
 

1 

 
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΠΡΟΣ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ    

   

Α1. Ι∆ΡΥΜΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Α2.ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Α3.ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ: ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΑΣΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ  

 
Α4.ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α5.ΘΕΜΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:   

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ.  

Α6. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : 18/47/3 

Α7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17/9/2008 

Α8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/8/2013 
 

 
Α9.Μέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής 
 

Ονοµατεπώνυµο Επιβλέποντος: Κωνσταντίνος Θεοδώρου  

Ιδιότητα / Θέση : Επίκουρος Καθηγητής 

ΤΜΗΜΑ : Περιβάλλοντος   

Ι∆ΡΥΜΑ: Πανεπιστήµιο Αιγαίου  

Ταχυδροµική διεύθυνση επιβλέποντος:  

Τµήµα Περιβάλλοντος 

Λόφος Πανεπιστηµίου 

81100 Μυτιλήνη 

 

Τηλ.: 2251036247    Fax : 2251036247    

e-mail : ktheo@aegean.gr 

 



 

2 

 

 

Ονοµατεπώνυµο 2ου µέλους: ∆ρ. Λουκία Αικατερινιάδου 

Ιδιότητα / Θέση : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ  

ΤΜΗΜΑ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας 

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΙΚΕΘ 

Ι∆ΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας-ΕΘΙΑΓΕ 

Ταχυδροµική διεύθυνση επικεφαλής: ΙΚΕΘ-ΕΘΙΑΓΕ,  

Κτήµα Θέρµης ΕΘΙΑΓΕ, Τ.Θ. 60272, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310365392     Fax : 2310365371         e-mail :ekateriniadou@vri.gr 

 

Ονοµατεπώνυµο 3ου µέλους: Παναγιώτης ∆ηµητρακόπουλος  

Ιδιότητα / Θέση : Επίκουρος Καθηγητής 

ΤΜΗΜΑ : Περιβάλλοντος   

Ι∆ΡΥΜΑ : Πανεπιστήµιο Αιγαίου   

Ταχυδροµική διεύθυνση µέλους: 

Τµήµα Περιβάλλοντος 

Λόφος Πανεπιστηµίου 

81100 Μυτιλήνη 

Τηλ.: 2251036236    Fax : 2251036236      

e-mail : pdimi@aegean.gr 

 
Α10.Συνεργαζόµενες Ερευνητικές οµάδες 
 
Όνοµα Ερευνητικής Οµάδας: Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας 

Ονοµατεπώνυµο Επικεφαλής της Ερευνητικής Οµάδας: ∆ρ. Λουκία Αικατερινιάδου 

ΤΜΗΜΑ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΙΚΕΘ 

Ι∆ΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ :Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας-ΕΘΙΑΓΕ 

Ταχυδροµική διεύθυνση Eπικεφαλής:ΙΚΕΘ-ΕΘΙΑΓΕ, 

 Κτήµα Θέρµης ΕΘΙΑΓΕ, Τ.Θ. 60272, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 

 

Τηλ.: 2310365392     Fax : 2310365371         e-mail :ekateriniadou@vri.gr 

 

Όνοµα Ερευνητικής Οµάδας: Εργαστήριο Φυσιολογία Αναπαραγωγής   

Ονοµατεπώνυµο ∆ιευθυντού της Ερευνητικής Οµάδας: ∆ρ. Ρέκκας Κωνσταντίνος  

ΤΜΗΜΑ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΙΚΕΘ 

Ι∆ΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας-ΕΘΙΑΓΕ 

Ταχυδροµική διεύθυνση διευθυντού: ΙΚΕΘ-ΕΘΙΑΓΕ, 

Αγρόκτηµα Ιωνίας – ΕΘΙΑΓΕ, Τ.Θ 57008, Θεσσαλονίκη. 

 

Τηλ.:2310 781136 ( εσωτερικό 211)  Fax : 2310781161 e-mail : rekkas@vri.gr 



 

3 

 

 
 
 

Β.  Περιγραφή – Ανάλυση Φυσικού Αντικειµένου 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Β1.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Το αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής είναι η µελέτη της γενετικής διαφοροποίησης και ποικιλότητας 

της φυλής προβάτου της Λέσβου µε σκοπό τη διατήρηση των ιδιαίτερων φαινοτυπικών και γενετικών 

χαρακτηριστικών της. Η διατριβή θα περιλαµβάνει :  

1. Τη µελέτη της γενετικής διαφοροποίησης της φυλής προβάτου Λέσβου σε σχέση µε άλλες φυλές του 

ελλαδικού χώρου. Η κατάταξη των πληθυσµών της Λέσβου ως ξεχωριστή φυλή έχει βασιστεί στη φαινότυποι 

διαφοροποίηση που παρουσιάζουν. Με τη χρήση γενετικών δεικτών, θα  διερευνήσουµε τη γενετική βάση της 

διαφοροποίησης. 

2.  Τη µελέτη της γενετικής δοµής στο εσωτερικό της φυλής. Η ανάλυση των γενετικών δεικτών θα µας 

επιτρέψει να διερευνήσουµε τους διαφορετικούς γενετικούς πυρήνες του νησιού καθώς και τη γενετική ποικιλότητα 

στο εσωτερικό κάθε πυρήνα. 

3. Με τη χρήση γενετικών αλγορίθµων, θα προτείνουµε κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές, µε γνώµονα τη 

διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φυλής, την αποφυγή αρνητικών γενετικών φαινοµένων και τη 

µεγιστοποίηση της γενετικής ποικιλότητας.     

              Η µελέτη είναι πρωτότυπη αφού, για πρώτη φορά, θα γίνει µελέτη της γενετικής δοµής των πληθυσµών 

προβάτων της Λέσβου και µε ιδιαίτερη σηµασία για την κτηνοτροφία του νησιού γιατί θα συµβάλλει αποφασιστικά 

στην ορθολογική διαχείριση του ζωικού δυναµικού.  

 

 
 

Β2.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 
 

Για περίπου 10.000 χρόνια, οι κτηνοτρόφοι ασκούσαν βιώσιµη διαχείριση των εξηµερωµένων ζώων, που 

οδήγησε σε φυλές µε υψηλά επίπεδα προσαρµογής στις τοπικές συνθήκες. Με την εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας, 

όµως, η εικόνα άρχισε να αλλάζει: τα ζώα επιλέγονται, σχεδόν αποκλειστικά, στη βάση χαρακτηριστικών που 

συνδέονται µε την παραγωγικότητα των κοπαδιών. Το αποτέλεσµα αυτών των µεθόδων είναι ο κατακερµατισµός των 

φυλών και η έντονη µείωση της γενετικής τους ποικιλότητας. Εξαιτίας του τρόπου διαχείρισής τους, πολλές φυλές 

παρουσιάζουν σήµερα φαινόµενα οµοµικτικού υποβιβασµού µε ανεπιθύµητα αποτελέσµατα (Crisa et al. 2001). Από 

την άλλη, οι οικονοµικές πιέσεις και η ελλιπής ενηµέρωση οδηγούν τους κτηνοτρόφους στην εγκατάλειψη ή στην 

επιµειξία των παραδοσιακών φυλών µε άλλες πιο παραγωγικές. Τα αποτελέσµατα αυτών των πρακτικών απειλούν τις 

τοπικές φυλές µε εκφυλισµό και έκλειψη χωρίς να εξασφαλίζουν µακροπρόθεσµα καλύτερα αποτελέσµατα στους 

κτηνοτρόφους (Taberlet et al. 2008).  

