότητες των δύο μιτότυπων στους απόγονους που αναπτύχθηκαν
στους 25ΟC ανά ηλικία μητέρας. Φαίνεται ότι συμβαίνει αύξηση τους όψιμους
απογόνους σε σχέση με τους πρώιμους και στους δύο μιτότυπους, (C) Boxplots για τις
ποσότητες των δύο μιτότυπων στους όψιμους απόγονους ανά θερμοκρασία. Φαίνεται
ότι συμβαίνει μείωση τους όψιμους απογόνους στη θερμοκρασία των 29oC και στους
δύο μιτότυπους, (D) ) Boxplots για τις ποσότητες των δύο μιτότυπων ανά ηλικία
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μητέρας.

Β
Γ

Α

C

Εικόνα 3.19: (A) Boxplot για το mel μιτότυπο των αρσενικών ανά θερμοκρασία. (Β)
Boxplot για το sim μιτότυπο των αρσενικών ανά θερμοκρασία. Φαίνεται η μείωση του
sim μιτότυπου στους 29οC σε σχέση με τις άλλες δύο θερμοκρασίες. (C) Boxplot για το
λόγο των μιτότυπων στα αρσενικά ανά θερμοκρασία. Φαίνεται η αύξηση του λόγου
των αρσενικών στους 29οC λόγω της μείωσης του sim μιτότυπου.
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
4.1 Αξιολόγηση της μεθόδου μέτρησης των μιτότυπων
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των επιπέδων των δύο μιτότυπων
και κατ’ επέκταση και του μεταξύ τους λόγου ήταν ημιποσοτική, δηλαδή η εκτίμηση της
ποσότητας που υπήρχε στο κάθε δείγμα έγινε μέσω της έντασης του παραγόμενου
προϊόντος από την PCR, με την παραδοχή ότι η ένταση και άρα η ποσότητα στο
συγκεκριμένο σημείο της αντίδρασης σχετίζεται γραμμικά με την ποσότητα που
χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της αντίδρασης και άρα του δείγματος. Η τεχνική
αυτή είναι σχετικά γρήγορη, εύκολη και οικονομική, και παρ’ όλο που έχουν αναπτυχθεί
και πιο σύγχρονες μέθοδοι για τη μέτρηση νουκλεϊκών οξέων μέσω PCR, όπως η realtime PCR, έχει ακόμη ευρεία εφαρμογή (Choi et al. 2013; Renganathan et al. 2014;
Banerjee et al. 2014; Toro et al. 2014).
Πρόσφατα, η δυνατότητα της ημιποσοτικής PCR να δίνει αξιόπιστες μετρήσεις
αξιολογήθηκε, ενώ η μέθοδος συγκρίθηκε και με τη νεότερη και αρκετά πιο σύγχρονη
real-time PCR (Souza et al. 2009). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα
από τις δύο διαφορετικές τεχνικές ήταν συγκρίσιμα και παρόμοια, συμπεραίνοντας ότι
η ημιποσοτική PCR μπορεί να χρησιμοποιείται ως μία πιο γρήγορη και οικονομική
εναλλακτική της real-time PCR. Η ημιποσοτική PCR ωστόσο μπορεί να έχει και κάποια
μειονεκτήματα. Δύο από αυτά είναι η μικρή διακριτική ικανότητα διαφορών, δηλαδή η
ανικανότητα της μεθόδου να ανιχνεύει πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των δειγμάτων,
και η δημιουργία μεγάλων συντελεστών μεταβλητότητας (Gassmann et al. 2009). Τα
μειονεκτήματα της μεθόδου δε στάθηκαν εμπόδιο στην εύρεση διαφορών στο υπό
μελέτη δείγμα.
Ο πειραματικός σχεδιασμός τόσο ως προς τον αριθμό των δειγμάτων όσο και ως
προς τον αριθμό των τεχνικών επαναλήψεων, έγινε έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων από τα στατιστικά τεστ και η ασφαλής εξαγωγή
συμπερασμάτων από αυτά. Από τη βιβλιογραφία προτείνεται η χρήση τουλάχιστον
τριών βιολογικών επαναλήψεων για κάθε υπό εξέταση επίπεδο παράγοντα (Udvardi
et al. 2008; Goni et al. 2009), παραδείγματος χάριν χρήση τριών δειγμάτων ανά
θερμοκρασία που εξετάστηκε. Τρία είναι ο ελάχιστος αριθμός των δειγμάτων ανά
