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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Τν ακπέιη ζεσξείηαη κία από ηηο νηθνλνκηθά ζεκαληηθέο θαιιηέξγεηεο 

ζηνλ θόζκν θαη γη’ απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεηε ε ηαμηλόκεζε ησλ 

πνηθηιηώλ ηνπ. Ο κεγάινο όκσο αξηζκόο όρη κόλν ησλ πνηθηιηώλ αιιά θαη ησλ 

εηδώλ ακπειηνύ, όπσο θαη ν πςειόο βαζκόο πνιπκνξθηζκνύ ηνπ, θαζηζηά ηε 

δηάθξηζε θαη ηαμηλόκεζε ησλ πνηθηιηώλ δύζθνιε. Τα θιαζζηθά 

ακπεινγξαθηθά ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δελ 

κπνξνύλ λα απνδώζνπλ πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πνηθηιίαο κε 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ ζπλώλπκσλ θαη νκώλπκσλ 

πνηθηιηώλ. Από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

βηνρεκηθέο κέζνδνη δηαρσξίδνληαο ηηο πξσηεΐλεο κε ειεθηξνθόξεζε θαη 

αξγόηεξα αλαπηύρζεθαλ θαη κνξηαθέο κέζνδνη δηεπθνιύλνληαο αθόκα 

πεξηζζόηεξν ηε δηάθξηζε ησλ πνηθηιηώλ κε ηε ρξήζε κνξηαθώλ δεηθηώλ. Σε 

ζπλδπαζκό κε ηα θιαζζηθά ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο είλαη εθηθηή κηα 

νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πνηθηιίαο. Η παξνύζα 

κεηαπηπρηαθή κειέηε αλαθέξεηαη ζηε γελεηηθή ηαπηνπνίεζε 17 πνηθηιηώλ 

ακπέινπ θαη 5 ππνθεηκέλσλ κε ηε ρξήζε 12 κηθξνδνξπθνξηθώλ δεηθηώλ. Οη 

νθηώ έδσζαλ πνιύ θαιό πξόηππν δσλώλ θαη κε ηoλ VVMD5 δελ επεηεύρζε 

ελίζρπζε κέζσ ηεο PCR. Η αλακελόκελε εηεξνδπγσηία δηαθπκάλζεθε από 

0.818 (VVMD6) κέρξη 0.935 (UCH12) (πςειή γνληδηαθή πνηθηιόηεηα) θαη ε 

παξαηεξεζείζα από 0.273 (VVMD27) κέρξη 0.850 (VVS4). H πηζαλόηεηα 

ηαπηόηεηαο (pI) δηαθπκάλζεθε από 0.017  (ssrVrZAG79) κέρξη 0.084 

(VVMD6). Ο αξηζκόο ησλ αιιεινκόξθσλ πνπ παξαηεξήζεθε κε θάζε 

κνξηαθό δείθηε θπκάλζεθε από 12 (VVMD6) κέρξη θαη 21 (ssrVrZAG79), 

αξηζκνί πνπ θαζηζηνύλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πςειά πνιπκνξθηθνύο 

θαη θαηά ζπλέπεηα αμηόπηζηνπο γηα ηελ ζαθή δηάθξηζε ησλ πνηθηιηώλ. Οη 

ζρέζεηο ησλ πνηθηιηώλ αλαπαξίζηαληαη ζε 3 θπιεγελεηηθά δέληξα. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The vine is considered one of the economically important cultures in 

the world and for this reason the classification of its varieties is essential. 

However, the large number of varieties and species of vine and its high degree 

of polymorphism, renders the discrimination and classification of varieties. 

The ampelography classification that has been used cannot attribute 

completely the characteristics of each variety, therefore the number of 

synonym and homonym varieties is large. From the late '70s, biochemical 

methods have made their appearance. Electrophoresis was used for the 

separation of proteins. Recently, molecular methods were developed attaining 

an easier and better discrimination of varieties considering the molecular 

markers as the basic tool. Combined the molecular tools with ampelography  

give a better understanding of variety relationships and classification. The 

present postgraduate thesis studies the genetic identification of vine varieties 

with the use of microsatellite markers. Twelve different microsatellite loci 

have been amplified through PCR (Polymerase Chain Reaction) in order to 

evaluate the genetic variability and cultivar relatedness in a collection of 17 

cultivars of Vitis vinifera and 5 rootstocks. Eight of the microsatellites had a 

good resolution. No amplification was established with the micosatellite loci 

VVMD5. The observed heterozygosity (Ho) varied from 0.27 (VVMD27) up 

to 0.85 (VVS4) and the expected (He) from 0.82 (VVMD6) to 0.93 (UCH12). 

The number of alleles per locus ranged from 12 (VVMD6) to 21 

(ssrVrZAG79) and the probability of Identity (pI) ranged from 0.017 to 0.084. 

These data indicate that the microsatellites were highly informative. Three 

dendrograms are presented as well.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ  1 
 

ΚΑΣΑΓΩΓΖ – ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

Ζ ηαηαβςβή ηαζ δ ζζημνία ημο θοημφ ηδξ αιπέθμο πάκεηαζ ζηα αάεδ ηςκ αζχκςκ. 

Πανά ηα πμθοάνζεια εονήιαηα, ηζξ ακαθμνέξ ζηα ηείιεκα ανπαίςκ ζοββναθέςκ, ηζξ 

παναζηάζεζξ ηςκ αββείςκ ηαζ ηζξ άθθεξ ιανηονίεξ, δεκ ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε ιε 

αεααζυηδηα υηζ δ ζζημνία ημο αιπεθζμφ έπεζ βναθηεί πθήνςξ. 

Ζ ηέπκδ ηδξ αιπεθμονβίαξ εζηάγεηαζ υηζ λεηίκδζε ιε ηδκ αβνμηζηή επακάζηαζδ ημ 

5000 π.Υ. ηαζ υηζ δ άιπεθμξ ζηδκ άβνζα ιμνθή ηδξ ειθακίζηδηε πνζκ απυ 7500 πνυκζα 

πενίπμο, ςξ εάικμξ ακαννζπχιεκμξ ζε δαζζηέξ ηαζ παναπμηάιζεξ πενζμπέξ. Πνζκ αηυιδ 

ηδ ιεβάθδ πενίμδμ ηςκ παβεηχκςκ, υπςξ ιανηονμφκ εονήιαηα, οπήνπακ αιπέθζα αηυιδ 

ηαζ ζηζξ πμθζηέξ πενζμπέξ. Καηά ηδκ πενίμδμ ηςκ παβεηχκςκ ημ αιπέθζ άνπζζε κα 

εηημπίγεηαζ απυ ηζξ αυνεζεξ ιε ροπνυ ηθίια πενζμπέξ, ηαζ δ ακάπηολή ημο πενζμνίζηδηε 

ζ' αοηέξ ιε εφηναημ ηθίια, ηαηάθθδθεξ ηθζιαημθμβζηά, ηονίςξ ζηδκ πενζμπή ημο 

Καοηάζμο, πμο εεςνείηαζ ηαζ δ παηνίδα ημο, αθθά επίζδξ ηαζ ζηδ Μεζμπμηαιία. Οζ δφμ 

αοηέξ πενζμπέξ ιαγί ιε ηδκ ανπαία Αίβοπημ πνέπεζ κα εεςνδεμφκ μζ ημζηίδεξ ηδξ 

αιπεθμονβίαξ ηαζ, θοζζηά, μζ παηνίδεξ ημο ηναζζμφ. 

Οζ πνχημζ αιπεθμηαθθζενβδηέξ εεςνείηαζ υηζ ήηακ μζ Άνζμζ (πνυβμκμζ ηςκ Ηκδχκ 

πμο γμφζακ ζηδκ πενζμπή Καοηάζμο-Καζπίαξ), μζ ανπαίμζ Πένζεξ, μζ διζηζημί θαμί ηαζ 

μζ Αζζφνζμζ. Ανβυηενα δ ηέπκδ ηδξ αιπεθμονβίαξ πέναζε ζημοξ Αζβοπηίμοξ, ημοξ θαμφξ 

ηδξ Παθαζζηίκδξ-Φμζκίηδξ ηαζ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μ. Αζίαξ ηαζ ημο εθθαδζημφ πχνμο. Ζ 

θέλδ μίκμξ, πμο θαίκεηαζ πςξ έπεζ θμζκζηζηή νίγα, δζαηδνήεδηε έηζζ, ηαζ υπςξ δ 

ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο, πέναζε ανβυηενα ζηδκ Ηηαθία, ζηδ Γαθθία (μίκμξ, vino, vin), 

Ηζπακία ηαζ ζ‟ υθεξ ηζξ πχνεξ βφνς απ‟ ηδ Μεζυβεζμ ηα ηδ Μαφνδ Θάθαζζα, υπμο δ 

αιπεθμονβία πήνε ηδ ζδιενζκή ηδξ πνυμδμ ηαζ ελέθζλδ (Κμφζμοθαξ, 1995). 

οβηεηνζιέκα, βφνς ζημ 600 π.Υ., μζ Φμίκζηεξ δζέδςζακ ηδκ ηαθθζένβεζα ημο 

αιπεθζμφ ζηδ Γαθθία ηαζ ηδκ πενίμδμ ηδξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ ημ αιπέθζ θηάκεζ 

ζηδ Βνεηακία. Σμ 13μ αζχκα ι.Υ. μζ Άνααεξ πνμςεμφκ ηδκ ηαθθζένβεζα ημο αιπεθζμφ 

ζηδκ Ηζπακία ηαζ Πμνημβαθία ηαζ ιέπνζ ημ 17μ αζχκα ημ αιπέθζ ήηακ βκςζηυ ζε υθδ 

ζπεδυκ ηδκ Δονχπδ. ηδ ζοκέπεζα ιεηαθένεδηακ Δονςπασηά αιπέθζα ζηδκ Αιενζηή, 

αθθά ηαηαζηνάθδηακ ιεηά απυ ιεβάθδ επζδδιία θοθθμλήναξ, εκυξ εκηυιμο ημο εδάθμοξ 

πμο πνμζαάθθεζ ηζξ νίγεξ ημο θοημφ ιε απμηέθεζια αοηυ κα λεναίκεηαζ. οκέπεζα αοημφ 

ήηακ κα ηαθθζενβδεμφκ άβνζεξ πμζηζθίεξ κηυπζςκ αιπεθζχκ ακεεηηζηχκ ζημ έκημιμ, μζ 
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μπμίεξ ζηζξ ανπέξ ημο 18μο αζχκα έθηαζακ κα ηαθθζενβμφκηαζ ζηδκ Αββθία ηαζ ζηδ 

Γαθθία. ιςξ ηα αιπέθζα αοηά πνμζαθήεδηακ απυ δζάθμνεξ άθθεξ αζεέκεζεξ πμο 

ηαηέζηνερακ ημ 70% ηςκ ηαθθζενβεζχκ. Ζ θφζδ δυεδηε ιε ημκ ειαμθζαζιυ άβνζςκ 

αιενζηάκζηςκ αιπεθζχκ ηαζ ηδ δδιζμονβία ακεεηηζηχκ οανζδίςκ. 

Ζ άιπεθμξ ιεηαθένεδηε ζημκ ανπαίμ εθθαδζηυ πχνμ, απυ ηδκ Αίβοπημ ζηδ Μζκςζηή 

Κνήηδ εκχ ηαηά ιία άθθδ άπμρδ, δ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο ηαζ μ μίκμξ ήηακ δχνα ημο 

εεμφ Γζμκφζμο ηαζ δζαδυεδηακ ζημκ ανπαίμ εθθαδζηυ πχνμ απυ ηδ Θνάηδ 

(Ακαβκςζηυπμοθμξ, 2003). 

Οζ πχνεξ παναβςβήξ μίκμο πςνίγμκηαζ ζε δφμ μιάδεξ. ‟ αοηέξ πμο ημ αιπέθζ 

ηαθθζενβήεδηε ζπεηζηά πνυζθαηα, ημοξ ηεθεοηαίμοξ δφμ αζχκεξ, ηαζ ζ‟ εηείκεξ πμο δ 

ζζημνία ηαζ πανμοζία ημοξ ιέζα ζημ πνυκμ είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκεξ ιε ημ πνμσυκ αοηυ. 

Ακαιθζζαήηδηα δ Δθθάδα ακήηεζ ζηδκ παναδμζζαηή αιπεθμονβζηή γχκδ ιζαξ ηαζ απυ 

ηδκ επμπή ημο παθημφ υπςξ ιανηονμφκ ζζημνζηέξ πδβέξ, ημ ηναζί ηαηείπε ελέπμοζα εέζδ 

ζηδ γςή ημο θαμφ ηδξ πχναξ αοηήξ (θαηνεία ημο εεμφ Γζυκοζμο, Λήκαζα). (Εανιπμφηδξ 

ηαζ Σζζαενζχημο, 2003) 

Κάπμο ιεηαλφ Δολείκμο Πυκημο, Καζπίαξ εάθαζζαξ ηαζ Μεζμπμηαιίαξ, βεκκήεδηε 

ημ είδμξ Άκπεινο ε νηλνθφξνο (Vitis vinifera), πμο ηαθθζενβείηαζ ζήιενα ηαζ ημ υκμια 

αοηυ δυεδηε απυ ημκ Γζμζημονίδδ ημκ 1μ αζχκα ι.Υ. ηαζ ιεηά απμδυεδηε ζηα θαηζκζηά 

ςξ Vitis vinifera L. (ηαοναηάηδξ et al., 2001) 

 

Ζ ΑΜΠΔΛΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 

Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο ζηδκ Κφπνμ είκαζ έκα ηυζμ ανπαίμ επάββεθια υζμ 

ανπαία είκαζ ηα ααζίθεζα ηδξ Αιαεμφκηαξ ηαζ ημο Κμονίμο ηαζ ααεζέξ μζ νίγεξ ηςκ 

ακενχπςκ ηδξ. 

Δίκαζ έκα πμθφ βκςζηυ βεβμκυξ, επζαεααζςιέκμ απυ δζάθμνεξ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ, 

υηζ δ Κφπνμξ πανάβεζ ηναζί βζα πενζζζυηενμ απυ 4.000 πνυκζα. Οζ ανπαίμζ, θάηνεζξ ηδξ 

θφζδξ ηαζ ηδξ μιμνθζάξ, δζάθελακ ημ βκςζηυηαημ ηναζμπαναβςβυ κδζί ηδξ Κφπνμο ζακ 

ηέκηνμ θαηνείαξ ηδξ Αθνμδίηδξ, εεάξ ηδξ βμκζιυηδηαξ ηαζ ημο ένςηα, ηαεχξ ηαζ ημο 

Γζυκοζμο, Θεμφ ημο ηναζζμφ.  

O βεςβνάθμξ ηνάαςκαξ ζημ αζαθίμ 14 ακαθένεηαζ ζηα ςναία ηοπνζαηά ηναζζά, μ 

θοζζμθυβμξ Πθίκζμξ ζημ αζαθίμ 14, ηεθάθαζμ 7 πενζθαιαάκεζ ημ υκμια ηδξ Κφπνμο ζε 
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ιζα θίζηα παναβςβχκ πςνχκ αηνζαχκ ηναζζχκ. Ο Άβζμξ Γνδβυνζμξ ιζθά βζα ηδκ 

αθεμκία ηςκ ηοπνζαηχκ ηναζζχκ ηαζ μ Απυκζμξ ακαθένεηαζ ζηα ιεβάθα ηζαιπζά ηςκ 

ηοπνζαηχκ ζηαθοθζχκ. 

ηζξ πενζμπέξ βφνς απυ ηα πζμ πμθθά πςνζά ηδξ επανπίαξ Λειεζμφ ημ αιπέθζ ανήηε 

έκα θζθυλεκμ πενζαάθθμκ. Σμ ήπζμ ηθίια ηαζ ηαηάθθδθμ έδαθμξ, δ αηιμζθαζνζηή 

οβναζία ηαζ δθζμθάκεζα ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο ηνοβδημφ ηαζ μζ δζάθμνεξ πμζηζθίεξ 

αιπέθμο πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζηδκ πενζμπή, ζοκεέημοκ ημκ αιπεθμονβζηυ πάνηδ ηαζ 

πνμζδζμνίγμοκ ημ πμζμηζηυ δοκαιζηυ ηδξ αιπεθμονβζηήξ πενζμπήξ. (Εανιπμφηδξ, 2003). 

Οζ άκενςπμζ ηαθθζενβμφζακ ημ αιπέθζ ιε αβάπδ ηαζ αθμζίςζδ ηαζ ιεηά απυ πμθφπνμκδ 

πείνα παναζηεφαζακ απυ ημκ ηανπυ ημο, ηναζζά, ηα μπμία είπακ ιεβάθδ γήηδζδ ζηζξ 

ηυηε βκςζηέξ λέκεξ ηαζ εβπχνζεξ αβμνέξ. 

Ηζημνζηά δ Λειεζυξ ήηακ ημ ηέκηνμ παναβςβήξ ηαζ ειπμνίαξ ηναζζμφ ζηδκ Κφπνμ. 

πεδυκ υθεξ μζ ελαβςβέξ ηναζζμφ ηαζ μζκμπκεοιαηςδχκ βίκμκηακ απυ ηδκ ανπή ιέζς 

ημο θζιακζμφ ηδξ Λειεζμφ. ηδ Λειεζυ ανίζηεηαζ επίζδξ ηαζ δ πενζμπή παναβςβήξ ηδξ 

ημοιακδανίαξ, ηναζί ημ μπμίμ θένεζ ημ υκμια ηδξ πενζμπήξ πνμέθεοζδξ ημο. Ο ηνυπμξ 

παναζηεοήξ ηδξ ημοιακδανίαξ είκαζ ζήιενα μ ίδζμξ υπςξ εδχ ηαζ πμθθμφξ αζχκεξ πνζκ. 

ηδκ επανπία Λειεζμφ ανίζημκηαζ αηυιδ ηαζ μζ δφμ βκςζηυηαηεξ πενζμπέξ παναβςβήξ 

επζηναπέγζςκ ζηαθοθζχκ πμζυηδηαξ, ηα ηναζμπχνζα ηαζ δ Πζηζζθζά.  

Ο Ξεκαβυναξ πνδζζιμπμζεί ηδκ μκμιαζία Αζπεθία (πζεακυκ πνυηεζηαζ βζα ηα 

αιπέθζα) υπςξ ηαζ μ Πθίκζμξ, ιζαξ ηαζ δ Κφπνμξ θδιζγυηακ βζα ηα ηναζζά ηαζ ηα 

ζηαθφθζα ηδξ. Ο Πθίκζμξ, ηάκεζ εοκμσηή ακαθμνά ζηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα εκχ ζε 

θζθμθμβζηά ηείιεκα, ημ ηναζί ηδξ Κφπνμο πενζαάθθεηαζ απυ πμθφ ημθαηεοηζηά επίεεηα, 

βζ‟ αοηυ ηαζ εεςνείηαζ παναθθαβή ηδξ πνμζςκοιίαξ Ακπειία.  

 

ΖΜΔΡΑ 

 

Ζ άιπεθμξ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα πνμζανιυγεηαζ ζε ηάεε είδμοξ ηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ, επεζδή είκαζ ακεεηηζηή ηυζμ ζηδ λδναζία υζμ ηαζ ζηα ροπνά ηαζ οβνά 

ηθίιαηα. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ αιπεθμηαθθζένβεζα έπεζ εονφηαηα ακαπηοπεεί ζε υθμ ημκ 

ηυζιμ ηαζ ζε βεςβναθζηυ πθάημξ πμο ηοιαίκεηαζ απυ ηζξ 35˚ έςξ ηζξ 50˚ ιμίνεξ. Δίκαζ 

παναηηδνζζηζηυ υηζ ζηζξ πχνεξ πμο ανίζημκηαζ ημκηά ηαζ βφνς ζηδ θεηάκδ ηδξ 

Μεζμβείμο είκαζ ζοβηεκηνςιέκμ πενίπμο ημ 90% ηδξ παβηυζιζαξ ηαθθζενβμφιεκδξ 
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έηηαζδξ ηαζ παναβςβήξ. Αθθά πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ Λαηζκζηήξ 

Αιενζηήξ, υπμο ημ αιπέθζ πνυζθαηα ηαθθζενβείηαζ, μζ εηηάζεζξ ήδδ είκαζ ζδιακηζηέξ ηαζ 

δ Ανβεκηζκή ιε ηδ Υζθή είκαζ ζμαανέξ ακηαβςκίζηνζεξ πχνεξ (Κμφζμοθαξ, 1995) Σα πζμ 

βκςζηά αιπεθμονβζηά πνμσυκηα είκαζ ηα επζηναπέγζα ζηαθφθζα, ημ ηναζί (επζηναπέγζμζ, 

επζδυνπζμζ ηα αθνχδεζξ μίκμζ), μζ ζηαθίδεξ, μ ποιυξ ζηαθοθζμφ ηαζ ημ ζηαθφθζ 

ημκζέναα. ηδκ Κφπνμ εηηυξ απυ ηα πζμ πάκς πνμσυκηα, παναδμζζαηά αιπεθμονβζηά 

πνμσυκηα είκαζ μ ζζμοζζμφημξ, μ παθμογέξ ηαζ ημ ηναζί Κμοιακδανία. 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΑΜΠΔΛΟΤ 

 

Ζ μζημβέκεζα ηςκ Αιπεθίδςκ (Vitaceae ή Ampelidaceae) ακήηεζ ζηδκ ηάλδ ηςκ 

Ραικςδχκ (Rhamnales) ηαζ ζημ θφθμ ηςκ Terebinthales-Rubiales. Πενζθαιαάκεζ 

δζάθμνα βέκδ, ηςκ μπμίςκ ηα θοηά είκαζ εαικχδδ, ζοκήεςξ ακαννζπχιεκα, ιε έθζηεξ 

απθέξ ή δζαηθαδζγυιεκεξ (ηαοναηάηδξ, 2000).  

Ζ ζοζηδιαηζηή ηςκ Αιπεθίδςκ πανμοζζάγεζ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα υπζ ιυκμ βζα ηα 

είδδ εκηυξ ηςκ βεκχκ, αθθά αηυια ηαζ βζα αοηυκ ημκ ανζειυ ηςκ βεκχκ. Καηά ημκ 

Planchon (1887), δ μζημβέκεζα ηςκ Αιπεθίδςκ πενζθαιαάκεζ δέηα βέκδ, ιε 600 πενίπμο 

είδδ. Ο Suessenguth (1953) ακαβκςνίγεζ δχδεηα βέκδ, εκχ μζ Galet ηαζ Constantinescu 

(1968) ηα ακεαάγμοκ ζηα δεηαηέζζενα (ηαοναηάηδξ, 2000). 

Σδκ Αιπεθμονβία εκδζαθένεζ ημ βέκμξ Vitis ζημ μπμίμ οπάβμκηαζ ηα είδδ ηαζ μζ 

πμζηζθίεξ πμο ηαθθζενβμφκηαζ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή αιπεθμονβζηχκ 

πνμσυκηςκ. Σμ είδμξ πμο έπεζ ημ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ είκαζ ημ vinifera, δ μκμιαγυιεκδ 

Άιπεθμξ δ μζκμθυνμξ ή Δονςπασηή άιπεθμξ (Δονχπδ, Γοηζηή Αζία, Β. Αθνζηή). ζμκ 

αθμνά ζημκ ανζειυ ηςκ εζδχκ ημο βέκμοξ Vitis οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ. Σμ βέκμξ 

Vitis οπμδζαζνείηαζ ζε δφμ οπμβέκδ, ημ Muscadinia ηαζ ημ Euvitis (ηαοναηάηδξ, 2000). 

ημ οπμβέκμξ Euvitis ακήηεζ ημ είδμξ Vitis vinifera, ημο μπμίμο μζ ηαθθζενβμφιεκεξ 

πμζηζθίεξ, πενίπμο 6.000, πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά ζπεδυκ βζα ηδκ παναβςβή 

πάζδξ θφζδξ αιπεθμονβζηχκ πνμσυκηςκ. ε αοηυ ημ οπμβέκμξ οπάβμκηαζ ηαζ ηα δζάθμνα 

είδδ ηδξ αμνεζμαιενζηακζηήξ δπείνμο, απυ ηα μπμία άθθα (ηα θζβυηενα) 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή μίκμο ή κςπχκ ζηαθοθζχκ ηαζ άθθα βζα ηδκ 

παναβςβή αιπεθμπμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ (οπμηείιεκα ακεεηηζηά ζηδ νζγυαζα ιμνθή 
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θοθθμλήναξ, ζηα άθαηα ηαζ ζημοξ κδιαηχδεζξ). Τπάβμκηαζ επίζδξ ηαζ αοηυπεμκα είδδ 

ηδξ Αζίαξ πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζε ιζηνέξ εηηάζεζξ (Νηααίδδξ, 1977). 

Σμ οπμβέκμξ Muscadinia πενζθαιαάκεζ ηνία είδδ: Vitis Rotundifolia, V. Munsoniana 

θαη V. Popenoei ηδξ Β. Αιενζηήξ ηαζ ημο Μελζημφ υπμο ηαθθζενβμφκηαζ ζε πενζμνζζιέκδ 

ηθίιαηα (ηαοναηάηδξ, 2000). Απυ αοηά ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ πνχημ, 

ελαζηίαξ ηδξ ακημπήξ ημο ζημοξ επενμφξ ηαζ ζηζξ αζεέκεζεξ ηδξ αιπέθμο, ηονίςξ απέκακηζ 

ζημοξ κδιαηχδεζξ, ζδζυηδηεξ πμο ημ ηαεζζημφκ πνήζζιμ ζε πνμβνάιιαηα αεθηίςζδξ 

(Γζαιακηυπμοθμξ, 2006). 

Ζ Άιπεθμξ δ μζκμθυνμξ πενζθαιαάκεζ ηαηά ημκ De Lattin (1939) ηνία οπμείδδ: Vitis 

vinifera silvestris (Άβνζα μζκμθυνμξ), V. v. caucasica, (Καοηαζζακή μζκμθυνμξ), V. v 

sativa (Ήιενδ ή ηαθθζενβμφιεκδ). ήιενα υιςξ, εεςνείηαζ, ακ ηαζ μζ βκχιεξ δζίζηακηαζ, 

υηζ δ V. v. silvestris ηαζ δ V. v sativa δεκ είκαζ δζαθμνεηζηά οπμείδδ, αθθά δζάθμνεξ 

ιμνθέξ ημο ζδίμο ηθχκμο (ηαοναηάηδξ, 2000). 

 

ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ 

 

Ζ εζζαμθή ηδξ θοθθμλήναξ ηαζ μζ άθθεξ ηνοπημβαιζηέξ αζεέκεζεξ πμο ηδ 

ζοκμδεφμοκ, οπμπνέςζακ ημοξ επζζηήιμκεξ ηαζ ηαθθζενβδηέξ κα ανμοκ ηνυπμοξ 

απμθοβήξ ηςκ ηενάζηζςκ γδιζχκ πμο πνμηαθμφκ. Γζ‟ αοηυ ηαζ ακαγήηδζακ οπμηείιεκα 

ακεεηηζηά, ηα μπμία ειαμθζαγυιεκα ιε ειαυθζα εονςπασηήξ αιπέθμο, κα ακηέπμοκ ζηδκ 

ηυζμ ηαηαζηνμθζηή πνμζαμθή. Σα ακεεηηζηά ζηδ νζγυαζα ιμνθή θοθθμλήναξ 

οπμηείιεκα αιπέθμο, έπμοκ ή επζγδημφκ κα έπμοκ μνζζιέκεξ ζδζυηδηεξ χζηε κα 

πνμζανιυγμκηαζ ζηα δζάθμνα εδαθζηά ηαζ ηθζιαηζηά πενζαάθθμκηα ηαζ κα ζοιαζχκμοκ 

ανιμκζηά ιε ηζξ πμζηζθίεξ ηδξ εονςπασηήξ αιπέθμο ιεηά ημκ ειαμθζαζιυ. Οζ ζδζυηδηεξ 

αοηέξ είκαζ : 

 

 Ακημπή ζηδ θοθθμλήνα 

 Ακημπή ζημοξ κδιαηχδεζξ 

 Ακημπή ζημκ πενμκυζπμνμ ηαζ ζημ ςίδζμ 

 Ακημπή ζημ ακεναηζηυ αζαέζηζμ 

 Ακημπή ζηδ λδναζία ηαζ άθαηα 
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Σα ηονζυηενα αιενζηάκζηα είδδ αιπέθμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ αάζδ βζα 

οπμηείιεκα είκαζ ηα: Vitis riparia, Vitis rubestris, Vitis berlandieri, Vitis labrusca ηαζ 

Vitis rotundifolia. Οζ ηονζυηενμζ αιενζηάκζημζ ηθχκμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ 

οπμηείιεκα είκαζ μζ Riparia Gloire de Montpellier ηαζ Rupestris du Lot. Ακάθμβα ιε ηα 

είδδ ηδξ δζαζηαφνςζδξ ηα οπμηείιεκα πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ. ημκ παναηάης πίκαηα 

παναηίεεκηαζ ιενζηά οπμηείιεκα ηαζ μζ μιάδεξ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ. 

 

 

ΟΜΑΓΑ RIPARIA X RUPESTRIS 

3309C Riparia tomenteux X Rubestris Martin 

3306C Riparia tomenteux X Rubestris Martin 

196/17 
(Vitis vinifera ′Mourvèdre′ x Vitis rupestris ′1202 

Couderc′) x Vitis riparia ′Gloire′ 

OΜΑΓΑ BERLANDIERI X RUPESTRIS 

Yπννκάδα Richter 

R57 Berlandieri Resseguier NoI X Rubestris Martin 

R99 Berlandieri Las Sorres X Rubestris du Lot 

R110 Berlandieri Resseguier No2 X Rubestris Martin 

Τπννκάδα ηθειηθψλ 

140Ru Berlandieri Resseguier No I X Rubestris du Lot 

P775 Berlandieri Resseguier No2 X Rubestris 

P1103 Berlandieri Resseguier No2 X Rubestris du Lot 

ΟΜΑΓΑ VINIFERA X BERLANDIERI 

41Β Chasselas X Berlandieri 

333EM Cabernet Sauvignon X Berlandieri 

ΟΜΑΓΑ RIPARIA X BERLANDIERI 

420A, 5BB, 

161-49C 
Riparia X Berlandieri 

SO4 Riparia X Berlandieri, επζθμβή Oppnheir No 4 

 

Ferkal BC1 (Berlandieri X Colombard) X 333EM 

R31 Berlandieri Resseguier No2 X MOVO Mexicana 
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ΓΗΑΚΡΗΖ ΚΑΗ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ  

 

Ζ ιαηναίςκδ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο, δ ιεβάθδ βεςβναθζηή ηδξ ελάπθςζδ, δ 

θοζζηή επζθμβή, δ δζαζηαφνςζδ ιεηαλφ ηςκ πμζηζθζχκ, μ έκημκμξ πμθοιμνθζζιυξ ηδξ, δ 

δδιζμονβία κέςκ πμζηζθζχκ απυ ηoκ άκενςπμ, αθθά ηαζ μζ ηαζκμφνβζμζ παναηηήνεξ πμο 

ακέπηολακ υζεξ πμζηζθίεξ λεκζηεφηδηακ, έδςζακ ζηα πένζα ηςκ ακενχπςκ ηδξ 

αιπεθμονβίαξ έκα πμθφηζιμ ηαζ ζπεδυκ ακελάκηθδημ οθζηυ (Νηααίδδξ, 1982). Ο ανζειυξ 

ηςκ πμζηζθζχκ ημο είδμοξ vinifera είκαζ ελαζνεηζηά ιεβάθμξ. Οζ Viala ηαζ Vemorel (1909) 

ακαθένμοκ ζηδκ αιπεθμβναθία ημοξ πενζζζυηενα απυ 24.000 μκυιαηα ή ζοκχκοια ημο 

Vitis vinifera πμο πζεακυκ κα ακηζζημζπμφκ ζε 8.000-9.000 πμζηζθίεξ (ηαοναηάηδξ, 

2000). ‟ έκα ένβμ ημοξ επηά ηυιςκ πενζβνάθμοκ έκα ζδιακηζηυ ανζειυ εζδχκ ηαζ 

πμζηζθζχκ αιπέθμο, πςνίξ υιςξ κ‟ αημθμοεήζμοκ ηάπμζμ ζφζηδια ηαηάηαλδξ, εκχ 

ζοιπενζέθααακ ηαζ έκα αιπεθμβναθζηυ θελζηυ υπμο ακαθένμοκ ηζξ πμζηζθίεξ ηαζ ηα 

ζοκχκοιά ημοξ (Γναηυπμοθμξ, 2000). 