  

              Η ίδια πορεία έχει καταγραφεί και για τη φυλή προβάτων Λέσβου. Η φυλή είναι καλά προσαρµοσµένη στις 

ξηροθερµικές συνθήκες της περιοχής (Παπαβασιλείου και συν. 1998,  Ρογδάκης 2002). Παρουσιάζει µεγάλη 

ανθεκτικότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες  (Κατσαούνης 1999, Ζυγογιάννης 1999) και σχετικά υψηλές αποδόσεις 

(Ρογδάκης 2002, Παππάς 2004), ακόµη και σε δυσµενείς συνθήκες εκτροφής (ΚΓΒΖ-Α. 1998). Η φυλή είναι ιδανική 

για την αξιοποίηση φτωχών σε βλάστηση ηµιορεινών και ορεινών βοσκοτόπων (ΚΓΒΖ-Α. 1998).  

 

              Στο πρόγραµµα της γενετικής βελτίωσης των αποδόσεων στη Λέσβο, εντάσσονται σήµερα 26.500 

αρµεγόµενες προβατίνες, ωστόσο οι συζεύξεις γίνονται µε βάση µόνο τις αποδόσεις και η επιλογή του φαινοτύπου 

εξαρτάται από τις προτιµήσεις των παραγωγών. Σε παλαιότερες βιβλιογραφικές πηγές αναφέρεται ότι έως το 1987, ο 

πληθυσµός της φυλής αποτελούνταν σε µεγαλύτερο ποσοστό από λευκά ζώα (Λάγκα 1987), ενώ σήµερα υπερτερούν 

τα µαύρα. Αυτό σηµαίνει, ότι µε τις απρογραµµάτιστες οχείες, σε λίγα χρόνια ενδέχεται να χαθεί η φαινοτυπική 

ποικιλότητα  που χαρακτηρίζει τη φυλή.  

 

              Επίσης, τις δύο τελευταίες δεκαετίες αρκετές κτηνοτροφικές µονάδες στη Λέσβο εισήγαγαν κριάρια ξενικών 

φυλών, Φρισλανδίας και Lacaune, µε στόχο την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής.  
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              Είναι, λοιπόν, ορατός ο κίνδυνος του γενετικού εκφυλισµού και της κατάρρευσης της τοπικής προσαρµογής 

των πληθυσµών της Λέσβου. Η παρούσα διδακτορική διατριβή θα επιχειρήσει να απαντήσει σε ορισµένα πολύ 

σηµαντικά ερωτήµατα για τη διαχείριση της φυλής των προβάτων της Λέσβου µε άµεσο αντίκτυπο στην κτηνοτροφία 

του νησιού, όπως: 

 

             1. Η µελέτη της γενετικής διαφοροποίησης της φυλής προβάτου Λέσβου σε σχέση µε άλλες φυλές του 

Ελλαδικού χώρου. Θα µπορέσουµε, έτσι, να διερευνήσουµε τη γενετική απόσταση της φυλής από αυτές που 

θεωρούνται βιβλιογραφικά οι πλέον συγγενικές, και να αναπαραγάγουµε την ιστορία και το βαθµό της γενετικής ροής 

ανάµεσα στις φυλές αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει δυνατή η τεκµηρίωση της γενετικής µοναδικότητας (ή µη) 

της φυλής της Λέσβου που έως σήµερα έχει βασιστεί κυρίως σε φαινοτυπικές µελέτες. Τα συµπεράσµατα θα 

οδηγήσουν σε υποδείξεις για τη δυνατότητα από κοινού διαχείρισης των διαφορετικών φυλών. 
 

              2. Η µελέτη της γενετικής ποικιλότητας και της γενετικής δοµής των πληθυσµών προβάτων στο εσωτερικό 

του νησιού. Τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από διάφορες περιφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υποδεικνύουν την ύπαρξη υψηλών επιπέδων οµοµιξίας στους πληθυσµούς αιγοπροβάτων  (Canon et al. 2006, Peter et 

al. 2007) που οφείλεται, σε ένα µεγάλο ποσοστό, στα ελλιπώς σχεδιασµένα προγράµµατα ανταλλαγής ζώων ανάµεσα 

στις κτηνοτροφικές µονάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την σταθεροποίηση επιβλαβών αλληλόµορφων  που µπορεί να 

οδηγήσει σε µείωση του αναπαραγωγικού ρυθµού των ατόµων (Lucy 2001), την εµφάνιση κληρονοµικών ασθενειών 

(Malher et al. 2006) καθώς και την ευπάθεια σε µεταδοτικές ασθένειες (Taberlet et al. 2007). Σε γεωγραφικά 

αποµονωµένες περιοχές, όπως της Λέσβου, αυτά τα φαινόµενα µπορούν να οδηγήσουν τους πληθυσµούς σε δίνη 

εξαφάνισης (Soulé & Mills 1998), δες επίσης, την σχεδόν ολοκληρωτική εξαφάνιση της φυλής προβάτων Herdwick 

στη Μ. Βρετανία εξαιτίας επιδηµίας το 2001 (Alderson 2001).     

              Γίνεται, λοιπόν, εµφανές ότι για να γίνουν ορθολογικά σχέδια γενετικής διαχείρισης και βελτίωσης της φυλής 

είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε τόσο τα επίπεδα οµοµιξίας στο εσωτερικό των κοπαδιών όσο και τη γενετική 

διαφοροποίηση - που προκύπτει από τις ποικίλες διαχειριστικές πρακτικές και τη γεωγραφική αποµόνωση των 

κοπαδιών στο εσωτερικό του νησιού – ανάµεσα στους διαφορετικούς κτηνοτροφικούς πυρήνες του νησιού.   

             Τέλος, από τη σκοπιά της Βιολογίας της ∆ιατήρησης, είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο πιθανός 

παραλληλισµός ως προς τις απειλές που διατρέχουν τα άγρια και εξηµερωµένα είδη. Μπορεί η αντίληψη και οι 

πρακτικές διατήρησης της άγριας βιοποικιλότητας να µεταφερθούν στη διαχείριση των οικόσιτων πληθυσµών; Θα 

αντλήσουµε από τα διδάγµατα της ∆ιατήρησης (Fernandez et al. 2003, Theodorou and Couvet 2004) για να 

αναπτύξουµε γενετικούς αλγορίθµους που, µε γνώµονα τόσο τη βελτίωση οικονοµικά σηµαντικών χαρακτηριστικών 

όσο και τη µεγιστοποίηση της γενετικής ποικιλότητας, θα επιτρέψουν την αειφορική διαχείριση της φυλής. 
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Πακέτο εργασίας 1. ∆ιερεύνηση της φαινοτυπικής ποικιλότητας στο εσωτερικό της φυλής Λέσβου στο 

οµώνυµο νησί. 

 

Στόχοι – Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Η συστηµατική καταγραφή και κατηγοριοποίηση των ατόµων µε 

κριτήριο τα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη σωµατική διάπλαση, το µήκος  της 

ουράς και τον τύπο των αυτιών (Παπαβασιλείου και συν. 1998) Η καταγραφή της φαινοτυπικής ποικιλότητας 

είναι απαραίτητη για το σχεδιασµό της δειγµατοληψίας για τη διεξαγωγή της γενετικής ανάλυσης που θα 

ακολουθήσει καθώς και την εύρεση συσχετίσεων ανάµεσα στη γενοτυπική και φαινοτυπική ποικιλότητα (δες 

Πακέτα εργασίας 2, 3 και 4).  