παράγοντα που απαιτείται για την εύρεση παράτυπων σημείων και στατιστικά
σημαντικών διαφορών. Επίσης, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των δειγμάτων, τόσο
μεγαλύτερη και η πιστότητα των αποτελεσμάτων του στατιστικού ελέγχου που
χρησιμοποιείται για την ανίχνευση διαφορών.
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Η χρήση τεχνικών επαναλήψεων είναι σημαντική για την αξιολόγηση της
επαναληψιμότητας των μετρήσεων. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι περισσότερες
τεχνικές επαναλήψεις από δύο χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται υψηλή πιστότητα ή
ακρίβεια, προκειμένου να είναι δυνατή η ανίχνευση και μικρών διαφορών (D’haene &
Helleman 2010). Πιο συγκεκριμένα, η χρήση τριών τεχνικών επαναλήψεων εξυπηρετεί
τη διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου των μετρήσεων, καθώς είναι δυνατό να προκύψουν
διαφορές μεταξύ των επαναλήψεων που οφείλονται είτε σε λάθη πιπεταρίσματος είτε
σε ελαττωματικές αντιδράσεις. Αν οι τεχνικές επαναλήψεις που γίνονταν ήταν δύο τότε
δεν είναι δυνατό να γίνει τέτοιος έλεγχος, ενώ αν γίνουν τρεις τότε είναι δυνατό να
προσδιοριστεί η τιμή, αν υπάρχει, που διαφέρει πολύ σε σχέση με τις άλλες δύο και να
αποκλειστεί από περαιτέρω ανάλυση.
Συνοψίζοντας, η πληθώρα μελετών στην οποία χρησιμοποιείται με επιτυχία η
ημιποσοτική μέθοδος PCR, ο σωστός πειραματικός σχεδιασμός, ο ποιοτικός έλεγχος
των μετρήσεων και η επιλογή των κατάλληλων στατιστικών ελέγχων, όπως αυτή
περιγράφηκε στην ενότητα υλικά και μέθοδοι, συμβάλλουν στην αξιοπιστία των
μετρήσεων και κατ’ επέκταση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτές.
4.2 Η επίδραση των παραγόντων στα επίπεδα των μιτότυπων
Οι ποσότητες των δύο μιτότυπων επηρεάζονται από τους παράγοντες που
μελετήθηκαν. Ιδιαίτερη σημασία φάνηκαν να έχουν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ
παραγόντων και για τους δύο μιτότυπους, γεγονός που υποδεικνύει ότι η επίδραση
που φαίνεται να έχουν οι παράγοντες πρέπει να μελετηθούν μέσα από αυτές. Αυτό
συμβαίνει γιατί όταν ένας παράγοντας είναι στατιστικά σημαντικός και η
αλληλεπίδραση του με έναν άλλο παράγοντα είναι επίσης σημαντική, τότε η επίδραση
του παράγοντα πάνω στην υπό μελέτη μεταβλητή δεν είναι ορθό να μελετηθεί χωρίς
να ληφθεί υπόψιν η επίδραση και του δεύτερου παράγοντα.
Η αλληλεπίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης των ατόμων και της ηλικίας της
μητέρας φάνηκε ότι επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο τόσο τα επίπεδα του sim μιτότυπου,
όσο και τα επίπεδα του mel μιτότυπου. Συνεπώς, διαμορφώνεται η υπόθεση ότι οι
παράγοντες δεν επηρεάζουν κάποιον από τους δύο μιτότυπους συγκεκριμένα, αλλά
επηρεάζουν τη συνολική ποσότητα mtDNA που υπάρχει στα άτομα, στον αριθμό
δηλαδή των μιτοχονδριακών αντιγράφων (mtDNA copy number ή mtCN).
Οι μελέτες με αντικείμενο τους παράγοντες που μεταβάλλουν τον αριθμό των
μιτοχονδριακών αντιγράφων είναι πολυάριθμες. Η διαδικασία της βιογένεσης, δηλαδή
η αύξηση του αριθμού των μιτοχονδριακών αντιγράφων έχει βρεθεί ότι εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες, όπως είναι η διαθεσιμότητα θρεπτικών, η απουσία ή η