Δίκαζ θακενυ, υηζ μ ιεβάθμξ ανζειυξ ηςκ πμζηζθζχκ ηαζ ηςκ εζδχκ ηάκμοκ δφζημθμ 

ημ ένβμ ηυζμ ηδξ δζάηνζζδξ, υζμ ηαζ ηδξ ηαλζκυιδζδξ. Ο Βζνβίθζμξ έβναρε υηζ «υπμζμξ 

εα ήεεθε κα οπμθμβίζεζ ημκ ανζειυ ηςκ εζδχκ ηδξ αιπέθμο, εα ήεεθε επίζδξ κα βκςνίγεζ 

ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ ηυηηςκ ηδξ άιιμο πμο ηοθάεζ μ Εέθονμξ ζηζξ αηηέξ ηδξ Λζαφδξ» 

(Γεςν. ΗΗ 105). 

Ζ δζάηνζζδ ηαζ δ ηαλζκυιδζδ ηςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο δοζπεναίκεηαζ πενζζζυηενμ 

απυ ηδκ φπανλδ ηςκ ζοκςκφιςκ, δδθαδή ηδκ απυδμζδ ιζαξ πμζηζθίαξ ιε πενζζζυηενα 

ημο εκυξ μκυιαηα ή απυ ηςκ μιςκφιςκ· δζαθμνεηζηχκ πμζηζθζχκ ιε έκα ημζκυ υκμια, ημ 

μπμίμ ζοκμδεφεηαζ απυ ημ ημπςκφιζμ ηδξ πενζμπήξ πμο ηαθθζενβείηαζ δ πμζηζθία. 

ηδκ αιπεθμονβζηή πνάλδ είκαζ απαναίηδηδ δ βκχζδ ηςκ πμζηζθζχκ ηαζ βζ‟ αοηυκ ημ 

θυβμ πάνα πμθθμί αιπεθμβνάθμζ ηαζ ζοζηδιαηζημί αζπμθήεδηακ ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ 

ηαζ ηδκ ηαλζκυιδζή ημοξ. Απυ ημ 1777 πμο λεηίκδζακ μζ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ απυ ημκ 

Helbling (Molon, 1906), ιέπνζ ηαζ ζήιενα, έπμοκ ακαθενεεί ηαζ πνμηαεεί πενζζζυηενα 

απυ εηαηυ ζοζηήιαηα αιπεθμβναθζηήξ πενζβναθήξ ηαζ ηαλζκυιδζδξ ηςκ πμζηζθζχκ 

αιπέθμο ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζηδ ιμνθμθμβία ηςκ μνβάκςκ, ημοξ αιπεθμβναθζημφξ 

παναηηήνεξ, ηα δζάθμνα θαζκμθμβζηά ζηάδζα ηαζ ηδ βεςβναθζηή ηαηακμιή ηςκ πμζηζθζχκ 

(Ακαβκςζηυπμοθμξ, 2003). 
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Ζ Αιπεθμβναθζηή ιεεμδμθμβία βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζημπμφ ηδξ πνδζζιμπμζεί ηνεζξ 

ηνυπμοξ, ηδκ αιπεθμβναθζηή πενζβναθή, ηδ ζοβηνζηζηή αιπεθμβναθία ηαζ ηδκ 

πεζναιαηζηή αιπεθμβναθία. (Νηααίδδξ, 1982):  

 

1. Ακπεινγξαθηθή πεξηγξαθή : απμαθέπεζ ζηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ πμζηζθζχκ αάζεζ 

ελςηενζηχκ παναηηήνςκ ηςκ μνβάκςκ (ιμνθμθμβία) ηαζ έπεζ ςξ ζημπυ ημκ 

πνμζδζμνζζιυ αοηχκ. 

2. πγθξηηηθή ακπεινγξαθία : αζπμθείηαζ ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηςκ 

ζοκςκφιςκ ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο ζε δζάθμνμοξ ηυπμοξ ηαζ ιε ηδκ 

ένεοκα ηδξ ηθςκζηήξ ζφκεεζδξ ηςκ πθδεοζιχκ αοηχκ. 

3. Πεηξακαηηθή ακπεινγξαθία : αζπμθείηαζ ιε ηδκ ένεοκα ηαζ επίθοζδ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ πνμέθεοζδξ ηςκ πμζηζθζχκ, πνδζζιμπμζχκηαξ βεκεηζηέξ ηαζ 

θοημβεςβναθζηέξ ιεευδμοξ ηαζ ζζημνζηά δεδμιέκα. 

 

Ζ πμζηζθία αιπέθμο, ιε ηδκ αιπεθμβναθζηή έκκμζα, είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηδ 

αμηακζηή πμζηζθία. Καηά ηδκ ηθαζζηή αιπεθμβναθία, ζοκζζηά πθδεοζιυ αηυιςκ πμο 

έπμοκ ημκ ίδζμ βμκυηοπμ ηαζ πμθθαπθαζζάγμκηαζ αβεκχξ (ηαθθζενβμφιεκδ πμζηζθία, 

cultivar), εκχ απυ ημ 1951 ιε απυθαζδ ηδξ δζεεκμφξ αιπεθμβναθζηήξ επζηνμπήξ ημο 

Γζεεκμφξ Ονβακζζιμφ Αιπέθμο ηαζ Οίκμο (Office International de la Vigne et du Vin- 

Ο.Η.V.), ηαεζενχεδηε ςξ ακηζηείιεκμ ηδξ αιπεθμβναθζηήξ πενζβναθήξ μ ηθχκμξ 

(πθδεοζιυξ αηυιςκ πμο πνμένπμκηαζ ιε αβεκή πμθθαπθαζζαζιυ απυ έκα ανπζηυ θοηυ 

ηαζ έπμοκ ημκ ίδζμ βμκυηοπμ) (ηαοναηάηδξ, 2000). Ζ ιεηαπήδδζδ αοηή απυ ηδκ 

αιπεθμβναθία ηςκ ηθχκςκ ήηακ απαναίηδηδ, βζαηί ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο μζ 

ηαθθζενβμφιεκεξ πμζηζθίεξ αιπέθμο ειθάκζζακ ιεβάθδ εηενμβέκεζα ηαζ δ πενζβναθή 

ημοξ ηαηέζηδ πναηηζηχξ ακέθζηηδ. ηδκ αιπεθμβναθία ηςκ ηθχκςκ ημ δείβια πμο 

επζθέβεηαζ είκαζ ιέζμ ακηζπνμζςπεοηζηυ ηαζ πανμοζζάγεζ ηδκ παναηδνμφιεκδ ζηα άημια 

ημο ηθχκμο παναθθαηηζηυηδηα (Αιπανηγίδδ, 2006). 
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ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 

 

Ζ ζοζηδιαηζηή ηαηάηαλδ ηςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο ηαηά ημ αμηακζηυ πνυηοπμ, 

δδθαδή αάζεζ ηδξ ημζκήξ πνμέθεοζδξ, ηδξ μνβακζηήξ ελέθζλδξ ηαζ ηδξ θοθμβεκεηζηήξ 

ζπέζδξ αοηχκ, δεκ είκαζ δοκαηή θυβς ηςκ ηεκχκ πμο οπάνπμοκ ζηδκ παθαζμκημθμβία, ηδ 

θοημβεςβναθία ηαζ ηδ βεκεηζηή ημο είδμοξ (Νηααίδδξ. 1982). 

Μέπνζ ημ 19
μ
 αζχκα δ πενζβναθή ηςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο ήηακ πενζθδπηζηή ηαζ 

εεςνμφζακ υηζ δ πενζβναθή ηδξ χνζιδξ ζηαθοθήξ ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ πμζηζθίαξ. Απυ ηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα άνπζζε δ θεπημιενέζηενδ 

πενζβναθή ηςκ εζδχκ ηαζ πμζηζθζχκ αιπέθμο, θυβς ηδξ ακάβηδξ πμο δδιζμονβήεδηε βζα 

εκημπζζιυ ηςκ ακεεηηζηχκ εζδχκ ηαζ πμζηζθζχκ ζηδ θοθθμλήνα. ζημ ςίδζμ ηαζ ζημκ 

πενμκυζπμνμ πμο έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ εηείκδ ηδκ επμπή (Νηααίδδξ, 1982). 

Σμ πνχημ ζπέδζμ ηαλζκυιδζδξ ηςκ πμζηζθζχκ ηδξ μζκμθυνμο αιπέθμο έβζκε απυ ημκ 

Hebling ημ 1777, μ μπμίμξ ηζξ ηαηάηαλε ζε ηνεζξ μιάδεξ ακάθμβα ιε ημ πνχια ηςκ ναβχκ 

(θεοηέξ, νμδυπνςιεξ ηαζ ενοενέξ) ηαζ αημθμφεςξ ηάεε μιάδα ζε δφμ οπμμιάδεξ 

ακάθμβα ιε ημ ζπήια ηςκ ναβχκ (ζηνμββοθέξ, επζιήηεζξ) (ηαοναηάηδξ, 2000). 

Οζ Helbling (1777), Frege (1804), Liegel (1825), Findelman (1837), Trummer 

(1841), Casparin (1846), Oberlin (1875), Pulliat (1897), Cosmo (1952) Λμβμεέηδξ (1958) 

et al., ηαλζκυιδζακ ηζξ πμζηζθίεξ ιε αάζδ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ νάβαξ ηαηά ημ ζηάδζμ 

ηδξ αζμπδιζηήξ ςνίιακζδξ (ηαοναηάηδξ, 2000). 

Οζ Acerbi (1825), Milano (1829), Findelman (1836) ηαζ Liegel (1841) 

πνδζζιμπμζήζακ ημ πνχια ηςκ ναβχκ, ηδ βεφζδ ημο ποιμφ, ημ ζπήια ημο θφθθμο ηαζ 

ηδκ ποηκυηδηα ημο ζηαθοθζμφ βζα κα ηζξ ηαηαηάλμοκ ζε ηάλεζξ ηαζ ηθάζεζξ. ημ 

παναπάκς ζφκμθμ παναηηήνςκ μ Rovascenda (1877) πνυζεεζε ημοξ παναηηήνεξ ημο 

πκμαζιμφ ηςκ θφθθςκ ηαζ ημ πνχια ηαζ πκμαζιυ ηδξ κεανήξ αθάζηδζδξ. Oζ Clemente 

(1807) ηαζ Dochnanl (1888) ααζίζηδηακ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ ηονίςξ ζηδκ φπανλδ 

πκμαζιμφ ζηα θφθθα (ηαοναηάηδξ, 2000).  

Ζ επμπή ςνίιακζδξ ηςκ ζηαθοθζχκ εεςνήεδηε ςξ ζδιακηζηυξ παναηηήναξ ηαζ εηεί 

ζηήνζλακ ηα ζοζηήιαηά ημοξ μζ De Casparin (1846), Lucas (1874), Pulliant (1888), 

Cosmo (1952), Λμβμεέηδξ (1957). Ωξ ζδιείμ ακαθμνάξ πνδζζιμπμζήεδηε μ πνυκμξ 

ςνίιακζδξ ηδξ πμζηζθίαξ Chasselas dore (ηαοναηάηδξ, 2000).  
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Οζ Metzger (1828), Rondriguez (1938) πνδζζιμπμίδζακ ςξ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ 

ηςκ πμζηζθζχκ ηδκ Αιπεθμιεηνία, εκχ μζ Negrul (1939), Andrasovszky (1925), Pirovano 

(1943) ζηδνίπηδηακ ζηδ βεςβναθζηή ηαηακμιή ηςκ πμζηζθζχκ (ηαοναηάηδξ 2000). 

Καηά ημκ A. Negrul (1946), ημ είδμξ vinifera δζαζνείηαζ ζε μζημθμβζηυ-βεςβναθζηέξ 

μιάδεξ-θοθέξ. ηδ Γοηζηή θοθή Occidentalis πενζθαιαάκμκηαζ μζ πμζηζθίεξ μζκμπμζίαξ 

Γοηζηήξ Δονχπδξ ηαζ ζηδκ Ακαημθζηή, ηδκ Orientalis, οπάβμκηαζ μζ πμζηζθίεξ 

επζηναπέγζςκ ζηαθοθζχκ πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζημ Ηνάκ, Μέζδ Ακαημθή, Ανιεκία ηθπ. 

Δπίζδξ, ζηδκ Πυκηζα θοθή (Pontika), οπάβμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ μζ εθθδκζηέξ πμζηζθίεξ 

(ηαοναηάηδξ, 2000). 

Σέθμξ, μ Galet (1952/7), πνμηείκεζ έκα ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ ηαηά ημ μπμίμ μζ 

πμζηζθίεξ πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ ιε αάζδ ιμνθμθμβζημφξ παναηηήνεξ ηδξ κεανήξ 

αθάζηδζδξ, ηςκ αθαζηχκ, ηςκ θφθθςκ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά ηςκ ζηαθοθζχκ ηαζ ηςκ 

ναβχκ. Οζ ιμνθμθμβζημί αοημί παναηηήνεξ εθέβπμκηαζ ςξ πνμξ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ιε 

δζαζηαονχζεζξ. Ζ θαζκμηοπζηή ηαλζκυιδζή ημο ιπμνεί κα εεςνδεεί αεθηίςζδ ηδξ 

ιεευδμο ημο Ravaz (1920), πμο αθμνμφζε ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ πμζηζθζχκ ηαζ κυεςκ ηςκ 

αιενζηάκζηςκ εζδχκ ααζζγυιεκμξ ζε ιμνθμθμβζημφξ παναηηήνεξ (απμηυθθδζδ θθμζμφ, 

ηφπμξ εθίηςκ, ζπήια ηαζ πκμαζιυξ ηςκ θφθθςκ) (ηαοναηάηδξ, 2000). 

 

οκμπηζηά, ηα ζοζηήιαηα ηαλζκυιδζδξ πμο οπάνπμοκ είκαζ ηα ελήξ : 

 

 Μνξθνινγηθή ηαμηλφκεζε : δζάηνζζδ ζφιθςκα ιε ηα ιμνθμθμβζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ μνβάκςκ ηςκ πνέικςκ. 

 Ακπεινκεηξηθή ηαμηλφκεζε : ζηδνίγεηαζ ζηδ ιμνθή ημο εθάζιαημξ ημο θφθθμο 

ηαζ ζηζξ βςκίεξ πμο ζπδιαηίγμοκ μζ ηφνζεξ ηαζ δεοηενεφμοζεξ κεονχζεζξ. 

 Φαηλνινγηθή ηαμηλφκεζε : ζηδνίγεηαζ ζηα δζάθμνα θαζκμθμβζηά ζηάδζα ημο 

ηφηθμο ηδξ αιπέθμο, έκανλδ ηαζ πθήνδξ έηπηολδ ηςκ θακεακυκηςκ μθεαθιχκ, έκανλδ 

ςνίιακζδξ, πθήνδξ ςνίιακζδ, έκανλδ άκεδζδξ η.θ.π. 

 Γεσγξαθηθή ηαμηλφκεζε : ζηδνίγεηαζ ζηζξ ηθζιαηζηέξ απαζηήζεζξ ηςκ πμζηζθζχκ 

ηαζ ηδ βεςβναθζηή ημοξ ηαηακμιή. 

 Φαηλνηππηθή ηαμηλφκεζε : δζάηνζζδ ιε αάζδ ημοξ παναηηήνεξ ηδξ 

αολακυιεκδξ ημνοθήξ, ηςκ κεανχκ θφθθςκ, ημο πμχδδ αθαζημφ, ηςκ ακεπηοβιέκςκ 

θφθθςκ, ηςκ ζηαθοθζχκ ηαζ ηςκ ναβχκ (Νηααίδδξ, 1982). 



Γενετική Ταυτοποίηςη Κυπριακών Ποικιλιών Αμπέλου με τη Χρήςη Μικροδορυφόρων 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ  11 
 

ηδκ Δθθάδα, δ πνχηδ πνμζπάεεζα δζάηνζζδξ ηαζ ηαλζκυιδζδξ ηςκ πμζηζθζχκ 

αιπέθμο βίκεηαζ ημ 1878 απυ ημκ Γ. Ονθακίδδ, μ μπμίμξ οπμθμβίγεζ ζε πενζζζυηενεξ απυ 

πεκηαηυζζεξ ηζξ εθθδκζηέξ πμζηζθίεξ, ηζξ μπμίεξ ηαηαηάζζεζ ζε ηθάζεζξ ηαζ ηάλεζξ 

ακάθμβα ιε ημ πνχια ηαζ ημ ζπήια ηςκ ναβχκ (ηαοναηάηδξ, 2000). 

Ο Δ. Πμκδνυπμοθμξ (1888) ακαβκςνίγεζ πενίπμο δζαηυζζεξ πμζηζθίεξ ζηδκ Δθθάδα 

ηαζ ηζξ δζαηνίκεζ ζε „πμζηζθίεξ μζκμπμζίαξ‟ (πενίπμο 30) ηαζ ζε „θμζπέξ πμζηζθίεξ‟ (πενίπμο 

170) (ηαοναηάηδξ, 2000). 

Σμ 1938 μ Β. Κνζιπάξ πνμηείκεζ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ ηςκ εθθδκζηχκ πμζηζθζχκ 

αιπέθμο ααζζγυιεκμξ ζηδ ζπέζδ «ιήημξ νάβαξ πνμξ ιήημξ βζβάνημο», παναηηήνα 

ζπεηζηά ζηαεενυ ζε ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ αιπεθμβναθζημφξ παναηηήνεξ ημο θφθθμο 

(ζπήια, πκμαζιυξ, ανζειυξ θμαχκ), ημ ζπήια ηαζ ημ πνχια ηςκ ναβχκ (ηαοναηάηδξ, 

2000). 

Ζ επυιεκδ πνμζπάεεζα αιπεθμβναθζηήξ πενζβναθήξ έβζκε απυ ημοξ Λμβμεέηδ ηαζ 

Βθάπμ (1960, 1963, 1965, 1967), μζ μπμίμζ πενζέβναρακ έκακ ανζειυ πμζηζθζχκ 

ααζζγυιεκμζ ζε ιμνθμθμβζημφξ ηαζ θαζκμθμβζημφξ παναηηήνεξ ζφιθςκα ιε ημ ζπέδζμ 

ημο O.I.V. Σo 1991, μ Βθάπμξ πενζβνάθεζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ιενζηέξ απυ ηζξ 

ζπμοδαζυηενεξ εθθδκζηέξ πμζηζθίεξ ηαεχξ ηαζ ηα ζδιακηζηυηενα είδδ ηαζ οανίδζα 

αιενζηάκζηςκ αιπεθζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ακηζθοθθμλδνζηά οπμηείιεκα 

(Γναηυπμοθμξ, 2000). 

Ζ ακαβηαζυηδηα φπανλδξ εκυξ εκζαίμο ζοζηήιαημξ αιπεθμβναθζηήξ πενζβναθήξ, 

χεδζε δζαθυνμοξ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ ζηδκ εηπυκδζδ πζκάηςκ πενζβναθήξ ηαζ 

ααειμθυβδζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ αιπέθμο. Σέημζμζ είκαζ μζ πίκαηεξ πμο 

πνμέηορακ απυ ηδ ζοκενβαζία ημο O.I.V. ηαζ ημο I.P.G.R . (International  Board for 

Plant Genetic Resources), πμο πενζθαιαάκμοκ 125 ααζζηά παναηηδνζζηζηά πμζηζθζχκ 

αιπέθμο ηαεχξ ηαζ μζ κεχηενμζ πίκαηεξ ιε ηα 84 πζμ απαναίηδηα παναηηδνζζηζηά ημο  

O.I.V. (1984). H Dettweiller (1991) επίζδξ, ηαηέθδλε ζε ιζα θίζηα ιε ηα εθάπζζηα 

απαναίηδηα αιπεθμβναθζηά παναηηδνζζηζηά πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ 

πνμακαθενυιεκδ θίζηα ημο O.I.V. Μ‟ αοηά ηα ζοζηήιαηα, ηάεε παναηηδνζζηζηυ πμο 

ιεθεηάηαζ ααειμθμβείηαζ ακάθμβα ι‟ έκακ ηςδζηυ ανζειυ ιε ημκ μπμίμ είκαζ εφημθδ δ 

ηαηαβναθή ημο ζε δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ ηαεχξ ηαζ δ απμηνοπημβνάθδζή ημο. 

Πανάθθδθα πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ζοβηνζηζηήξ ιεθέηδξ ιεηαλφ ηςκ πμζηζθζχκ ιε 
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δζάθμνα ζηαηζζηζηά πνμβνάιιαηα. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα έβζκακ πνμζπάεεζεξ εθανιμβήξ ζηδκ Αιπεθμβναθία βζα ηδ 

δζάηνζζδ ηςκ πμζηζθζχκ, δζαθυνςκ αζμπδιζηχκ ιεευδςκ υπςξ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ 

θθααμκμεζδχκ ηαζ ηςκ ηανμηζκμεζδχκ ιε ηδ πνςιαημβναθζηή ιέεμδμ ηαζ ηςκ πνςηεσκχκ 

ιε ηδκ δθεηηνμθμνδηζηή ηαεχξ ηαζ ιμνζαηχκ ιεευδςκ υπςξ ηδκ ακίπκεοζδ 

πμθοιμνθζζιχκ ιε ηδ πνήζδ ιζηνμδμνοθυνςκ. 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 

 

Μέπνζ πνυζθαηα δ δζάηνζζδ ηαζ ηαοημπμίδζδ ηςκ πμζηζθζχκ ζηδνζγυηακ 

απμηθεζζηζηά ζηζξ παναδμζζαηέξ ιεευδμοξ μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ηαηελμπήκ ζηδκ 

αιπεθμβναθζηή πενζβναθή, δδθαδή ζημοξ αιπεθμβναθζημφξ παναηηήνεξ ηςκ μνβάκςκ 

ημο πνέικμο, ζηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ πμζηζθίαξ, ζηδκ ηαθθζενβδηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ηδκ 

μζημκμιζηή ζδιαζία ηδξ πμζηζθίαξ (This et al., 2004). πςξ βίκεηαζ θακενυ πνμηφπημοκ 

ηάπμζμζ πενζμνζζιμί ςξ πνμξ ηδκ αηεναζυηδηα ηδξ ηάεε ιεευδμο. 

 Γζα ηδ ιμνθμθμβζηή ηαοημπμίδζδ ηςκ πμζηζθζχκ, ελεηάγμκηαζ χνζια ηαζ 

ακεπηοβιέκα θφθθα. Καηά ζοκέπεζα μζ ζπεηζηέξ ιέεμδμζ ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ ηαηά 

ηδ αθαζηζηή πενίμδμ, ζε πθήνςξ ακεπηοβιέκα πνέικα. 

 Σμ πμθθαπθαζζαζηζηυ οθζηυ ιε ημ μπμίμ ειπμνεφμκηαζ ηα θοηά ηδξ αιπέθμο είκαζ 

ζηδ ιμνθή ηςκ ηθδιαηίδςκ, βεβμκυξ πμο ηάκεζ ηδκ άιεζδ ηαοημπμίδζδ ηςκ πμζηζθζχκ 

ζπεδυκ αδφκαηδ. Έηζζ ακ δζαπζζηςεμφκ δζαθμνεηζηά ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά υζμκ 

αθμνά ηδκ πμζηζθία, αοηυ βίκεηαζ ζοκήεςξ ακηζθδπηυ έπεζηα απυ ανηεηά πνυκζα. Αθμφ 

θοηεοηεί δδθαδή πνχηα ζημκ αιπεθχκα ηαζ πενάζμοκ 4-5 έηδ, πμο εα ειθακζζημφκ ηα 

ηοπζηά ιμνθμθμβζηά βκςνίζιαηα ηςκ εκήθζηςκ θοηχκ. 

 Πνυαθδια οπάνπεζ αηυια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηαζ αοηυ βζαηί 

ηα ειαμθζαζιέκα οπμηείιεκα απυ ηδ ζηζβιή πμο εα θοηεοημφκ ζημκ αιπεθχκα, δεκ 

πνυηεζηαζ πμηέ κα ακαπηφλμοκ ηα θφθθα ημοξ ηαζ έηζζ δ ζςζηή αιπεθμβναθζηή 

ηαοημπμίδζδ ημοξ είκαζ ζπεδυκ αδφκαηδ. 

 Οζ θαζκυηοπμζ ηςκ θοηχκ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ πμο 

επζηναημφκ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή, ηδ ενεπηζηή ηαηάζηαζδ ημο πνέικμο ηαεχξ ηαζ 

απυ ηδκ οβεία ημο Οζ δζαθμνεηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ 

πμζηζθμιμνθία ζηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά πμο ελεηάγεζ δ Αιπεθμβναθία ηαεχξ 
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ηαζ δ ηαοημπμίδζδ ζε ζμιέκα ηαζ ηνμθμπεκζηά θοηά, είκαζ επζννεπήξ ζε θακεαζιέκα 

ζοιπενάζιαηα . 

 Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο ζηζξ αιπεθμβναθζηέξ ζοθθμβέξ 

οπμθμβίγεηαζ ζε 15.000 ηαζ μ ανζειυξ ηςκ εκ πνήζεζ πμζηζθζχκ είκαζ πμθφ ιεβάθμξ. 

Αηυια ηαζ ακ ηα θοηά είκαζ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ, είκαζ πμθφ δφζημθμ κα 

δζαθμνμπμζδεμφκ υθεξ μζ πμζηζθίεξ ιε αάζδ ηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά (Sefc et al., 

2001). 

 Δπζπνμζεέηςξ, μζ πμζηζθίεξ αιπέθμο έπμοκ ορδθυ ααειυ εηενμγοβςηίαξ. Οζ 

πμζηζθίεξ πμο είκαζ απθά ή πμθθαπθά οανίδζα άθθςκ πμζηζθζχκ, δζαηδνμφκ ημ βμκυηοπυ 

ημοξ ιέζς ημο αβεκμφξ πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ ειθακίγμοκ ζοπκά ιεηαθθάλεζξ, βεβμκυξ 

πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ πανμοζία ιεβάθμο ανζειμφ ζοκςκφιςκ, ηφπςκ ή παναθθαβχκ. ‟ 

αοηυ ζοιαάθθεζ ηαζ δ ιαηναίςκδ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο (ηαοναηάηδξ, 2004). 

Οζ παναηηήνεξ πάκς ζημοξ μπμίμοξ ααζίζηδηακ ηα δζάθμνα ζοζηήιαηα 

ηαλζκυιδζδξ ηςκ πμζηζθζχκ vinifera, πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα ηαζ 

επδνεάγμκηαζ έκημκα απυ ημοξ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ. Δίκαζ θακενυ πςξ υζμ 

ηέθεζα ηαζ ακ είκαζ ιζα δζπμημιζηή ηθείδα, πανμοζζάγεζ πάκηα αδοκαιίεξ βζαηί ααζίγεηαζ 

ζε ιμνθμθμβζημφξ, άνα ιεηααθδημφξ, παναηηήνεξ, πμο επδνεάγμκηαζ απυ 

πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ πνμηαθμφκ θαζκμηοπζηή δζαηφιακζδ. Δπί πθέμκ δ 

αοεαίνεηδ επζθμβή ηςκ ηνζηδνίςκ ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ δζαθυνςκ 

ζοζηδιάηςκ ηαλζκυιδζδξ ηαζ βζ‟ αοηυ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα απμθακεεί πμζμ ζφζηδια 

είκαζ ηαθφηενμ (ηαοναηάηδξ ηαζ Λμοηάξ, 1985). 

Δπίζδξ, ημ βέκμξ Vitis πανμοζζάγεζ εζδζηά πνμαθήιαηα ςξ πνμξ ηδκ ηαλζκυιδζή ημο, 

βζαηί πμθθά ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζ‟ άθθα θοηά, υπςξ μ ανζειυξ ηςκ 

πνςιμζςιάηςκ, δ ζηεζνυηδηα ηςκ οανζδίςκ ηαζ δ βεςβναθζηή ηαηακμιή, δεκ ανίζημοκ 

ζ‟ αοηυ εθανιμβή. Σμ πνυαθδια εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζημ ιεβάθμ ανζειυ ηςκ 

πνςιμζςιάηςκ (19 ηαζ 20) ηαζ ζημ ιζηνυ ημοξ ιέβεεμξ, ζηδ θοζζηή δζαζηαφνςζδ 

ιεηαλφ ηςκ εζδχκ ημο βέκμοξ ηαζ ζηδ ιεβάθδ εηενμγοβςηία πμο πανμοζζάγεζ ημ βέκμξ 

αοηυ. Γζ‟ αοηυ ηαζ δ ηαλζκυιδζδ ηδξ αιπέθμο πμο ααζίγεηαζ ζε ηανομθμβζηέξ ιεθέηεξ, 

πενζμνίγεηαζ ζηδ δζάηνζζδ ηςκ εζδχκ ημο βέκμοξ ιε ηνζηήνζμ ημκ ανζειυ ηςκ 

πνςιαημζςιάηςκ, πςνίξ κα πνμπςνεί ζε επίπεδμ πμζηζθζχκ (ηαοναηάηδξ, 1982). 

Γζ‟ αοημφξ ημοξ θυβμοξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα βίκεηαζ εθανιμβή δζαθυνςκ αζμπδιζηχκ 
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ηαζ ιμνζαηχκ ιεευδςκ βζα ηδ δζάηνζζδ ηαζ ηαοημπμίδζδ ηςκ πμζηζθζχκ πςνίξ υιςξ κα 

έπμοκ ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ ηθαζζζηή αιπεθμβναθζηή πενζβναθή. Ακηίεεηα, απμηεθμφκ 

έκα επζπθέμκ ενβαθείμ ζηα πένζα ημο αιπεθμβνάθμο, πμο ημο επζηνέπμοκ κα πανμοζζάγεζ 

ηα απμηεθέζιαηά ημο ιε ιεβαθφηενδ ζηαεενυηδηα ηαζ αλζμπζζηία (Γζαιακηυπμοθμξ, 

2006).Οζ ιέεμδμζ αοημί δζεοηνζκίγμοκ ηαθφηενα ηζξ δζαθμνέξ ημοξ ζε επίπεδμ βμκμηφπςκ 

(Ακαβκςζηυπμοθμξ, 2003). 

 

ΓΗΑΚΡΗΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΠΟΗΚΗΛΗΩΝ ΜΔ ΒΗΟΥΖΜΗΚΔ ΚΑΗ 

ΜΟΡΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ 

 

Βηνρεκηθέο κέζνδνη 

 

Απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟70, άνπζζακ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ αζμπδιζηέξ 

ζδιάκζεζξ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ δζάηνζζδξ ηαζ ηαοημπμίδζδξ ηςκ πμζηζθζχκ 

αιπέθμο.  