 

Χρησιµοποιούµενα µέσα:  

 

1.   Συλλογή βιβλιογραφικών δεδοµένων από:  

α) Προγενέστερες έρευνες,  

β) Τα στοιχεία που κρατούνται στο Σταθµό Γενετικής Βελτίωσης και στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«Έλεγχος των αποδόσεων και γενετική βελτίωση των φυλών » 

γ) Τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Λέσβου, τη ∆/νση Κτηνιατρικής Λέσβου και την Ένωση 

Αγροτικών Συνεταιρισµών Λέσβου.  

 

2. Ερωτηµατολόγια, επισκέψεις στα ποίµνια και επιτόπιες καταγραφές στοιχείων. Το ερωτηµατολόγιο θα 

διακινηθεί σε µεγάλο αριθµό µονάδων (10 % του συνόλου των µονάδων, δηλαδή, περίπου 200) και θα γίνει 

προσπάθεια συλλογής στοιχείων που έχουν σχέση µε την προέλευση των ζώων της εκτροφής και το 

σύστηµα διαχείρισής τους.  

 

 

Παραδοτέο: Βάση δεδοµένων µε αναλυτικά στοιχεία για τη φαινοτυπική ποικιλότητα των προβάτων της νήσου 

Λέσβου. Κωδικοποίηση /ταξινόµηση των µορφολογικών χαρακτηριστικών των προβάτων. 

  

∆ιάρκεια: 6 µήνες . 

. 
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Πακέτο εργασίας 2. Η µελέτη της γενετικής διαφοροποίησης της φυλής προβάτου Λέσβου σε σχέση µε άλλες  

φυλές του Ελλαδικού χώρου. 

 

 

Στόχοι– Αναµενόµενα αποτελέσµατα:   

 

- Η διερεύνηση του βαθµού γενετικής διαφοροποίησης των πληθυσµών προβάτων της Λέσβου µε συγγενικούς  

ιστορικά πληθυσµούς-φυλές.  

- Η αναγνώριση της εξελικτικής πορείας της φυλής. 

- Υποδείξεις για τη γενετική διαχείριση και βελτίωση της φυλής από κοινού µε τις άλλες φυλές ή σε αποµόνωση.  

 

Χρησιµοποιούµενα µέσα:  

 

1.  Θα συγκρίνουµε, καταρχήν, τη φυλή της Λέσβου µε τη φυλή Χίου όπου βάση των βιβλιογραφικών πηγών  

θεωρούνται συγγενικές φυλές και µε τη Καραγκούνικη φυλή, η οποία είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη µετά 

τη φυλή Λέσβου στον Ελλαδικό χώρο και τελείως απόµακρη γεωγραφικά. Για το σκοπό αυτό, θα γίνει 

συλλογή δειγµάτων αίµατος από περίπου 400 ζώα φυλής Λέσβου, 50 ζώων φυλής Χίου και 50 ζώων της 

Καραγκούνικης φυλής. Η επιλογή των ζώων θα βασιστεί στα στοιχεία που θα προκύψουν από τη βάση 

δεδοµένων του ΠΕ1. Επίσης, η δειγµατοληψία των ζώων της Λέσβου θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να µας 

επιτρέψει την ανάλυση της γενετικής δοµής της φυλής στο εσωτερικό του νησιού (δες πακέτο εργασίας 2). 

 

2. Αποµόνωση γενοµικού και µιτοχονδριακού DNA µε τη χρήση εµπορικών kit. Η αποµόνωση του γενοµικού 

DNA θα γίνει για το σύνολο των δειγµάτων (400) ενώ το µιτοχονδριακό DNA θα αποµονωθεί από 100 άτοµα 

φυλής Λέσβου, 50 της φυλής Χίου και 50 της Καραγκούνικης φυλής (σύνολο 200 δείγµατα). 

 

      3.    Ενίσχυση αλυσιδωτής αντίδρασης (PCR). Με τη µέθοδο αυτή θα γίνει αναπαραγωγή και ανάλυση του DNA. 

Θα γίνει σειρά αντιδράσεων για διαφορετικά τµήµατα του DNA ώστε να αναλυθούν όσο γίνεται περισσότεροι 

παράµετροι. Για το λόγο αυτό θα χρησιµοποιηθούν 2 ζεύγη ειδικών ενισχυτών (primers) για περίπου 600 

αντιδράσεις στο µιτοχονδριακό DNA και άλλα 8-10 ζεύγη ειδικών ενισχυτών (primers) για περίπου 1200 

αντιδράσεις στο γενοµικό DNA.  

 

     4.   Ανάλυση ακολουθιών DNA. Θα γίνει ανάλυση των ακολουθιών του DNA σε ένα περιορισµένο αριθµό 

δειγµάτων στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Θα 

αναλυθούν περίπου 100 δείγµατα. 

 

      5.    Εύρεση πολυµορφισµών στο DNA. Θα γίνει µε κοπή µε ειδικά ένζυµα περιορισµού. Θα αναλυθούν πρώτα 

όλα τα δείγµατα (400) µε ένα ένζυµο περιορισµού το οποίο θα επιλεγεί µε βάση τους πολυµορφισµούς που 

θα εµφανιστούν στην ανάλυση των ακολουθιών του DNA και στη συνέχεια όσα εµφανίζουν ενδιαφέρον θα 

αναλυθούν και µε περισσότερα του ενός ένζυµα. (περίπου 100). Έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας του 

αποµονωµένου DNA. Ο έλεγχος θα γίνεται µε οριζόντια ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης και «ανάγνωση» 

σε ειδική τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας. 

 

6.   Στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων. Οι γενετικές αποστάσεις ανάµεσα στις υπό εξέταση φυλές θα 

υπολογιστούν µε την εξαγωγή κατάλληλων γενετικών παραµέτρων (ενδεικτικά αναφέρουµε: Nei’s standard 

and minimum genetic distance, Nei 1972, Edding and Laval 1999).  Οι παράµετροι αυτές θα υπολογιστούν µε 

τη χρήση κατάλληλων λογισµικών, όπως το PHYLIP (Felsenstein 1993) και POPGENE (Yeh et al. 1997).  

 

 

Παραδοτέο: ∆ηµοσίευση σε διεθνές ερευνητικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε συνέδριο µε κριτές. 

 

 

∆ιάρκεια: 6 µήνες για την ανάλυση και τη συγγραφή των αποτελεσµάτων. 
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Πακέτο εργασίας 3. Η µελέτη της γενετικής ποικιλότητας και της γενετικής δοµής των πληθυσµών 

προβάτων στο εσωτερικό του νησιού.  

 

Στόχοι– Αναµενόµενα αποτελέσµατα: 

 

- Η µελέτη του επιπέδου οµοµιξίας των κοπαδιών στο εσωτερικό του νησιού. 

- Η µελέτη της γενετικής διαφοροποίησης µεταξύ των κοπαδιών ανάλογα µε τη γεωγραφική τους θέση και τη 

διαχειριστική πρακτική. 

- Τα αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν στις προτάσεις γενετικής διαχείριση των κοπαδιών (δες πακέτο 5). 

 

Χρησιµοποιούµενα µέσα: 

 

∆ειγµατοληψία: Τα πέντε (5) διάσπαρτα, µεγάλα κτηνοτροφικά χωριά της Λέσβου, Άγρα, Παράκοιλα, Πελόπη, 

Αγία Παρασκευή και Σκαλοχώρι, στα οποία ελέγχονται από το Κ.Γ.Β.Ζ.- Α, οι αποδόσεις των προβατίνων  

ορισµένων ποιµνίων, επιλέχτηκαν να αντιπροσωπεύσουν τους πέντε (5) γενετικούς πυρήνες. Από δέκα (10) 

κοπάδια και από σαράντα (40) ζώα από το κάθε κοπάδι που εντάσσονται στο πρόγραµµα της γενετικής 

βελτίωσης, θα ληφθεί αίµα προς ανάλυση DNA. ∆ηλαδή, 10 πυρήνες * 40 πρόβατα = 400 πρόβατα φυλής 

Λέσβου συνολικά. 