71

παρουσία συγκεκριμένων ορμονών, η θερμοκρασία, η σωματική δραστηριότητα, το
στρες και η γήρανση (López-Lluch et al. 2008). Η αλληλεπίδραση της θερμοκρασίας
ανάπτυξης με την ηλικία της μητέρας δεν είναι καλά μελετημένη, ωστόσο υπάρχουν
κάποια στοιχεία για την επίδραση που έχει η θερμοκρασία στον αριθμό των
μιτοχονδριακών αντιγράφων. Πιο συγκεκριμένα, οι Hoekstra et al. (2013) αναφέρουν
ότι οι αυξημένες θερμοκρασίες αυξάνουν το ρυθμό της ανάπτυξης και τη χρήση
ενέργειας σε εξώθερμα ζώα, όπως είναι η Drosophila, και συνεπώς και οι απαιτήσεις
σε ATP είναι αναλόγως αυξημένες. Η διαρροή ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS) κατά
την παραγωγή ATP σηματοδοτεί τη χαμηλή χωρητικότητα των συμπλόκων σε σχέση
με τις ποσότητες ΑΤΡ που απαιτούνται, κι έτσι ενεργοποιείται η βιογένεση και η αύξηση
του αριθμού των μιτοχονδριακών αντιγράφων (Lane 2012). Ωστόσο, εδώ
παρατηρήθηκε η αντίθετη κατάσταση από αυτή που αναμενόταν, δηλαδή στη
μεγαλύτερη

θερμοκρασία

(29οC)