Απυ ηζξ αζμπδιζηέξ ιεευδμοξ ιεβάθδ εθανιμβή βκχνζζε μ δζαπςνζζιυξ ηςκ 

πνςηεσκχκ ηςκ θοηζηχκ ζζηχκ ιε ηδκ δθεηηνμθμνδηζηή ιέεμδμ ηαζ ηςκ θθααμκμεζδχκ 

ηαζ ηανμηζκμεζδχκ ιε ηδ πνςιαημβναθζηή ιέεμδμ. ε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ αζμπδιζηέξ 

ζδιάκζεζξ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ηνζηήνζα δζάηνζζδξ, μζ 

δθεηηνμθμνδηζηά ακζπκεουιεκμζ εκγοιζημί πμθοιμνθζζιμί οπενέπμοκ ζδιακηζηά επεζδή 

ιεθεηχκηαξ ηδ ζφζηαζδ ηςκ πνςηεσκχκ (ηεθζηά πνμσυκηα ηδξ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ ηαζ 

επζηνέπμοκ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ βεκεηζηήξ ζφκεεζδξ ημο μνβακζζιμφ), ιπμνμφκ κ‟ 

ακαηαθοθεμφκ βεκεηζηέξ μιμζυηδηεξ ή δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ θοηχκ , αθθά ηαζ ιεηαλφ 

εζδχκ ηαζ πμζηζθζχκ. Ζ πνήζδ βεκεηζηχκ ζδιάκζεςκ πνμζθένεζ ημ πθεμκέηηδια ημο 

άιεζμο πνμζδζμνζζιμφ ηδξ βεκεηζηήξ ζφκεεζδξ ημο μνβακζζιμφ, ακελάνηδηα ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ επζδνάζεςκ ιε απμηέθεζια κα απαθθάζζεζ ημ ιεθεηδηή απυ ηνίζεζξ 

ααζζζιέκεξ ζε θαζκμηοπζημφξ παναηηήνεξ (ηαοναηάηδξ, 1982). 

Ο δθεηηνμθμνδηζηυξ δζαπςνζζιυξ ηςκ πνςηεσκχκ ζηζξ ζζμεκγοιζηέξ ημοξ ιμνθέξ, 

απμηέθεζε έκα ζδιακηζηυ ηνυπμ βεκεηζηήξ ζήιακζδξ, δζάηνζζδξ ηαζ ηαοημπμίδζδξ 

πμθθχκ εζδχκ θοηχκ ηαζ ακάιεζα ζ‟ αοηά ηαζ δ άιπεθμξ, θυβς ημο πμθοιμνθζζιμφ πμο 

πανμοζζάγμοκ ιενζηέξ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ ημο ηάεε μνβακζζιμφ (Sefc et al., 2001). ηδκ 

άιπεθμ έπμοκ πνμζδζμνζζηεί πενίπμο 20 ζζμεκγοιζημί πμθοιμνθζζιμί (Reisch 1998). 
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Ζ πνδζζιυηδηα ηςκ δζαθυνςκ εκγοιζηχκ ζοζηδιαηζηχκ βζα ηδ δζάηνζζδ ηςκ 

πμζηζθζχκ αιπέθμο έπεζ επζζδιακεεί απυ ανηεημφξ επζζηήιμκεξ π.π. Schaefer (1971), 

ηαοναηάηδ ηαζ Λμοηά (1984; 1985), Benin et al. (1988), Eiras-Dias et al. (1989, 1998), 

Calo et al. (1989), Nunez et. al, (2004). 

Πνχημξ μ Wolfe, ημ 1976, δζέηνζκε 60 πμζηζθίεξ αιπέθμο (πμζηζθίεξ μζκμπμζίαξ ηαζ 

επζηναπέγζαξ πνήζδξ) πνδζζιμπμζχκηαξ χνζιεξ νάβεξ (ηαοναηάηδξ, 1982) ηαζ επηά 

ζζμεκγοιζηά ζοζηήιαηα, απυ ηα μπμία ιυκμ ηα ηέζζενα ήηακ πμθοιμνθζηά (Μπζκζάνδ, 

2000). Σμ 1981 μζ Samman ηαζ Wallace ηαζ μζ Ahmendullah ηαζ Wolfe, πνδζζιμπμίδζακ 

ςξ δθεηηνμθμνδηζηυ οθζηυ ηδ βφνδ βζα ηδ δζάηνζζδ δζαθυνςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο 

(ηονίςξ αιενζηάκζηςκ ηαζ βαθθζηχκ) ηαζ ααζίζηδηακ ζε πέκηε εκγοιζηά ζοζηήιαηα 

(ηαοναηάηδξ, 1982), εκχ μζ Subden et al., ημ 1987, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ πεζναιαηζηυ 

οθζηυ ηζξ ηθδιαηίδεξ, δζαπχνζζακ 27 ηαθθζενβμφιεκεξ πμζηζθίεξ, μζ μπμίεξ ακήημοκ ζε 

ηέζζενα δζαθμνεηζηά είδδ ημο βέκμοξ Vitis (Μπζκζάνδ, 2000). Οζ Boursiquot ηαζ Parra 

(1996) πνδζζιμπμίδζακ ηνία ζζμεκγοιζηά ζοζηήιαηα πνμηεζιέκμο κα ηαοημπμζήζμοκ 

ηνζάκηα πμζηζθίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ οπμηείιεκα ηαεχξ ηαζ έκα βζα 223 πμζηζθίεξ 

ηδξ Δονςπασηήξ αιπέθμο ηαζ ηζξ πχνζζακ ζε δέηα μιάδεξ ακάθμβα ιε ημκ ζοκηεθεζηή 

παναθθαηηζηυηδηαξ πμο οπμθυβζζακ. 

ημκ εθθδκζηυ πεζναιαηζηυ πχνμ, μζ ζζμεκγοιζημί πμθοιμνθζζιμί 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ εκηυξ ηαζ ηδ ιεηαλφ ηςκ εθθδκζηχκ πμζηζθζχκ 

αιπέθμο ηαζ ιενζηχκ απυ ηζξ λεκζηέξ πμζηζθίεξ πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζηδκ Δθθάδα, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ οθζηυ ηδ βφνδ ηαζ δθεηηνμθυνδζδ ζε πδηηή αιφθμο. Με ηδ πνήζδ 

13 εκγοιζηχκ ζοζηδιάηςκ, απυ ηα μπμία ηα 11 ήηακ πμθοιμνθζηά, ιεθεηήεδηακ ηαζ 

ηαοημπμζήεδηακ 40 πμζηζθίεξ αιπέθμο ηαεχξ ηαζ έκα οπμηείιεκμ, ημ 140 Ruggeri (140 

Ru). Σα απμηεθέζιαηα οπήνλακ ζηακμπμζδηζηά ηαζ απμδείπηδηε υηζ δ πνδζζιμπμίδζδ δφμ 

ή ηνζχκ εκγοιζηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ ανηεηή βζα ηδ δζάηνζζδ ηςκ πμζηζθζχκ αοηχκ. 

Υαναηηδνζζηζηή ήηακ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ημο 140 Ru. Γζα μνζζιέκα απυ ηα εκγοιζηά 

ζοζηήιαηα ιεθεηήεδηε επί πθέμκ ηαζ δ βεκεηζηή αάζδ ημο πμθοιμνθζζιμφ απυ ηα F1 

οανίδζα δζαθυνςκ πμζηζθζχκ. (ηαοναηάηδξ, 1982). 

To 1984 μζ ηαοναηάηδξ ηαζ Λμοηάξ, ζφβηνζκακ ηέζζενζξ πμζηζθίεξ αιπέθμο πμο 

ακήημοκ ζηδκ μιάδα ηςκ «Αδημκοπζχκ». Δηηυξ απυ ηζξ πμζηζθίεξ “·Αδημκφπζ άζπνμ 

Γανβαθζάκς” ηαζ “Αδημκφπζ ιαφνμ”, μ παιδθυξ ααειυξ βεκεηζηήξ μιμζυηδηαξ ιεηαλφ 
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ηςκ οπμθμίπςκ ζοκδοαζιχκ ηςκ οπυρδ πμζηζθζχκ ακά δφμ, δεκ εκζζπφεζ ηδκ άπμρδ υηζ 

μζ πμζηζθίεξ αοηέξ δζαθμνμπμζήεδηακ ιε ηδ ζοζζχνεοζδ ιεηαθθαβχκ. Απυ ηα δεδμιέκα 

πνμηφπηεζ επίζδξ υηζ μζ πμζηζθίεξ “Αδημκφπζ άζπνμ Γανβαθζάκςκ” ηαζ “Αδημκφπζ 

ηυηηζκμ”, δεκ είκαζ δ ιία βμκεσηή ηδξ άθθδξ, εκχ ημ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ πμζηζθίεξ 

“Αδημκφπζ ιαφνμ” ηαζ “Αδημκφπζ ηυηηζκμ”. 

Με ηδκ ίδζα ιέεμδμ επζπεζνήεδηε απυ ημοξ Λμοηά ηαζ ηαοναηάηδ, δ δζάηνζζδ επηά 

ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο πμο ακήημοκ ζηδκ μιάδα “Αζπνμφδεξ”, ηέζζενζξ 

ηδξ μιάδαξ “Ραγαηί” ηαζ δφμ ηδξ μιάδαξ “Αεήνζα” ιε ηδ αμήεεζα επηά εκγοιζηχκ 

πμθοιμνθζζιχκ. Απυ ηδ ιεθέηδ ημο ααειμφ βεκεηζηήξ μιμζυηδηαξ ακά δφμ 

ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ ηςκ μιάδςκ “Αζπνμφδεξ” ηαζ “Ραγαηί”, εκζζπφεδηε δ 

άπμρδ υηζ μζ πμζηζθίεξ πμο ιεθεηήεδηακ είκαζ δζαθμνεηζηέξ ηαζ υηζ δ πζεακυηδηα κα 

πνμένπεηαζ δ ιία απυ ηδκ άθθδ (βζα ιενζηέξ πενζπηχζεζξ) ιέζς ιεηαθθαβήξ, είκαζ πμθφ 

ιζηνή. Σέθμξ, μζ δφμ πμζηζθίεξ ηδξ μιάδαξ “Αεήνζα” απμδείπηδηε υηζ είκαζ δζαθμνεηζηέξ 

πμζηζθίεξ (ηαοναηάηδξ, 1985). 

Σμ 1988 μ ηαοναηάηδξ ιεθέηδζε μπηχ εκγοιζηά ζοζηήιαηα ζηδ βφνδ έλζ 

δζαθμνεηζηχκ „„ηφπςκ‟‟ ηδξ πμζηζθίαξ μοθηακίκα ηαζ παναηήνδζε υηζ πανμοζίαγακ ημοξ 

ίδζμοξ δθεηηνμθμνδηζημφξ θαζκμηφπμοξ. Αοηυ εκζζπφεζ ηδκ οπυεεζδ υηζ μζ „„ηφπμζ‟‟ ηδξ 

αβίβανηδξ μοθηακίκαξ θαίκεηαζ κα πνμένπμκηαζ απυ ημκ εββίβανημ „„ηφπμ‟‟ 

Αβνζμζμοθηακί ηαζ υηζ ημ ηεθεοηαίμ είκαζ πμθφ πζεακυκ μ άιεζμξ πνυβμκμξ ηδξ 

μοθηακίκαξ. 

Σμ 1990 ιε έλζ εκγοιζημφξ πμθοιμνθζζιμφξ παναηήνδζε υηζ μ ααειυξ βεκεηζηήξ 

μιμζυηδηαξ ακά δφμ ηςκ μηηχ πμζηζθζχκ πμο ακήημοκ ζηδκ μιάδα μζκμπμζίαξ 

“Μαονμφδζα” πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή βεκεηζηή δζαθμνμπμίδζδ ηαζ ηαοηυπνμκα ιε ημ 

βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπμοκ ημζκέξ δθεηηνμθμνδηζηέξ γχκεξ ιεηαλφ δφμ πμζηζθζχκ βζα έκα 

ή πενζζζυηενα εκγοιζηά ζοζηήιαηα, εκζζπφεηαζ δ οπυεεζδ υηζ μζ πμζηζθίεξ αοηέξ 

απμηεθμφκ απθά ή πμθθαπθά οανίδζα άθθςκ πμζηζθζχκ ηαζ επμιέκςξ δεκ πνμένπμκηαζ 

απυ ιία ααζζηή πμζηζθία ςξ απμηέθεζια ζοζζχνεοζδξ ιεηαθθαβχκ (ηαοναηάηδξ, 

1990). 

Αηυια, έβζκε ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ηςκ ζοκςκφιςκ ηδξ μζκμπμζήζζιδξ πμζηζθίαξ 

ααααηζακυ-Κμοκημφνα αζπνδ, Γμοιπνέκα άζπνδ, ηαιαηζακυ, Πεναπςνήηζημ ηαζ 

αηέίημ-ιε εθηά εκγοιζηά ζοζηήιαηα ηαζ πανμοζζάζηδηακ ίδζμζ δθεηηνμθμηδηζημί 
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θαζκυηοπμζ, μπυηε πνυηεζηαζ βζα ηδκ ίδζα πμζηζθία. Φάκδηε επίζδξ υηζ μζ πμζηζθίεξ 

Κμοκημφνα ιαφνδ ηαζ Γμοιπνέκα ιαφνδ είκαζ δζαθμνεηζηέξ (ηαοναηάηδξ, 1991). 

Δπίζδξ, δζενεοκήεδηε δ βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία εκηυξ ηδξ πμζηζθίαξ Αζφνηζημ 

ηαεχξ ηαζ έβζκε δζάηνζζδ ηςκ ηονζμηένςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζηδ 

ακημνίκδ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ζζμεκγοιζηχκ πμθοιμνθζζιχκ πμο ακζπκεφμκηαζ 

δθεηηνμθμνδηζηά. Μεθεηήεδηακ μζ πμζηζθίεξ Αεήνζ, Αδδάκζ (θεοηυ), Πθαηάκζ ηαζ 

Αζφνηζημ ηαεχξ ηαζ μζ πζεακέξ παναθθαβέξ Φθαζηαζφνηζηα ηαζ Ανζεκζηά ηδξ πμζηζθίαξ 

Αζφνηζημ. Απυ ηα δεδμιέκα ηςκ πέκηε εκγοιζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο ιεθεηήεδηακ, α) 

επζαεααζχεδηε δ βεκεηζηή εηενυβεκεζα ιεηαλφ ηςκ πμζηζθζχκ, δ δζάηνζζδ ηςκ μπμίςκ 

είκαζ εοπενήξ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ ζοκδοαζιμφ δφμ ή ηνζχκ εκγοιζηχκ ζοζηδιάηςκ, α) 

ανέεδηε βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία ιεηαλφ ηδξ ηοπζηήξ πμζηζθίαξ Αζφνηζημ ηαζ ηδξ 

παναθθαβήξ Φθαζηαζφνηζηα, β) δε δζαπζζηχεδηε βεκεηζηή δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ηδξ 

πμζηζθίαξ Αζφνηζημ ηαζ ηδξ παναθθαβήξ Ανζεκζηά, ημοθάπζζημκ βζα ηα εκγοιζηά 

ζοζηήιαηα πμο ιεθεηήεδηακ. Καηά ζοκέπεζα, ιε αοηά ηα δεδμιέκα, ημ Αζφνηζημ ηαζ ηα 

Ανζεκζηά Αζφνηζηα εεςνμφκηαζ ιία πμζηζθία πμο δζαηνίκεηαζ απυ ηα Φθαζηαζφνηζηα 

πμο απμηεθμφκ λεπςνζζηή πμζηζθία (ηαοναηάηδξ et al., 1996). 

Δπζπεζνήεδηε αηυια δ δζενεφκδζδ ημο ιδπακζζιμφ ηθδνμκυιδζδξ ηςκ 

ζζμεκγοιζηχκ ζδιακηχκ ηαζ απμδείπηδηε υηζ μζ πμζηζθίεξ αιπέθμο ζηδκ πθεζμκυηδηά 

ημοξ, είκαζ απθά ή πμθθαπθά οανίδζα (Μπζκζάνδ, 2000). 

Ζ δθεηηνμθμνδηζηή ιέεμδμξ ιε ηδκ μπμία ακζπκεφμκηαζ μζ εκγοιζημί 

πμθοιμνθζζιμί, πενζθήθεδηε ήδδ ζημ κέμ πίκαηα αιπεθμβναθζηήξ πενζβναθήξ, ςξ έκα 

αηυια ηνζηήνζμ δζάηνζζδξ ηςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο, πςνίξ υιςξ κα απμηθείεζ ηδκ 

αιπεθμβναθζηή ιέεμδμ. 

Πνέπεζ υιςξ κα ζδιεζςεεί υηζ δ δθεηηνμθμνδηζηή ιέεμδμξ ιπμνεί κα εθανιμζηεί 

υηακ ζοκηνέπμοκ μζ αηυθμοεεξ πνμτπμεέζεζξ : 

 Έθθεζρδ βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ εκηυξ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ ηαζ 

ηαοηυπνμκα βεκεηζηή δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ηςκ πμζηζθζχκ, βζα μνζζιέκα ημοθάπζζημκ 

απυ ηα εκγοιζηά ζοζηήιαηα. Κάης απυ ηδκ πνμτπυεεζδ αοηή ηα ηεθεοηαία ιπμνμφκ κα 

παναηηδνζζημφκ ζακ βεκεηζηέξ ζδιάκζεζξ ζηδ δζάηνζζδ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ. 

 ηαεενυηδηα ηςκ δθεηηνμθμνδηζηχκ γςκχκ ζημ δθεηηνμθυνδια. Ζ ζηαεενυηδηα 

αοηή ακαθένεηαζ ηυζμ ζηδκ απμοζία πμζμηζηχκ αθθαβχκ (ειθάκζζδ κέςκ γςκχκ ή 

ελαθάκζζδ άθθςκ), υζμ ηαζ πμζμηζηχκ (δζαθμνεηζηυξ ααειυξ έκηαζδξ ηςκ 
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δθεηηνμθμνδηζηχκ γςκχκ) ζημ δθεηηνμθυνδια. Έθθεζρδ ζηαεενυηδηαξ, μθεζθυιεκδ ζε 

μκημβεκεηζηυ ζηάδζμ ή ζηζξ ζοκεήηεξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ ακαπηφζζμκηαζ μζ ζζημί, ηάκεζ 

πναηηζηά αδφκαηδ ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο.  

Δκχ δ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ εκγοιζηχκ πμθοιμνθζζιχκ πμο ακζπκεφμκηαζ 

δθεηηνμθμνδηζηά ζοιαάθθμοκ απμηεθεζιαηζηά ζηδ ιεθέηδ ηαζ ηαοημπμίδζδ ηςκ 

πμζηζθζχκ αιπέθμο, παν‟ υθα αοηά ειθακίζηδηακ ηάπμζα πνμαθήιαηα.  

Έκα απυ αοηά ακαθένεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ έκα ιζηνυ ημιιάηζ ημο βμκζδζχιαημξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζακ δείβια ηαζ έκα ιένμξ ηςκ βμκζδίςκ ιεηαβνάθεηαζ ηαζ ιεηαθνάγεηαζ 

ζε δεδμιέκδ ζηζβιή ζηδ γςή ημο θοημφ. Αηυια, οπάνπμοκ ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ υπςξ δ 

δθζηία, δ ηαηάζηαζδ ημο θοημφ ηαζ μζ πενζααθθμκημθμβζημί πανάβμκηεξ πμο ιπμνμφκ κα 

επδνεάζμοκ ηδκ πανμοζία ηςκ πνςηεσκχκ εκυξ δεδμιέκμο βμκμηφπμο. Δπίζδξ, δ πθήνδ 

ζφιπηςζδ ηςκ ζζμεκγοιζηχκ γςκχκ ιεηαλφ δφμ πμζηζθζχκ δεκ ζδιαίκεζ υηζ οπάνπεζ 

πάκημηε απμοζία βεκεηζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ ιεηαλφ αοηχκ, απθά δεκ ιπμνεί κα 

ηαοημπμζδεεί. Οζ Marshall ηαζ Brown (1975) έδεζλακ υηζ ιυκμ ημ 25% ηςκ ιεηαθθάλεςκ, 

πμο πνμηαθμφκ ακηζηαηάζηαζδ αάζεςκ, μδδβμφκ ζε αθθαβέξ ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο 

ηςκ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ ηαζ επμιέκςξ ζε δθεηηνμθμνδηζηά ακζπκεφζζιεξ δζαθμνέξ. 

(Μπζκζάνδ, 2000). 

ζμκ αθμνά βεκζηά ζηζξ αζμπδιζηέξ ιεευδμοξ, δ αηνίαεζά ημοξ ιεζχκεηαζ ηαευηζ δ 

δθζηία, δ ηαηάζηαζδ ηςκ πνέικςκ υπςξ ηαζ  ημ πενζαάθθμκ επδνεάγμοκ ηδκ πανμοζία 

ηςκ πνςηεσκχκ εκυξ δεδμιέκμο βμκυηοπμο. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ ζζμεκγοιζημί δείηηεξ 

είκαζ βεκζηά εοημθυηενμζ ζηδκ ακάθοζή ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ δείηηεξ DNA ηαζ εα 

ιπμνμφζακ κα έπμοκ εθανιμβή εηεί υπμο οπάνπεζ πμθοιμνθζζιυξ ημοξ, έπμοκ ηεεεί 

ζήιενα ζε δεοηενεφμοζα ιμίνα, ηονίςξ απυ ηδκ αθιαηχδδ ελέθζλδ ηςκ ιμνζαηχκ 

δεζηηχκ ημο DNA (ςιανάηδξ, 2005). 

  

Μνξηαθέο κέζνδνη 

Ο ιεβάθμξ ανζειυξ πμζηζθζχκ πμο παναηδνείηαζ ζημ αιπέθζ ηαζ δ δοζημθία πμο 

πανμοζζάγεηαζ ηαηά ηδκ ηαοημπμίδζδ αοηχκ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ηθαζζζηχκ πθέμκ 

ιεευδςκ –αιπεθμβναθία, αιπεθμιεηνία-μζ πενζμνζζιμί ηςκ αζμπδιζηχκ ιεευδςκ ηαεχξ 

ηαζ δ ελέθζλδ πμο οπήνλε ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηζξ ηεπκζηέξ ηδξ ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ, 
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μδήβδζακ ζηδκ εθανιμβή κέςκ ιεευδςκ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ υζμ ημ δοκαηυκ 

πζμ αηνζαήξ ηαοημπμίδζδ ηδξ ηάεε πμζηζθίαξ. 

Έκα πνυαθδια πμο πανμοζζάζηδηε ζηζξ πνχηεξ ιμνζαηέξ ιεευδμοξ, ήηακ δ 

απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηδξ πενζβναθήξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ηάεε πμζηζθίαξ ηαζ 

ηαηά ζοκέπεζα εα έπνεπε κα βίκεζ δ αιπεθμβναθζηή ή/ηαζ δ αιπεθμιεηνζηή πενζβναθή 

ηάεε ιζαξ. ‟ έκακ ιεβάθμ ανζειυ εθθδκζηχκ πμζηζθζχκ υιςξ, αοηέξ μζ πενζβναθέξ δεκ 

έπμοκ βίκεζ πμηέ ή έβζκακ πνζκ απυ ανηεηά πνυκζα ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ δεκ είκαζ 

ζοβηνίζζια (Γναηυπμοθμξ, 2000). 

Σμ επυιεκμ αήια βζα ηδ δζάηνζζδ ηςκ πμζηζθζχκ ήηακ δ ακάθοζδ ζε επίπεδμ DNA, 

απυ ηδ ζηζβιή πμο ημ DNA απυ έκα θοηυ είκαζ ημ ίδζμ ζε υθα ηα ηφηηανα, ζε ηάεε ζζηυ 

ηαζ ζε ηάεε ζηάδζμ ακάπηολδξ ημο θοημφ. (Ακαβκςζηυπμοθμξ, 2003). Ακ ηαζ πνζκ απυ 

ηάπμζα πνυκζα δ απμιυκςζδ ημο DNA απυ θοηζηά ηφηηανα ήηακ ιζα ζπεηζηά δφζημθδ 

δζαδζηαζία, ζήιενα θαιαάκεηαζ απυ ηάεε δζαεέζζιμ είδμξ θοηζημφ ζζημφ, π.π. 

ηθδιαηίδεξ, θφθθα, ζηαθφθζα (Αααβζακκέθδ, 2005). 

θα ηα παναπάκς μδήβδζακ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ βεκεηζηχκ δεζηηχκ. Σμ ζεκάνζμ 

αοηυ δεκ είκαζ ηαζκμφνβζμ. Ο Μέκηεθ πνδζζιμπμίδζε ημκ 19μ αζχκα ζηα πεζνάιαηά ημο 

βεκεηζημφξ δείηηεξ ααζζζιέκμοξ ζημ θαζκυηοπμ. Οζ πενζμνζζιμί ηςκ δεζηηχκ αοηχκ 

μδήβδζακ ζηδκ ακάπηολδ άθθςκ πζμ πνήζζιςκ ηαζ ιε πζμ εονεία πνήζδ δεζηηχκ 

ααζζζιέκμζ ζημ DNA ηαζ είκαζ βκςζημί ςξ ιμνζαημί δείηηεξ (Agarwal et al., 2008). 

Οζ ιμνζαημί δείηηεξ είκαζ ηοπαία επζθεβιέκα ηιήιαηα ημο DNA, πςνίξ άιεζδ 

επίδναζδ ζημ θαζκυηοπμ ηαζ δεκ επδνεάγμκηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ, ιζαξ ηαζ αλζμπμζμφκ 

ημκ πμθοιμνθζζιυ πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδκ αθθδθμοπία ηςκ αάζεςκ ημο DNA 

(Υαηγυπμοθμξ, 2001). Πνμζθένμοκ έκα ιεβάθμ ανζειυ πθεμκεηηδιάηςκ έκακηζ ηςκ 

ζοιααηζηχκ εκαθθαηηζηχκ πμο ααζίγμκηαζ ζημ θαζκυηοπμ ηαζ αοηυ βζαηί είκαζ 

ζζημθμβζηά ηαεμθζημί  ακελανηήηςξ ημο ζηαδίμο ακάπηολδξ, δζαθμνμπμίδζδξ ή άιοκαξ  

ημο ηοηηάνμο, δεκ επδνεάγμκηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ηαεχξ ηαζ απυ πθεζμηνμπζηέξ ηαζ 

επζζηαηζηέξ επζδνάζεζξ (Agarwal et al., 2008). Δπεζδή είκαζ βεκεηζηά πανημβναθδιέκμζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ πθδεοζιχκ.  

Υάνδ ζημ επίηεοβια ηςκ ιμνζαηχκ δεζηηχκ, είκαζ ηχνα δοκαηυκ κα αβαίκμοκ άιεζα 

ζοιπενάζιαηα υζμκ αθμνά ζηδ βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ 

μνβακζζιχκ ζημ επίπεδμ DNA, πςνίξ ηζξ ζοβπέμοζεξ επζδνάζεζξ ημο πενζαάθθμκημξ 
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ηαζ/ή ηα ζθαθιέκα δεδμιέκα βεκεαθμβζηχκ δέκηνςκ. Γεκεηζηέξ ακαθφζεζξ ζε 

πθδεοζιμφξ ηαζ είδδ θοηχκ ηαζ γχςκ βζα ηαλζκμιζηέξ, ελεθζηηζηέξ ηαζ μζημθμβζηέξ 

ιεθέηεξ επςθεθήεδηακ ηνμιενά απυ ηδκ ακάπηολδ δζαθυνςκ ηεπκζηχκ ιε ιμνζαημφξ 

δείηηεξ. Κάεε ηεπκζηή ζηδνίγεηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ανπέξ αθθά δ εθανιμβή ημοξ έπεζ κα 

ηάκεζ ιε ημ κα ακαδεζηκφμοκ ηδκ παβηυζιζα πμζηζθμιμνθία. 

Γζα κα πανμοζζάγμοκ ηδ ιέβζζηδ πνδζζιυηδηα, πνέπεζ κα ζοβηεκηνχκμοκ ηα 

πενζζζυηενα απυ ηα παναηάης βκςνίζιαηα : 

 Να είκαζ πμθοιμνθζημί (ή δ ακ είκαζ δοκαηυκ φπανλδ πμθθχκ αθθδθμιυνθςκ βζα 

ηάεε βεκεηζηυ ηυπμ). 

 Να πανέπμοκ ζοκεπή/δζανηή εοηνίκεζα βεκεηζηχκ δζαθμνχκ. 

 Να δδιζμονβμφκ πμθθαπθμφξ, ακελάνηδημοξ ηαζ αλζυπζζημοξ δείηηεξ. 

 Να ζοκδέμκηαζ ιε δζαηνζημφξ θαζκμηφπμοξ. 

 Να ιδκ απαζημφκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ βμκζδίςια εκυξ μνβακζζιμφ. 

 Απθή ηθδνμκμιζηυηδηα, πμο ζηδκ ζδακζηή πενίπηςζδ εθέβπεηαζ απυ έκα 

βεκεηζηυ ηυπμ ιε ζοβηονίανπμοξ αθθδθμιυνθμοξ. 

 Να έπμοκ ρδθυ ζοκηεθεζηή ηθδνμκμιζηυηδηαξ. ηαεενυξ θαζκυηοπμξ ηάης απυ 

πμζηίθεξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ηαεχξ αλζμπμζείηαζ μ πμθοιμνθζζιυξ πμο 

πανμοζζάγεηαζ ζηδκ αθθδθμοπία ηςκ αάζεςκ ημο DNA ηαζ υπζ ζηδκ παναθθαηηζηυηδηα 

ηδξ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ. 

 Να είκαζ δζάζπανημζ ζε υθμ ημ βμκζδίςια ηαζ ζηδκ ζδακζηή πενίπηςζδ κα 

ανίζημκηαζ ζε ζζμηαηακμιή  

 Να είκαζ ακελάνηδημζ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηαζ ημο θαζκμηφπμο ημο θοημφ. 

 Ζ ιεεμδμθμβία ακαβκχνζζδξ κα ιδκ ημζηίγεζ πμθφ, κα ιδκ έπεζ ανκδηζηέξ 

ζοκέπεζεξ ζημ θοηυ ηαζ κα είκαζ εφημθδ ηαζ δοκαηή ηαηά ηα κεανά ζηάδζα ακάπηολδξ ηςκ 

θοηχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα υηακ ηα θοηά ακαπηοπεμφκ ηυζμ, χζηε κ‟ απμιμκςεεί 

ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα DNA (Υαηγυπμοθμξ, 2001).  