          

1. Ανάλυση µικροδορυφόρων (400 Λέσβου -50 Χίου - 50  Καραγκούνικης και 100, 50 και 50 µιτοχονδριακά 

DNA, αντίστοιχα). Οι µικροδορυφόροι είναι οι πλέον κατάλληλοι να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήµατα 

λόγω, µεταξύ άλλων, της µεγάλης τους ποικιλότητας, των υψηλών ρυθµών µετάλλαξης και του ότι δεν 

υπόκεινται στην επιλογή (Jarne and Lagoda 1996).  

 

2. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων. Η γενετική ποικιλότητα στο εσωτερικό των κοπαδιών θα 

υπολογιστεί µε τη χρήση ευρέως χρησιµοποιούµενων γενετικών παραµέτρων όπως η συχνότητα και ο 

αριθµός των αλληλόµορφων, η συχνότητα των ετεροζυγωτών και το ποσοστό πολυµορφικών γενετικών 

τόπων. Η ποσοτικοποίηση της γενετικής διαφοροποίησης µεταξύ κοπαδιών και κτηνοτροφικών πυρήνων θα 

γίνει µε τη βοήθεια της Στατιστικής-F (δείκτης FST, Wright 1969) και της γενετικής απόστασης Nei (Nei 

1977). Προτεινόµενο λογισµικό: GENEPOP (Raymond and  Rousset 1995).  

 

Παραδοτέο: ∆ηµοσίευση σε διεθνές ερευνητικό περιοδικό  ή ανακοίνωση σε συνέδριο µε κριτές. 

 

∆ιάρκεια: 6 µήνες για την ανάλυση και τη συγγραφή των αποτελεσµάτων και 12 µήνες ο χρόνος στο 

εργαστήριο. 

 

Πακέτο εργασίας 4. Συσχέτιση γενετικής ποικιλότητας και αρµοστικότητας. 

 

Στόχος – Αναµενόµενα αποτελέσµατα:  

 

Η ανάδειξη της πιθανής επίδρασης της γενετικής ποικιλότητας πάνω στη βιωσιµότητα και την αποδοτικότητα 

των κοπαδιών. Με αυτόν τον τρόπο θα διερευνήσουµε σε ποιο βαθµό η διατήρηση υψηλών επιπέδων γενετικής 

ποικιλότητας πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα για τη διαχείριση της φυλής. Πιο συγκεκριµένα θα 

µελετήσουµε: 

 

- Τη συσχέτιση ανάµεσα στα επίπεδα της γενετικής ποικιλότητας που διατηρείται στο εσωτερικό των 

κοπαδιών και σηµαντικών ζωτικών παραµέτρων (ρυθµοί επιβίωσης, αναπαραγωγικός ρυθµός). 

- Τη συσχέτιση ανάµεσα στα επίπεδα της γενετικής ποικιλότητας που διατηρείται στο εσωτερικό των 

κοπαδιών και σηµαντικά παραγωγικών χαρακτηριστικών (γαλακτοπαραγωγή και πολυδυµία).  

 

Χρησιµοποιούµενα µέσα: 

 

- Η βάση δεδοµένων που θα έχει δηµιουργηθεί κατά την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 1. 

- Τα αποτελέσµατα της γενετικής ανάλυσης που θα έχει πραγµατοποιηθεί κατά την υλοποίηση του πακέτου 

εργασίας 3.  

- Στατιστική ανάλυση για την εύρεση των σχέσεων ανάµεσα τους δύο τύπους δεδοµένων. 

 

Παραδοτέο: ∆ηµοσίευση σε διεθνές ερευνητικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε συνέδριο µε κριτές. 

 

∆ιάρκεια: 6 µήνες για την ανάλυση και τη συγγραφή  των αποτελεσµάτων. 
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Πακέτο εργασία 5. Ανάπτυξη γενετικών αλγορίθµων για την αξιολόγηση διαφορετικών διαχειριστικών 

πρακτικών. 

 

Στόχος – Αναµενόµενα αποτελέσµατα:  

 

Θα αναπτύξουµε κατάλληλους γενετικούς αλγόριθµους για να αξιολογήσουµε διαχειριστικές πρακτικές ι) 

σύζευξης των ατόµων στο εσωτερικό των κοπαδιών και ιι) ανταλλαγής ατόµων ανάµεσα σε διαφορετικούς 

πληθυσµούς. Η αξιολόγηση των διαφορετικών σεναρίων διαχείρισης θα γίνει µε γνώµονα τη διατήρηση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φυλής, την αποφυγή αρνητικών γενετικών φαινοµένων και τη µεγιστοποίηση 

της γενετικής ποικιλότητας της φυλής. 

 

Χρησιµοποιούµενα µέσα: 

 

 

- Χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε τη δηµογραφία, τα παραγωγικά χαρακτηριστικά 

και τη γενετική δοµή των κοπαδιών της Λέσβου που θα έχουν εξαχθεί κατά την υλοποίηση όλων των 

παραπάνω πακέτων.  

- Ανάπτυξη προγράµµατος (σε γλώσσα προγραµµατισµού C++) για την υλοποίηση των αλγορίθµων και τη 

σύγκριση των διαφορετικών σεναρίων διαχείρισης.  

 

 

Παραδοτέο: ∆ηµοσίευση σε διεθνές  ερευνητικό περιοδικό. Παράδοση της διδακτορικής διατριβής. 

 

∆ιάρκεια: 6 µήνες για την ανάλυση και τη συγγραφή των αποτελεσµάτων. 
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40. Χατζηόλος Β. (1941). Το πρόβληµα τις κτηνοτροφίας εν Ελλάδι. Αθήναι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

 

Στα υφιστάµενα κριτήρια γενετικής διαχείρισης εξηµερωµένων πληθυσµών οικονοµικής σηµασίας 

παρατηρούνται δύο βασικές αδυναµίες: 1. Τα προγράµµατα γενετικής βελτίωσης αγνοούν συνήθως τη σηµασία της 

διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας των υπό διαχείριση πληθυσµών, και 2. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι 

βασίζονται σε πληροφορία που αντλείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από γενεαλογικά δέντρα. Σκοπός της παρούσας 

έρευνας είναι, λοιπόν, να καλύψει το εννοιολογικό και µεθοδολογικό αυτό κενό. 

 

Πιο συγκεκριµένα, πρωταρχικός στόχος µας είναι να αναπτύξουµε ένα πρόγραµµα διαχείρισης που θα 

συνδυάζει τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας, τη βελτίωση χαρακτηριστικών οικονοµικού ενδιαφέροντος 

και τη διατήρηση αποδεκτών επιπέδων αρµοστικότητας (ρυθµοί αναπαραγωγής και επιβίωσης). Επιπλέον, 

αποσκοπούµε στη µελέτη της χωρικής και χρονικής δοµής των διαχειριζόµενων πληθυσµών, και των φαινοτυπικών 

χαρακτηριστικών της υπό εξέτασης φυλής και τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη εξελιγµένων 

κριτηρίων διαχείρισης. 