παρατηρήθηκε

μείωση

του

αριθμού

των

μιτοχονδριακών αντιγράφων. Έτσι, είναι λογικό να υποτεθεί ότι αυτή η μείωση μπορεί
να οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ηλικία της μητέρας, αφού οι απόγονοι για τους
οποίους παρατηρήθηκε η διαφορά προέρχονται από μεγαλύτερης ηλικίας μητέρες.
Ωστόσο, δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία σχετικά με την επιρροή που έχει η ηλικία
της μητέρας στον αριθμό των μιτοχονδριακών αντιγράφων που φέρουν οι απόγονοί
της. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που συσχετίζουν την ηλικία ενός ατόμου με τον αριθμό
μιτοχονδριακών αντιγράφων που αυτό φέρει, όμως υπάρχει αρκετά μεγάλη
αβεβαιότητα σχετικά με το ρόλο της ηλικίας ενός ατόμου στον αριθμό των
μιτοχονδριακών αντιγράφων (Wachsmuth et al. 2016). Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν
μελέτες που υποστηρίζουν ότι με την αύξηση της ηλικίας, τα μιτοχονδριακά αντίγραφα
μειώνονται (van Leeuwen et al. 2014; Mengel-From et al. 2014; Ding et al. 2015), ενώ
άλλες έχουν δείξει ότι συμβαίνει αύξηση σε συγκεκριμένους ιστούς (Bai et al. 2004).
Έτσι, τα επίπεδα των μιτοχονδριακών αντιγράφων στους απογόνους που μελετώνται
και οι αλλαγές που παρατηρούνται στις διάφορες θερμοκρασίες, μπορεί να εξαρτώνται
από τις αλλαγές που γίνονται στα θηλυκά από τα οποία προέρχονται. Συνοψίζοντας,
η ηλικία της μητέρας αναδεικνύεται ως ένας πιθανός παράγοντας που επηρεάζει τον
αριθμό μιτοχονδριακών αντιγράφων στους απογόνους, κάτι που δεν είναι ευρέως
καταγεγραμμένο από τη βιβλιογραφία έως τώρα.
Κατά τη στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι από τους πρώιμους απογόνους, εκείνοι
που αναπτύχθηκαν στους 18oC είχαν υψηλότερα επίπεδα του sim μιτότυπου σε σχέση
με εκείνους που αναπτύχθηκαν στις άλλες δύο θερμοκρασίες. Και εδώ σύμφωνα με
τους Hoekstra et al. (2013) θα αναμενόταν μείωση του μιτότυπου λόγω της
θερμοκρασίας, οπότε η αύξηση του μιτότυπου που συμβαίνει στη μικρότερη
θερμοκρασία φαίνεται να συμβαίνει κατά κύριο λόγο εξαιτίας της ηλικίας της μητέρας.
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Επίδραση της ηλικίας της μητέρας στα επίπεδα του ενός από τους δύο μιτότυπους
ετεροπλασμικών στελεχών έχει παρατηρηθεί και από τους Kann et al. (1998).
Η αλληλεπίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης με το φύλο των απογόνων φάνηκε
να έχει στατιστική σημασία μόνο για τα επίπεδα του sim mtDNA. Πιο συγκεκριμένα, τα
επίπεδα του sim μιτότυπου μειώνονται αρκετά στους 29οC, αλλά αυτό είναι κάτι που
συμβαίνει μόνο στα αρσενικά και όχι στα θηλυκά άτομα. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί
εδώ ότι ο αριθμός απογόνων που παράγονται στη συγκεκριμένη θερμοκρασία είναι
πολύ μικρότερος σε σχέση με τις άλλες δύο, γεγονός που δείχνει ότι το στέλεχος
βρίσκεται υπό στρες στη συγκεκριμένη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι ένας από
τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν φυσιολογικές και βιοχημικές
διεργασίες, καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των μεμβρανών και των
ενζύμων, και τα μιτοχόνδρια δεν αποτελούν εξαίρεση, αφού τα κύρια ένζυμα που
συμμετέχουν στην αναπνοή επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις μεταβολές της
θερμοκρασίας (Pichaud et al. 2012).
Και οι δύο μιτότυποι φαίνεται να “συνεργάζονται” αρκετά καλά με τον πυρήνα όταν
τα άτομα μεγαλώνουν σε φυσιολογικές συνθήκες (θερμοκρασία 25 οC), παρόλο που
το πυρηνικό DNA του στελέχους ανήκει στο είδος D. melanogaster, ενώ ο ένας από
τους μιτότυπους προέρχεται από το είδος D. simulans. Όμως, σε αυξημένη
θερμοκρασία, που το στέλεχος υφίσταται στρες είναι πιθανό να αναδεικνύεται μια
ασυμφωνία του sim μιτότυπου με το mel πυρηνικό. Η μείωση του sim mtDNA θα
σήμαινε αύξηση

του λόγου των μιτότυπων,

δηλαδή έμμεση αύξηση

της

αντιπροσώπευσης του mel mtDNA έναντι του sim mtDNA. Η αύξηση αυτή του λόγου
παρατηρήθηκε στα αρσενικά. Τέτοιου είδους ασυμφωνίες μεταξύ πυρηνικού DNA και
μιτοχονδριακού που προέρχεται από διαφορετικό πυρηνικό υπόβαθρο έχουν
παρατηρηθεί και από άλλες μελέτες όπως για παράδειγμα στη δροσόφιλα (Hoekstra
et al. 2013), και στη σφήκα (Koevoets et al. 2012), οι οποίες έδειξαν ότι επιβλαβείς
ασυμφωνίες του μιτοχονδριακού γονιδιώματος με το πυρηνικό αναδεικνύονταν με την
αύξηση της θερμοκρασίας και άρα την επαγωγή στρες, ενώ σε φυσιολογικές
θερμοκρασίες η ασυμφωνία αυτή είχε λιγότερες ή καθόλου συνέπειες. Ένα ακόμη
γνωστό παράδειγμα ασυμφωνίας μιτοχονδριακού και πυρηνικού DNA είναι εκείνο των
κωπήποδων του είδους Tigriopus californicus, στα οποία παρατηρήθηκε ότι
ασυμφωνία μεταξύ του κυτοχρώματος c, που κωδικοποιείται από τον πυρήνα, και της
κυτοχρωμικής οξειδάσης I, που κωδικοποιείται από το μιτοχόνδριο, προκαλεί μείωση
στην αρμοστικότητα (Rawson & Burton 2002).
Ωστόσο, δεν είναι γνωστό γιατί αυτή η μείωση συμβαίνει μόνο στα αρσενικά και όχι
στα θηλυκά. Μια υπόθεση που μπορεί να γίνει με βάση αυτή τη διαφοροποίηση ως
προς το φύλο είναι ότι η ετεροπλασμία είναι ελαφρώς επιβλαβής για τα αρσενικά,
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τουλάχιστον στην αυξημένη θερμοκρασία, ενώ μπορεί να είναι είτε θετική είτε ουδέτερη
για τα θηλυκά και λόγω της μητρικής κληρονόμησης του mtDNA να διατηρείται
ανεξάρτητα από το τι συνέπειες έχει στα αρσενικά, μια περίπτωση δηλαδή sexselective sieve ή mother’s curse (Innocenti et al. 2011). Έτσι, είναι δυνατό να
υπάρχουν κάποιες
πυρηνικού