Γοζηοπχξ ηαιία ηεπκζηή ιε ιμνζαημφξ δείηηεξ είκαζ ζδακζηή βζα ηάεε πενίπηςζδ. Οζ 

ηεπκζηέξ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ζε ζδιακηζηά ζδιεία υπςξ ζηδκ αθεμκία ζημ 

βμκζδίςια, ζημ επίπεδμ ημο πμθοιμνθζζιμφ πμο ακζπκεφεηαζ, ζηδκ ελεζδίηεοζδ ςξ πνμξ 

ημκ βεκεηζηυ ηυπμ, ζηδκ επακαθδρζιυηδηα (reproducibility), ζηα ηεπκζηά ιέζα ηαζ ζημ 

ηυζημξ (Πίκαηαξ 1) (Agarwal et al., 2008) 

 



Γενετική Ταυτοποίηςη Κυπριακών Ποικιλιών Αμπέλου με τη Χρήςη Μικροδορυφόρων 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ  21 
 

Πίλαθαο 1 φβηνζζδ δζάθμνςκ ζοπκά πνδζζιμπμζμφιεκςκ ηεπκζηχκ ιμνζαηχκ δεζηηχκ 

 

 

Αθζνλία 
Δπαλαιε- 

ςηκφηεηα 

Βαζκφο 

πνιπκνξθηζκνχ 

Δμεηδίθεπζε 

γελεηηθνχ 

ηφπνπ 

Απαηηνχκελνο 

Σερληθφο 

εμνπιηζκφο 

Απαηηνχκελε 

Πνζφηεηα 

DNA 

Δθαξκνγή 

RFLP Τρδθή Τρδθή Μέηνζμξ Ναζ Τρδθυξ Μεβάθδ 
Φοζζηή 

Υανημβνάθδζδ 

RAPD Τρδθή Υαιδθή Μέηνζμξ πζ Υαιδθυξ Μζηνή 
ήιακζδ 

βμκζδίμο 

SSR Μέηνζα Μέηνζα Μέηνζμξ πζ Μέηνζμξ Μζηνή 
Γεκεηζηή 

πμζηζθμιμνθία 

SSCP Υαιδθή Μέηνζα Υαιδθυξ Ναζ Μέηνζμξ Μζηνή 

SNP 

πανημβνάθδζδ 

αθθδθμιυνθςκ 

CAPS Υαιδθή Τρδθή Υαιδθυξ Ναζ Τρδθυξ Μζηνή 
ήιακζδ 

βμκζδίμο 

SCAR Υαιδθή Τρδθή Μέηνζμξ Ναζ Μέηνζμξ Μζηνή 
Φοζζηή 

πανημβνάθδζδ 

AFLP Τρδθή Τρδθή Μέηνζμξ πζ Μέηνζμξ Μέηνζα 
ήιακζδ 

βμκζδίμο 

IRAP/ 

REMAP 
Τρδθή Τρδθή Μέηνζμξ Ναζ Τρδθυξ Μζηνή 

Γεκεηζηή 

πμζηζθμιμνθία 

RAMPO Μέηνζα Μέηνζα Μέηνζμξ Nαζ Τρδθυξ Μζηνή 
Γεκεηζηή 

πμζηζθμιμνθία 

 

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism - Πμθοιμνθζζιυξ Μεβέεμοξ Πενζμνζζηζηχκ 

Σιδιάηςκ DNA 

RAPD  Random Amplification of Polymorphic DNA - Σοπαίμ Δκζζποιέκμ Πμθοιμνθζηυ DNA 

AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism - Πμθοιμνθζζιυξ Μήημοξ Δκζζποιέκςκ 

Σιδιάηςκ  

IRAP/REMAP Inter-Retrotransposon Amplified Polymorphism/REtrotransposon-Microsatellite 

Amplified Polymorphism 

SSR Simple Sequence Repeats  

SSCP Single-strand Conformation Polymorphism 

CAPS Cleavage Amplified Polymorphic Sequence 

SCAR Sequence Characterized Amplification Region 
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Κάπμζμζ ιμνζαημί δείηηεξ ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιμζ επεζδή είκαζ ζοκ-επζηναηείξ ηαζ 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε πεζνάιαηα ελέθζλδξ. Άθθμζ, ιπμνμφκ κα ακζπκεφζμοκ  

ηδκ „πμζηζθυηδηα‟ ζε έκα εονφ θάζια εζδχκ, εκχ άθθμζ έπμοκ ιεβαθφηενδ 

επακαθδρζιυηδηα ιεηαλφ ηςκ ενβαζηδνίςκ (Μδκάξ, 1999).  

ε βεκζηέξ βναιιέξ δ επζθμβή ηδξ ηεπκζηήξ εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ αλζμπζζηία, 

εοημθία ζηδκ ακάθοζδ, ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηαζ απμηάθορδ πμθοιμνθζζιχκ 

(Agarwal et al., 2008).  

Έκαξ ιμνζαηυξ δείηηδξ ιπμνεί κα είκαζ ιία πνςηεΐκδ ή έκα κμοηθεσκζηυ μλφ. Οζ 

πνςηεσκζηήξ θφζεςξ είκαζ πνςηεΐκεξ είηε ηςκ ζπυνςκ είηε ηδξ βφνδξ. Καζ ηα δφμ αοηά 

ιένδ ημο θοημφ απμηεθμφκ πθμφζζα πδβή πνςηεσκχκ ηυζμ ζε πμζυηδηα υζμ ηαζ 

πμζυηδηα. Απμηεθμφκ ηαζ ηα δφμ ηαεμνζζιέκα ζδιεία ηδξ ακάπηολδξ εκυξ θοημφ ηαζ βζα 

αοηυ μζ ηοπυκ πνςηεΐκεξ πμο ελάβμκηαζ απυ αοηά ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ζοβηνίζζιμ 

ηαζ επακαθήρζιμ ιέβεεμξ ζηζξ πμζηζθίεξ ή ηα είδδ πμο ιεθεημφκηαζ. 

Οζ πνςηεσκζημί δείηηεξ πνδζζιμπμζμφκ ζζμέκγοια ηαζ αθθμέκγοια ηα μπμία είκαζ 

δζαθμνεηζηέξ ιμνζαηέξ ιμνθέξ εκυξ εκγφιμο πμο ιμζνάγμκηαζ ιζα ηαηαθοηζηή δνάζδ. 

ηα ζζμέκγοια ημ έκγοιμ ηςδζημπμζείηαζ απυ πενζζζυηενμοξ απυ έκα βεκεηζημφξ ηυπμοξ 

εκχ ζηα δε αθθμέκγοια ηςδζημπμζείηαζ απυ δζαθμνεηζηά αθθδθυιμνθα ζε έκα βεκεηζηυ 

ηυπμ.  

Ζ ιεεμδμθμβία πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ πνςηεσκζηχκ δεζηηχκ 

είκαζ δ ελήξ : 

 Δλαβςβή πνςηεσκχκ 

 Γζαπςνζζιυξ πνςηεσκχκ ιε δθεηηνμθυνδζδ 

 Οπηζημπμίδζδ ηςκ πνςηεσκχκ ζηδκ πδηηή ιε αάρζιμ 

 Ακάθοζδ ηςκ ιμηίαςκ πμο δζαιμνθχκμοκ μζ πνςηεσκζηέξ γχκεξ 

 

Οζ ηεπκζηέξ ηςκ κμοηθεμηζδζηήξ θφζδξ ιμνζαηχκ δεζηηχκ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε 

δφμ ηαηδβμνίεξ: (1) ηεπκζηέξ ιδ ααζζζιέκεξ ζε PCR (polymerase chain reaction) ή 

ηεπκζηέξ οανζδζζιμφ ηαζ (2) ηεπκζηέξ ααζζζιέκεξ ζε PCR. 

 



Γενετική Ταυτοποίηςη Κυπριακών Ποικιλιών Αμπέλου με τη Χρήςη Μικροδορυφόρων 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ  23 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΖ ΒΑΗΜΔΝΔ Δ PCR 

 

ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΜΟ ΜΔΓΔΘΟΤ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΏΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ DNA (RFLP) 

 

Ζ ιεεμδμθμβία RFLP ααζίγεηαζ ζε δφμ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα 

ζηδ ιμνζαηή αζμθμβία, ζηδκ πέρδ ημο DNA απυ έκγοια πενζμνζζιμφ ηαζ ζηδ ιεηαθμνά 

ημο DNAζε θίθηνα ηα μπμία οανζδίγμοκ ι‟ έκα ζδιαζιέκμ ηιήια DNA ηαηά Southern. 

Σα έκγοια πενζμνζζιμφ ηυαμοκ ημ πμθφπθμημ βμκζδίςια ηςκ μνβακζζιχκ ζε 

δζαηνζηά ηιήιαηα ζοβηεηνζιέκμο ιεβέεμοξ εθαηηχκμκηαξ ηδκ πμθοπθμηυηδηα. 

Πμθοιμνθζζιυξ παναηδνείηαζ ζ‟ έκα πνυηοπμ πενζμνζζιέκςκ ηιδιάηςκ DNA υηακ 

ζοιαεί ηάπμζα ιεηάθθαλδ, έθθεζρδ ή πνμζεήηδ αάζδξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ 

ακαβκχνζζδξ απυ ημ έκγοιμ πενζμνζζιμφ ηαζ επίζδξ ιπμνεί κα ζοιαεί ηαζ απυ ηδ 

δδιζμονβία ή ελάθεζρδ ιζαξ κέαξ εέζδξ ακαβκχνζζδξ απυ έκεεζδ ή απαθεζθή πενζμπχκ 

DNA. ηακ βμκζδζςιαηζηυ DNA ηυαεηαζ ι‟ έκα έκγοιμ πενζμνζζιμφ ηυηε ημ πνυηοπμ 

ηςκ ηιδιάηςκ ζηδκ πδηηή αβανυγδξ δεκ είκαζ δζαηνζηυ αθθά δζάποημ. Σμ πνυηοπμ ηςκ 

πμθοιμνθζηχκ γςκχκ ειθακίγεηαζ ιεηά απυ οανζδζζιυ ιε ημκ ακζπκεοηή ναδζεκενβά 

ζδιαζιέκμ ή πδιζηά ηνμπμπμζδιέκμ (Υαηγυπμοθμξ, 2001). 

Οζ δείηηεξ RFLP ιεηαλφ άθθςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ πμζηζθζχκ, 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ηυπμο ηαηαβςβήξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο θοημφ (είδμξ ή πμζηζθία), 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ (δζαιυνθςζδ) ιμνζαηχκ δεζηηχκ βζα ηδ 

πανημβνάθδζδ ημο βεκεηζημφ οθζημφ ηαζ ηδκ εφνεζδ βμκζδίςκ πμο επδνεάγμοκ πμζμηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ θοηχκ (Soller et al., 1983). Έηζζ, μζ RFLP δείηηεξ ιπμνμφκ κα 

εεςνδεμφκ ςξ „βεκεηζημί ηυπμζ‟ ηαζ κ‟ αλζμπμζδεμφκ ςξ θαζκμηοπζηά παναηηδνζζηζηά 

ζημοξ απμβυκμοξ δζαζηαονχζεςκ. 

Ζ ιεεμδμθμβία αοηή είκαζ αλζυπζζηδ ηαζ ακελάνηδηδ απυ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ 

ζοκεήηεξ ηαζ ανίζηεζ εθανιμβή ζε ανηεηά θοηζηά είδδ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ δ 

άιπεθμξ (ςιανάηδξ, 2005). Με ηδκ ακάθοζδ RFLP επζπεζνήεδηε βζα πνχηδ θμνά δ 

πνδζζιμπμίδζδ ημο DNA βζα ηδ ιεθέηδ, ηαοημπμίδζδ ηαζ δζάηνζζδ εζδχκ ηαζ πμζηζθζχκ 

αιπέθμο, ιε ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα (Μπζκζάνδ, 2000). 

Οζ Striem et al., 1990; Yamamoto et al.,1991; Bourquin et al., 1991;1992;1993; 

Mauro et al., 1992; Thomas et al., 1994,  πανημβνάθδζακ επζηοπχξ πμζηζθίεξ, οπμηείιεκα 
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ηαζ ηθχκμοξ ηδξ αιπέθμο. Οζ Bourquin et al., (1992) πνδζζιμπμίδζακ ηδκ ακάθοζδ 

RFLP, ιε DNA πμο απμιμκχεδηε απυ ημ λφθμ ημο θοημφ, βζα κα δζαηνίκμοκ 16 απυ ηα 

πθέμκ ζδιακηζηά οπμηείιεκα αιπέθμο. To 1995, μζ Guerra ηαζ Meredith εηηυξ ημο υηζ 

ηαηάθενακ κα δζαηνίκμοκ ηαζ ηα 9 οπμηείιεκα πμο ήεεθακ κα ζοβηνίκμοκ (οανίδζα 

Berlandieri x Riparia), επζαεααίςζακ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ Walker ηαζ Liu (1995), μζ 

μπμίμζ ιε ζζμεκγοιζηή ακάθοζδ ανήηακ υηζ ηα δφμ απυ ηα οπμηείιεκα πανμοζίαζακ ημκ 

ίδζμ ααειυ βεκεηζηήξ μιμζυηδηαξ (ίδζμ βμκυηοπμ). Οζ Bowers ηαζ Meredith ημ 1996, 

πνδζζιμπμίδζακ ηδ ιέεμδμ αοηή βζα κα ανμοκ ηδ βεκεηζηή ζπέζδ ιεηαλφ 33 εονέςξ 

ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ ημο είδμοξ V. vinifera. Οζ Lin ηαζ Walker ημ 1997, δζέηνζκακ 

μηηχ οπμηείιεκα αιπέθμο, πνδζζιμπμζχκηαξ υιςξ DNA πμο απμιμκχεδηε απυ ημ λφθμ. 

Oζ Yamamoto et al., (1998), πνδζζιμπμίδζακ ζηδκ RFLP ιέεμδμ, ηιήια δζαβμκζδίμο ημο 

rDNA βζα κα ακαθφζμοκ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ άβνζςκ πμζηζθζχκ ηδξ Κμνέαξ, Ηαπςκίαξ ηαζ 

Κίκαξ ηαζ έδεζλακ υηζ υθα ηα οπυ ελέηαζδ είδδ ηαζ πμζηζθίεξ ημο Vitis είπακ ημ δζηυ ημοξ 

πνυηοπμ ιε ηάπμζεξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηα δείβιαηα. 

Οζ Gogorcena et al. (1993), δεκ ηαηάθενακ κα δζαηνίκμοκ ιε εοπένεζα 5 πμζηζθίεξ 

ημο V. vinifera ηαζ 9 ηθχκμοξ ηδξ πμζηζθίαξ Pinot noir, υπςξ ηαζ μζ Bourqiun et al. 

(1995), πμο εκχ ηαοημπμίδζακ 22 οπμηείιεκα αιπέθμο, δεκ ηαηάθενακ κα δζαηνίκμοκ 

εκκέα ηθχκμοξ ημο οπμηεζιέκμο 3309C. 

Οζ δείηηεξ είκαζ ζπεηζηά ανηεηά πμθοιμνθζημί, ηθδνμκμιμφκηαζ ιε ζοβηονίανπμ 

ηνυπμ ηαζ έπμοκ ορδθυ νοειυ επακαθδρζιυηδηαξ. Δλαζηίαξ ηδξ πανμοζίαξ ημοξ ζε υθμ 

ημ βμκζδίςια, ηδξ ορδθήξ ημοξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ελεζδίηεοζδξ ημο βμκζδζαημφ 

ημοξ ηυπμο, ηαηέπμοκ ορδθή εέζδ ακάιεζα ζημοξ άθθμοξ δείηηεξ. Ζ ιέεμδμξ αοηή έπεζ 

πμθφ ηαθή επακαθδρζιυηδηα ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ ιεευδμοξ αθμφ ηα απμηοπχιαηα 

DNA ιπμνμφκ κα ακαθοεμφκ πμθθέξ θμνέξ ιε ηαεανζζιυ ηδξ ιειανάκδξ ηαζ 

επακοανζδζζιυ  (ζοκήεςξ μηηχ ιε δέηα θμνέξ) ιε δζαθμνεηζημφξ RFLP πνμαβςβείξ 

(Αgarwal et al., 2008). 

Πανά ηα ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα, δ ιέεμδμξ δεκ εθανιυζηδηε εονέςξ ζηδ 

δζάηνζζδ πμζηζθζχκ αιπέθμο ελαζηίαξ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο πανμοζζάγεζ, υπςξ δ 

δοζπένεζα ζηδκ εθανιμβή ηδξ (ακαβηαία δ πνδζζιμπμίδζδ ναδζεκενβχκ ζδιαζιέκςκ 

ακζπκεοηχκ βζα κα βίκμοκ μναηά ηα δζαθμνεηζηά ηιήιαηα ημο DNA, πμο πανάπεδηακ ιε 

ηδ πνήζδ ηςκ πενζμνζζηζηχκ εκγφιςκ) ηαζ δ ακαβηαζυηδηα ηδξ βκχζδξ ηδξ αθθδθμοπίαξ 
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ημο DNA (Μπζκζάνδ, 2000). Δπίζδξ, επεζδή δ ιεεμδμθμβία ααζίγεηαζ ζημκ 

πμθοιμνθζζιυ ηςκ ιμνζαηχκ δεζηηχκ, ζε μνζζιέκα είδδ είκαζ δφζημθμ κα ανεεεί 

πμθοιμνθζζιυξ ιεηαλφ πμζηζθζχκ ή αηυιςκ ημο ζδίμο είδμοξ ηαζ πνέπεζ κα βίκμοκ 

ανηεημί ζοκδοαζιμί ακζπκεοηή ηαζ πενζμνζζηζημφ εκγφιμο βζα κα ανεεεί ηάπμζμξ 

πμθοιμνθζζιυξ πμο ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί. (Υαηγυπμοθμξ, 2001). Δίκαζ ιία ιέεμδμξ 

πνμκμαυνα, πμο απαζηεί ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ηαθήξ πμζυηδηαξ βμκζδζςιαηζημφ DNA υπςξ 

ηαζ αηνζαά ηαζ ναδζεκενβά/ημλζηά ζημζπεία Οζ πενζμνζζιμί αοημί μδήβδζακ ζηδκ 

επζκυδζδ ιζαξ άθθδξ ζεζνάξ ιεευδςκ, βκςζηέξ ςξ ηεπκζηέξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδ PCR 

(Αgarwal et al., 2008). 

 

ΣΔΥΝΗΚE ΒΑΗΜEΝΔ Δ PCR 

 

Σερληθή PCR 

Ζ αθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ πμθοιενάζδξ (PCR) είκαζ ιία απθή ηεπκζηή βζα 

εκίζποζδ επζεοιδηήξ αθθδθμοπίαξ, αηυια ηαζ απεζνμεθάπζζηδξ, ζε εηαημιιφνζα θμνέξ 

ζε ιενζηέξ χνεξ. Ζ δζαδζηαζία απμηεθείηαζ απυ ηνία ζηάδζα : 

ηάδην κεηνπζίσζεο 

 Γζάζπαζδ οδνμβμκζηχκ δεζιχκ ιε ακφρςζδ εενιμηναζίαξ ηαζ ζπδιαηζζιυξ 

ιμκυηθςκςκ αθοζίδςκ. 

 Έκα έςξ ιενζηά θεπηά ζημοξ 94-96
μ
  

ηάδην επαλαζύλδεζεο 

 Με ιείςζδ εενιμηναζίαξ μζ εηηζκδηέξ ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ 

ζοιπθδνςιαηζηέξ ιμκυηθςκεξ αθοζίδεξ  

 Έκα έςξ ιενζηά θεπηά ζημοξ 50-65
μ
. 

ηάδην επηκήθπλζεο 

 Ζ DNA πμθοιενάζδ ζοκεέηεζ ιία ζοιπθδνςιαηζηή αθοζίδα ηδξ ιήηναξ DNA ιε 

ηαηεφεοκζδ απυ ημ 5΄ άηνμ πνμξ ημ 3΄. Δπζθέβεηαζ ηέημζα εενιμηναζία χζηε κα 

επζηοβπάκεηαζ δ ιέβζζηδ ή ημκηά ζηδ ιέβζζηδ δναζηζηυηδηα ημο εκγφιμο. 

 Έκα έςξ ιενζηά θεπηά ζημοξ 72
μ
 

Σα ηνία αοηά ζηάδζα απμηεθμφκ έκα ηφηθμ ηαζ μζ ηφηθμζ ζε ιία ακηίδναζδ PCR 

είκαζ ιέπνζ 40 θμνέξ. Σμ δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ απμηεθείηαζ απυ ηδ ιήηνα DNA, ημ 

ιείβια δεμλοκμοηθεμηζδίςκ (dNTPs), ημοξ εηηζκδηέξ, ημ νοειζζηζηυ δζάθοια ιε 



Γενετική Ταυτοποίηςη Κυπριακών Ποικιλιών Αμπέλου με τη Χρήςη Μικροδορυφόρων 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ  26 
 

πθςνζμφπμ ιαβκήζζμ (MgCl2) ηαζ ηδκ DNA πμθοιενάζδ Ζ ηακμκζημπμίδζδ ηςκ 

ζοζηαηζηχκ ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ ηςκ ηφηθςκ ηδξ ακηζβναθήξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ 

επακαθδρζιυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ. 

Με ηδκ ακαηάθορδ ηδξ PCR ιεευδμο, έπεζ πενζβναθεί θεπημιενχξ έκαξ ιεβάθμξ 

ανζειυξ πνμζεββίζεςκ βζα ιζα ζεζνά ιμνζαηχκ δεζηηχκ ααζζζιέκςκ ζηδ PCR, ηαζ αοηυ 

μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ απθυηδηα ηδξ ιεευδμο ηαζ ζηδ ιεβάθδ πζεακυηδηα επζηοπίαξ. Ζ 

πνήζδ ηοπαίςκ εηηζκδηχκ λεπέναζε ημκ πενζμνζζιυ ηδξ βκχζδξ ηδξ αθθδθμοπίαξ βζα 

PCR ηαζ έηακε πζμ εφημθδ ηδκ ακάπηολδ βεκεηζηχκ δεζηηχκ βζα πμθθαπθέξ πνήζεζξ 

(Agarwal et al., 2008). Οζ ηεπκζηέξ πμο ακήημοκ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία δζαθένμοκ ςξ 

πνμξ ημ ιήημξ ηαζ αθθδθμοπία ηςκ εηηζκδηχκ, ηδκ αοζηδνυηδηα ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ PCR 

ηαζ ηδ ιεεμδμθμβία δζαπςνζζιμφ ηαζ ακίπκεοζδξ ηςκ ηιδιάηςκ (Karp and Edwards, 

1997) ηαζ ιπμνμφκ κα οπμδζαζνεεμφκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ :  

1) ζ΄αοηέξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ PCR ιε ηοπαίμοξ εηηζκδηέξ ή ηεπκζηέξ ιε ιδ-

ελεζδζηεοιέκεξ αθθδθμοπίεξ (sequence non-specific techniques) ηαζ  

2) ζ΄αοηέξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδ PCR ιε ελεζδζηεοιέκεξ ζημπεοιέκεξ αθθδθμοπίεξ 

(sequence targeted PCR-based techniques) (Αgarwal et al., 2008). 

 

1) ΓΔΗΚΣΔ ΒΑΗΜΔΝΟΗ ΣΖΝ PCR ΜΔ ΣΤΥΑΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΣΔ (ARBITRARILY 

PRIMED PCR-BASED MARKERS) 

 

ΣΤΥΑΙΟ ΔΝΙΥΤΜΔΝΟ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΚΟ DNA (RAPD) 

 

Ζ ιέεμδμξ ημο ηοπαίμο εκζζποιέκμο πμθοιμνθζημφ DNA ααζίγεηαζ ζηδκ ακάπηολδ 

ιμνζαηχκ δεζηηχκ ιε ηδ πνήζδ ηοπαίςκ εηηζκδηχκ, ηονίςξ δεηαιενχκ, ζε ακηίδναζδ 

αθοζζδςηήξ πμθοιενάζδξ (PCR) ιε ηδ εενιμακεεηηζηή πμθοιενάζδ TaqI ηαζ έκα ιυκμ 

εηηζκδηή ακά ακηίδναζδ (Υαηγυπμοθμξ, 2001). Ακηθεί (deduce) DNA πμθοιμνθζζιμφξ 

πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ επακαδζαηάλεζξ ή δζαβναθέξ ζηα  εκδζάιεζα ηςκ δεζιεοηζηχκ 

άηνςκ ηςκ μθζβμκμοηθεμηζδζηχκ εηηζκδηχκ ζημ βμκζδίςια πνδζζιμπμζχκηαξ ιζηνέξ 

ηοπαίεξ μθζβμκμοηθεμηζδζηέξ αθθδθμοπίεξ (ιέπνζ 10 αάζεζξ) (Agarwal et al., 2008). Ζ 

ιεεμδμθμβία αοηή είκαζ πμθφ απμηεθεζιαηζηή ζηδ ζάνςζδ πθδεοζιχκ, ζηδκ εφνεζδ 
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πμζηζθμιμνθίαξ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηαζ ζηδκ εφνεζδ ιμνζαηχκ δεζηηχκ ζε ελεζδζηεοιέκεξ 

πενζμπέξ ημο βμκζδζχιαημξ πςνίξ ηδκ ακάβηδ θεπημιενμφξ βεκεηζημφ πάνηδ 

(Υαηγυπμοθμξ, 2001).  

Σα εκζζποιέκα ηιήιαηα δδιζμονβμφκηαζ ιυκμ ζηζξ πενζμπέξ ημο βμκζδζχιαημξ πμο 

οανζδίγεζ μ εηηζκδηήξ ιε ηαηάθθδθμ πνμζακαημθζζιυ ζε ιζα απυζηαζδ 300 έςξ 3.000 

αάζεζξ. Σα ιμκυηθςκα ιυνζα ημο βμκζδζςιαηζημφ DNA, ιεηά απυ απμδζάηαλδ, 

οανζδίγμοκ ηαηά πνμηίιδζδ ιε ημκ εηηζκδηή θυβς ηδξ αολδιέκδξ ζοβηέκηνςζήξ ημοξ 

ζημ δζάθοια. Αημθμφεςξ, δ εενιμακεεηηζηή πμθοιενάζδ, πμθοιενίγεζ ιε ηαηεφεοκζδ 

5΄→3΄ υηακ οπάνπεζ εηηζκδηήξ ιε εθεφεενμ 3΄- ΟΖ ηαζ ιήηνα (ιμκυηθςκμ DNA). Σα 

πνμσυκηα ηδξ εκίζποζδξ ημο πμθοιενζζιμφ δζαπςνίγμκηαζ ζε δθεηηνμθυνδζδ αβανυγδξ ή 

πμθοαηνοθαιίδδξ ηαζ βίκμκηαζ μναηά ιε πνχζδ ζοκήεςξ ανςιζμφπμο αζεζδίμο. 

Δίκαζ δεδμιέκμ υηζ δ ιεεμδμθμβία απμιυκςζδξ ημο DNA ηαζ μζ ζοκεήηεξ ηαηά ηδκ 

ακηίδναζδ ημο PCR παναιέκμοκ ζηαεενέξ. Σα δζαθμνεηζηά αθθδθυιμνθα δζαπςνίγμκηαζ 

απυ ηδκ πανμοζία ή απμοζία εκυξ πνμσυκημξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ιεβέεμοξ, ιε 

απμηέθεζια κα ιπμνμφκ κα ηαηαιεηνδεμφκ πμθθαπθέξ βεκεηζηέξ εέζεζξ ζε ιζα ιυκμ 

ακηίδναζδ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ηα πνμσυκηα ημο πμθοιενζζιμφ κα δζαπςνίγμκηαζ 

ζπεηζηά εφημθα, ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ, ζηδκ δθεηηνμθυνδζδ. 

Οζ ζοκεήηεξ ηδξ ακηίδναζδξ PCR είκαζ ηέημζεξ χζηε κα ιπμνμφκ κα  ειθακζζημφκ 

ιέπνζ ηαζ 20 γχκεξ. Ζ ζηακυηδηα αοηή ηςκ RAPD κα πανάβμοκ πμθθαπθέξ γχκεξ 

πνδζζιμπμζχκηαξ έκακ εηηζκδηή έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ άιεζδ ηαζ ηαπεία ελέηαζδ ηαζ 

εηηίιδζδ πμθθαπθχκ βεκεηζηχκ ηυπςκ ιε ηδ πνήζδ ιυκμ ιενζηχκ εηηζκδηχκ ζε 

ακελάνηδηεξ ακηζδνάζεζξ PCR. Δίκαζ ιζα ιεεμδμθμβία απθή, δεκ απαζηείηαζ 

ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, ημ ηυζημξ δεκ είκαζ ζδζαίηενα ορδθυ ηαζ δεκ είκαζ πνμκμαυνα.  

Ζ ζηαεενυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ ααζίγεηαζ ζηδκ εθανιμβή αοζηδνχκ ζοκεδηχκ 

εκίζποζδξ ημο πμθοιμνθζημφ DNA. Καηά ζοκέπεζα ημ ιεβαθφηενμ ιεζμκέηηδια ηδξ 

ιεευδμο αοηήξ είκαζ  ηα ιδ ζοβηνίζζια απμηεθέζιαηα ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ 

ενβαζηδνίςκ ηαζ αοηυ βζαηί ημ ηάεε ενβαζηήνζμ πνδζζιμπμζεί α) δζαθμνεηζηή 

ιεεμδμθμβία ηαηά ηδκ απμιυκςζδ ημο DNA α) δζαθμνεηζηέξ εενιμακεεηηζηέξ DNA 

πμθοιενάζεξ ζηζξ ακηζδνάζεζξ PCR ηαζ β) δζαθμνεηζηέξ PCR ζοζηεοέξ (Υαηγμπμφθμξ, 

2001). 

Οζ πνχηεξ εθανιμβέξ ηδξ ιεευδμο ζηδκ άιπεθμ έβζκακ ημ 1993 (Βusher et al.; 
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Bourquin et al.; Jean-Jaques et al.). Με ηδ αμήεεζα ηςκ RAPDs δείπεδηε υηζ δ πμζηζθία 

Silvaner δεκ είκαζ έκαξ απυ ημοξ βεκκήημνεξ ηδξ βενιακζηήξ πμζηζθίαξ Muller-Thurgau. 

Δπζηναημφζε δ εεςνία υηζ δ πμζηζθία Muller-Thurgau είκαζ απμηέθεζια ηδξ 

δζαζηαφνςζδξ Silnaner x Riesling αθθά ιε ηδ ιέεμδμ αοηή απμηθείζηδηε δ πμζηζθία 

Silvaner ςξ δ βεκκήημναξ. (Buscher et al., 1994). 

Πανυιμζεξ ενβαζίεξ έβζκακ βζα ηδκ εφνεζδ ηδξ βεκεηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ 

πμζηζθζχκ Riesling (μιάδα Βμονβμοκδίαξ), ηςκ Pinot ηαζ ηςκ Chardonnay blanc, 

Chardonnay musqué (Tschammer ηαζ Zyprian, 1994). 

Οζ Grando et al., (1995) επζπείνδζακ κα οπμθμβίζμοκ ηδ βεκεηζηή δζαθμνά ιεηαλφ 

πμζηζθζχκ vinifera ηαζ ημο V. vinifera ssp. silvestris. Βνέεδηε ιζα ορδθή μιμζμβέκεζα 

ιεηαλφ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ vinifera εκχ δε ζδιεζχεδηε δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ 

ηαθθζενβμφιεκςκ ηαζ αβνίςκ εζδχκ. Δπίζδξ, ημ 1996, ιεθέηδζακ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ 

άβνζςκ αιπεθζχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ δφμ ζαπςκζηχκ εζδχκ. 

Οζ Bowers ηαζ Meredith ημ 1996 ακέθενακ ηδ πνήζδ ηςκ ιεευδςκ RFLP ηαζ RAPD 

βζα ηδ ιεθέηδ ζοββέκεζαξ ιεηαλφ δοηζηχκ πμζηζθζχκ ημο V. vinifera εκχ μζ Yamamoto et 

al. (1998), πνδζζιμπμίδζακ ηδ RAPD ιέεμδμ βζα ηδκ ακάθοζδ άβνζςκ αιπεθζχκ ηδξ 

Ακαημθζηήξ Αζίαξ υπςξ ηαζ ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ ηαζ ιεθέηδζακ ηδ θαζκεηζηή 

ημοξ ζπέζδ. Ο δζαπςνζζιυξ άβνζςκ ηαζ ηαθθζενβμφιεκςκ πμζηζθζχκ ήηακ ζαθήξ υπςξ 

ηαζ ιεηαλφ ακαημθζηχκ ηαζ δοηζηχκ πμζηζθζχκ. Σμ ζφιπθεβια υιςξ ηςκ ηεθεοηαίςκ δφμ 

ήηακ δζαπςνζζιέκμ απυ αοηυ ηςκ V. labrusca ηαθθζενβεζχκ. 