 

Οι πρόσφατες πρόοδοι της µοριακής γενετικής παρέχουν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση των 

πληθυσµών. Οι µοριακοί δείκτες επιτρέπουν 1. Τον καθορισµό της γενετικής δοµής των πληθυσµών απουσία 

πληροφορίας από γενεαλογικά δέντρα, 2. Τη µέτρηση των γενετικών συγγενειών ανάµεσα σε πληθυσµούς της 

ίδιας φυλής που επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων ως προς την πλέον κατάλληλη διαχειριστική πρακτική, 3. Την 

επιλογή των κατάλληλων ατόµων που θα απαρτίσουν ένα κοπάδι και τη βέλτιστη συνεισφορά του κάθε γεννήτορα.  

 

Η καινοτοµία της διδακτορικής διατριβής έγκειται, λοιπόν, σε δύο πολύ σηµαντικά σηµεία:   

 

1. Στην ενσωµάτωση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι µοριακοί δείκτες στον καθορισµό διαφοροποιηµένων 

γενετικών µονάδων (όπως ο καθορισµός γενετικών αποστάσεων ανάµεσα σε συγγενικές φυλές και τις 

συνακόλουθες τοπικές προσαρµογές τους) καθώς και κριτηρίων επιλογής και σύζευξης των ατόµων στο εσωτερικό 

της υπό εξέταση φυλής. 

 

2. Στην ανάπτυξη λογισµικού που θα ενσωµατώνει πληροφορία από πολλαπλές πηγές (φαινοτυπικά, παραγωγικά και 

ηθολογικά χαρακτηριστικά, αρχεία γενεαλογικών δέντρων και µοριακή πληροφορία) και γνώση από τα πλέον 

σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία της Γενετικής της ∆ιατήρησης για τη διεξαγωγή πολυκριτιριακής διαχείρισης των 

γενετικών πόρων. 

 
           

Β4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η΄ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  

 
 

      Επικοινωνία µε τοπικούς φορείς όπως, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λέσβου, µε επικεφαλής επίβλεψης του 

προγράµµατος της γενετικής βελτίωσης στο νησί και µε παραγωγούς που διαθέτουν τα ζώα τους για τις απαραίτητες 

αιµοληψίες που απαιτεί η έρευνα. Ενηµέρωση των υπεύθυνων του προγράµµατος του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης 

Αθηνών από τους οποίους εκφράσθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσµατα της έρευνας. Επίσης, το Εθνικό 

Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας  - Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης  (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – ΙΚΕΘ) διαθέτει το 

εργαστήριο της Μοριακής Βιολογίας για την εκπόνηση της διατριβής. Σηµειώνεται ότι ο υποψήφιος διδάκτορας έχει 

εκπονήσει την πρακτική του άσκηση και τη πτυχιακή του διατριβή στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε -  ΙΚΕΘ και έχει, επίσης, 

συµµετάσχει σε ερευνητικές  εργασίες του εν λόγω Ινστιτούτου.   
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Β5. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Τίτλος  ∆ραστηριότητες Παραδοτέα ΕΤΟΣ Έναρξη Λήξη 

   2009 2010        2011 2012   

Π.Ε.1 
   

 
                

 

Συλλογή 

βιβλιογραφικών 

δεδοµένων 

  
 

             Μάιος   
2009 

Ιούλιος  
2009 

∆ιερεύνηση φαινοτυπικής 

ποικιλότητας 

 
∆ιακίνηση 

ερωτηµατολογίου 

Βάση δεδοµένων µε αναλυτικά στοιχεία 

για τη φαινοτυπική ποικιλότητα των 

προβάτων της νήσου Λέσβου.  

Κωδικοποίηση / ταξινόµηση των 

µορφολογικών χαρακτηριστικών των 

προβάτων 

                Αύγουστος 
2009 

Οκτώβριος 
2009 

Π.Ε.2  
 

 
 

                

Συλλογή δειγµάτων 

αίµατος προβάτου 

Συλλογή δειγµάτων 

αίµατος προβάτου 

400 ζώων 

                 Νοέµβριος 
2009 
 

Ιανουάριος 
2010 

Αποµόνωση DNA                 Φεβρουάριος 
2010 

Απρίλιος     
2010 

PCR (Ενίσχυση 

αλυσιδωτής 

αντίδρασης) 

                Μάιος  
2010 

Ιούνιος 
2010 

Ανάλυση 

ακολουθιών DNA 

Βάση δεδοµένων γενετικής 

ποικιλοµορφίας των προβάτων της 

φυλής Λέσβου. 

Ανάδειξη φυλετικών γενετικών 

δεικτών. 
                 Ιούνιος  

2010 
Ιούλιος  
2010 

Ανάλυση του DNA των 

προβάτων µε στόχο την 

εξέταση της γενετικής 

ποικιλότητας και της 

πιθανής γονοτυπικής 

οµοιοµορφίας της φυλής 

Εύρεση 

πολυµορφισµών στο 

DNA 

∆ηµοσίευση σε διεθνές ερευνητικό 

περιοδικό ή ανακοίνωση σε 

συνέδριο µε κριτές. 

                Αύγουστος 
2010 

∆εκέµβριος 
2010 

Π.Ε.3                     

Ανάλυση 

µικροδορυφόρων 

                 Ιανουάριος 
2011 
 
 

Απρίλιος 
2011 

Μελέτη της γενετικής 

ποικιλότητας και της 

γενετικής δοµής των 

πληθυσµών προβάτων  

στο εσωτερικό του νησιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στατιστική 

ανάλυση των 

αποτελεσµάτων. 

∆ηµοσίευση σε διεθνές ερευνητικό 

περιοδικό ή ανακοίνωση σε 

συνέδριο µε κριτές. 

                Μάιος 
2011 

Σεπτέµβριος    
2011 
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Π.Ε.4                     

Συσχέτιση της  

γενετικής  

ποικιλότητας που  

διατηρείται στο  

εσωτερικό των  

κοπαδιών και 

σηµαντικών 

ζωτικών 

παραµέτρων 

                 Οκτώβριος 
2011 

Μάρτιος 
2012 

Συσχέτιση γενετικής 

ποικιλότητας και 

αρµοστικότητας. 

Συσχέτιση της 

γενετικής 

ποικιλότητας που 

διατηρείται στο 

εσωτερικό των 

κοπαδιών και 

σηµαντικά 

παραγωγικών 

χαρακτηριστικών   

∆ηµοσίευση σε διεθνές ερευνητικό 

περιοδικό ή ανακοίνωση σε 

συνέδριο µε κριτές. 

                Απρίλιος 
2012 

Ιούλιος 
2012 

Π.Ε.5                     

Υποδείξεις για τη 

διατήρηση των 

ιδιαίτερων 

µορφολογικών, 

αναπαραγωγικών 

και παραγωγικών 

χαρακτηριστικών 

της φυλής. 

∆ηµοσίευση σε διεθνές ερευνητικό 

περιοδικό ή ανακοίνωση σε συνέδριο 

µε κριτές. 

                Αύγουστος 
2012 
 

Νοέµβριος 
2012 

Ανάπτυξη γενετικών 

αλγορίθµων για την 

αξιολόγηση διαφορετικών 

διαχειριστικών πρακτικών. 

 
 

 Η ∆ιδακτορική διατριβή προβλέπεται 

να ολοκληρωθεί και να υποστηριχθεί 

έως τις 31/8/2013.   

                ∆εκέµβριος 
2012 

Αύγουστο     
2013 

 
 
 
Υποσηµείωση : Τα πακέτα εργασίας µε κόκκινο χρώµα έχουν υλοποιηθεί 
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Β6. ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   

                 

          Η προβατοτροφία στη Λέσβο όπως και σε όλο τον Ελλαδικό χώρο διέρχεται σηµαντική κρίση. Για παράδειγµα, 

από το 1995, ο πληθυσµός  των προβάτων στη Λέσβο έχει µειωθεί κατά 27,2 % και εµφανίζει συνεχή πτωτική τάση 

(Ε.Α.Σ.Λ 2009).  