φυλοειδικές

γονιδιώματος,

αλληλεπιδράσεις

δηλαδή

μεταξύ

αλληλεπιδράσεις

που

μιτοχονδριακού
να

έχουν

και

υψηλή

αρμοστικότητα για το ένα φύλο και χαμηλή για το άλλο. Σε μία μελέτη για τις
αλληλεπιδράσεις

μεταξύ

μιτοχονδριακών

και

πυρηνικών

γονιδίων

στη

D.

melanogaster, οι Dοwling et al. (2007) βρήκαν ενδείξεις τέτοιων φυλοειδικών
αλληλεπιδράσεων.
Τα επίπεδα των μιτότυπων μπορεί να μην επηρεάζονται μόνο λόγω του ότι τα
άτομα αναπτύχθηκαν σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, καθώς και οι μητέρες αυτών
των ατόμων βρίσκονταν κατά τη γονιμοποίηση και την αναπαραγωγή επίσης στις
συγκεκριμένες θερμοκρασίες, γεγονός που σημαίνει ότι οι διαφορετικές θερμοκρασίες
μπορεί να παίζουν ρόλο στη διαφορική μεταβίβαση των μιτότυπων. Αναλυτικότερα, οι
Doi et al. (1999) παρατήρησαν σε ετεροπλασμικά στελέχη Drosophila μια συσχέτιση
των ποσοτήτων κάθε μιτότυπου που μεταβιβάζονταν στους απογόνους και της
θερμοκρασίας στην οποία γίνεται η μεταβίβαση. Αυτή η εξάρτηση της μεταβίβασης του
mtDNA από τη θερμοκρασία, ρυθμίζεται με κάποιο τρόπο από το πυρηνικό γονιδίωμα.
Αντίστοιχη συσχέτιση έχει φανεί και σε υβρίδια Saccharomyces cerevisiae και
Saccharomyces paradoxus (Chou & Leu 2010), αλλά και στο μύκητα Cryptococcus
neoformans (Yan et al. 2007).
Η οξειδωτική φωσφορυλίωση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη μεταφορά
ηλεκτρονίων μέσω των διαδοχικών οξειδοαναγωγικών κέντρων/συμπλόκων σε
αναπνευστικές αλυσίδες από ένα δότη ηλεκτρονίων, όπως είναι το NADH, προς ένα
δέκτη ηλεκτρονίων, όπως είναι το οξυγόνο. Μια επιβράδυνση της αλυσίδας μεταφοράς
ηλεκτρονίων έχει ως αποτέλεσμα την όλο και περισσότερη αναγωγή των συμπλόκων,
την αύξηση της αντιδραστικότητας με το οξυγόνο και τελικώς την παραγωγή
ελεύθερων ριζών οξυγόνου ή ROS (Barja 2007). Μια τέτοια επιβράδυνση είναι η
πιθανότερη συνέπεια μιας ασυμφωνίας μιτοχονδριακού και πυρηνικού γονιδιώματος.
Ειδικότερα, αρκεί το κενό μεταξύ γειτονικών οξειδοαναγωγικών κέντρων να αυξηθεί
έστω και κατά 1Å ώστε να συμβεί κάτι τέτοιο, γεγονός που δείχνει ότι οποιαδήποτε μη
βέλτιστη αλληλεπίδραση πυρηνικών και μιτοχονδριακών πρωτεϊνών προκαλεί
παραγωγή ROS. Επιπλέον, αυτή η επιβράδυνση έχει αρνητικές συνέπειες και στην
παραγωγή ΑΤΡ (Lane 2011).
Η αλληλεπίδραση θερμοκρασίας και φύλου φαίνεται να είναι σημαντική μόνο για τα
επίπεδα του sim μιτότυπου. Ωστόσο, και ο mel μιτότυπος φαίνεται να επηρεάζεται από
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το φύλο των απογόνων με ένα τρόπο ανεξάρτητο όμως από τη θερμοκρασία
ανάπτυξης. Εδώ, υπάρχει η περίπτωση αυτή η ανεξαρτησία του φύλου από τη
θερμοκρασία να είναι πραγματική, υπάρχει όμως και η περίπτωση να υπάρχει μια
παρόμοια αλληλεπίδραση του φύλου με τη θερμοκρασία και η μέθοδος να αδυνατεί να
την ανιχνεύσει. Πιο συγκεκριμένα, το mel mtDNA είναι ο μιτότυπος που βρίσκεται σε
μικρότερη ποσότητα στην πλειοψηφία των ατόμων, συνεπώς είναι δυσκολότερη η
ανίχνευση μικρών διαφορών λόγω και της μεθόδου που χρησιμοποιείται. Με την
παραδοχή ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε η αλληλεπίδραση θερμοκρασίας ανάπτυξης
και φύλου έχει την ίδια επιρροή στα επίπεδα και των δύο μιτότυπων, επηρεάζει άρα
τον αριθμό μιτοχονδριακών αντιγράφων. Ένα παρόμοιο πρότυπο έχει παρατηρηθεί
και από τους Camus et al. (2015), οι οποίοι σε ετεροπλασμικές μύγες που έφεραν
διάφορους συνδυασμούς απλότυπων, παρατήρησαν ότι στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων το mtCN είχε μεγαλύτερες τιμές στα θηλυκά άτομα από ότι στα αρσενικά.
4.3 Διατήρηση της ετεροπλασμίας
Οι ερευνητές Hill et al. (2014) παρατήρησαν ότι σε περίπτωση ετεροπλασμίας,
όπου ένας λειτουργικός και ένας επιβλαβής μιτότυπος συνυπάρχουν σε δροσόφιλες,
γίνεται επιλεκτικός πολλαπλασιασμός του λειτουργικού mtDNA κατά τη διάρκεια της
ωογένεσης και περιορίζεται έτσι η μεταβίβαση του επιβλαβούς mtDNA. Ειδικότερα, στο
επίπεδο του οργανιδίου ασκείται ισχυρή αρνητική επιλογή με την έννοια ότι οι
μεταλλαγές σε δομικά γονίδια αποκλείονται από τη μεταβίβαση, ακόμη και όταν οι
συχνότητες του επιβλαβούς μιτότυπου είναι πολύ χαμηλές για να βλάψουν την
κυτταρική λειτουργία. Συνεπώς, αν η ετεροπλασμία στο στέλεχος 19Β1 είχε αρνητικές
επιπτώσεις για την αρμοστικότητα του οργανισμού, τότε ο ένας από τους δύο
μιτότυπους θα είχε εξαφανιστεί σε μικρό χρονικό διάστημα λόγω εκκαθαριστικής
επιλογής (purifying selection).
Οι άλλες πιθανότητες που υπάρχουν είναι η ετεροπλασμία να είναι είτε θετική είτε
ουδέτερη. Στην περίπτωση που η ετεροπλασμία ήταν ουδέτερη, τότε ο ένας από τους
δύο μιτότυπους θα έπρεπε να έχει χαθεί λόγω τυχαίας γενετικής παρέκκλισης.