Αηυια, είκαζ δοκαηή δ δζάηνζζδ ηαζ δ ηαοημπμίδζδ ηαζ εκηυξ ηςκ πμζηζθζχκ (Collins 

ηαζ Symons, 1993) Σδ ιεηαλφ ηαζ εκηυξ ηςκ πμζηζθζχκ βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία, 

ιεθέηδζακ ιε ηαθά απμηεθέζιαηα μζ Moreno et al., ημ 1995. Μεθεηήεδηακ μζ 

πμθοιμνθζζιμί ιεηαλφ 31 δεζβιάηςκ ηαζ δζαπςνίζηδηακ ιε αάζδ αλζυπζζηεξ γχκεξ υθεξ 

μζ πμζηζθίεξ ηαζ ιενζημί απυ ημοξ ηθχκμοξ. Δπζαεααζχεδηακ ζοκςκοιίεξ ηαζ 

δζαπζζηχεδηε ηαζ ιία μιςκοιία. Οζ Ye et al., (1998) δζαπχνζζακ ηζξ πμζηζθίεξ ηαζ 

ηθχκμοξ πμο ιεθέηδζακ ζε δφμ ηονίςξ μιάδεξ, V. vinifera L ηαζ V. x Labruscana Bailey. 

Γεκ απμηαθφθεδηε υιςξ πμζηζθμιμνθία ιεηαλφ βκςζηχκ ηθχκςκ ημο Chardonnay ηαζ 

ημο Pinot noir. 

Ζ ιεθέηδ πμζηζθζχκ πμο ακήημοκ ζηα οπμβέκδ Euvitis ηαζ Muscadinia έδεζλε υηζ μ 

πμθοιμνθζζιυξ ήηακ παιδθυηενμξ ζηζξ πμζηζθίεξ πμο ακήημοκ ζημ ίδζμ οπμβέκμξ. Σα 
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απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ DNA ζοιθςκμφκ ιε αοηά ηδξ ακάθοζδξ ηςκ ζζμεκγφιςκ, δ 

μπμία δείπκεζ υηζ μζ πμζηζθίεξ ηςκ εζδχκ ημο Muscadinia πανμοζζάγμοκ ιζηνυ ανζειυ 

αθθδθμιυνθςκ ιε ηζξ πμζηζθίεξ ηςκ εζδχκ ημο Euvitis (Qu et al., 1996). 

ζμκ αθμνά ηα οπμηείιεκα ηδξ αιπέθμο, μζ This et al., (1997) απμιυκςζακ DNA 

απυ ημ λφθμ 30 οπμηεζιέκςκ ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ δφμ εηηζκδηέξ ηαοημπμζήεδηακ 23 

απυ ηα 30 οπμηείιεκα εκχ ιε ηδκ πνμζεήηδ αηυιδ εκυξ εηηζκδηή ηαοημπμζήεδηακ υθα 

ηα οπμηείιεκα. Οζ Bauer ηαζ Zyprian (1997) πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ εζδζηέξ αθθδθμοπίεξ 

ηςκ δεζηηχκ, ανήηακ υηζ ηα πέκηε οπμηείιεκα πμο πνδζζιμπμίδζακ ήηακ δζαθμνεηζηά 

ιεηαλφ ημοξ, ακ ηαζ ηα ηνία απυ αοηά (125AA, 5BB, SO4) πνμένπμκηακ απυ ημοξ ίδζμοξ 

βμκείξ (V. berlandieri x V. riparia). 

Σμ 2005 μζ Benjak et al., ιεθέηδζακ ηζξ βεκεηζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ πμζηζθζχκ απυ 

Κνμαηία, Δθθάδα ηαζ Σμονηία ιε ηζξ ιεευδμοξ RAPDs ηαζ SSRs. Ζ επελενβαζία ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ έβζκε ιε δφμ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ακάθοζδξ. Ζ ακάθοζδ 

μιαδμπμίδζδξ ζηδνζγυιεκδ ζε dice genetic μιμζυηδηεξ έδεζλε υηζ δεκ οπήνπακ ζοκχκοια 

ακάιεζα ζηζξ οπυ ελέηαζδ πμζηζθίεξ εκχ δ AMOVA ακάθοζδ έδεζλε υηζ οπήνπε 

ιεβαθφηενδ βεκεηζηή μιμζυηδηα ιεηαλφ ηςκ εθθδκζηχκ ηαζ ηνμαηζηχκ πμζηζθζχκ. 

Οζ Herrera et al., (2002) πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ιεευδμοξ RAPDs ηαζ ISSR-PCR 

ιεθέηδζακ ηδ βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία ιεηαλφ πμζηζθζχκ V. vinifera απυ ηδκ ηεκηνζηή 

Υζθή. 

Ζ ιέεμδμξ αοηή πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ μηηχ εθθδκζηχκ 

πμζηζθζχκ αιπέθμο ηαεχξ ηαζ βζα δφμ “παναθθαβέξ” ηδξ πμζηζθίαξ Αζφνηζημ (Μπζκζάνδ 

et al., 1996). Δπίζδξ, ανέεδηε βεκεηζηή εηενμβέκεζα ιεηαλφ δεηαηνζχκ ηφπςκ ή 

παναθθαβχκ ηδξ πμζηζθίαξ Ρμδίηδξ (ηαοναηάηδξ ηαζ Μπζκζάνδ, 1998), υπςξ επίζδξ ηαζ 

ιεηαλφ ηςκ πμζηζθζχκ ηδξ μιάδαξ ηςκ Μμζπάηςκ (Staurakakis ηαζ Biniari, 1998). 

 

Ζ αληίδξαζε PCR κε απζαίξεηνπο εθθηλεηέο (Arbitrarily primed PCR/AP-PCR) ηαζ δ 

ιέεμδμξ ελίζρπζεο απνηππώκαηνο DNA (DNA amplification fingerprinting/DAF) είκαζ 

δφμ ακελάνηδηεξ ηεπκζηέξ, παναθθαβέξ ηδξ ιεευδμο RAPD. ηδκ AP-PCR 

πνδζζιμπμζείηαζ έκαξ εηηζκδηήξ (ιήημοξ 10-15 κμοηθεμηζδίςκ) ηαζ ζηδκ PCR μζ δφμ 

πνχημζ ηφηθμζ αθμνμφκ επέηηαζδ ζε ζοκεήηεξ ιδ αοζηδνέξ. Οζ οπυθμζπμζ ηφηθμζ 

εηηεθμφκηαζ ιε αοζηδνέξ ζοκεήηεξ, αολάκμκηαξ ηδ εενιμηναζία απμδζάηαλδξ. Αοηή δ 

παναθθαβή δεκ πνδζζιμπμζήεδηε εονέςξ βζαηί ήηακ απαναίηδηδ δ πνήζδ 
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αοημναδζμβναθίαξ, αηυια ηαζ ιεηά ηδκ απθμπμίδζή ηδξ ηαεχξ ηα ημιιάηζα DNA 

ιπμνμφκ κα δζαπςνζζημφκ ιε δθεηηνμθυνδζδ αβανυγδξ. ηδκ ηεπκζηή DAF 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα εκίζποζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ έκαξ αοεαίνεημξ εηηζκδηήξ ιε ιήημξ 

ιζηνυηενμ απυ δέηα κμοηθεμηίδζα ηαζ ηα αιπθζηυκζα ακαθφμκηαζ ζε πμθοαηνοθαιίδδ ιε 

πνχζδ κζηνζημφ ανβφνμο (Agarwal, et al., 2008). 

 

ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΜΟ ΜΗΚΟΤ ΔΝΙΥΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ (AFLP) 

 

Γζα κα λεπεναζηεί ημ ιεζμκέηηδια ηδξ επακαθδρζιυηδηαξ  ηδξ RAPD ακαπηφπεδηε δ 

ηεπκμθμβία πμθοιμνθζζιμφ ιήημοξ εκζζποιέκςκ ηιδιάηςκ AFLP (Agarwal, et al., 

2008). Ζ ιεεμδμθμβία ααζίγεηαζ ζηδκ επζθεηηζηή εκίζποζδ ιζαξ οπμμιάδαξ ηιδιάηςκ 

πμο έπμοκ παναπεεί ιεηά ηδκ πέρδ ημο βμκζδζςιαηζημφ DNA ιε έκγοια πενζμνζζιμφ απυ 

έκα πμθοζφκεεημ ζφκμθμ ηιδιάηςκ DNA ημο βμκζδζχιαημξ. Έηζζ, μζ πμθοιμνθζζιμί 

ηαοημπμζμφκηαζ ιε ιεβάθδ απμηεθεζιαηζηυηδηα θυβς ηςκ δζαθμνχκ πμο πνμηφπημοκ 

ζημ ιέβεεμξ ηςκ εκζζποιέκςκ ηιδιάηςκ ιε δθεηηνμθυνδζδ ζε πδηηή πμθοαηνοθαιίδδξ. 

Ζ ιεεμδμθμβία αοηή επζηνέπεζ ηδ ηαοηυπνμκδ εκίζποζδ πμθθχκ πενζμνζζιέκςκ 

ηιδιάηςκ DNA ζε ιζα ακηίδναζδ PCR (Υαηγυπμοθμξ, 2001). Γζα ιία πνμζέββζζδ πζμ 

ορδθήξ απυδμζδξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ θεμνίγμκηεξ εηηζκδηέξ (Agarwal, et al., 

2008). 

Ο πμθοιμνθζζιυξ ηςκ ιμνζαηχκ δεζηηχκ ιε ηδ ιέεμδμ AFLP εκημπίγεηαζ απυ ηδκ 

πανμοζία ή απμοζία ηάπμζαξ γχκδξ πμο μθείθεηαζ : α) ζηζξ δζαθμνέξ ηςκ εέζεςκ 

ακαβκχνζζδξ απυ ηα έκγοια πενζμνζζιμφ (υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδ ιέεμδμ RFLP), α) 

ζηζξ αθθαβέξ ηςκ αάζεςκ ιέζς ιεηαθθάλεςκ ημκηά ζηζξ εέζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

δζάηνζζδξ θυβς ηςκ „επζθεηηζηχκ κμοηθεμηζδίςκ‟ ηαζ β) ζηζξ εκεέζεζξ ή εθθείρεζξ ιέζα 

ζηα ηιήιαηα πμο εκζζπφμκηαζ. Ζ δζάηνζζδ ηςκ εηενμγοβςηχκ αηυιςκ υπςξ ηαζ ζηδ 

ηεπκζηή RAPD, είκαζ δοκαηή ιε ηδ ζφβηνζζδ ηδξ έκηαζδξ ηδξ γχκδξ (Υαηγυπμοθμξ, 

2001).  

Ζ ηεπκμθμβία AFLP είκαζ έκα αηυια ενβαθείμ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ηαζ ημκ 

εκημπζζιυ βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ ηαζ αζμπμζηζθμιμνθίαξ. Mπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ 

ζηεκά ζοκδεδειέκα άημια ζημ επίπεδμ ημο οπμείδμοξ (Althoff et al., 2007) ηαζ ιπμνμφκ 

υπςξ επίζδξ ηαζ κα πανημβναθδεμφκ βμκίδζα. Δίκαζ δοκαηυκ κα απμηοπςεεί DNA 

μπμζαζδήπμηε θφζεςξ ηαζ πςνίξ κα είκαζ βκςζηή δ αημθμοεία. Σα πενζζζυηενα 
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ημιιάηζα AFLP ακηζζημζπμφκ ζε ιμκαδζηέξ εέζεζξ ζημ βμκζδίςια ηαζ ζοκεπχξ ιπμνμφκ 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ μνυζδιμ ζε βεκεηζηή ηαζ θοζζηή πανημβνάθδζδ. (Αgarwal, et 

al., 2008). 

Οζ ιμνζαημί δείηηεξ πμο πανάβμκηαζ ιε AFLP είκαζ πμθφ πενζζζυηενμζ απ‟ αοημφξ 

πμο δδιζμονβμφκηαζ ζε ιζα ακηίδναζδ PCR (RAPD) ηαζ έπμοκ ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

ηονζανπίαξ. ε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ επίπεδμ πμθοιμνθζζιμφ πμο ακζπκεφεηαζ ιε ηδ 

ιέεμδμ αοηή, είκαζ παιδθυηενμ απυ άθθεξ ηεπκζηέξ πανημβνάθδζδξ υπςξ RFLP, 

ιζηνμδμνοθμνζηυ DNA, αθθά παν‟ υθα αοηά, δ ζηακυηδηα ακάθοζδξ ηαοηυπνμκα 

ιεβάθμο ανζειμφ πμθοιμνθζηχκ ηυπςκ  επζαεααζχκεζ ηδκ ορδθή ηαζ δζαθςηζζηζηή αλία 

ηδξ ηεπκζηήξ ζε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ ιεευδμοξ πανημβνάθδζδξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ιεευδμο είκαζ επακαθήρζια, υιςξ μθυηθδνδ δ δζαδζηαζία είκαζ ζπεηζηά δφζημθδ, 

ημοθάπζζημ ζηδκ ανπή, ηαζ ημ ηυζημξ είκαζ ορδθυ (Υαηγυπμοθμξ, 2001).  

Με ηδ ιέεμδμ αοηή, μζ Senci et al., (1996), ηαηάθενακ κα δζαπςνίζμοκ δεηαεκκζά 

ηθχκμοξ ηςκ πμζηζθζχκ Sugniovese ηαζ Colorino. Οζ Cervera et al. (1998), 

πνδζζιμπμίδζακ ηδ ιέεμδμ ηςκ AFLPs βζα κα παναηηδνίζμοκ 67 δζαθμνεηζηά δείβιαηα 

απυ ιία ζοθθμβή ηδξ πενζμπήξ Λα Ρζυπα ηδξ Ηζπακίαξ (D.O.Ca. Rioja). Καηάθενακ κα 

εκημπίζμοκ μιχκοιεξ ηαζ ζοκχκοιεξ πμζηζθίεξ υπςξ ηαζ κα εκημπίζμοκ παναηηδνζζηζηά 

ιμηίαα ηθχκςκ, ιε δζαθμνεηζημφξ μνβακμθδπηζημφξ ηαζ αβνμκμιζημφξ παναηηήνεξ πμο 

ακήημοκ ζηδκ ίδζα πμζηζθία. Δπίζδξ, ημ 2009 μζ Lopez et al., δζαθμνμπμίδζακ ηθχκμοξ 

απυ επηά αοηυπεμκεξ πμζηζθίεξ, εκχ δε ανήηακ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηθχκςκ ηδξ ίδζαξ 

πμζηζθίαξ. Γζα κα εθέβλμοκ ιία ηνμπμπμζδιέκδ πνμζέββζζδ ηδξ ιεευδμο, πνδζζιμπμίδζακ 

έλζ εηηζκδηέξ ηαζ ηα ίδζα δείβιαηα. Ακ ηαζ παναηδνήεδηακ ιενζηέξ scorable γχκεξ, έκα 

ιεβάθμ πμζμζηυ ήηακ πμθοιμνθζηέξ επζηνέπμκηαξ ημ ζαθή δζαπςνζζιυ υθςκ ηςκ οπυ 

ελέηαζδ πμζηζθζχκ. Δπζπθέμκ, ηαοημπμίδζακ έκηεηα γχκεξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ πμζηζθίεξ 

ιε ηζξ μπμίεξ δζέηνζκακ υθεξ ηζξ πμζηζθίεξ εηηυξ απυ ιία. Αοηή δ ηνμπμπμζδιέκδ 

πνμζέββζζδ ημοξ επέηνερε κα παναηδνήζμοκ δζα-πμζηζθζαηά ηιήιαηα ζε δφμ πμζηζθίεξ 

ηαζ είκαζ δ πνχηδ θμνά πμο δδιμζζμπμζείηαζ εθανιμβή αοηήξ. 
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2) ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΤ ΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖ PCR ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ 

ΣΟΥΔΤΜΔΝΔ ΑΛΛΖΛΟΤΥΗΔ  

 

Δλαζηίαξ ηςκ ελεθίλεςκ υθςκ αοηχκ ηςκ ορδθήξ απυδμζδξ ηεπκμθμβζχκ 

αθθδθμφπζζδξ, δζμπεηεφηδηε ιεβάθμξ υβημξ πθδνμθμνζχκ βζα ηζξ αθθδθμοπίεξ DNA 

βμκζδζςιάηςκ πμθθχκ θοηζηχκ εζδχκ. Με ηδκ πνμτπυεεζδ κα ζοζπεηζζημφκ μζ 

αθθδθμοπίεξ DNA ιε ζοβηεηνζιέκμοξ θαζκυηοπμοξ, έπμοκ ζπεδζαζηεί ιμνζαημί δείηηεξ 

ιε ελεζδζηεοιέκεξ αθθδθμοπίεξ (Αgarwal et al., 2008). 

 

Επαλαιακβαλόκελεο αιιεινπρίεο (sequences repeats ) 

ημ βμκζδίςια ηςκ εοηανοςηζηχκ μνβακζζιχκ εηηυξ απυ ημ νοειζζηζηυ DNA πμο 

είκαζ απαναίηδημ βζα ηδ νφειζζδ ηδξ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ, δζαηνίκμοιε αθθδθμοπίεξ 

πμο επακαθαιαάκμκηαζ ζε πενζζζυηενα απυ έκα ακηίβναθα. Αοηέξ μζ απθέξ 

επακαθαιαακυιεκεξ αθθδθμοπίεξ ανίζημκηαζ ηοπαία δζαζημνπζζιέκεξ ζημ βμκζδίςια ηςκ 

πενζζζυηενςκ μνβακζζιχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ θοηχκ (Wang et al., 1994). 

Οζ Tautz et al. (1993), δζέηνζκακ ημ επακαθαιαακυιεκμ DNA ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ : 

Γνξπθνξηθφ DNA (satellite DNA) 

 Βαειυξ επακάθδρδξ : 10
3
-10

7
 ακά βεκεηζηυ ηυπμ 

 Μήημξ επακαθαιαακυιεκςκ ημιιαηζχκ : δφμ ιέπνζ ιενζηέξ πζθζάδεξ γεφβδ 

αάζεςκ (bp) 

 Πενζμπή εκημπζζιμφ : οκήεςξ ζηδκ εηενμπνςιαηίκδ, ηονίςξ ζηα ηεκηνμιενή 

Μηληδνξπθφξνη (Minisatellites) 

 Βαειυξ επακάθδρδξ : δφμ έςξ ιενζηέξ εηακημηάδεξ ακά βεκεηζηυ ηυπμ 

 Μήημξ επακαθαιαακυιεκςκ ημιιαηζχκ : εκκέα (ή θζβυηενα) έςξ εηαηυ γεφβδ 

αάζεςκ 

 Πενζμπέξ εκημπζζιμφ : Γζαζημνπζζιέκα αθθά ζοπκά ζοβηεκηνςιέκα ζηδκ 

πενζμπή ηςκ ηεθμιενχκ 

Μηθξνδνξπθφξνη (Microsatellites) 

 Βαειυξ επακάθδρδξ : πέκηε έςξ εηαηυ (πενίπμο) ακά βεκεηζηυ ηυπμ 

 Μήημξ επακαθαιαακυιεκςκ ημιιαηζχκ : έκα έςξ έλζ γεφβδ αάζεςκ 

 Πενζμπή εκημπζζιμφ : Πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ δζαζημνπζζιέκα ζημ βμκζδίςια. 

οπκά ζε ιεηαβναθυιεκεξ πενζμπέξ. 
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ΜΗΚΡΟΓΟΡΤΦΟΡΟΗ 

 

Ζ ηοπζηή αθθδθμοπία ηςκ ιζηνμδμνοθυνςκ απμηεθείηαζ απυ πέκηε έςξ εηαηυ 

επακαθαιαακυιεκεξ, εκ ζεζνά, ιζηνέξ, απθέξ αθθδθμοπίεξ πμο απμηεθμφκηαζ απυ 1-6 

κμοηθεμηίδζα  

 

 

AAAAAAAAAAA ή (Α)11 

GTGTGTGTGTGT  ή (GT)6 

CTGCTGCTGCTG ή (CTG)4 

ACTCACTCACTCACTC ή (ACTC) 4 

 

 

Έκα ημζκυ πανάδεζβια είκαζ δ επακάθδρδ (CA)n υπμο ημ n δζαθένεζ ιεηαλφ ηςκ 

αθθδθμιυνθςκ. Αοημί μζ δείηηεξ ζοπκά πανμοζζάγμοκ ορδθά επίπεδα έκδμ- ηαζ έζς- 

πμθοιμνθζζιμφ, ηονίςξ υηακ μζ ιζηνέξ επακαθήρεζξ είκαζ ιζηνυηενεξ απυ δέηα (Queller 

et al., 1993). ηδ αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ ηαζ ςξ simple sequence repeats (SSRs), 

short tandem repeats (STRs) ή ηαζ variable number tandem repeats (VNTRs). 

Οζ ιζηνμδμνοθυνμζ ανίζημκηαζ ηοπαία δζαζημνπζζιέκμζ ιέζα ζημ βμκζδίςια ηςκ 

μνβακζζιχκ, ηονίςξ ζε ιδ-ηςδζηέξ πενζμπέξ ημο DNA ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ ιία ηφνζα 

πδβή βεκεηζηήξ παναθθαηηζηυηδηαξ (Schlotterer, 2000). Με ηδκ ηεπκζηή ηδξ PCR, 

ιπμνμφκ κα εκζζποεμφκ ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ βεκεηζημί δείηηεξ βζα ιεθέηεξ 

ζοββέκεζαξ (Sefc et al., 2001), δζαηφιακζδξ ηςκ πθδεοζιχκ ηαεχξ ηαζ βζα ελαβςβή 

ελεθζηηζηχκ ζοιπεναζιάηςκ (Goldstein, 1995b). Λυβς ημο υηζ είκαζ ζοβηονίανπμζ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημοξ δείηηεξ ηδξ ιεευδμο RAPDs, επζηνέπμοκ ηδ δζάηνζζδ ηςκ μιμγοβςηχκ 

ηαζ εηενμγοβςηχκ αηυιςκ. Σμ πνμθίθ ηςκ ιζηνμδμνοθυνςκ ακηζπνμζςπεφεηαζ ιε ημ 

ιέβεεμξ ηςκ αθθδθμιυνθςκ πμο ακζπκεφμκηαζ ζηδκ ελεηαγυιεκδ βεκεηζηή πενζμπή ηαζ 

δίκεηαζ ζε γεφβδ αάζεςκ (Sefc et al., 2001).  

Οζ ιζηνμδμνοθμνζημί δείηηεξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ ηαοημπμίδζδ εζδχκ ηαζ ηδ 

ιεθέηδ βεκεηζηχκ ζπέζεςκ ζηα πενζζζυηενα θοηζηά ηαζ γςζηά είδδ. 
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Φπζηθνρεκηθέο θαη γελεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ κηθξνδνξπθφξσλ 

φιθςκα ιε ημκ Goldstein (1995a), μζ ιζηνμδμνοθυνμζ ειθακίγμοκ ιεβάθμ νοειυ 

ιεηαθθάλεςκ αθθά δεκ έπμοκ ηαιία επίδναζδ ζημ θαζκυηοπμ ημο θοημφ. Οζ Levinson ηαζ 

Gutman (1987) ιεθέηδζακ ημ θαζκυιεκμ ηςκ ιεηαθθάλεςκ ηςκ ιζηνμδμνοθυνςκ ηαζ 

ακαθένμοκ υηζ θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ημκ δζπθαζζαζιυ ημο DNA. 

Έκαξ απυ ημοξ πζεακμφξ ιδπακζζιμφξ πμο δδιζμονβεί δζαηφιακζδ ζημ ιήημξ ηςκ 

ηυπςκ αοηχκ είκαζ ημ ιδ ακαβκςνίζζιμ, ιδ ζοιπθδνςιαηζηυ “γεοβανςια” ηςκ δφμ 

αθοζίδςκ ηαηά ηδκ ακηζβναθή (slipped-strand mispairing). Έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ 

ιεηαθθάλεςκ πνμζεέηεζ ή αθαζνεί έκα ιζηνυ ανζειυ αθθδθμοπζχκ. οκήεςξ 

πνμζηίεεκηαζ ιία ή δφμ απθέξ αθθδθμοπίεξ (Moxon et al, 1999a;1999b; Goldstein et al, 

1995a; Schlotterer et al, 1992; Tachida and Iizuka, 1992; Harding et al., 1992).  

Έκαξ άθθμξ ιδπακζζιυξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ιεηαθθάλεζξ ζημοξ ιζηνμδμνοθυνμοξ 

είκαζ μζ ακαζοκδοαζιμί ηςκ ιμνίςκ DNA απυ άκζζεξ πζαζιαηοπίεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ιείςζδξ. Ο ιδπακζζιυξ αοηυξ ελδβεί πζμ δναζηζηέξ αθθαβέξ ζημκ ανζειυ ηςκ 

επακαθαιαακυιεκςκ πενζμπχκ (Goldstein, 1995a). 

ζμκ αθμνά ζημ νοειυ ιεηάθθαλδξ ηςκ ιζηνμδμνοθυνςκ, έπεζ πνμηαεεί υηζ 

ζοζπεηίγεηαζ ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ επακαθδπηζηήξ αημθμοείαξ ηαζ ηδ ζφκεεζή ηδξ. Oζ 

Levinson ηαζ Gutman (1987) οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ηεηνακμοηθεμηζδζηέξ αθθδθμοπίεξ 

ιζηνμδμνοθμνζημφ DNA είκαζ πζμ εοιεηάαθδηεξ απυ ηζξ δζκμοηθεμηζδζηέξ. 

 

Πεξηνξηζκνί ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ δεηθηψλ 

 

Δκχ μζ ιζηνμδμνοθυνμζ έπμοκ απμδεζπηεί αλζυπζζημζ ιμνζαημί δείηηεξ ηαζ ηονίςξ βζα 

ακαθφζεζξ πθδεοζιχκ, παν‟ υθα αοηά έπμοκ ηάπμζα ιεζμκεηηήιαηα. Οζ ιζηνμδμνοθυνμζ 

πμο ζπεδζάζηδηακ βζα ζοβηεηνζιέκα είδδ ιπμνμφκ πμθφ ζοπκά κα εθανιμζημφκ ηαζ ζε 

ζηεκά ζοκδεδειέκα είδδ αθθά ημ πμζμζηυ ηςκ βεκεηζηχκ ηυπςκ πμο εκζζπφμκηαζ ιε 

επζηοπία ιεζχκεηαζ υζμ αολάκμκηαζ μζ βεκεηζηέξ απμζηάζεζξ. ε ηέημζα είδδ, μζ ζδιεζαηέξ 

ιεηαθθάλεζξ ζηα ζδιεία πμο απμδζαηάζζεηαζ μ εηηζκδηήξ ιπμνεί κα έπμοκ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ πανμοζία ιδδεκζηχκ αθθδθμιυνθςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ μζ 

ιζηνμδμνοθυνμζ δεκ εκζζπφμκηαζ ζηδκ PCR (Dakin and Avise, 2004; Jarne and Lagoda, 

1996).  
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Σα ιδδεκζηά αθθδθυιμνθα ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζε δζάθμνα θαζκυιεκα. Οζ 

δζαθμνέξ ζηζξ αθθδθμοπίεξ ζε “πθεονζηέξ πενζμπέξ” ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε ιδ 

ηακμκζηή απμδζάηαλδ ηςκ εηηζκδηχκ, ηονίςξ ζημ 3΄ άηνμ, απ‟ υπμο ανπίγεζ δ 

επζιήηοκζδ. Ζ απμηοπία ηδξ PCR ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ ιδ εκίζποζδ ηάπμζςκ 

ζδιείςκ, εκχ άθθα κα εκζζπφμκηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά ηαζ ιπμνεί ζηδκ πδηηή κα 

ειθακζζημφκ ςξ εηενμγοβςηά εκχ ζημ βμκζδίςια κα είκαζ μιμγοβςηά. Σα ιδδεκζηά 

αθθδθυιμνθα πνμηαθμφκ ζφβποζδ ζηδκ ενιδκεία ηςκ ζοπκμηήηςκ ηςκ 

ιζηνμδμνοθμνζηχκ αθθδθμιυνθςκ ηαζ έηζζ ηαεζζημφκ ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ζπέζεςκ 

εζθαθιέκδ.  

Αηυια, βεβμκυηα πμο θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ημ γεοβάνςια ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ ηδ 

ζοπκυηδηα ηςκ αθθδθμιυνθςκ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο επδνεάγμοκ ηα ιδδεκζηά 

αθθδθυιμνθα, ιία .ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα μιμγοβςηχκ πμο πνμηαθεί πανεηηθίζεζξ απυ 

ημ ακαιεκυιεκμ ζζμγφβζμ Hardy-Weinberg. Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα είκαζ ζαθήξ δ αζηία 

ειθάκζζδξ πενζζζυηενςκ μιμγοβςηχκ . 

Οζ ιεηαθθάλεζξ ζηα ιζηνμδμνοθμνζηά αθθδθυιμνθα  ζοιααίκμοκ υπζ ιυκμ ζηα 

ιεβαθφηενα ζε ιήημξ αθθδθυιμνθα (πενζζζυηενεξ αάζεζξ άνα ηαζ πζμ πζεακυκ κα ιδ 

ιεηαθναζημφκ ζςζηά ηαηά ηδκ ακηζβναθή), αθθά ηαζ ζηα ιζηνυηενα. Σα ιζηνυηενα 

έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ιεβαθχκμοκ ηαζ ηα ιεβάθα κα ιζηναίκμοκ. Ακ οπάνπεζ ιεβάθδ 

δζαθμνά ιήημοξ ζε ακελάνηδηα αθθδθυιμνθα, ηυηε πζεακυκ κα οπάνπεζ αολδιέκδ 

αζηάεεζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ακαζοκδοαζιμφ ζηδ θάζδ ηδξ ιείςζδξ. (Jarne and 

Lagoda, 1996) 

 

Αμηνπνίεζε ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ δεηθηψλ ζην Vitis 

 

Οζ ιζηνμδμνοθμνζηέξ αθθδθμοπίεξ, πμο ανίζημκηαζ ζε πενίζζεζα ζημ βμκζδίςια ηδξ 

αιπέθμο, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ιμνζαημί δείηηεξ βζα ηδ βεκεηζηή 

πανημβνάθδζδ ηδξ αιπέθμο ηαζ ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ πμζηζθζχκ ημο Vitis vinifera. Οζ 

δείηηεξ αοημί ακζπκεφμοκ ορδθυ ααειυ εηενμγοβςηίαξ (69%-88%) ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ 

ηδξ ίδζαξ πμζηζθίαξ ηαζ ιεβάθδ βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία ιεηαλφ ηςκ πμζηζθζχκ. 

Πνχημζ μζ Thomas et al. (1993; 1994) ακαηάθορακ ηδ πνήζδ ημο 

επακαθαιαακυιεκμο DNA βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ πμζηζθζχκ ηδξ αιπέθμο, ηαζ έδεζλακ 

υηζ ηα ιζηνμδμνοθμνζηά αθθδθυιμνθα ιπμνμφκ κα ηθδνμκμιδεμφκ ηαηά ημκ 
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ζοβηονίανπμ Μεκδεθζηυ ηνυπμ, επζαεααζχκμκηαξ ηδκ ηαηαθθδθυηδηά ημοξ βζα βεκεηζηή 

πανημβνάθδζδ ηαζ βζα βεκεηζηή ζοββέκεζα (Sefc et al., 2001).  