 

          Επιπλέον, η άγνοια των υπερήλικων Ελλήνων παραγωγών αλλά και των νέων µη εξειδικευµένων κτηνοτρόφων 

που, ωθούµενοι από τη ροή του εµπορίου προωθούν διασταυρώσεις µε ξενικές παραγωγικότερες φυλές (Lacaune - 

Φρισλανδίας) θέτουν σε κίνδυνο αφενός την καθαρότητα και την προσαρµογή στις τοπικές συνθήκες των ελληνικών 

φυλών και αφετέρου την παραγωγή και κατοχύρωση των προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης.  

 

          Ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της προβατοτροφίας, ειδικά στα νησιά, αδυνατεί να αποκτήσει δυναµικότητα και 

αυτοδυναµία, µε αποτέλεσµα την εξάρτηση του από τις πριµοδοτήσεις (Λούµου 1998, Πλουµή και συν. 1998). Η 

επίδραση των πριµοδοτήσεων στην ανάπτυξη των δικτύων γάλακτος ποιότητας κρίνεται αρνητική (Vallerand 1998). Η 

υπέρµετρη εξάρτηση από τα εθνικά ή ευρωπαϊκά κέντρα από πολιτικές επιδοτήσεων ή µέτρων και ειδικών 

ενισχύσεων, οι οποίες το 2013 πρόκειται να διακοπούν (Νέα Κ.Α.Π - Ε.Ε) (Λουλούδης 2004), µπορεί να αναιρέσει τη 

δυναµική της τοπικής ανάπτυξης και να θέσει στο περιθώριο τα πλεονεκτήµατα που τα νησιά διαθέτουν (καθαρούς 

φυσικούς πόρους, τοπικό κεφάλαιο, τοπική παράδοση) (Κριτσωτάκης 1998, Μαχαιρίδης 1998 ).  

  

          Έτσι η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει πολύ µεγάλη πρακτική σηµασία για τη βιώσιµη ανάπτυξη της 

προβατοτροφίας της Λέσβου, για δύο κυρίως λόγους:     

 

           1. Η απόδειξη της γενετικής µοναδικότητας της φυλής και η εξαγωγή αποτελεσµάτων που αφορούν 

αναπαραγωγικά και παραγωγικά στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν ως βάση στην πρόταση που θα κατατεθεί στο 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  µέσω της µέσω της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Λέσβου 

(Ε.Α.Σ.Λ.), για την κατοχύρωση του τίτλου Π.Ο.Π στον «αµνό γάλακτος Λέσβου». Αυτό θα αποδώσει στα σφάγια των 

αµνών µία προστιθέµενη αξία και ένα ακόµη κίνητρο για τη διατήρηση της φυλής. Ως σήµερα στην Ελλάδα,  τον τίτλο  

Π.Ο.Π. έχει αποκτήσει µόνο το αρνί γάλακτος  Ελασσόνας.  

 

            2. Η ανάπτυξη της ολοκληρωµένης και σύγχρονης διαχείρισης των γενετικών πόρων της φυλής, θα προταθεί 

στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Αθηνών. Τα αποτελέσµατα µας θα επιτρέψουν την πιστοποίηση και τον έλεγχο των 

ποιµνίων και πέραν του προγράµµατος ελέγχου απόδοσης της φυλής, Στα ποίµνια αυτά θα εκτρέφονται µόνο πρόβατα 

τις φυλής και θα επιτρέπεται η αγορά γεννητόρων µόνο από κοπάδια που πιστοποιούνται από το Κ.Γ.Β.Ζ-Α. Με αυτόν 

τον τρόπο θα ελέγχεται και θα διατηρείται η φαινοτυπική ποικιλότητα, θα επιτυγχάνεται η διατήρηση της γενετικής 

ποικιλότητας και η γενετική βελτίωση των πληθυσµών καθώς θα προστεθεί επιπλέον οικονοµική αξία στους 

γεννήτορες. 
 
 

Β7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

           

          Η διεξαγωγή της ερευνάς θα γίνει στα εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών 

Θεσσαλονίκης του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας  (Ι.Κ.Ε.Θ-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε).  
 

          Το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης  - ΕΘΙΑΓΕ 

ολοκληρώθηκε το 2007 στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ», ΜΕΤΡΟ 1.2, ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. Το εργαστήριο διαθέτει συσκευή PCR, 

Real Time PCR, Sequencing, DGGE, σύστηµα ψηφιακής φωτογράφησης, λογισµικό επεξεργασίας και αξιολόγησης, 

και  συστήµατα οριζόντιας και κάθετης ηλεκτροφόρησης. Στο Εργαστήριο υλοποιούνται διδακτορικές διατριβές µε 

θέµατα όπως η ανάλυση του γονιδίου της πρωτεΐνης prion στις αίγες, ταυτοποίηση και διαφοροποίηση στελεχών 

Brucella melitensis µε τη βοήθεια µοριακών δεικτών, επίκτητη αντιβιοανθεκτικότητα και ανάλυση των γονιδίων 

ανθεκτικότητας στις τετρακυκλίνες, µοριακή ταυτότητα στελεχών Lactococcus garviae, κλπ. Επισυνάπτεται επιστολή 

από το Ι.Κ.Ε.Θ-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε που αποδεικνύει τη συνεργασία του µε τη συγκεκριµένη πράξη.          
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Β8. ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

 

           Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί τµήµα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του επιβλέποντος καθηγητή, 

Κ. Θεοδώρου, καθώς εντάσσεται στη θεµατική της διαχείρισης των Γενετικών Πόρων. Τις τελευταίες δεκαετίες, η 

∆ιατήρηση της Γενετικής Ποικιλότητας και της Γενετικής αρµοστικότητας των απειλούµενων πληθυσµών βρίσκεται στο 

κέντρο των προβληµατισµών της ∆ιατήρησης της Βιοποικιλότητας. Πολύ σηµαντικά θεωρητικά και εργαστηριακά 

εργαλεία έχουν εξελιχθεί για τη διαχείριση αυτών των πληθυσµών. Ο κ. Θεοδώρου έχει ενεργή συµµετοχή στην 

ανάπτυξη αυτών των εργαλείων, όπως µαρτυρά το δηµοσιευµένο έργο του σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (π.χ., Theodorou 

and Couvet 2003, 2004, Bouchy et al. 2005).  

           Το θέµα της διδακτορικής διατριβής αποτελεί προέκταση της προαναφερθείσας ερευνητικής  δραστηριότητας 

αφού έχει σκοπό να διερευνήσει τους παραλληλισµούς ως προς τις απειλές που διατρέχουν άγρια και εξηµερωµένα είδη 

και να προσαρµόσει τα σύγχρονα εργαλεία και τη λογική της Γενετικής της ∆ιατήρησης σε εξηµερωµένους πληθυσµούς 

οικονοµικού ενδιαφέροντος.   