Σύμφωνα με το μοντέλο του Wright για την τυχαία γενετική παρέκκλιση φαίνεται ότι ο
αριθμός γενεών που χρειάζεται για να εξαφανιστεί τυχαία ο ένας από τους δύο
μιτότυπους υπολογίζεται στις 30. Ο χρόνος μίας γενιάς στη Drosophila, το χρονικό
διάστημα δηλαδή από το αυγό μέχρι το ενήλικο στάδιο, είναι εννιά ημέρες στους 25oC,
συνεπώς βάσει του μοντέλου, εάν η ετεροπλασμία είναι ουδέτερη χρειάζονται περίπου
εννιά μήνες ώστε όλα τα άτομα του στελέχους να γυρίσουν στην ομοπλασμική
κατάσταση. Το διάστημα που έχει παρέλθει από τη δημιουργία του στελέχους είναι
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περίπου 5,5 χρόνια, συμπεραίνεται άρα ότι η ετεροπλασμία διατηρείται και
μεταβιβάζεται δυναμικά γιατί προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, είναι δηλαδή
προσαρμοστική.
4.4 Ευρωστία της γραμμής
Παρόλο που η γενική άποψη που επικρατεί είναι ότι η ετεροπλασμία έχει δυσμενείς
συνέπειες στην αρμοστικότητα ενός οργανισμού (Sharpley et al. 2012; Schwartz &
Vissing 2002), το στέλεχος 19B1, που διατηρεί σταθερή στο χρόνο ετεροπλασμία, είναι
πολύ εύρωστο, όπως έχει προκύψει από πειράματα αρμοστικότητας (Mossman et al.
2016). Οι μιτότυποι που φέρουν τα άτομα του στελέχους προέρχονται από διαφορετικά
είδη, ο ένας είναι από το είδος Drosophila simulans και ο άλλος από το είδος Drosophila
melanogaster. Οι μιτότυποι αυτοί είναι από τους πιο διαφορετικούς μέσα στο
Drosophila melanogaster species subgroup, συνεπώς θα ανέμενε κανείς το στέλεχος
να έχει χαμηλή βιωσιμότητα. Ωστόσο, το στέλεχος όχι μόνο δεν έχει ορατά διαφορετική
βιωσιμότητα από τα υπόλοιπα εργαστηριακά στελέχη, αλλά επιβιώνει και
αναπαράγεται πολύ πιο αποτελεσματικά από κάποια.
Εφόσον το στέλεχος κρατάει αυτή την ετεροπλασμία και δεν έχει επιστρέψει σε
κατάσταση ομοπλασμίας, υπάρχει πιθανότητα να επωφελείται από αυτή με κάποιο
τρόπο. Αναλυτικότερα, μπορεί ο καθένας από τους μιτότυπους να προσφέρει ένα
πλεονέκτημα στον οργανισμό που ο άλλος δεν το προσφέρει, και συνεπώς η φυσική
επιλογή να διατηρεί και τους δύο μιτότυπους. Παρόμοια περίπτωση περιέγραψαν οι
Ma et al. (2014), όπου σε ετεροπλασμικές δροσόφιλες ο καθένας από τους μιτότυπους
συμπλήρωνε τη λειτουργική αδυναμία του άλλου, δρούσαν δηλαδή αντισταθμιστικά,
και άρα διατηρούνταν και οι δύο.
Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί το στέλεχος να διατηρείται εύρωστο είναι
να υπάρχει ετεροπλασμία σε επίπεδο ατόμου, αλλά να μην υπάρχει σε επίπεδο
κυττάρου. Είναι γνωστές οι περιπτώσεις ετεροπλασμικών ποντικιών και μελισσών,
που οι διαφορετικοί μιτότυποι κατανέμονται σε διαφορετικούς ιστούς, αποκαθιστώντας
ουσιαστικά την ομοπλασμία σε επίπεδο κυττάρων, ιστών ή οργάνων (Magnacca &
Brown 2010; Sharpley et al. 2012). Με την αποκατάσταση της ομοπλασμίας στο
επίπεδο τουλάχιστον του κυττάρου, εξασφαλίζεται ότι τα σύμπλοκα του OXPHOS που
παράγονται, αποτελούνται από μιτοχονδριακές πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται μόνο
από τον ένα μιτότυπο, αποκλείοντας τυχόν λειτουργικές αστοχίες που θα συνέβαιναν
σε διαφορετική περίπτωση. Δεν είναι γνωστό τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους ιστούς,
ωστόσο οι ωοθήκες πρέπει να έχουν και τους δύο μιτότυπους, αφού η ετεροπλασμία
μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά και διατηρείται στο χρόνο.
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4.5 Σύνοψη
Το στέλεχος 19Β1 αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για τη μελέτη της
ετεροπλασμίας και της συνύπαρξης δύο διαφορετικών μιτότυπων στο ίδιο άτομο. Η
ετεροπλασμία στο στέλεχος φαίνεται να έχει κάποιο πλεονέκτημα έναντι της
ομοπλασμίας, όπως υποδεικνύει το μοντέλο του Wright για την τυχαία γενετική
παρέκκλιση. Ωστόσο αυτή η ετεροπλασμία μπορεί να ωφελεί μόνο τα θηλυκά άτομα,
ενώ στα αρσενικά άτομα η ετεροπλασμία να είναι ελαφρώς επιβλαβής. Η μεγάλη
μείωση των επιπέδων του sim mtDNA σε υψηλή θερμοκρασία, όπου επάγεται στρες,
δείχνει την πιθανή ύπαρξη κάποιας ασυμφωνίας μεταξύ μιτοχονδριακού/πυρηνικού
που επηρεάζει μόνο τα αρσενικά. Επιπλέον, φαίνεται η πιθανή συνεργιστική επιρροή
των παραγόντων της θερμοκρασίας ανάπτυξης και της ηλικίας της μητέρας στα
επίπεδα των μιτοχονδριακών αντιγράφων (mtCN). Τέλος, καθίσταται απαραίτητη και
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η περαιτέρω μελέτη του στελέχους, τόσο ως προς την εύρεση
και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τα επίπεδα των δύο μιτότυπων όσο και ως
προς το λόγο διατήρησης της ετεροπλασμίας και της εύρεσης του πλεονεκτήματος που
φαίνεται να προσφέρει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Πίνακας Α.1: Οι αναπαραγωγικές σχέσεις μεταξύ των ειδών του Drosophila melanogaster species subgroup.