Μζηνμδμνοθμνζημί δείηηεξ έπμοκ ζπεδζαζηεί ζε ανηεηά ενβαζηήνζα (Thomas and 

Scott, 1993; Bowers and Meredith, 1996; Sefc et al., 1999; Bowers et al., 1999b; 

Pellerone et al., 2001; Lefort et al., 2001; Merdinoglu et al., 2005) ηαζ ηα πεζνάιαηα 

αθμνμφζακ ηαθθζενβμφιεκεξ πμζηζθίεξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ πενζμπέξ (Αοζηναθία, 

Καθζθυνκζα, Κεκηνζηή Δονχπδ, Καθαανία ηαζ ζηεθία). Οζ Thomas et al., (1994), 

ζπεδίαζακ ηαζ αοημί ηάπμζμοξ πνήζζιμοξ SSR δείηηεξ. Ωζηυζμ, βζα κα έπεζ ιεβαθφηενδ 

πνδζζιυηδηα μ δείηηδξ ζηδκ ημζκυηδηα ηδξ αιπεθμονβζηήξ ένεοκαξ, ημ 1997 έβζκε 

πνμζπάεεζα ακάπηολδξ ιεβάθμο ανζειμφ ιζηνμδμνοθμνζηχκ δεζηηχκ βζα πανημβνάθδζδ 

ημο βμκζδζχιαημξ ημο Vitis απυ ημ Vitis Microsatellite Consortium (VMC). Αοηή δ 

παβηυζιζα ζοκενβαζία είπε ςξ απμηέθεζια ημ ζπεδζαζιυ 333 ηαζκμφνβζςκ δεζηηχκ Vitis 

απυ ιία ειπθμοηζζιέκδ βμκζδζαηή αζαθζμεήηδ ιζηνμδμνοθυνςκ. Ο ζοκεηαζνζζιυξ 

ζπεδίαζε επίζδξ ημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια 700 ιμκαδζηέξ DNA αθθδθμοπίεξ ημο 

βμκζδζχιαημξ ημο Vitis vinifera (Sefc, et al., 2001). θεξ μζ αθθδθμοπίεξ ηςκ 

δδιμζζεοιέκςκ εηηζκδηχκ βζα SSR δείηηεξ αιπεθζμφ είκαζ δζαεέζζιεξ απυ ηδκ εθθδκζηή 

αάζδ δεδμιέκςκ Vitis (Lefort ηαζ Roubelakis-Angelakis, 2000). 

 
Σαπηνπνίεζε ησλ πνηθηιηψλ πνπ αλήθνπλ ζην Vitis vinifera θαη ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

αλήθνπλ ζην είδνο Vitis κε ηε ρξήζε κηθξνδνξπθνξηθψλ δεηθηψλ 

 

Ζ ανπζηή ιεθέηδ ηςκ ιζηνμδμνοθυνςκ ζηδκ άιπεθμ απυ ημοξ Thomas ηαζ Scott 

(1993) ζημ CSIRO Plant Industry ηδξ Αοζηναθίαξ, ακαθένεζ ηδκ ηαοημπμίδζδ 26 

πμζηζθζχκ ημο είδμοξ Vitis vinifera ηαζ 6 επζπνυζεεηςκ εζδχκ ημο βέκμοξ Vitis ηαζ έβζκε δ 

αάζδ βζα πεναζηένς ελεθίλεζξ. ζβά ζζβά ηαηαπςνήεδηακ πάκς απυ 80 βμκυηοπμζ ηαζ 

δδιζμονβήεδηε ιία αάζδ δεδμιέκςκ ιε ημ πνμθίθ ημο ιζηνμδμνοθμνζημφ DNA πενίπμο 

200 βμκμηφπςκ (Thomas et al., 1994). 

Οζ δθεηηνμθμνδηζημί θαζκυηοπμζ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ιζηνμδμνοθμνζηή 

ακάθοζδ ιπμνμφκ κα εηθναζημφκ ιε ηδ ιμνθή ιήημοξ ζε γεφβδ αάζεςκ, ζοκεπχξ δ 

ενιδκεία ημοξ είκαζ ζπεηζηά εφημθδ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ιζηνμδμνοθμνζηήξ ακάθοζδξ 

ιπμνμφκ κα ακαπαναπεμφκ ηαζ κα ζοβηνζεμφκ ζε δζαθμνεηζηά ενβαζηήνζα ή ζε 
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δζαθμνεηζηέξ πενζυδμοξ απμδεζηκφμκηαξ ιε αοηυ ημ ηνυπμ ηδκ αλζμπζζηία ηδξ ιεευδμο 

(Sefc et al., 2001). 

Δλαζηίαξ ηδξ ορδθήξ δζαπςνζζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ ιζηνμδμνοθμνζηήξ ακάθοζδξ, δ 

εφνεζδ δφμ ηαοηυζδιςκ βμκυηοπςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ αηυιςκ, απμηεθεί απυδεζλδ υηζ ηα 

άημια αοηά είκαζ δ ίδζα πμζηζθία. οκεπχξ, δ ιζηνμδμνοθμνζηή ακάθοζδ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα κα πνμζδζμνίζεζ ηδκ ηαοηυηδηα ιζαξ πμζηζθίαξ ηαζ βζα κα 

ηαοημπμζήζεζ ιία άβκςζηδ πμζηζθία ζοβηνίκμκηαξ ημ βμκυηοπμ ηδξ ιε ακαθενυιεκμοξ 

βμκυηοπμοξ απυ αάζεζξ δεδμιέκςκ (Sefc et al. 2001) . 

Ζ εθανιμβή ηςκ ιζηνμδμνοθμνζηχκ δεζηηχκ βζα ηδ δζάηνζζδ ηαζ ηαοημπμίδζδ 

πμζηζθζχκ ηαζ οπμηεζιέκςκ ηδξ αιπέθμο έπεζ πενζβναθεί ζε ανηεηέξ ενβαζίεξ π.π. 

Thomas and Scott, 1993; Thomas et al., 1994; Cipriani et al., 1994; Bowers et al., 1996; 

Sefc et al., 1998; Labra et al., 2002, Ramezani et al., 2009). 

Οζ Sefc et al., (2000) ιεθεηχκηαξ πμζηζθίεξ απυ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Δονχπδξ, 

ιε αάζδ ηδκ παναηδνμφιεκδ βεκεηζηή δζαθμνμπμίδζδ, εεχνδζακ υηζ μζ πμζηζθίεξ 

πζεακυκ κα ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ ιε ηδκ πενζμπή πνμέθεοζήξ ημοξ ζφιθςκα ιε ημοξ 

βμκυηοπμφξ ημοξ. Αοηυ εα ιπμνμφζε κα επζηνέρεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ βεςβναθζηήξ 

πνμέθεοζδξ πμζηζθζχκ ιε άβκςζημ οπυααενμ. ηδκ πνάλδ, ημ εθάνιμζακ βζα πμζηζθίεξ 

απυ πενζμπέξ ορδθήξ δζαθμνμπμίδζδξ υπςξ Αοζηνία ηαζ Πμνημβαθία. 

Οζ Nunez et al., (2004) δδιζμφνβδζακ ιία αάζδ δεδμιέκςκ απυ πμζηζθίεξ πμο 

ηαθθζενβμφκηαζ ζηδκ πενζμπή “El Bierzio” ηδξ Ηζπακίαξ ηαζ ηαοημπμίδζακ ιε 

ιζηνμδμνοθμνζημφξ δείηηεξ ημ 98.6% ηςκ βμκμηφπςκ πμο ζοθθέπεδηακ απυ ηδκ πενζμπή 

αοηή. 

Οζ Masi et al., (2004) ιεθέηδζακ ημ ιζηνμδμνοθμνζηυ πνμθίθ ηςκ πμζηζθζχκ 

Sangiovese ηαζ Cabernet Sauvignon ηαεχξ ηαζ ηςκ F1 απμβυκςκ πμο πνμήθεακ απυ ηδ 

δζαζηαφνςζδ. φιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ ημοξ, δ ιζηνμδμνοθμνζηή αημθμοεία ηςκ 

πνμσυκηςκ ηδξ PCR ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ θφζδξ ημο 

πμθοιμνθζζιμφ πμο ακζπκεφεηαζ ζηζξ ιζηνμδμνοθμνζηέξ πενζμπέξ ημο Vitis vinifera. 

Οζ Hvarleva et al., (2004) ιεθέηδζακ ημ βμκζδίςια πμζηζθζχκ αιπέθμο απυ ηδ 

Βμοθβανία ακαθφμκηαξ 74 πμζηζθίεξ μζκμπμζίαξ ηαζ επζηναπέγζαξ πνήζδξ 

πνδζζιμπμζχκηαξ εκκέα ιζηνμδμνοθμνζημφξ δείηηεξ. Ο ορδθυξ ααειυξ βεκεηζηήξ 

πμζηζθμιμνθίαξ (78%) επέηνερε ηδκ αηνζαή ηαοημπμίδζδ ηαζ δζάηνζζδ ηςκ πμζηζθζχκ. 
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Δπίζδξ, μζ Hvarleva et al., (2005), ηαοημπμίδζακ ηαζ δζαπχνζζακ ηζξ 12 οπυ ιεθέηδ 

ηοπνζαηέξ πμζηζθίεξ. 

Οζ Pinto-Carnide et al., (2003) ηαοημπμίδζακ 12 πμζηζθίεξ αιπέθμο απυ ηδ αυνεζα 

Πμνημβαθία εκχ μζ Μartin et al., (2003) ηαζ Lopez et al., (2009) ηαοημπμίδζακ 

αοηυπεμκεξ πμζηζθίεξ ηδξ Ηζπακίαξ.  

Οζ Karatas et al., (2007) ιε έλζ ιζηνμδμνοθμνζημφξ δείηηεξ πνμζπάεδζακ κα ανμοκ 

ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ μιχκοιςκ πμζηζθζχκ απυ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Ν.Α. Σμονηίαξ 

ηαζ ανήηακ υηζ ιεηαλφ ηςκ πενζζζμηένςκ μιχκοιςκ πμζηζθζχκ οπήνπε ιεβάθμξ ααειυξ 

βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ. 

Σμ 2005 μζ Martinez et al., πνδζζιμπμίδζακ έλζ ιζηνμδμνοθμνζημφξ δείηηεξ βζα κα 

εηηζιήζμοκ ηδ βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ 25 αοηυπεμκςκ πμζηζθζχκ 

απυ ημ Πενμφ ηαζ ηδκ Ανβεκηζκή. Οζ πμζηζθίεξ μιαδμπμζήεδηακ ιε αάζδ ημζκά 

ιμνθμθμβζηά ηαζ μζκμθμβζηά παναηηδνζζηζηά πανά ιε ηδκ βεςβναθζηή ημοξ πνμέθεοζδ. 

Τπήνπακ ηαζ πενζπηχζεζξ πμο ήηακ απαναίηδηδ δ πνήζδ DNA απυ νάβεξ, ζηαθίδεξ, 

λφθμ ή ηναζί. Απυ ημκ λοθχδδ ζζηυ είκαζ ακαβηαία δ ελαβςβή DNA υηακ ημ δείβια οπυ 

ελέηαζδ είκαζ ειαμθζαζιέκμ οπμηείιεκμ (Bourquin et al., 1992; Hong et al., 1998). 

 

πλψλπκα  

 

Ζ ιζηνμδμνοθμνζηή ακάθοζδ ιπμνεί επζπνυζεεηα κα εθανιμζηεί ηαζ βζα ηδκ 

επζαεααίςζδ ηςκ ζοκςκφιςκ, ιπμνμφκ δδθαδή κα ακζπκεοημφκ ηαοηυζδιμζ βμκυηοπμζ 

πμο είκαζ βκςζημί ιε δζαθμνεηζηά μκυιαηα. Ζ ηαοημπμίδζδ πμζηζθζχκ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ια δζαθμνεηζηά μκυιαηα, είκαζ ιεβάθδξ ζπμοδαζυηδηαξ ζε ζοθθμβέξ 

βεκεηζημφ οθζημφ, υηακ πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ δ ιέβζζηδ βεκεηζηή πμζηζθμιμνθία , εκχ μ 

ανζειυξ ηςκ πμζηζθζχκ πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ ιζηνυηενμξ. Γζα ανηεηέξ 

πμζηζθίεξ, ζοκχκοια έπμοκ οπμπηεοεεί ή θδθεεί αάζεζ αιπεθμβναθζηχκ παναηδνήζεςκ 

ηαζ ιπμνμφκ κα επζαεααζςεμφκ ιε ηδ ιζηνμδμνοθμνζηή ακάθοζδ (Cipriani et al., 1994; 

Botta et al., 1995; Bowers et al., 1996; Sefc et al., 1998; Maletic et al., 1999; Lopes et 

al., 1999; Lefort et al., 2000a; Crespan and Millani, 2001; Schneider et al., 2001). 

Ζ ιεθέηδ ηςκ Hvαrleva et al., (2004) επζαεααίςζε ηα ζοκχκοια Tamyanca, 

Μμζπάημ θεοηυ Ηηαθίαξ ηαζ Μμζπάημ Κένηοναξ ηαεχξ ηαζ ηα Παιίδζ ηαζ Pamid εκχ 

απέννζρε ηα οπμηζεέιεκα ζοκχκοια Mavrud ηαζ Μαονμφδζ Αναπχαδξ. Σμ 2005 
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επζαεααίςζακ ηδκ ζοκςκοιία ηδξ ηοπνζαηήξ Μαθάβαξ ηαζ ημο Muscat of Alexandria, ηδξ 

ηοπνζαηήξ Λέθηαξ ηαζ ημο εθθδκζημφ Βενηγαιζ υπςξ ηαζ ημο ηοπνζαημφ Μμζπάημο, 

Tamyanka Βμοθβανίαξ ηαζ Moscato Bianco Ηηαθίαξ. 

Οζ Cipriani et al., (1994) επζαεααίςζακ ηα ζοκχκοια Refosco di Faedis ηαζ 

Refoscone εκχ μζ Βμtta et al., 1995 ηα Favorita, Pigato ηαζ Vermentino. Οζ Bowers et al., 

(1996) επζαεααίςζακ υηζ δ πμζηζθία Keshmesh είκαζ ζοκχκοιδ ιε ηδκ Thomson seedless 

ηαζ δ Dattier ιε ηδκ πμζηζθία Ραγαηί. 

Οζ Zulini et al., (2002) επζαεααίςζακ ηα ζοκχκοια Regina/Mennavacca 

Porcinale/Porcinara εκχ οπμζηήνζλακ υηζ μζ πμζηζθίεξ Porcinale /Porcinara ηαζ Negro δεκ 

είκαζ ζοκχκοια. ηδκ ίδζα ιεθέηδ απέδεζλακ υηζ δ πμζηζθία Victoria πνμήθεε απυ ηδ 

δζαζηαφνςζδ Cardinal x Afuz ηαζ δ Matilde απυ ηδκ Italia x Cardinal. 

ηδ κμηζμακαημθζηή Αοζηνία, οπήνπε ιζα οπμρία βζα ηδκ πμζηζθία πμο ηαθθζενβείημ 

ιε ηδκ μκμιαζία Morillon, υηζ είκαζ ζοκχκοιδ ιε ηδκ πμζηζθία Chardonnay, ηαζ δ 

ιζηνμδμνοθμνζηή ακάθοζδ έδεζλε δφμ πακμιμζυηοπεξ γχκεξ (Sefc et al., 1998).  

Οζ Maletic et al., (1999) εηηυξ ημο υηζ έδεζλακ υηζ μζ ηνμαηζηέξ πμζηζθίεξ Plavina ηαζ 

Brajdica είκαζ ζοκχκοιεξ, ζφβηνζκακ βμκυηοπμοξ πμο θήθεδηακ απυ ηνμαηζηέξ πμζηζθίεξ 

ιε εηείκμοξ απυ βεζημκζηέξ πχνεξ ηαζ ανέεδηακ ηάπμζα ζοκχκοια υπςξ βζα πανάδεζβια 

δ πμζηζθία Teran απυ ηδκ Ίζηνζα ηδξ Κνμαηίαξ ιε ηδκ Bijeli Prosecco ηδξ Β. Ηηαθίαξ. 

Δπίζδξ, απέννζρακ ηδ εεςνία υηζ δ ηνμαηζηή πμζηζθία Hrvatica είκαζ ηαοηυζδιδ ιε ηδκ 

ζηαθζηή Croatina ηαζ αοηυ βζαηί δ ιζηνμδμνοθμνζηή ακάθοζδ έδεζλε κα δζαθένμοκ ζε 

ανηεημφξ βεκεηζημφξ ηυπμοξ 

 

Κιψλνη 

 

Ζ απυ πμθθχκ αζχκςκ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο, μζ θοζζηέξ ή ηεπκδηέξ 

δζαζηαονχζεζξ ηαζ μζ ιεηαθθαβέξ πμο ζοζζςνεφηδηακ ηαηά ηδκ πμνεία αοηή, ελδβμφκ 

ηδκ ορδθή βεκεηζηή εηενμβέκεζα ηςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο ηαζ ηδκ πμθοηθςκζηυηδηά ημοξ. 

Δκχ δ δζάηνζζδ ηςκ πμζηζθζχκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ζε δζαθμνεηζηυ ααειυ ιε υθα ηα 

ακαθενυιεκα ζοζηήιαηα ηςκ ιμνζαηχκ δεζηηχκ, ςζηυζμ δεκ είκαζ πμθφ πζεακυ κα 

ακζπκεοεεί πμθοιμνθζζιυξ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ ηθχκςκ απυ ιία πμζηζθία ιε ηάπμζμκ 

απυ ημοξ βκςζημφξ δείηηεξ (Thomas ηαζ Scott, 1993; Botta et al., 1995; Moreno et al., 

1995; Sefc et al., 1998). 
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Συζμ δ αιπεθμονβζηή ειπεζνία υζμ ηαζ δ αιπεθμονβζηή ένεοκα ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδκ ελέθζλδ ημο εζδζημφ ηθάδμο ηδξ Αιπεθμβναθίαξ έπμοκ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδ 

δζενεφκδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ πμθοηθςκζηήξ πνμέθεοζδξ ηςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο ηαζ 

ηδκ φπανλδ ζδιακηζηήξ εηενμβέκεζαξ ιεηαλφ ηαζ ηονίςξ, εκηυξ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ 

πμζηζθζχκ αιπέθμο. φβπνμκεξ ηεπκζηέξ ακάθοζδξ ημο DNA πμο ααζίγμκηαζ ζηδ πνήζδ 

ιμνζαηχκ δεζηηχκ ιπμνμφκ κα πανέπμοκ ακηζηεζιεκζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ βεκεηζηή 

εηενμβέκεζα ηςκ ηθχκςκ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πμζηζθίαξ ηαζ είκαζ ζε εέζδ κα 

επζαεααζχζμοκ ή κα απμννίρμοκ ηδκ πμθοηθςκζηή πνμέθεοζδ ιζαξ εεςνμφιεκδξ 

πμθοηθςκζηήξ πμζηζθίαξ (Silvestroni et al, 1997). 

ε πείναια πμο δζελήπεδ απυ ημοξ Silvestroni et al., (1997) δζαηνίεδηακ δφμ 

δζαθμνεηζημί ιζηνμδμνοθμνζημί βμκυηοπμζ ιεηαλφ ηθχκςκ ηδξ πμζηζθίαξ Fontana ιε ηδ 

πνήζδ ιζηνμδμνοθμνζηχκ δεζηηχκ. Δπζαεααζχεδηε υηζ δ πμζηζθία Fontana είκαζ 

πμθοηθςκζηήξ πνμεθεφζεςξ ηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα απμηεθείηαζ απυ δφμ λεπςνζζηέξ 

πμζηζθίεξ. Δπίζδξ, απμδείπεδηε υηζ μζ δφμ μιάδεξ ηςκ ηθχκςκ έπμοκ ζηεκή ζοββέκεζα ηαζ 

πνέπεζ κα είπακ πνμέθεεζ απυ ηδ δζαζηαφνςζδ εκυξ βμκέα ιε ημ ζπμνυθοημ πμο 

πνμέηορε απυ ηδκ αοημβμκζιμπμίδζή ημο. 

Άθθα πεζνάιαηα πμο αθμνμφκ ηδ δζαπίζηςζδ ή υπζ ηθχκςκ έβζκακ απυ ημοξ: 

Bourquin et al., 1992; 1995; Collins and Simons, 1993; Jean-Jacques et al., 1993; 

Cipriani et al., 1994; Bowers et al., 1996; Loureiro et al., 1998; Sefc et al., 1998; Ye et 

al., 1998; Riaz et al., 2002; Regner et al., 2000. 

 

Μηθξνδνξπθόξνη νξγαληδίσλ 

Σα βμκζδζχιαηα θοηζηχκ μνβακζδίςκ υπςξ ημ πθςνμπθαζηζηυ ηαζ ιζημπμκδνζαηυ 

DNA πνδζζιμπμζμφκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζε ιεθέηεξ δμιήξ βεκεηζηχκ πθοεδζιχκ  

ηαζ βζα εφνεζδ θοθμβεκεηζηχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ θοηχκ. Λυβς ημ υηζ ιεηαδίδμκηαζ ιυκμ 

απυ ημκ έκα βμκέα, ηα ιζημπμκδνζαηά ηαζ πθςνμπθαζηζηά βμκζδζχιαηα πανμοζζάγμοκ 

δζαθμνεηζηά ζπέδζα/πνυηοπα βεκεηζηχκ δζαθμνμπμζήζεςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πονδκζηά 

αθθδθυιμνθα. Καηά ζοκέπεζα, βζα ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ θοηζηχκ πθδεοζιχκ, 

δζαθμνμπμζήζεςκ ηαζ ελεθίλεςκ, πνέπεζ κα θδθεμφκ οπ‟ υρδ ηνία ζοζπεηζγυιεκα 

βμκζδζχιαηα, μπυηε εηηυξ ηςκ πονδκζηχκ ιζηνμδμνοθυνςκ, έπμοκ ακαπηοπεεί ηαζ 

ηεπκζηέξ ααζζζιέκεξ ζε ιζημπμκδνζαημφξ ηαζ πθςνμπθαζηζημφξ ιζηνμδμνοθυνμοξ. Οζ 

Arroyo-Garcia et al (2002) ιεθέηδζακ ημοξ πθςνμπθαζηζημφξ ιζηνμδμνοθμνζημφξ  
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πμθοιμνθζζιμφξ ζηα είδδ ημο Vitis εκχ μζ Grassi et al. (2003), ιεθέηδζακ ηδ βεκεηζηή 

δμιή έλζ ζηαθζηχκ ηαζ πέκηε ζζπακζηχκ πθδεοζιχκ άβνζςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο (Vitis 

vinifera ssp sylvestris) ιε πονδκζηή ηαζ πθςνμπθαζηζηή SSR ακάθοζδ. 

 
Single noucleotide polymorfism (SNPs) 

Οζ ιμκέξ κμοηθεμηζδζηέξ παναθθαβέξ ζηδκ αθθδθμοπία ημο βμκζδζχιαημξ 

ακελάνηδηςκ αηυιςκ εκυξ πθδεοζιμφ είκαζ βκςζηέξ ςξ SNPs. Απμηεθμφκ ημοξ πζμ 

άθεμκμοξ ιμνζαημφξ δείηηεξ ζημ βμκζδίςια ηαζ είκαζ ηαεμθζημί  ζε υθα ηα βμκζδζχιαηα 

ακ ηαζ δ πανμοζία ηαζ δζακμιή ημοξ πμζηίθεζ ακάιεζα ζηα είδδ. Tα SNPs είκαζ ζοκήεςξ 

ηονίανπα ζηζξ ιδ-ηςδζηέξ πενζμπέξ ημο βμκζδζχιαημξ. ηζξ ηςδζηέξ πενζμπέξ , έκα SNP 

είκαζ είηε ιδ-ζοκχκοιμ ηαζ έπεζ ςξ απμηέθεζια ιία αθθαβή ζηδκ αιζκμλζηή αημθμοεία, 

είηε είκαζ ζοκχκοιμ ηαζ δεκ αθθάγεζ/ηνμπμπμζεί ηδκ αιζκμλζηή αημθμοεία. οκχκοιεξ 

αθθαβέξ ιπμνμφκ κα ηνμπμπμζήζμοκ ημ mRNA splicing , ιε απμηέθεζια ηζξ 

θαζκμηοπζηέξ αθθαβέξ. Ζ ορδθήξ εοηνίκεζαξ ιέεμδμζ ιεθέηδξ βμκμηφπςκ ηαεζζημφκ ηα 

SNPs ζδζαίηενα εθηοζηζηά βζα κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ βεκεηζημί δείηηεξ. Δίκαζ 

ηαηάθθδθμζ βζα αοημιαημπμίδζδ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε έκα εονφ θάζια εθανιμβχκ, 

υπςξ άιεζδ ηαοημπμίδζδ πμζηζθζχκ ηαζ ζπεδζαζιυ θεπημιενέζηαηςκ βεκεηζηχκ πανηχκ 

(Αgarwal et al., 2008).  

 

Δμειηγκέλεο ηερληθέο ησλ κνξηαθψλ δεηθηψλ 

 

Οζ ελεθίλεζξ ζηδκ ηεπκμθμβία ηαζ δ αφλδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ υζμκ αθμνά ζημ 

βμκζδίςια μδήβδζε ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ηεπκζηχκ ιε ιμνζαημφξ δείηηεξ. Αοηέξ μζ 

ελεθζβιέκεξ ηεπκζηέξ απμηεθμφκ ζοβπχκεοζδ υθςκ ηςκ πθεμκεηηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ 

ηςκ ααζζηχκ ηεπκζηχκ ηαεχξ ηαζ εκζςιάηςζδ ηςκ ηνμπμπμζήζεςκ ηςκ ιεεμδμθμβζχκ 

βζα κα αολδεεί δ εοαζζεδζία ηαζ εοηνίκεζα βζα ημκ εκημπζζιυ βεκεηζηήξ αζοκέπεζαξ ηαζ 

ζδζμιμνθίαξ. 

 

Πνιπκνξθηζκόο θνκκέλσλ εληζρπκέλσλ αιιεινπρηώλ (Cleaved amplified polymorphic 

sequences-CAPS)  

Ζ ιεεμδμθμβία αοηή ζοκδοάγεζ ηζξ δφμ ηεπκζηέξ RFLP ηαζ RAPD, (μκμιάγεηαζ ηαζ 

PCR-RFLP), χζηε κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή ζε πενζπηχζεζξ ιζηνχκ πμζμηζηά δεζβιάηςκ 

DNA ηαζ κα έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα δζαηνίκεζ ιεηαλφ βεκμηφπςκ ακάθμβα ιε ηδ πανμοζία 
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ή απμοζία ιζαξ εέζδξ ακαβκχνζζδξ εκυξ εκγφιμο πενζμνζζιμφ.  

Δηηζκδηέξ ιε ζοκηδνδηζηή αθθδθμοπία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ηιδιάηςκ DNA. Αημθμφεςξ, ημ εκζζποιέκμ ηιήια πέπηεηαζ ιε έκγοιμ 

πενζμνζζιμφ (ζοκήεςξ αοηά πμο ακαβκςνίγμοκ εέζεζξ 4 αάζεςκ). Ζ πναηηζηή αοηή 

αολάκεζ ηδκ πζεακυηδηα εφνεζδξ ηάπμζμο πμθοιμνθζζιμφ ιέζα ζ‟ έκα ζοβηεηνζιέκμ 

ηιήια DNA (Υαηγυπμοθμξ, 2001). 

 

Sequence characterized amplified regions - SCAR 

Οζ SCAR ιμνζαημί δείηηεξ ζηδνίγμκηαζ ζηδκ PCR ιέεμδμ ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηα 

ηιήιαηα ημο DNA ζε ηαεμνζζιέκμοξ βεκεηζημφξ ηυπμοξ πμο ηαοημπμζμφκηαζ ιε PCR, 

πνδζζιμπμζχκηαξ μθζβμκμοηθεμηζδζημφξ εηηζκδηέξ ιε ελεζδζηεοιέκεξ αθθδθμοπίεξ (Paran 

and Michelmore, 1993) 

 

Randomly amplified microsatellite polymorphisms - RAMP 

Ζ ηεπκζηή αοηή ακαπηφπεδηε βζα κα ακηζζηαειζζημφκ μζ πενζμνζζιμί απυ ηζξ ηεπκζηέξ 

ηςκ ιζηνμδμνοθυνςκ ηαζ RAPD (ορδθυξ ηαζ παιδθυξ ααειυξ πμθοιμνθζζιμφ 

αθθδθμιυνθςκ ακηίζημζπα). H ηεπκζηή αοηή δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηζξ άθθεξ, απυ έκακ 

ναδζεκενβά ζδιαζιέκμ εηηζκδηή ιε 5΄ πνμζηζεέιεκεξ αάζεζξ ηαζ επακαθήρεζξ ζημ 3΄ ηαζ 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ βμκζδζςιαηζημφ DNA πανμοζία ή ιδ RAPD 

εηηζκδηχκ Σα πνμσυκηα ηδξ ακηίδναζδξ ακαθφμκηαζ ζε πδηηή πμθοαηνοθαιίδδξ ηαζ 

αθμφ μ εηηζκδηήξ ιε ηζξ επακαθήρεζξ είκαζ ζδιαζιέκμξ, ακζπκεφμκηαζ ιυκμ ηα πνμσυκηα 

απυ ημκ εηηζκδηή (Wu et al., 1994). 

 

Sequence-related amplified polymorphism - SRAP 

Ο ζηυπμξ ηδξ ηεπκζηήξ αοηήξ είκαζ δ εκίζποζδ ηςκ ακμζηηχκ ακαβκςζηζηχκ 

πθαζζίςκ (ORFs) ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδκ εκίζποζδ ιε δφμ εηηζκδηέξ. Ζ αθθδθμοπία ηςκ 

εηηζκδηχκ είκαζ ηοπαία, ιε ιήημξ 17-21 κμοηθεμηίδζα. ηδκ ηεπκζηή αοηή 

πνδζζιμπμζμφκηαζ γεφβδ εηηζκδηχκ ιε ημ ηεκηνζηυ ιένμξ (cores) πθμφζζμ ζε ΑΣ- ή GC- 

βζα εκίζποζδ εκδμβεκχκ ηιδιάηςκ βζα ακίπκεοζδ πμθοιμνθζζιχκ (Li and Quiros, 2001). 

 

Target region amplification polymorphism - TRAP 

Μία βνήβμνδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ιέεμδμξ, ζηδνζγυιεκδ ζηδκ PCR, πμο 
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πνδζζιμπμζεί ενβαθεία αζμπθδνμθμνζηήξ ηαζ EST (expressed sequence tag) αάζδ 

δεδμιέκςκ βζα δδιζμονβία πμθοιμνθζηχκ δεζηηχκ βζα ζημπεοιέκεξ βμκζδζαηέξ 

αθθδθμοπίεξ. Απαζημφκηαζ δφμ εηηζκδηέξ (18 κμοηθεμηζδίςκ). Ο έκαξ είκαζ ζηαεενυξ ηαζ 

έπεζ ζπεδζαζηεί απυ ηδκ EST αάζδ δεδμιέκςκ ηαζ μ δεφηενμξ είκαζ έκαξ ηοπαίμξ 

εηηζκδηήξ ιε ΑΣ- ή GC πθμφζζμ άηνμ βζα κα απμδζαηαπεεί ιε έκα ζκηνυκζμ ή ελυκζμ (Hu 

and Vick, 2003). 

 

Single strand conformation polymorphism -SSCP 

Αηυια ιία ιέεμδμξ πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ PCR ιέεμδμ. Δίκαζ βνήβμνδ, απθή ηαζ 

εοαίζεδηδ ηεπκζηή βζα ακίπκεοζδ ιεηαθθάλεςκ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ 

ακηζηαηαζηάζεζξ, πνμζεέζεζξ, ηαζ αθαζνέζεζξ, ζε PCR εκζζποιέκα ηιήιαηα DNA 

(Hayashi, 1993) ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ βζα βμκζδζαηέξ ακαθφζεζξ ηαζ ηονίςξ βζα 

ακίπκεοζδ ζδιεζαηχκ ιεηαθθάλεςκ (Fukuoka et al., 1994). Σμ ιεβαθφηενμ ιεζμκέηηδιά 

ηδξ είκαζ υηζ μ ζπεδζαζιυξ ηςκ δεζηηχκ απαζηεί ανηεηά ιεβάθδ πνμενβαζία,  ημζηίγεζ ηαζ 

δεκ ιπμνεί κα αοημιαημπμζδεεί. 