           Επίσης, εντάσσεται στους στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΘΙΑΓΕ. Το ΕΘΙΑΓΕ στηρίζει και 

υλοποιεί τις αναπτυξιακές προσπάθειες και πρωτοβουλίες συνεταιρισµών, παραγωγικών φορέων, οµάδων παραγωγών 

κ.λπ. - µε τη νέα επιστηµονική γνώση και τεχνολογική καινοτοµία που παράγει - µε στόχο την ανάπτυξη γεωργικών και 

κτηνοτροφικών πρακτικών που θα είναι, καταρχήν, φιλικές προς το περιβάλλον αλλά και θα προσδίδουν δυναµική και 

ανταγωνιστικότητα στο παραγόµενο προϊόν. Η έρευνα σε αυτούς τους τοµείς είναι πρωταρχικής σηµασίας αφού,  πέρα 

από την άριστη και φθηνή διατροφή, συµβάλλει στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

αγροτικών προϊόντων στη διεθνή αγορά και την ποιότητα ζωής σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, µε απώτερο σκοπό την 

αντιστροφή της εγκατάλειψης και της εν γένει υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών 

έχει, τέλος, σηµαντική εµπειρία στο πεδίο της προτεινόµενης διατριβής, όπως µαρτυρά η «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ 

ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΣ» που έχει εκπονηθεί από το Ινστιτούτο. Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής, έγινε 

διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας των προβάτων της Ελασσόνας µε χρήση µοριακών δεικτών.   

 

 
 
 
 

 
 

Β9. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΤΗΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της διδακτορικής διατριβής είναι η ευρεία κοινοποίηση των αποτελεσµάτων προς 

τους άµεσους ενδιαφερόµενους. Προς αυτή την κατεύθυνση, σκοπεύουµε να κινηθούµε προς τρεις κατευθύνσεις: 

1. Άµεση κοινοποίηση των αποτελεσµάτων στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Αθηνών, µε το οποίο υπήρξε 

επικοινωνία για την εκπόνηση της διατριβής και έκφραση ενδιαφέροντος.  

 

2. Κοινοποίηση των αποτελεσµάτων προς την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λέσβου και στον AGROCERT-

O.Π.Ε.Γ.Ε.Π., του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ώστε να προταθεί η σύνταξη µελέτης για 

την κατοχύρωση της Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης στους «αµνούς γάλακτος Λέσβου». 

 

3.  ∆ιενέργεια ηµερίδων σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους 

Κτηνοτροφικούς συνεταιρισµούς για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας στους 

κτηνοτρόφους της Λέσβου. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, θα εφαρµόζεται ο κανονισµός 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 

σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και ο 

κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισµού. 

Επιπρόσθετα στην παρουσίαση αποτελεσµάτων (δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις, διδακτορική διατριβή, κ.τ.λ.) θα 

αναφέρεται η πηγή χρηµατοδότησης που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)- Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί 

Πόροι. 
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Β10. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

 

Η προβατοτροφία στη Λέσβο είναι ο δεύτερος κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής (Λούµου και συν. 2002), 

ενώ, σε εθνικό επίπεδο, συµµετέχει σε ποσοστό 75% περίπου στο ακαθάριστο κτηνοτροφικό εισόδηµα (Ζαχαρίου 

1998). Είναι ακόµη µία δραστηριότητα που διατηρεί τον αγροτικό πληθυσµό στο νησί (Κουϊµτζής 1998), αφού ο 

αριθµός των εκµεταλλεύσεων ανέρχεται στις 2.000 (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νοµού Λέσβου 2009). Είναι, 

επίσης, άριστα εναρµονισµένη µε το ορεινό και ηµιορεινό ανάγλυφο του νησιού, που σε συνδυασµό µε τους χαµηλής 

βοσκοϊκανότητας βοσκοτόπους, καθιστούν αδύνατη την εκτροφή των µεγάλων µηρυκαστικών (βοοειδών) σε µεγάλους 

πληθυσµούς (Ζαχαρίου 1998). 

 

 Στη Λέσβο σήµερα εκτρέφονται περίπου 200.000 προβατίνες. Αξιοσηµείωτη είναι µείωση του πληθυσµού: 

το 1995 ο πληθυσµός ανερχόταν στις  274.912 προβατίνες (Έ.Α.Σ.Ν Λέσβου 2005), από τις οποίες το 95% ανήκε στην 

οµώνυµη φυλή. ∆ηλαδή, σε τέσσερα µόλις χρόνια ο πληθυσµός σηµείωσε  µείωση κατά  27,2%. Αιτίες όπως, η 

µεγάλη ηλικία των περισσοτέρων προβατοτρόφων, η επιπλέον επιβάρυνση του µεταφορικού κόστους των ζωοτροφών 

και η σχεδόν πάγια τιµή πώλησης των κτηνοτροφικών προϊόντων από τους παραγωγούς, κάνουν αναγκαία τη στροφή 

στη παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας όπως τα Π.Ο.Π.     

 

∆εδοµένης λοιπόν, της οικονοµικής σπουδαιότητας της διατήρησης της φυλής σε µεγάλο πληθυσµό για τον 

αγροτικό, αγροτουριστικό, µεταποιητικό αλλά και εµπορικό κόσµο της Λέσβου, η συγκεκριµένη  µελέτη  στοχεύει να 

αποτελέσει τη βάση της πρότασης, που θα κατατεθεί στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λέσβου και εν συνεχεία 

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την κατοχύρωση του τίτλου προστιθέµενης αξίας του 

προϊόντος  « αρνί γάλακτος Λέσβου – Π.Ο.Π ». 

 

Ακόµη, αποσκοπεί στη γενετική βελτίωση της φυλής που δεν έχει προσεγγίσει ακόµα τα επιθυµητά της 

αποτελέσµατα (Αγιασωτέλλης 2004, Μαστρανεστάσης 2005). Σε συνεργασία µε το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης 

Ζώων Αθηνών, θα προταθεί ελεγχόµενο σχέδιο διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας της φυλής καθώς και της 

πιστοποίησης της καθαροαιµίας των ποιµνίων.  

 

Συµπερασµατικά, η εργασία θα προσδώσει προστιθέµενη οικονοµική αξία στους αµνούς και στους 

γεννήτορες της φυλής και θα συµβάλει σηµαντικά στη περαιτέρω γενετική βελτίωση και διατήρηση της φυλής.  

 

 

Β10. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

 

Η προβατοτροφία στη Λέσβο είναι ο δεύτερος κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής (Λούµου και συν. 2002), 

ενώ, σε εθνικό επίπεδο, συµµετέχει σε ποσοστό 75% περίπου στο ακαθάριστο κτηνοτροφικό εισόδηµα (Ζαχαρίου 

1998). Είναι ακόµη µία δραστηριότητα που διατηρεί τον αγροτικό πληθυσµό στο νησί (Κουϊµτζής 1998), αφού ο 

αριθµός των εκµεταλλεύσεων ανέρχεται στις 2.000 (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νοµού Λέσβου 2009). Είναι, 

επίσης, άριστα εναρµονισµένη µε το ορεινό και ηµιορεινό ανάγλυφο του νησιού, που σε συνδυασµό µε τους χαµηλής 

βοσκοϊκανότητας βοσκοτόπους, καθιστούν αδύνατη την εκτροφή των µεγάλων µηρυκαστικών (βοοειδών) σε µεγάλους 

πληθυσµούς (Ζαχαρίου 1998). 

 

 Στη Λέσβο σήµερα εκτρέφονται περίπου 200.000 προβατίνες. Αξιοσηµείωτη είναι µείωση του πληθυσµού: 

το 1995 ο πληθυσµός ανερχόταν στις  274.912 προβατίνες (Έ.Α.Σ.Ν Λέσβου 2005), από τις οποίες το 95% ανήκε στην 

οµώνυµη φυλή. ∆ηλαδή, σε τέσσερα µόλις χρόνια ο πληθυσµός σηµείωσε  µείωση κατά  27,2%. Αιτίες όπως, η 

µεγάλη ηλικία των περισσοτέρων προβατοτρόφων, η επιπλέον επιβάρυνση του µεταφορικού κόστους των ζωοτροφών 

και η σχεδόν πάγια τιµή πώλησης των κτηνοτροφικών προϊόντων από τους παραγωγούς, κάνουν αναγκαία τη στροφή 

στη παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας όπως τα Π.Ο.Π.     