♀

♂

D. melanogaster

D. simulans

D. mauritiana

D. melanogaster

-

Sterile
females
No males

Sterile females
No males

D. simulans

No females
Sterile males

-

Fertile females
Sterile males

D. mauritiana

No females
Sterile males

Fertile
females
Sterile males

-

D. sechellia

No females
Sterile males

FAIL

D. teissieri

FAIL

FAIL

D. yakuba

D. santomea

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL

Fertile females
Sterile males
Sterile females
and males
Sterile females
and males
Sterile females
and males
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D. sechellia

D. teissieri

D. yakuba

D. santomea

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL
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females
No males

FAIL

FAIL

FAIL

-

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL

-

FAIL

FAIL

FAIL

-
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females
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FAIL

Fertile
females
Sterile
males

-
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females
No males
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females
Sterile males

FAIL

FAIL

Πρωτόκολλο 1 για εξαγωγή gDNA (STE extraction method)
1. Ομογενοποίηση εντόμου σε σωληνάκι eppendorf 1,5ml με χρήση pestle σε
50μl διαλύματος STE (10mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA, 25mM NaCl).
2. Προσθήκη 4μl Proteinase K (10mg/ml).
3. Επώαση στους 55oC για 3 ώρες.
4. Επώαση στους 95οC για 5-6 λεπτά.
5. Φυγοκέντρηση σε μέγιστη ταχύτητα για 5 λεπτά (13000rpm) πριν τη χρήση.
Πρωτόκολλο 2 για εξαγωγή gDNA (High-salt extraction method)
1. Ομογενοποίηση 10 εντόμων σε 400μl διαλύματος λύσης (10mM Tris-HCl pH
8.0, 10mM EDTA, 400mM NaCl) μέσα σε σωληνάκια eppendorf 1,5 ml με
χρήση pestle.
2. Προσθήκη 10μl SDS 10% και 10μl Proteinase K (20mg/ml).
3. Επώαση στους 55oC για 3 ώρες.
4. Προσθήκη 280μl υπέρκορου NaCl (6M).
5. Ανάδευση χαμηλής έντασης σε vortex για 15 λεπτά.
6. Φυγοκέντρηση για 30 λεπτά σε μέγιστη ταχύτητα στους 4oC.
7. Αφαίρεση υπερκείμενου και τοποθέτησή του σε καθαρά σωληνάκια eppendorf
1,5ml με κομμένο μπλε tip.
8. Προσθήκη 500 μl χλωροφορμίου (CHCl3) και απαλή ανάδευση με το χέρι για
5-10 δευτερόλεπτα.
9. Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά σε μέγιστη ταχύτητα στους 4oC.
10. Λαμβάνεται η υδατική φάση (υπερκείμενο) με κομμένο μπλε tip και τοποθετείται
σε καθαρά σωληνάκια eppendorf 1,5ml.
11. Προσθήκη 600μl ισοπροπανόλης (CH3CHOHCH3) και καλή ανάδευση με το
χέρι.
12. Επώαση στους -20οC για 30 λεπτά.
13. Φυγοκέντρηση για 15 λεπτά σε μέγιστη ταχύτητα στους 4oC.
14. Αφαίρεση υπερκείμενου με προσοχή για να μην ξεκολλήσει η πελέτα DNA.
15. Προσθήκη 200μl παγωμένης αιθανόλης (EtOH) 70% για να ξεπλυθεί η πελέτα.
16. Φυγοκέντρηση για 2 λεπτά σε μέγιστη ταχύτητα στους 4oC.
17. Απομάκρυνση της αιθανόλης. Η πελέτα αφήνεται να στεγνώσει.
18. Μετά το στέγνωμα, η πελέτα επαναδιαλύεται σε 50-60μl H2O στους 4oC.
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Εικόνα Α.1: Ευθυγραμμισμένες αλληλουχίες mtDNA στο MEGA και σχεδιασμός του εκκινητή maI_1819F που υβριδοποιείται μόνο στο maI και siII mtDNA. Οι
δύο αυτοί μιτότυποι είναι πανομοιότυποι.
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Πίνακας Α.2: Συγκεντρώσεις των αντιδρώντων που χρησιμοποιήθηκαν στην PCR.

Αντιδραστήρια

Τελική
συγκέντρωση

Taq buffer C (5X)

1X

MgCl2 (25mM)

1.5 ή 2mM

dNTPs (10mM each)

0.2mM each

και simI_1737F/

Primer forward (10pmol/μl)

0.4pmol/μl

maurI_2531R

Primer reverse (10pmol/μl)

0.4pmol/μl

χρησιμοποιούνται με 2mM

Taq pol KAPA (5U/μl)

0.03 U/μl

DNA

1μl

Η2Ο

8.5 ή 8.2μl

Συνολικός όγκος
αντίδρασης

15μl

Παρατηρήσεις
Τα ζεύγη
maI_1819F/maurI_2531R

MgCl2, ενώ όλα τα
υπόλοιπα ζεύγη με 1.5mM
MgCl2.
Ο όγκος του νερού
καθορίζεται από το MgCl2.

Πίνακας Α.3: Συνθήκες για το ζεύγος που πολλαπλασιάζει τους πατρικούς μιτότυπους
έναντι του μητρικού siII.

simI_1737F/ maurI_2531R
Steps

Temperature

Time

Incubation

95 oC

2’

Denaturation

95 oC

20’’

Annealing

58 oC

20’’

Extension

72 oC

1’

Final extension

72 oC

5’

40
κύκλοι

Πίνακας Α.4: Συνθήκες για το ζεύγος που πολλαπλασιάζει τους μητρικούς μιτότυπους
yak και tei.

yak4520F/yak5088R
Steps

Temperature

Time

Incubation

94 oC

5’

Denaturation

94 oC

15’’

Annealing

58 oC

15’’

Extension

72 oC

40’’

Final extension

72 oC

5’
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35
κύκλοι

Πίνακας Α.5: Συνθήκες για το ζεύγος που πολλαπλασιάζει το μητρικό μιτότυπο siII.

simII_5183F/ sim_uni_5983R
Steps

Temperature

Time

Incubation

94 oC

5’

Denaturation

94 oC

15’’

Annealing

58 oC

15’’

Extension

72 oC

40’’

Final extension

72 oC

5’

35
κύκλοι

Πίνακας Α.6: Συνθήκες για το ζεύγος που πολλαπλασιάζει το μητρικό μιτότυπο siI.

simI_1737F/ simI_2531R
Steps

Temperature

Time

Incubation

95 oC

4’

Denaturation

95 oC

30’’

Annealing

55 oC

20’’

Extension

72 oC

1’

Final extension

72 oC

5’

33
κύκλοι

Πίνακας Α.7: Συνθήκες για το ζεύγος που πολλαπλασιάζει τους πατρικούς μιτότυπους
maI και maII έναντι των μητρικών tei και yak.

mauyakF/mauyakR
Steps

Temperature

Time

Incubation

94 oC

2

Denaturation

94 oC

15’’

Annealing

60 oC

15’’

Extension

72 oC

1’

Final extension

72 oC

5’
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35
κύκλοι

Πίνακας Α.8: Συνθήκες για το ζεύγος που πολλαπλασιάζει τους πατρικούς μιτότυπους
maI και maII έναντι του μητρικού siI.

maI_1819F/maurI_2531R &
maII_1699F/maurI_2531R
Steps

Temperature

Time

Incubation

94 oC

4’