 

RNA-based ιμνζαημί δείηηεξ 

Σεπκζηέξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ PCR ιέεμδμ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ιεθέηδ 

δζαθμνζημφ RNA ιε επζθεηηζηή εκίζποζδ ηςκ cDNA (complementary DNA). 

 cDNA-SSCP 

 RNA fingerprinting by arbitrarily primed PCR (RAP-PCR) 

 cDNA-AFLP 

 

Transposable elements-based molecular markers  

 Retrotransposon-based molecular markers 

 Transposable display (TD) 

 Inter-MITE polymorphism (IMP) 
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ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

ΦΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

Σμ θοηζηυ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζε αοηή ηδκ πεζναιαηζηή ιεθέηδ είκαζ απυ 

ημκ πεζναιαηζηυ ζηαειυ Αεαθάζζαξ ημο Ηκζηζημφημο Γεςνβζηχκ Δνεοκχκ (Η.Γ.Δ) ζηδκ 

Κφπνμ. Λήθεδηακ κεανά θφθθα απυ 21 πμζηζθίεξ ηαζ οπμηείιεκα ηα μπμία αθμφ 

ανζειήεδηακ δζαηδνήεδηακ ζε οβνυ άγςημ. ηδ ζοκέπεζα αθμφ θεζμηνζαήεδηακ ιε 

βμοδμπένζ ηαζ οβνυ άγςημ απμεδηεφηδηακ ζημοξ -20˚C. 

 

ηξηβηηηαλφ Φξάνπια Victoria 41B 

Φινχξηθν 

Άισλα 
θνχξν καχξν Alfalav 99R 

Μνζράην 

καχξν 
Αισλάξη Black rose 3309C 

Αεηνλχρη 

άζπξν 
Βακβαθάδα Ruby seedless 110R 

Γηαλλνχδη Δθηάθηιν Barlinka 140R 

Καηνκπιίηηθν Monucca Rose  

 

AΠΟΜΟΝΩΖ DNA 

Ζ απμιυκςζδ ημο DNA έβζκε ιε ημ DNeasy kit ηδξ εηαζνείαξ Quiagen. 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ DNA 

H δθεηηνμθυνδζδ είκαζ δ ηεπκζηή ιεηακάζηεοζδξ δθεηηνζηά θμνηζζιέκςκ 

ζςιαηζδίςκ-ζυκηςκ ή άθθςκ ζςιαηζδίςκ ηδξ φθδξ οπυ ηδκ επίδναζδ δθεηηνζημφ πεδίμο. 

διακηζηά αζμθμβζηά ιυνζα, υπςξ ηα αιζκμλέα, ηα πεπηίδζα, μζ πνςηεΐκεξ ηαζ ηα 

κμοηθεσκζηά μλέα, ιπμνμφκ ιέζα ζε δθεηηνζηυ πεδίμ κα ιεηαηζκδεμφκ είηε πνμξ ηδκ 

άκμδμ (-) είηε πνμξ ηδκ ηάεμδμ (+) ακαθυβςξ ηδξ θφζδξ ημο δθεηηνζημφ ημοξ θμνηίμο. 

Με αοηυ ημκ ηνυπμ, εηιεηαθθεουιεκμζ ηα δζαθμνεηζηά θμνηία ηαζ ιμνζαηά αάνδ ηςκ 

πνςηεσκχκ πμο οθίζηακηαζ ηδκ δθεηηνμθυνδζδ, επζηοβπάκεηαζ μ δζαπςνζζιυξ ημοξ. 
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Ζ παναηηδνζζηζηή ζδζυηδηα ηςκ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ πμο ηα ηαεζζηά ζηακά κα 

ηζκμφκηαζ ζε έκα ηέημζμ πενζαάθθμκ είκαζ ημ ανκδηζηυ ημοξ θμνηίμ. Σμ πμνχδεξ ιέζμ 

ζοκήεςξ είκαζ αβανυγδ ή πμθοαηνοθαιίδδ. ηδκ αβανυγδ δζαπςνίγμκηαζ ζηακμπμζδηζηά 

ηιήιαηα DNA ιήημοξ ιενζηχκ δεηάδςκ αάζεςκ έςξ 20kb. Ζ αβανυγδ είκαζ 

οδαημδζαθοηή ζε ορδθή εενιμηναζία ηαζ ανπίγεζ κα ζηενεμπμζείηαζ ζημοξ 50
μ
C. 

Γζαθοημπμζείηαζ ζε δζάθοια ίδζαξ ζφζηαζδξ ιε ημ νοειζζηζηυ δζάθοια, ζημ μπμίμ 

πναβιαημπμζείηαζ δ δθεηηνμθυνδζδ. Ζ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αβανυγδξ ηαεμνίγεηαζ 

απυ ηα επζεοιδηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πδηηήξ υζμκ αθμνά ηδ δζαπςνζζηζηυηδηα ηςκ 

ιμνίςκ. 

 

Αγαξφδε (%) 
Δχξνο δηαρσξηζκνχ γξακκηθψλ 

κνξίσλ (kb) 

0.3 1.7-70 

0.5 0.7-45 

0.8 0.4-20 

1.0 0.3-10 

1.2 0.2-8 

1.5 0.2-6 

 

ημπυξ αοηήξ ηδξ δθεηηνμθυνδζδξ είκαζ μ έθεβπμξ πανμοζίαξ γχκδξ ςξ έκδεζλδ 

απμιυκςζδξ DNA.  

 

Παναζηεοή πδηηήξ αβανυγδξ 0.8%  

1. Καηαζηεοάγεηαζ ημ ηαθμφπζ ηαζ ημπμεεηείηαζ δ πηέκα πμο εα δδιζμονβήζεζ ηα 

αμενία θμνηχζεςξ-πδβαδάηζα ζηα μπμία εα ημπμεεηδεεί ημ οθζηυ πμο απμιμκχεδηε βζα 

δθεηηνμθυνδζδ. 

2. ε ηςκζηή θζάθδ (Erlenmeyer) πνμζηίεεκηαζ 50Υ ΣΑΔ (δζάθοια 

δθεηηνμθυνδζδξ), κενυ ηαζ αβανυγδ. 

3. Εεζηαίκεηαζ ημ δζάθοια ζε θμφνκμ ιζηνμηοιάηςκ ιέπνζ θίβμ πνζκ ημ ζδιείμ 

γέζεςξ ημο δζαθφιαημξ. 

4. Ακαηζκείηαζ ημ δζάθοια ιέπνζ κα δζαθοεεί δ αβανυγδ ηαζ αθήκεηαζ κα δνειήζεζ 
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ςζυημο θηάζεζ πενίπμο ζηδ εενιμηναζία ηςκ 40˚C. ηδ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ δζάθοια 

ανςιζμφπμο αζεζδίμο ζοβηέκηνςζδξ 10mg/ml ιε ιεβάθδ πνμζμπή. Ακαηζκείηαζ ημ 

δζάθοια ιέπνζ ηδκ πθήνδ δζαζπμνά ημο ανςιζμφπμο αζεζδίμο. 

5. Υφκεηαζ ημ δζάθοια ιε ζηαεενή νμή ζημ ηαθμφπζ. 

6. Απμιαηνφκμκηαζ μζ  ηοπχκ θοζαθίδεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ιε ιοηενυ ακηζηείιεκμ 

ηαζ αθήκεηαζ δ πδηηή κα πήλεζ ζε πθήνςξ μνζγυκηζα επζθάκεζα. 

7. Αθαζνείηαζ δ πηέκα (εάκ είκαζ δφζημθδ δ αθαίνεζή ηδξ, πενζθμφμκηαζ μζ πενζμπέξ 

επαθήξ ηδξ πηέκαξ ιε ηδκ πδηηή ιε δζάθοια δθεηηνμθυνδζδξ). 

8. Σμπμεεηείηαζ ημ ηαθμφπζ ζηδκ ζοζηεοή δθεηηνμθυνδζδξ ηαζ βειίγεηαζ ιε δζάθοια 

δθεηηνμθυνδζδξ έηζζ χζηε δ πδηηή κα παναιέκεζ αοεζζιέκδ 1-2mm απυ ηδκ επζθάκεζά 

ημο. 

9. Σμπμεεημφκηαζ ηα δείβιαηα ζε πθαζηζηή ιειανάκδ (parafilm) οπυ ιμνθή 

ζηαβυκςκ (2ιl) ηαζ ηα ακαηαηεφμοιε ιε 1ιl πνςζηζηήξ. 

10. Φμνηχκμκηαζ μζ ζηαβυκεξ ζηα πδβαδάηζα ηδξ πδηηήξ. 

11. Δθανιυγεηαζ ζηαεενή δζαθμνά ηάζδξ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ έηζζ χζηε ημ DNA κα 

ηζκείηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ ιεβάθδξ επζθάκεζαξ ηδξ πδηηήξ (ημ DNA ςξ 

ανκδηζηά θμνηζζιέκμ ζχια (ακζυκ), ηζκείηαζ πνμξ ημκ εεηζηυ πυθμ). 

 

ΜΔΣΡΖΖ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ DNA – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΝΟΤΚΛΔΪΝΗΚΩΝ ΟΞΔΩΝ 

Γζα κα πμζμηζημπμζήζμοιε ηα δείβιαηά ιαξ πνεζαγυιαζηε βκςζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ 

βζα κα βίκεζ ζφβηνζζδ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ πνδζζιμπμζμφιε θθάβμ ζε δζάθμνεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ.  

1. Ο θθάβμξ απυ stock είκαζ 0.3mg/ml ηαζ θηζάπκεηαζ μνζζιέκδ πμζυηδηα ηςκ 

100ng/ιl. 

2. Με δζαδμπζηέξ αναζχζεζξ θηζάπκμκηαζ μζ ελήξ ζοβηεκηνχζεζξ : 10ng/ιl, 5ng/ιl, 

2.5 ng/ιl, 1.25 ng/ιl, 0.625 ng/ιl ηαζ  0.312 ng/ιl. 

3. Ζ πμζμηζημπμίδζδ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ βίκεηαζ ιε 0.5ng, 1ng, 2.5ng, 5ng, 

10ng, 20ng, 50ng ηαζ 100ng. 

διείςζδ : Απμθεφβεηαζ κα παίνκμκηαζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ ιε ηδκ πζπέηα μπυηε είκαζ 

πνμηζιυηενμ κα παίνκμκηαζ πενζζζυηενα ιl απυ ιζηνυηενδ αναίςζδ π.π. βζα κα θηζαπημφκ ηα 

10ng παίνκμκηαζ 4ιl απυ ηδκ αναίςζδ 2.5ng/ιl ακηί 1ιl απυ ηα 10ng/ιl. 
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4. Φηζάπκεηαζ πμθφ θεπηή (πενίπμο 0.003cm) πδηηή αβανυγδξ 0.8%. 

5. Σμπμεεημφκηαζ ζηαβυκεξ κενμφ ζε παναθίθι, ακαιζβκφμκηαζ ιε 1ιl πνςζηζηή ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ιε ημκ θθάβμ. 

6. Ξακαβίκεηαζ ημ ίδζμ ιε ηα δείβιαηα DNA. 

7. Tμπμεεηείηαζ δ πδηηή ζηδ ζοζηεοή, θμνηχκμκηαζ ηα δείβιαηα ηαζ εθανιυγεηαζ 

ζηαεενή δζαθμνά ηάζδξ. 

 

ΑΛΤΗΓΩΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΠΟΛΤΜΔΡΑΖ – Polymerace chain Reaction (PCR) 

Ζ αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ είκαζ ιία κέα ιέεμδμξ βνήβμνμο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ημο DNA in vitro ηαζ απμηεθεί ηδκ πθέμκ ελεζδζηεοιέκδ ηαζ εοαίζεδηδ 

ιέεμδμξ εκίζποζδξ αημθμοεζχκ DNA ηαζ RNA in vitro ηαζ in situ. 

Ζ ααζζηή ανπή ηδξ ακηίδναζδξ PCR ααζίγεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

ακηζβναθήξ ημο DNA: Ζ ιήηνα DNA ανπζηά απμδζαηάζζεηαζ ζε δφμ ιμκυηθςκεξ αθοζίδεξ.  

ηδ ζοκέπεζα, δφμ μθζβμκμοηθεμηίδζα (εηηζκδηέξ), ηα μπμία ηαεμνίγμοκ ηα ζδιεία έκανλδξ 

ηδξ ακηζβναθήξ οανζδίγμκηαζ ιε ημ εηιαβείμ, έκα ιε ηάεε αθοζίδα. Αημθμφεςξ, ιζα 

εενιμακεεηηζηή DNA πμθοιενάζδ πνδζζιμπμζεί ημ ιμκυηθςκμ DNA βζα ηδ ζφκεεζδ ιζαξ 

ηαζκμφνβζαξ ζοιπθδνςιαηζηήξ αθοζίδαξ ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ 5΄-3΄, λεηζκχκηαξ απυ ημ 

ηιήια ημο ιμνίμο ημ μπμίμ είκαζ δίηθςκμ. Γζα ηδ ζφκεεζδ αοηή είκαζ απαναίηδηδ δ 

πανμοζία ιίβιαημξ κμοηθεμηζδίςκ ηαζ ζυκηςκ Mg
2
. ηδ ζοκέπεζα, μζ ανπζηέξ αθοζίδεξ 

ηαεχξ ηαζ μζ κεμζοκηζεέιεκεξ, αθμφ πνχηα απμδζαηαπεμφκ, πνδζζιεφμοκ εη κέμο ςξ ιήηνεξ 

ακηζβναθήξ υπμο εα οανζδζζημφκ μζ εηηζκδηέξ.  

 

Σα ζοζηαηζηά βζα ιία PCR ακηίδναζδ είκαζ : 

 Μήηνα DNA 

 Ονευδνμιμξ εηηζκδηήξ (forward primer) 

 Ακάζηνμθμξ εηηζκδηήξ (reverse primer) 

 Μίβια δεμλοκμοηθεμηζδίςκ (dNTPSs)  

 10X νοειζζηζηυ  δζάθοια (buffer) 

 DNA πμθοιενάζδ 
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Εθθηλεηέο 

Δθθηλεηήο 

(forward)/ 

(reverse) 

Αιιεινπρία 

Θεξκνθξαζία 

πβξηδηζκνχ 

(Tm) 

Μήθνο 

(bp) 

Αλακελφκελν 

ηκήκα 

VVS2 (F) CAGCCCGTAAATGTATCCATC 57.8 21 129-155 

VVS2(R) AAATTCAAAATTCTAATTCAACTGG 53 25  

VVS4 (F) CCATCAGTGATAAAACCTAATGCC 59.3 24 167-187 

VVS4 (R) CCCACCTTGCCCTTAGATGTTA 60.3 22  

VVMD5 (F) CTAGAGCTACGCCAATCCAA 57 20 226-246 

VVMD5 (R) TATACCAAAAATCATATTCCTAAA 50.76 24  

VVMD6 (F) ATCTCTAACCCTAAAACCAT 51 20 194-214 

VVMD6 (R) CTGTGCTAAGACGAAGAAGA 55.3 20  

VVMD7 (F) AGAGTTGCGGAGAACAGGAT 57.3 20 149-172 

VVMD7 (R) CGAACCTTCACACGCTTGAT 57.3 20  

VVMD27 

(F) 
GTACCAGATCTGAATACATCCGTAAGT 62 27 173-194 

VVMD27 

(R) 
ACGGGTATAGAGCAAACGGTGT 60 22  

ssrVrZAG47  

(F) 
GGTCTGAATACATCCGTAAGTATAT 58.06 25 149-172 

ssrVrZAG47 

(R) 
ACGGTGTGCTCTCATTGTCATTGAC 62.98 25  

ssrVrZAG62 

(F) 
GGTGAAATGGGCACCGAACACACGC 67.9 25 185-203 

ssrVrZAG62 

(R) 
CCATGTCTCTCCTCAGCTTCTCAGC 66.26 25  

ssrVrZAG79 

(F) 
AGATTGTGGAGGAGGGAACAAACCG 64.6 25 236-260 

ssrVrZAG79 

(R) 
TGCCCCCATTTTCAAACTCCCTTCC 64.6 25  

UCH11 (F) ATGCCCGAGAAGAGTCGAGAA 59.8 21 220-262 

UCH11 (R) CTGCCGTTTGGGTAAGATGCT 59.8 21  

UCH12 (F) TTTTCATTGAAAAGAAGGA 45.9 19 135-234 

UCH12 (R) TGTGCTTTGTGCTAGATAA 50.2 19  

UCH29 (F) AAACATGATCTGATGCAGGTGA 56.5 22 207-315 

UCH29 (R) CAACCTGTTGATGAAAGGGAAA 56.5 22  
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Πνιπκεξάζε 

ε αοηή ηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία πνδζζιμπμζήεδηε δ DyNAzyme EXT 

πμθοιενάζδ ηδξ εηαζνείαξ Finnzymes. 

 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα 

Σμ νοειζζηζηυ δζάθοια πενζέπεζ MgCl2 ζοκήεςξ ζε ζοβηέκηνςζδ 15mΜ. Ακ υπζ, 

πανέπεηαζ ζε λεπςνζζηή ζοζηεοαζία ποηκμφ δζαθφιαημξ ζοβηέκηνςζδξ 25mM. 

Ηηακμπμζδηζηή ζοβηέκηνςζδ ζυκηςκ Mg
2+

 ζηδκ ακηίδναζδ εεςνείηαζ 1-4mM, εκχ 

ζοκδεέζηενδ είκαζ δ ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ ηςκ 1.5mM.  

 

Δενμπλνπθιενηίδηα 

Σμ ηάεε έκα κμοηθεμηίδζμ οπήνπε ζε stock ηςκ 100mM ηαζ βζα αοηή ηδκ 

πεζναιαηζηή δζαδζηαζία πνδζζιμπμζήεδηε έκα ιείβια ηςκ ηεζζάνςκ αθμφ πνχηα 

αναζχεδηακ ζε ζοβηέκηνςζδ 10mM. 

 

Γνθηκέο κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο DNA  

Γζα κα εθέβλμοιε ακ δ ζοβηέκηνςζδ ημο DNA επδνεάγεζ ηα πνυηοπα ηςκ γςκχκ 

ζηδκ πμθοαηνοθαιίδδ, έβζκε PCR ιε υθμοξ ημοξ εηηζκδηέξ ιε δζαθμνεηζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ DNA ζε δφμ δείβιαηα (ζηαεενά). Δπεζδή ανηεηά δείβιαηα ήηακ αναζά ςξ 

πνμξ ηδ ζοβηέκηνςζδ ζε DNA, δ ζοβηέκηνςζδ ζηδκ ηεθζηή PCR, ακ βζκυηακ έπνεπε κα 

είκαζ ιζηνή. Οπυηε ηαζ ημ εφνμξ ζοβηεκηνχζεςκ ζηζξ δμηζιέξ επζθέπεδηε κα είκαζ 

ζπεηζηά ιζηνυ ηαζ κα ανπίγεζ απυ πμθφ ιζηνή ζοβηέκηνςζδ. Οζ δμηζιέξ έβζκακ ιε ηζξ 

ελήξ ζοβηεκηνχζεζξ : 1ng, 2.5ng, 5ng, 10ng, 15ng ηαζ 30ng. Ζ εενιμηναζία οανζδζζιμφ 

ηςκ εηηζκδηχκ πμο επζθέπεδηε είκαζ αοηή πμο ακαθένεηαζ ζημκ πζμ ηάης πίκαηα ςξ 

“πνχηδ εενιμηναζία οανζδζζιμφ”. 

 

Γνθηκέο κε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο πβξηδηζκνύ ησλ εθθηλεηώλ 

Γζα κα εθέβλμοιε ακ δ εενιμηναζία οανζδζζιμφ ηςκ εηηζκδηχκ επδνεάγεζ ηα 

πνυηοπα γςκχκ ζηδκ πμθοαηνοθαιίδδ, έβζκε PCR ζε δφμ δείβιαηα (ζηαεενά), ιε υθμοξ 

ημοξ εηηζκδηέξ ζε δφμ εενιμηναζίεξ έηαζημξ, ιε ζοβηέκηνςζδ DNA 5ng. 
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Δθθηλεηήο 

1ε ζεξκνθξαζία 

πβξηδηζκνχ 

(5ηφηθμοξ/35ηφηθμοξ ή 40η) 

2ε ζεξκνθξαζία 

πβξηδηζκνχ 

(5ηφηθμοξ/35ηφηθμοξ ή 40η) 

VVMD5 52˚C/48˚C 52˚C/47˚C 

VVMD6 54˚C/50˚C 50˚C/48˚C 

VVMD7 54˚C/52˚C 56˚C 

VVMD27 58˚C/56˚C 60˚C 

VVS2 54˚C/52˚C 52˚C 

VVS4 57˚C 58˚C 

UCH11 57˚C 58˚C 

UCH12 48˚C/44˚C 48˚C/45˚C 

UCH29 54.5˚C 55.5˚C 

ssrVrZAG47 58˚C/56˚C 58˚C 

ssrVrZAG62 63˚C/60˚C 65˚C 

ssrVrZAG79 62˚C 63˚C 

 

ε έκα ζςθήκα eppendorf θηζάπκεηαζ ημ ααζζηυ δζάθοια, ημ μπμίμ πενζέπεζ υθα ηα 

ζοζηαηζηά εηηυξ ημο δείβιαημξ. Πνχηα πνμζηίεεηαζ ημ δζξ απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ 

αημθμφεςξ ημ νοειζζηζηυ δζάθοια. Ακαηαηεφμκηαζ ιε ηδκ πζπέηα (πζπεηάνζζια). Μεηά, 

πνμζηίεεηαζ ημ ιείβια ηςκ δεμλοκμοηθεμηζδίςκ, μζ εηηζκδηέξ ηαζ ηεθεοηαία δ 

πμθοιενάζδ θμνχκηαξ βάκηζα. Ακαδεφμκηαζ πμθφ ηαθά. Ζ πμθοιενάζδ ιέπνζ ηδκ ζηζβιή 

πμο εα πνμζηεεεί είκαζ ζημοξ -20˚C. Γζ‟ αοηυ, πνζκ πνμζηεεεί, εημζιάγμοιε ηα 

ζςθδκάηζα ιε ηα δείβιαηα. Ζ πζπέηα πνέπεζ κα αημοιπάεζ ζημκ πάημ έηζζ χζηε κα ιδκ 

οπάνπεζ ηίκδοκμξ επζιυθοκζδξ ιεηαλφ ηςκ δεζβιάηςκ. Μμζνάγεηαζ ημ ααζζηυ δζάθοια 

ζηα ζςθδκάηζα ιε ηα δείβιαηα ηαζ ακαδεφμκηαζ πμθφ ηαθά.  Φοβμηεκηνμφκηαζ βζα έκα 

θεπηυ ζηζξ 14.000 ζην/θεπηυ (rpm) ηαζ ιεηά ημπμεεημφκηαζ ηα δείβιαηα ζημκ ηοηθζηυ 

εκαθθάηηδ εενιυηδηαξ (thermal cycler), υπμο δ δζαδζηαζία δζανηεί απυ 2.5 έςξ 4.5 χνεξ. 

Με ημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηα δείβιαηα δθεηηνμθμνμφκηαζ βζα έθεβπμ ηδξ επζηοπίαξ ηδξ 

PCR. Ακ δε βίκεζ αιέζςξ, ηα δείβιαηα απμεδηεφμκηαζ ζημοξ -4˚C. 
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Μίγκα αληίδξαζεο Αξρηθή ζπγθέληξσζε Σειηθή ζπγθέληξσζε 

Μήηξα DNA  5ng/ιl 

ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 10Υ 1X 

dNTPS 10mM 1mM 

Πξφζζηνο εθθηλεηήο 10ιM 1.7ιM 

Αλάζηξνθνο εθθηλεηήο 10ιM 1.7ιM 

Πνιπκεξάζε  1U/ιl 0.5U/ιl 

ddH20 ζοιπθδνχκμοιε ιέπνζ ημκ ηεθζηυ υβημ : 30ιl 

 

πλζήθεο ελίζρπζεο ζηνλ θπθιηθφ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 

1 Ανπζηή απμδζάηαλδ DNA 94˚C βζα 3 θεπηά 

2 Aπμδζάηαλδ DNA 94˚C βζα 0.5 θεπηυ 

3 Τανζδζζιυξ εηηζκδηχκ **˚C βζα 0.5 θεπηυ 

4 Δπζιήηοκζδ 72˚C βζα 1 θεπηυ 

5 φκμθμ ηφηθςκ 2→4 40 

** εενιμηναζία οανζδζζιμφ ημο ηάεε εηηζκδηή 

 

ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δ εκίζποζδ έβζκε ζε δφμ θάζεζξ, π.π. εηηζκδηήξ VVMD6 

54˚C/50˚C, επακαθήθεδηακ ηα αήιαηα 2 έςξ 4 ζημοξ 54˚C βζα 5 ηφηθμοξ ηαζ ιεηά πάθζ 

ηα αήιαηα 2 έςξ 4 ζημοξ 50˚C βζα 35 ηφηθμοξ. 

 

Ο οανζδζζιυξ ηςκ εηηζκδηχκ πναβιαημπμζείηαζ ζε εενιμηναζία ακάθμβδ ιε ηδ 

εενιμηναζία ηήλδξ ηςκ εηηζκδηχκ, Tm. Ονίγεηαζ ςξ δ εενιμηναζία, ζηδκ μπμία ημ 50% 

ηςκ οανζδίςκ εηηζκδηή-ιήηναξ DNA έπεζ απμπςνζζηεί. Τπμθμβίγεηαζ δε, απυ ηδκ 

παναηάης ελίζςζδ : 

 

Tm= 69.3
ν
C + 0.41 x (G+C)% - 650/(κήθνο εθθηλεηή) 
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Ζ εενιμηναζία ηήλδξ ηςκ εηηζκδηχκ ελανηάηαζ απυ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ εηηζκδηχκ 

ζε G (βμοακίκδ) ηαζ C (ηοημζίκδ) ηαζ απυ ημ ιήημξ (ανζειυξ αάζεςκ) αοηχκ. Ζ 

εενιμηναζία οανζδζζιμφ ηςκ εηηζκδηχκ ηοιαίκεηαζ 2-8
μ
C ηάης (ζοκήεςξ) απυ ημ Tm 

ηςκ εηηζκδηχκ. Ωζηυζμ δφκαηαζ κα οπάνπμοκ δζαηοιάκζεζξ ακάθμβα ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ 

πμθοιενάζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ. Γεκζηά υζμ πζμ παιδθή είκαζ δ εενιμηναζία 

οανζδζζιμφ απυ ημ Tm ηςκ εηηζκδηχκ, ηυζμ θζβυηενμ αοζηδνέξ είκαζ μζ ζοκεήηεξ 

οανζδμπμίδζδξ, ιε απμηέθεζια ηδκ παναβςβή ιδ-εζδζηχκ, ακεπζεφιδηςκ, ηιδιάηςκ 

DNA. 

Οζ ζδζυηδηεξ ηδξ εηάζημηε πνδζζιμπμζμφιεκδξ πμθοιενάζδξ ηαεμνίγμοκ ηδ 

εενιμηναζία απμδζάηαλδξ, οανζδζζιμφ ηςκ εηηζκδηχκ ηαζ ηδξ επζιήηοκζδξ, ηαεχξ ηαζ 

ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ηςκ παναπάκς ζηαδίςκ. 

 

Ζ εενιμηναζία ημο ηάεε εηηζκδηή πμο επζθέπεδηε βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ 

πμζηζθζχκ θαίκεηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα : 

 

 

Δθθηλεηήο 
Θεξκνθξαζία πβξηδηζκνχ 

(5ηφηθμοξ/35ηφηθμοξ ή 40η) 

VVMD5 52˚C/48˚C 

VVMD6 54˚C/50˚C 

VVMD7 54˚C/52˚C 

VVMD27 58˚C/56˚C 

VVS2 54˚C/52˚C 

VVS4 57˚C 

UCH11 57˚C 

UCH12 48˚C/45˚C 

UCH29 54.5˚C 

ssrVrZAG47 58˚C/56˚C 

ssrVrZAG62 63˚C/60˚C 

ssrVrZAG79 63˚C 
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ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Δ ΠΖΚΣΖ ΠΟΛΤΑΚΡΤΛΑΜΗΓΖ  

 

ημ ζοβηεηνζιέκμ αοηυ είδμξ δθεηηνμθυνδζδξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιέζμ δζαπςνζζιμφ 

ημ αηνοθαιίδζμ ημ μπμίμ δδιζμονβεί ηνζζδζάζηαηα πμθοιενή δίηηοα ζε ιζα εονεία 

ηθίιαηα. Σμ πήηηςια ζπδιαηίγεηαζ ιε πμθοιενζζιυ ηςκ ιμκμιενχκ αηνοθαιζδίμο, πμο 

μδδβεί ζηδ δδιζμονβία αθοζίδςκ πμθοαηνοθαιζδίμο, ημ ιέβεεμξ ηςκ μπμίςκ ελανηάηαζ 

απυ ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο εκ πνήζδ αηνοθαιζδίμο ηαζ δ μπμία ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 3.5 ηαζ 

20%. ηζξ αθοζίδεξ αοηέξ εκζςιαηχκμκηαζ ηαηά δζαζηήιαηα ιυνζα ΝΝ-ιεεοθέκ-bis-

αηνοθαιζδίμο (bis-acrylamide), ηα μπμία θυβς ηδξ δμιήξ ημοξ ιπμνμφκ κα 

εκζςιαηςεμφκ ζε δφμ δζαθμνεηζηέξ αθοζίδεξ ηαζ έηζζ κα δδιζμονβδεεί πθέβια. Ο 

πμθοιενζζιυξ ημο αηνοθαιζδίμο είκαζ έκα πανάδεζβια ηαηαθοηζηήξ δνάζδξ ηςκ 

εθεοεένςκ νζγχκ. Ζ ηαηάθοζδ βίκεηαζ ιέζς ιίαξ αάζδξ, ηδξ ΝΝΝ‟Ν‟-

ηεηναιεεοθαζεοθεκμδζαιίκδ (TEMED), αθθά ιυκμ ιε ηδ αμήεεζα εθεοεένςκ νζγχκ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ πδιζηά ιε οπενεεζσηά ζυκηα, πάνδ ζηδκ πανμοζία εκυξ δεφηενμο 

ηαηαθφηδ, ημο Ammonium Persulphate (APS).  

Οζ πδηηέξ αοηέξ είκαζ πμθφ πζμ δφζημθεξ κα θηζαπημφκ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ηδξ 

αβανυγδξ ηαζ επεζδή ημ μλοβυκμ επζαναδφκεζ ηδ δζαδζηαζία πμθοιενζζιμφ πνέπεζ κα 

πφκμκηαζ ακάιεζα ζε δφμ ηγάιζα. Δκχ έπμοκ έκα ζπεηζηά ιζηνυ εφνμξ δζαπςνζζιμφ, 

πανμοζζάγμοκ ορδθή εοηνίκεζα. ζμκ αθμνά ζημ DNA, δ πδηηή πμθοαηνοθαιζδίμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα δζαπςνζζιυ ηιδιάηςκ ιέπνζ 500bp. Ωζηυζμ, οπυ ηαηάθθδθεξ 

ζοκεήηεξ, ηιήιαηα πμο δζαθένμοκ ζε ιήημξ ηαηά έκα γεφβμξ αάζεςκ δζαπςνίγμκηαζ 

εφημθα. ε ακηίεεζδ ιε ηδκ πδηηή αβανυγδξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ βζα δζαπςνζζιυ 

ηαζ παναηηδνζζιυ ιείβια πνςηεσκχκ. 