 

∆εδοµένης λοιπόν, της οικονοµικής σπουδαιότητας της διατήρησης της φυλής σε µεγάλο πληθυσµό για τον 

αγροτικό, αγροτουριστικό, µεταποιητικό αλλά και εµπορικό κόσµο της Λέσβου, η συγκεκριµένη  µελέτη  στοχεύει να 

αποτελέσει τη βάση της πρότασης, που θα κατατεθεί στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λέσβου και εν συνεχεία 

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την κατοχύρωση του τίτλου προστιθέµενης αξίας του 

προϊόντος  « αρνί γάλακτος Λέσβου – Π.Ο.Π ». 

 

Ακόµη, αποσκοπεί στη γενετική βελτίωση της φυλής που δεν έχει προσεγγίσει ακόµα τα επιθυµητά της 

αποτελέσµατα (Αγιασωτέλλης 2004, Μαστρανεστάσης 2005). Σε συνεργασία µε το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης 

Ζώων Αθηνών, θα προταθεί ελεγχόµενο σχέδιο διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας της φυλής καθώς και της 

πιστοποίησης της καθαροαιµίας των ποιµνίων.  

 

Συµπερασµατικά, η εργασία θα προσδώσει προστιθέµενη οικονοµική αξία στους αµνούς και στους 

γεννήτορες της φυλής και θα συµβάλει σηµαντικά στη περαιτέρω γενετική βελτίωση και διατήρηση της φυλής.  
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Γ 1. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

 

 

1. Αιµοληψία 

Για τη λήψη αίµατος, θα χρειαστούν περίπου 500 φιαλίδια των 3ml µε EDTA. 

 

2. Αποµόνωση DNA 

Για την αποµόνωση DNA, θα χρειαστεί η προµήθεια εµπορικών kit (450+250), γαντιών, σωληναρίων 

µικροφυγοκέντρου,  αλκοόλης και ισοπροπανόλης, tips και πιπετών, βάσεων για τη στήριξη των σωληναρίων και 

ειδικών κυτίων φύλαξης των δειγµάτων. Για τον έλεγχο, θα χρειαστεί η προµήθεια αγαρόζης, διαλύµατος 10ΧTBE, 

γαντιών, DNA ladder (µάρτυρας), loading buffer (χρωστική φόρτωσης δειγµάτων), tips. 

 

3. PCR (Ενίσχυση αλυσιδωτής αντίδρασης) 

Θα χρειαστεί η προµήθεια ειδικών ενισχυτών (primers) και διαλυµάτων/αντιδραστηρίων για 600 περίπου αντιδράσεις 

στο µιτοχονδριακό  DNA και για 1200 περίπου αντιδράσεις στο γενοµικό DNA, γαντιών, σωληναρίων ή πλακών PCR, 

tips και πιπετών, βάσεων για τη στήριξη των σωληναρίων και ειδικών κυτίων φύλαξης των δειγµάτων.  

 

4. Ανάλυση ακολουθιών DNA 

Θα γίνει ανάλυση των ακολουθιών του DNA σε ένα περιορισµένο αριθµό δειγµάτων είτε στο εργαστήριο είτε σε 

συνεργάτη του εργαστηρίου. Θα αναλυθούν περίπου 100 δείγµατα. 

 

5. Εύρεση πολυµορφισµών στο DNA 

Θα χρειαστεί η προµήθεια ειδικών ενζύµων, γαντιών, σωληναρίων µικροφυγοκέντρου,  tips και ειδικών κυτίων 

φύλαξης των δειγµάτων. Για τον έλεγχο, θα χρειαστεί η προµήθεια αγαρόζης, διαλύµατος 10ΧTBE, γαντιών, DNA 

ladder (µάρτυρας), loading buffer (χρωστική φόρτωσης δειγµάτων), tips. 

 

Στον εργαστηριακό εξοπλισµό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που θα χρησιµοποιηθεί συνγκαταλέγονται : Μικροφυγόκεντρος, 

Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, Συσκευή ανάγνωσης DNA,Vortex (αναµίκτης), Παγοµηχανή, Υδατόλουτρο, 

Συσκευή PCR, Μικροφυγόκεντρος.  
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∆ 1. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ   
 

 

 

Π.Ε 1. ∆ιακίνηση ερωτηµατολογίων και συλλογή βιβλιογραφικών δεδοµένων  

 

Έχουν πραγµατοποιηθεί για τη διερεύνηση της φαινοτυπικής ποικιλότητας.  Επίσης σωµατοµετρήθηκαν 450 πρόβατα 

στις παρακάτω παραµέτρους : Σωµατικό βάρος, ύψος ακρωµίου, µήκος σώµατος, µήκος και πλάτος ουράς, απόδοση 

γαλακτοπαραγωγής για µία γαλακτική περίοδο, πολύδυµία, χρωµατισµός, παρουσία κεράτων ή όχι, τύπος αυτιών και 

ηλικία.                

  

 

Π. Ε 2.1 Αιµοληψία 

  

Λήφθηκαν 450 δείγµατα αίµατος προβάτων φυλής Λέσβου από 10 διάσπαρτα κοπάδια στο οµώνυµο νησί. 

 

[ 6 κοπάδια από τις ακόλουθες περιοχές: Αγίας Παρασκευής (3) και Σκαλοχωρίου (3), 2 κοπάδια από την περιοχή 

Παρακοίλων, 1 από την περιοχή της Πελόπης και 1 από την περιοχή της Άγρας ] 

 

Όλα τα κοπάδια πιστοποιούνται από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων –Αθηνών και ελέγχονται οι αποδόσεις τους. 

 

 

Π. Ε 2.2 Αποµόνωση DNA 

 

Πραγµατοποιήθηκε εντός των ορίων του χρονοδιαγράµµατος  η αποµόνωση γενοµικού DNA σε 450 δείγµατα αίµατος 

της φυλής Λέσβου, 50 της φυλής Χίου και 46 της Καραγκούνικης. Το αποµονωµένο DNA, διατηρείται στους -20
ο
 C.    

 

 

Π. Ε 2.3 PCR (Ενίσχυση αλυσιδωτής αντίδρασης) 

 

Πραγµατοποιήθηκε ενίσχυση της αλυσιδωτής αντίδρασης- PCR στο αποµονωµένο DNA µε ειδικούς ενισχυτές (11 

primers) και 1320 αντιδράσεις στο γενοµικό DNA χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση ακολουθιών και την εύρεση 

πολυµορφισµών. Ενισχύθηκαν 120 τυχαία δείγµατα DNA από τις φυλές Λέσβου, Χίου και Καραγκούνικη. Τα 

αποτελέσµατα για τη µελέτη της γενετικής ποικιλότητας και της γενετικής δοµής των τριών πληθυσµών προβάτων  

είναι σήµερα προς διόρθωση για δηµοσίευση στο διεθνές ερευνητικό περιοδικό (Small Ruminant Research)   

 

Π.Ε.3. Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και της γενετικής δοµής των πληθυσµών προβάτων της φυλής Λέσβου στο 

εσωτερικό του νησιού µε τη χρήση µικροδορυφορικών δεικτών  

 

 

Το πακέτο εργασίας 3, θα ξεκινήσει βάση και του χρονοδιαγράµµατος στις 21/02/2011. 
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