Denaturation

94 oC

30’’

Annealing

62 oC*

20’’

Extension

72 C

1’

Denaturation

94 oC

30’’

Annealing

47 oC

20’’

Extension

72 oC

1’

Final extension

72 oC

5’

o

13 κύκλοι
*(-1 oC/κύκλο)

22 κύκλοι

Πρωτόκολλο καθαρισμού προϊόντων PCR
1. Προσθήκη 1/10V KAc (3M) pH 5.2 (potassium acetate) και 3V απόλυτης
αιθανόλης (EtOH).
2. Επώαση σε RT για 15 λεπτά.
3. Φυγοκέντρηση στους 4oC σε μέγιστη ταχύτητα για 30 λεπτά.
4. Αφαίρεση του υπερκείμενου και πλύσιμο της πελέτας με 100μl 70% αιθανόλη
(EtOH).
5. Στέγνωμα της πελέτας και επαναδιάλυση της σε 1/2V H2O.
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Εικόνα Α.2: Scatterplot των συχνοτήτων διαρροής στα αρσενικά
συναρτήσει της απόστασης των γονικών μιτότυπων.

Εικόνα Α.3: Scatterplot των συχνοτήτων διαρροής στα θηλυκά
συναρτήσει της απόστασης των γονικών μιτότυπων.
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Εικόνα Α.4: Scatterplot των συχνοτήτων διαρροής στο σύνολο των
απογόνων συναρτήσει της απόστασης των γονικών μιτότυπων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Πίνακας Β.1: Συγκεντρώσεις των αντιδρώντων που χρησιμοποιήθηκαν στην PCR.

Αντιδραστήρια

Τελική συγκέντρωση

Taq buffer C (5X)

1X

MgCl2 (25mM)

1.5mM

dNTPs (10mM each)

0.2mM each

Primer forward (10pmol/μl)

0.6pmol/μl

Primer reverse (10pmol/μl)

0.6pmol/μl

BSA (10mg/ml)

0.4mg/ml

Taq pol KAPA (5U/μl)

0.03 U/μl

DNA

1μl

Η2Ο

7.3μl

Συνολικός όγκος αντίδρασης

15μl

Πίνακας Β.2: Συνθήκες για το ζεύγος που πολλαπλασιάζει το mtDNA της D. simulans
(μιτότυπος siI).

simI_1737F/ simI_2531R
Steps

Temperature

Time

Incubation

94oC

1’

Denaturation

94oC

30’’

Annealing

57oC

30’’

Extension

72oC

1’

Final extension

72oC

5’

20
κύκλοι

Πίνακας Β.3: Συνθήκες για το ζεύγος που πολλαπλασιάζει το mtDNA της D.
melanogaster (μιτότυπος mel).

melOR_1594F/ melOR_2385R
Steps

Temperature

Time

Incubation

94oC

1’

Denaturation

94oC

30’’

Annealing

47oC

30’’

Extension

72oC

1’

Final extension

72oC

5’

95

20
κύκλοι

Πίνακας Β.4: Συνθήκες για το ζεύγος που πολλαπλασιάζει και το mtDNA και των δύο
ειδών.

LCO1490/HCO2198
Steps

Temperature

Time

Incubation

95oC

4’

Denaturation

95oC

45’’

Annealing

54oC

45’’

Extension

72oC

1’

Final extension

72oC

5’

20
κύκλοι

Βήματα για την ορθή μέτρηση έντασης ζωνών με το Image J
1. Αφαίρεση του background.
2. Εισαγωγή των ζωνών μέσα σε πλαίσια (lanes) και της ζώνης του marker που
θα χρησιμοποιηθεί για την ποσοτικοποίηση. Η ζώνη που χρησιμοποιήθηκε
ήταν εκείνη μεγέθους 805bp.
3. Κατασκευή των γραφημάτων (plots) που αντιστοιχούν στις ζώνες. Τα
γραφήματα αυτά αντιπροσωπεύουν τη σχετική οπτική πυκνότητα των
περιεχομένων του κάθε ορθογωνίου.
4. Οι κορυφές που αντιστοιχούν στις ζώνες κλείνονται με μία ίσια γραμμή και στη
συνέχεια γίνεται μέτρηση της επιφάνειας που καταλαμβάνουν (τιμές area).
5. Με βάση αυτές τις τιμές υπολογίζονται τα εμβαδά των κορυφών εκφρασμένα
ως ποσοστά του συνολικού μεγέθους όλων των επιλεγμένων κορυφών. Έτσι,
οι τιμές που προκύπτουν είναι σχετικές.
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Εικόνα Β.1: Cleveland dotplots για τις τρεις συνεχείς μεταβλητές.
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Εικόνα Β.2: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης της θερμοκρασίας ανάπτυξης και του
φύλου των απογόνων για το sim mtDNA. Οι γραμμές τέμνονται, που σημαίνει
ότι οι παράγοντες αλληλεπιδρούν.
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Εικόνα Β.3: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης της θερμοκρασίας ανάπτυξης και της ηλικίας
της μητέρας για το sim mtDNA. Οι γραμμές τέμνονται, που σημαίνει ότι οι παράγοντες
αλληλεπιδρούν.
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Εικόνα Β.4: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης της θερμοκρασίας ανάπτυξης και της ηλικίας
της μητέρας για το mel mtDNA. Οι γραμμές τέμνονται, που σημαίνει ότι οι παράγοντες
αλληλεπιδρούν.
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