 

Ζ δζαδζηαζία αοηή πενζθαιαάκεζ ηέζζενα ζηάδζα :  

1. Παναζηεοή δζαθοιάηςκ 

2. Καεανζζιυξ ηγαιζχκ 

3. Παναζηεοή πδηηήξ πμθοαηνοθαιίδδξ 

4. Ζθεηηνμθυνδζδ 

5. Υνχζδ ιε κζηνζηυ άνβονμ (silver staining) 
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Τθζηά 

 οζηεοή δθεηηνμθυνδζδξ βζα πδηηή πμθοαηνοθαιίδδξ (ζηδκ πεζναιαηζηή αοηή 

δζαδζηαζία πνδζζιμπμζήεδηε δ ζοζηεοή “LIFE TECHNOLOGIES Gibco BRL Seq. 

System”) ηαζ ηα ακηίζημζπα ηγάιζα ηδξ ζοζηεοήξ - έκα ιζηνυ (33cm X 40cm) ηαζ έκα 

ιεβάθμ (33cm X 42cm). 

 Γζαπςνζζηζηά ηγαιζχκ (spacers) (0.35mm) 

 Υηέκεξ βζα ζπδιαηζζιυ ηςκ αμενίςκ θμνηχζεςξ (combs) (2X 25δυκηζα) 

 Αοηζά 

 φνζββεξ 

 Plexi-glass (θίβμ ιεβαθφηενμ απυ ημ ιζηνυ ηγάιζ) 

 Βάζδ βζα ζηήνζλδ ηγαιζχκ (π.π. θεθζγυθ) 

 Σαζκία 

 Bulldog clips 

 Πανμπέα ηάζδξ –Consort 

 

 

Γζαθφιαηα (Πνςηυημθθμ Creste et al., 2001 

 

 
Σειηθή 

ζπγθέληξσζε 
 

97% (v/v) γ-

methacryloxy-propyl-

trimethoxysilane ή 

trimethoxysilopropyl-

methacrylate 

Έηνηκν δηάιπκα 

-  

100% (v/v) νμηθφ νμχ 

Έηνηκν δηάιπκα 
-  

100% (v/v) αηζαλφιε 

Έηνηκν δηάιπκα 
-  

Ομηθή αηζαλφιε 
0.5%(v/v) μλζηυ μλφ 

ζε 95% (v/v) αζεακυθδ 
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2%( v/v) 

dimethyldiclorosilane ζε 

octamethyl cyclo-octasilane 

Binding solution 

Έηνηκν δηάιπκα δέζκεπζεο 

-  

30% αθξπιακίδε 

29% (w/v) 

αηνοθαιίδδ 

1% (w/v) N,N‟-

methylene bisacrylamide 

29gr αηνοθαιίδδ ηαζ 1gr 

N,N‟-methylene 

bisacrylamide ζε 100mL 

ηαεανυ κενυ. 

Καθή ακάδεοζδ ηαζ 

θζθηνάνζζια ιε πανηί 

Whatman. Απμεήηεοζδ ζε 

ζημονυπνςιμ ιπμοηάθζ 

ζημοξ 4˚C. 

Πξνζνρή : λεπξνηνμηθή 

νπζία. Γηαδηθαζία κέζα ζηνλ 

απαγσγφ. 

 

EDTA 

(Δthylenediaminetetraacetic 

acedic acid/ 

αηζπιελνδηακηλνηεηξανμηθφ νμχ) 

0.5M   

TBE 

(Tris-base, βνξηθφ νμχ, EDTA) 

10X TBE, 1Υ ΣΒΔ 

 

10Υ: 10.8gr Tris-base, 

5.5gr αμνζηυ μλφ, 4mL 0.5M 

EDTA, ddH2O 

νπξία : αθξπιακίδε 

 

 

6% πμθοαηνοθαιίδδ 

7Μ μονία 

 

20mL 30% αηνοθαιίδδ, 

10mL 10Υ TBE, 42gr μονία, 

ddH2O ιέπνζ ηα 100 mL. 

Σμ δζάθοια αοηυ ιπμνεί 

κα θηζαπηεί ηαζ ςξ stock ηαζ 

κα απμεδηεοηεί ζημοξ 4˚C . 
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ΑPS  

(ammonium persulfate) 

 

20% (v/v) 

0.2gr ζε 1mL ηαεανυ 

κενυ . 

Γζαηδνείηαζ βζα πέκηε 

ιένεξ ζημοξ 4˚C 

ή ζε aliquots ζημοξ 

-20˚C βζα ιεβαθφηενμ 

πνμκζηυ δζάζηδια 

TEΜΔD  

(Tetramethylethylenediamine/ 

ΝΝΝ’Ν’- ηεηξα- 

κεζπιαηζπιελνδηακίλε) 

Έηνηκν δηάιπκα 

- - 

Απνδηαηαθηηθφ ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 

NAOH 10mM  

Κπαλφιε ηνπ μπιελίνπ  

Κπαλνχλ ηεο 

βξσκνθαηλφιεο 

0.05% [w/v] 

Δπεζδή είκαζ πμθφ ιζηνέξ 

μζ πμζυηδηεξ θηζάπκμοιε 

stock ιε ιείβια ηςκ δφμ 

πνςζηζηχκ (10ml 10Υ). 

0.05gr απυ ηάεε 

πνςζηζηή ζε ζςθήκα falcon 

ηαζ ζοιπθδνχκμοιε ιε 

ηαεανυ κενυ ιέπνζ ηα 10ml. 

Αναζχκμοιε 1:10 (1Υ). 

EDTA/ θνξκακίδην 

20mM EDTA ζε 

95% (v/v) θμνιαιίδζμ 

  

80ιL απυ 0.5M EDTA 

ζε 920ιL θμνιαιίδζμ 

(40mM EDTA ζε 

θμνιαιζδζμ). 

500ιL απυ 40mM EDTA 

βζα 1000ιL 20mM EDTA 
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Γείηηεξ  

Σα ακαιεκυιεκα ιήηδ ηςκ αθθδθμιυνθςκ είκαζ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 120-260bp ηαζ μζ 

ιεηαλφ ημοξ δζαθμνέξ πμθφ ιζηνέξ μπυηε μ δείηηδξ πμο εα πνδζζιμπμζείημ έπνεπε κα 

δίκεζ γχκεξ ιε ηδ ιζηνυηενδ δοκαηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ. Ανπζηά επζπεζνήεδηε δ 

δδιζμονβία εκυξ δείηηδ πμο κα πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ αθθά ιεηά απυ ιία ζεζνά 

δμηζιχκ δεκ επεηεφπεδ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Μεηά απυ ένεοκα αβμνάξ, ημ 

ηαθφηενμ δοκαηυ πμο ανέεδηε ήηακ μ 10bp DNA ladder ηδξ Ηnvitrogen. ημ ενβαζηήνζμ 

οπήνπε μ 50bp DNA ladder ηδξ Biolabs Νew England ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ αοηυξ 

βζα ζφβηνζζδ.  

Οζ δφμ αθοζίδεξ ημο 10bp DNA ladder είκαζ υιμζεξ ηαζ αοηυ ημο δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα απμδζαηαπεεί. Ζ ιμκή αθοζίδα ιπμνεί κα δθεηηνμθμνδεεί ζε πδηηή 

μονίαξ-πμθοαηνοθαιίδδξ 6-8%. Γζα ηδκ απμδζάηαλή ημο απαζηείηαζ έκα απμδζαηαηηζηυ 

νοειζζηζηυ δζάθοια : 95% (v/v) θμνιαιίδζμ, 10mM EDTA ηαζ 0.1% (w/v) πνςζηζηχκ 

ηοακμφκ ηδξ ανςιμθαζκυθδξ ηαζ ηοακυθδ ημο λοθεκίμο. Γζα ηδκ δθεηηνμθυνδζδ 

πνμζηίεεηαζ ίζμξ υβημξ ι‟ αοηυκ ηδξ PCR ακηίδναζδξ (1:1) ηαζ πνζκ ηδκ δθεηηνμθυνδζδ 

απαζηείηαζ εένιακζδ ζημοξ 70˚C βζα πέκηε θεπηά. 

 

Παξαζθεπή πεθηήο πνιπαθξπιακίδεο 

1. Πθέκμκηαζ ηα ηγάιζα ιε ζαπμοκάδα πμθφ ηαθά ηαζ λεπθέκμκηαζ ανπζηά ιε κενυ 

ανφζδξ ηαζ ιεηά ιε ddH2O. Σμ ιζηνυ ηγάιζ ζημ μπμίμ εα βίκεζ δ δέζιεοζδ, πνέπεζ κα 

είκαζ πάνα πμθφ ηαεανυ. 

2. Αθήκμκηαζ ζημκ απαβςβυ (hood) κα ζηεβκχζμοκ. Σμπμεεημφκηαζ υνεζα ηαζ ιε 

ηδκ „ηαθή‟ πθεονά κα αθέπεζ πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο απαβςβμφ βζα απμθοβή  

επζηυθθδζδξ αηαεανζζχκ. διαδεφεηαζ δ ηαθά πθεονά βζα κα είκαζ ακαβκςνίζζιδ ηζξ 

επυιεκεξ θμνέξ. Οζ πεζνζζιμί απυ δς ηαζ πένα βίκμκηαζ ιε βάκηζα ιέζα ζημκ απαβςβυ . 

3. Σμπμεεηείηαζ ημ ιζηνυ ηγάιζ ζημ θεθζγυθ (πανάθθδθα) ιε ηδκ ηαθή πθεονά κα 

ημζηάεζ πνμξ ηα πάκς. ε έκα eppendorf  ακαιζβκφμκηαζ κενυ ηαζ ηαεανυ μλζηυ μλφ. ε 

δμηζιαζηζηυ ζςθήκα ημπμεεημφκηαζ ηαεανή αζεακυθδ, δ πζμ πάκς πμζυηδηα μλζημφ 

μλέμξ ηαζ ημ trimethoxysilopropyl-methacrylate (binding solution). Ακαηαηεφμκηαζ ηαθά 

ηαζ απθχκεηαζ ημ δζάθοια ιε πανηί πάκς ζημ ηγάιζ έςξ υημο ανπίζεζ κα ζηεβκχκεζ ηαζ κα 

δδιζμονβεί θεπηυ ζηνχια. Πνμζμπή κα ιδκ αθαζνεεεί ιεβάθδ πμζυηδηα απυ ημ δζάθοια 

βζαηί δεκ εα βίκεζ επζηοπήξ δ επζηυθθδζδ ηδξ πδηηήξ πάκς ζημ ηγάιζ. Αθήκεηαζ κα 
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ζηεβκχζεζ υπςξ ζημ αήια 2. Αθθάγμκηαζ βάκηζα. 

4. Σμπμεεηείηαζ ημ ιεβάθμ ηγάιζ ζημ θεθζγυθ (πανάθθδθα) ηαζ ιε πανηί απθχκεηαζ 

ζε υθδ ηδκ επζθάκεζα 1mL απυ ημ δζάθοια dimethyldiclorosilane octamethyl cyclo-

octasilane (οπμαμδεά ζηδκ λεηυθθδζδ ηδξ πδηηήξ) έςξ υημο ανπίζεζ κα δδιζμονβεί θεπηυ 

ζηνχια. Αθήκεηαζ κα ζηεβκχζεζ. Αθθάγμκηαζ βάκηζα. 

5. Σμπμεεηείηαζ ιε πνμζμπή ημ ιεβάθμ ηγάιζ ζε πάβημ ιε ηδκ ηαθή πθεονά κα 

ημζηάεζ πνμξ ηα πάκς. Σμπμεεημφκηαζ ζηζξ δφμ άηνεξ ηα δζαπςνζζηζηά ηαζ ιε πνμζμπή 

ημπμεεηείηαζ ημ ιζηνυ ηγάιζ απυ πάκς ιε ηδκ ηαθή  πθεονά κα αθέπεζ πνμξ ημ ιεβάθμ 

ηγάιζ. Σα δφμ ηγάιζα πνέπεζ κα είκαζ εοεοβναιιζζιέκα ζημ πθάζ ηαζ απυ ηάης. 

Δκχκμκηαζ ηα δφμ ηγάιζα ιε ηαζκία ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή έηζζ χζηε κα ιδκ οπάνπμοκ 

ηεκά βζα δζαννμή ηαζ ζοβηναημφκηαζ ιε πζαζηνάηζα. Δηεί πμο ηεθεζχκεζ ημ ιζηνυ ηγάιζ, 

ιπαίκμοκ ηα αοηζά ηαζ ακ πνεζάγεηαζ κα ημθθδεμφκ ζημ ηγάιζ, βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα 

ααγεθίκδξ. Σμπμεεημφκηαζ ηα ηγάιζα ζε επζηθζκή εέζδ (αημοιπχκηαξ ζημ θεθζγυθ). 

6. Φηζάπκεηαζ δζάθοια μονίαξ:αηνοθαιίδδξ. ε έκα πίηεν (ιε ιαβκδηάηζ) 

ακαιζβκφμκηαζ κενυ ηαζ μονία. Αθήκμκηαζ ζημκ ακαδεοηήνα ηαζ αθμφ δζαθοεεί δ μονία, 

πνμζηίεεκηαζ ΣΒΔ ηαζ δζάθοια αηνοθαιίδδξ. οιπθδνχκμοιε ιε κενυ ιέπνζ ηδκ ηεθζηή 

πμζυηδηα. Πνμζηίεεκηαζ APS ηαζ TEMED. Γεκ αθήκμκηαζ πμθφ χνα κα ακαδεφμκηαζ 

βζαηί πήγεζ ημ δζάθοια. 

7. Υςνίξ ηαεοζηένδζδ, πφκεηαζ ημ δζάθοια ιε ζφνζββα ζημ ηεκυ ακάιεζα ζηα 

ηγάιζα ιε πνμζμπή ηαζ ιε ζηαεενή νμή βζα κα ιδ δδιζμονβδεμφκ θοζαθίδεξ. Κναηείηαζ 

ιε ημ έκα πένζ δ ιία βςκία απυ πάκς ιε ηθίζδ πενίπμο 30˚ εκχ δ εη δζαιέηνμο ακηίεεηδ 

βςκία αημοιπάεζ ζημκ πάβημ. ε πενίπηςζδ πμο δδιζμονβδεμφκ θοζαθίδεξ ζδηχκμκηαζ 

ηα ηγάιζα πζμ ρδθά βζα κα ηαηέαεζ δ ζηάειδ ή πηοπζυκηαζ απαθά ηα ηγάιζα ιε ημ δάηηοθμ 

ή πζπέηα. ε πενίπηςζδ πμο μζ θοζαθίδεξ δδιζμονβδεμφκ ημκηά ζημ άκμζβια ηςκ 

ηγαιζχκ, ηνααζμφκηαζ ιε ηδ πηέκα πνμξ ηα έλς. Αθήκμκηαζ ηα ηγάιζα κα αημοιπήζμοκ 

ζημ θεκζγυθ (πενίπμο 5˚ ηθίζδ).  

8. Σμπμεεημφκηαζ μζ πηέκεξ ακάπμδα (δ εοεεία πθεονά ιέζα ζημ οβνυ εηημπίγμκηαξ 

έηζζ ηάπμζα πμζυηδηα). Οζ πηέκεξ ιπαίκμοκ ιέζα ζημ δζάθοια ηδξ πδηηήξ ιέπνζ ημ 

ζδιείμ πμο αθμφ πμθοιενζζηεί, κα ζπδιαηίγεηαζ ηέημζμξ πχνμξ χζηε αθμφ ιπμοκ μζ 

πηέκεξ απυ ηδ ζςζηή πθεονά κα ζπδιαηίγεηαζ ημ ηαηάθθδθμ ιέβεεμξ αμενίςκ 

θμνηχζεςξ. (Οζ πηέκεξ, αθμφ πμθοιενζζηεί δ αηνοθαιίδδ ηαζ δδιζμονβδεεί δ πδηηή, 
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αθαζνμφκηαζ ηαεανίγμκηαζ πμθφ ηαθά ιε ζαπμοκάδα ηαζ αζεακυθδ ηαζ 

λακαημπμεεημφκηαζ ιε ηα δυκηζα ιέζα ζηδκ πδηηή ηαζ ζπδιαηίγμοκ ηα πδβαδάηζα). 

οβηναημφκηαζ μζ πηέκεξ ζηα ηγάιζα ιε πζαζηνάηζα βζα απμθοβή δζαννμήξ ημο δείβιαημξ 

ζε δζπθακά αμενία ηαηά ημ θυνηςια. 

9. Ακ πέζεζ δ ζηάειδ ημο δζαθφιαημξ ζοιπθδνχκεηαζ έηζζ χζηε κα αβαίκεζ έλς απυ 

ημ ιζηνυ ηγάιζ ηαζ αθήκεηαζ βζα θίβα θεπηά ιέπνζ ημ δζάθοια ζημ ζδιείμ αοηυ ανπίγεζ κα 

πμθοιενίγεηαζ 

10. Σμπμεεηείηαζ έκα ανεβιέκμ πανηί ζηδκ ανπή ημο ιζηνμφ ηγαιζμφ (βζα εκοδάηςζδ). 

ηενεχκμκηαζ ηα δφμ ηγάιζα ιε πζαζηνάηζα ηαζ ηαθφπηεηαζ δ πάκς πθεονά ηςκ ηγαιζχκ 

ιε δζαθακή ιειανάκδ Αθήκεηαζ κα πήλεζ βζα πενίπμο έλζ χνεξ (ή υζμ πνεζαζηεί). 

11. Αθαζνμφκηαζ δ ιειανάκδ, ημ πανηί, μζ πηέκεξ ηαζ μζ ηαζκίεξ ηαζ ηαεανίγμκηαζ 

πμθφ ηαθά ηα ηγάιζα απυ ηα οπμθείιιαηα, ηονίςξ ζηδκ πνμελμπή ημο ιεβάθμο ηγαιζμφ, 

δ ηάης πθεονά ηςκ ηγαιζχκ ηαεχξ ηαζ μζ πηέκεξ. 

 

Ηιεθηξνθόξεζε 

1. Σμπμεεημφκηαζ ηα ηγάιζα ζηδ ζοζηεοή δθεηηνμθυνδζδξ (ημ ιζηνυ απυ πίζς βζα 

κα ηθείκεζ ημ ηφηθςια) ηαζ βειίγμκηαζ μζ ηαηάθθδθμζ πχνμζ ιε 1Υ ΣΒΔ. Πνμζμπή κα 

ιδκ οπάνπεζ δζαννμή απυ ηδκ πάκς δελαιεκή πνμξ ηδκ ηάης ηαζ ηα ηγάιζα κα έπμοκ 

ζηδνζπηεί ηαθά ζηδ ζοζηεοή (βονκχκηαξ ηαθά ηζξ ααθαίδεξ). 

2. Καεανίγεηαζ πμθφ ηαθά δ πενζμπή πμο εα ιπμοκ μζ πηέκεξ απυ ηοπυκ 

οπμθείιιαηα  πμθοαηνοθαιίδδξ ηαζ μονίαξ ιε ηδ πνήζδ ζφνζββαξ ηαζ πηέκαξ (πνμζμπή  

ιδ ηαηαζηναθμφκ ηα δυκηζα). Σμπμεεημφκηαζ μζ πηέκεξ έηζζ χζηε ηα δυκηζα κα εζζπςνμφκ 

ζηδκ πδηηή (πενίπμο 1mm) ηαζ απαζηείηαζ πνμζμπή χζηε κα ιδκ ιεηαηζκδεμφκ μζ πηέκεξ 

ηαζ δδιζμονβδεμφκ ζπζζιέξ (βζα απμθοβή δζαννμήξ ηςκ δεζβιάηςκ). 

3. Πνμεενιαίκεηαζ δ πδηηή εθανιυγμκηαξ ηάζδ 50W βζα πενίπμο 20θεπηά (ή 35W 

βζα 30 θεπηά). Γεκ πνέπεζ κα γεζηαεμφκ πμθφ ηα ηγάιζα βζαηί ιπμνεί κα ναβίζμοκ αθθά 

μφηε ηαζ δ πδηηή βζαηί εα οδνμθοεεί. Ξακαηαεανίγεηαζ μ πχνμξ ηςκ πηεκχκ.  

4. Πανάθθδθα βίκεηαζ δ εημζιαζία ηςκ δεζβιάηςκ. ημ δείβια πνμζηίεεηαζ  

απμδζαηαηηζηυ νοειζζηζηυ δζάθοια. (1:2). Εεζηαίκμκηαζ ζημοξ 94˚C βζα 3mins ηαζ 

ηαηεοεείακ ιπαίκμοκ ζε πάβμ έςξ υημο θμνηςεμφκ. Σμ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ βζα ημκ δείηηδ 

(ladder) ιε ημ ακηίζημζπμ απμδζαηαηηζηυ νοειζζηζηυ δζάθοια (1:1) ζε εενιμηναζία 70˚C 

βζα 5mins. 
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5. Φμνηχκμκηαζ μ δείηηδξ ηαζ ηα δείβιαηα. ε αοηή ηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία μζ 

πμζυηδηεξ πμο θμνηχεδηακ ήηακ 3ιL ηαζ 6ιL ακηίζημζπα. Ακ θηάκεζ μ πχνμξ είκαζ 

πνμηζιυηενμ κα θμνηχκμκηαζ ζε εκαθθάλ πδβαδάηζα βζαηί οπάνπεζ ζοπκά δζαννμή απυ ημ 

έκα πδβαδάηζ ζηα δζπθακά ηαζ επίζδξ ακ βίκεηαζ κα θμνηςεεί ζε δφμ εέζεζξ μ δείηηδξ 

(ιία ζηδκ ανπή ηαζ ιία ζηδ ιέζδ ηδξ πδηηήξ). Σμ οπυθμζπμ ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ ημο 

δείηηδ απμεδηεφμκηαζ ζημοξ -20˚C ηαζ ακ πνεζαζηεί κα λακαπνδζζιμπμζδεμφκ 

αημθμοεμφκηαζ ηακμκζηά ηα παναπάκς δφμ αήιαηα. 

6. Δθανιυγεηαζ ηάζδ 55W βζα δφμ χνεξ. Ακ παναηδνδεεί υηζ μζ γχκεξ δε ηνέπμοκ 

ζε εοεεία (smiling) ιεζχκεηαζ δ ηάζδ. Ακ ημ επζηνέπεζ ημ πνυηοπμ ηςκ γςκχκ είκαζ 

δοκαηυ κα θμνηςεεί ηαζ δεφηενδ ζεζνά. ε αοηή ηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, δ δεφηενδ 

ζεζνά θμνηχεδηε υηακ ημ ζημφνμ ιπθε πνχια ηδξ πνςζηζηήξ (ηοακμφκ ηδξ 

ανςιμθαζκυθδξ) έθηακε ηδ ιέζδ ηαζ δ δζαδζηαζία ηεθείςκε υηακ ημ πνχια έθεοβε απυ 

ηάης. 

 

εκεηψζεηο  

 Ζ αηνοθαιίδδ είκαζ κεονμημλζηή. Δίκαζ απαναίηδηδ δ πνήζδ βακηζχκ ηαζ ιαζηχκ 

ηαηά ημ πεζνζζιυ ηδξ, είηε είκαζ ζε ιμνθή ζηυκδξ είηε ζε δζάθοια. 

 Σα ηονζυηενα πνμαθήιαηα ηαηά ημ βέιζζια ηςκ ηγαιζχκ ιε ημ δζάθοια μονίαξ-

αηνοθαιίδδξ είκαζ μζ δζαννμέξ ηαζ δ δδιζμονβία θοζαθίδςκ. Σμ ζδιακηζηυηενμ αήια βζα 

ηδ θφζδ αοηχκ ηςκ πνμαθδιάηςκ είκαζ μ πμθφ ηαθυξ ηαεανζζιυξ ηςκ ηγαιζχκ ηαζ ηςκ 

δζαπςνζζηζηχκ ηαζ αοηυ είκαζ εοημθυηενμ αιέζςξ ιεηά ηδ πνήζδ ημοξ. Σα ηγάιζα 

πθέκμκηαζ ιε απμννοπακηζηυ ηαζ λεπθέκμκηαζ ιε κενυ ανφζδξ. ημοπίγμκηαζ ιε έκα 

ηαεανυ πανηί ημογίκαξ ηαζ αημθμφεςξ ιε πανηί ειπμηζζιέκμ ιε αζεακυθδ. Σμ ηγάιζ ζημ 

μπμίμ επζημθθάηαζ δ πδηηή (ιζηνυ), ιεηά ημ ανπζηυ πθφζζιμ, ζημοπίγεηαζ επζπνμζεέηςξ 

ιε πανηί ειπμηζζιέκμ ιε δζάθοια ζζθζημκανίζιαημξ, ηαζ αθμφ ζηεβκχζεζ, λεπθέκεηαζ ιε 

απζμκζζιέκμ κενυ. Ακ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ηάπμζμ kit ή επακαπνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά 

βζα ηδκ αζθάθζζδ ηςκ ηγαιζχκ ηαηά ημ βέιζζια, πνέπεζ κα πθοεμφκ ιε απμννοπακηζηυ 

ηαζ γεζηυ κενυ. 

 Οζ ηαθέξ πθεονέξ ηςκ ηγαιζχκ πνέπεζ κα λεπςνίγμοκ έηζζ χζηε ημ ζζθζημκάνζζια 

κα βίκεηαζ πάκηα απυ ηδκ ίδζα πθεονά. ε πενίπηςζδ πμο αοηυ δεκ είκαζ πνμηαεμνζζιέκμ 

απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή, ηυηε ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζκία, ιυκζιμξ ιανηαδυνμξ, 



Γενετική Ταυτοποίηςη Κυπριακών Ποικιλιών Αμπέλου με τη Χρήςη Μικροδορυφόρων 

 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  61 
 

αοημηυθθδηα ηφπμο ηαημοαγ  ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ηςκ ηγαιζχκ. 

 Μενζηά kit πανέπμοκ εκαθθαηηζηέξ ιεευδμοξ ζθναβίζιαημξ, υπςξ εζδζηά 

ζπεδζαζιέκα πζαζηνάηζα βζα ημ πθάσ ηαζ έκα δμπείμ (αοηυ πμο ημπμεεηείηαζ ζημ ηάης 

ιένμξ ηδξ ζοζηεοήξ) ημ μπμίμ επζηνέπεζ ημ ζθνάβζζια ημο ηάης ιένμοξ ημο ηγαιζμφ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ιία θςνίδα πανηζμφ ιε ημνεζιέκμ αηνοθαιίδζμ. Αοηά είκαζ ζοκήεςξ 

πζμ εφημθα ζηδ πνήζδ ηαζ πζμ αλζυπζζηα απυ υηζ δ ηαζκία ηαζ ηα πζαζηνάηζα. 

 Ζ ζοβηέκηνςζδ αηνοθαιίδδξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ελανηάηαζ απυ ημ ιήημξ ηδξ 

αθθδθμοπίαξ πμο εα δχζεζ μ εηηζκδηήξ. οβηέκηνςζδ 6% είκαζ ηαηάθθδθδ βζα δζάααζια 

ιεηαλφ 25 ηαζ 400 κμοηθεμηζδίςκ απυ ημκ εηηζκδηή. Μεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ (12-

20%) ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα αθθδθμοπίεξ ηςκ 50 κμοηθεμηζδίςκ ηαζ 

παιδθυηενεξ (4 ή 5%) βζα πενζζζυηενα απυ 400 κμοηθεμηίδζα. 

 Μενζηά πνςηυημθθα πνμηείκμοκ απαένςζδ ημο δζαθφιαημξ μονίαξ/ 

ΣΒΔ/αηνοθαιίδδξ αιέζςξ πνζκ ηδ πνήζδ ημο βζα κα ιεζςεμφκ μζ πζεακυηδηεξ 

ζπδιαηζζιμφ θοζαθίδςκ ηαηά ημ βέιζζια ηςκ ηγαιζχκ, αθθά αοηυ ημ αήια δεκ είκαζ 

απαναίηδημ. 

 H θμνιαθδεΰδδ πάκεζ ηδ δναζηδνζυηδηά ηδξ ηαπέςξ ζημοξ 4
μ
C. 

 Σοπυκ ζπίζζιμ ηδξ πδηηήξ ή ιδ επζηοπήξ επζηυθθδζή ηδξ ζημ ηγάιζ παναπέιπεζ 

ζε θάεμξ πεζνζζιυ ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ηγαιζχκ, πμο είκαζ έκα ηνίζζιμ ζδιείμ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ. 

 

ΥΡΩΖ ΜΔ ΝΗΣΡΗΚΟ ΑΡΓΤΡΟ 

 

Ζ ιέεμδμξ αοηή έβζκε εονέςξ βκςζηή αθμφ δ ζήιακζδ πνςηεσκχκ ή ιμκήξ αθοζίδαξ 

DNA ζε πμθοαηνοθαιίδδ ιε ναδζεκένβεζα ή θεμνζζιυ είκαζ δφμ ηνυπμζ πμο απαζημφκ 

ελεζδζηεοιέκμ ελμπθζζιυ άνα ηαζ αηνζαυ ηαζ επίζδξ είκαζ πνμκμαυνμζ. Ανπζηά δ ιέεμδμξ 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα εκημπζζιυ πμθοπεπηζδίςκ ζε δθεηηνμθυνδζδ ιε πδηηή 

πμθοαηνοθαιίδδξ (Merril et al., 1981) ηαζ ανβυηενα πνμζανιυζηδηε βζα εκημπζζιυ 

κμοηθεσκζηχκ μλέςκ (Sommerville ηαζ Wang; 1981; Herring et al., 1982; Blum et al., 

1987). Σμ 1982 μ Beidler εθάνιμζε ιία ιέεμδμ εκημπζζιμφ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ ιε 

θςημπδιζηή πνχζδ κζηνζημφ ανβφνμο ηαζ απυ ηυηε βίκμκηαζ δζάθμνεξ ηνμπμπμζήζεζξ βζα 

κα ιεζςεμφκ ηα αήιαηα ηδξ δζαδζηαζίαξ, κα αολδεεί δ εοαζζεδζία ηδξ ιεευδμο, κα 

πενζμνζζηεί δ ημλζηυηδηα απυ ηα εκ πνήζεζ ζοζηαηζηά, κα ιεζςεεί ημ ηυζημξ ηαζ βζα 
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αεθηίςζδ ηδξ ακάθοζδξ ημο DNA ή ηδξ ιεευδμο δζαπςνζζιμφ ηςκ ηιδιάηςκ ημο 

(Bassam et al., 1991; Santos et al., 1993; Sanguinetti et al., 1994). 

 

Γζαθφιαηα 

 

Αξρηθή 

ζπγθέληξσζε 

Σειηθή 

ζπγθέληξσζε 
 

100% (v/v) νμηθφ 

νμχ (CH3COOH) 
1% ηαζ 5% (v/v) 

(1%) 10mL CH3COOH 

+ 

990mL ddH20. 

Με γπάιηλε πξνρντδα. 

 

100% (v/v) αηζαλφιε 

(ΔtOH) 

 

10% (v/v) 

 

100mL EtOH  

+  

900mL ddH20 

 

65% (v/v) ληηξηθφ 

νμχ (HNO3) 
1.5% (v/v) 

 

23mL HNO3  

+  

823mL ddH20.  

Με γπάιηλε πηπέηα. 

Nηηξηθφο άξγπξνο 

(AgNO3) 
0.2% (v/v) 

 

2gr ηαζ ddH20 

Πξνζνρή λα κε 

δηαζθνξπηζηνχλ θφθθνη 

Γηάιπκα εκθάληζεο: 

-φμηλν αλζξαθηθφ 

λάηξην (Na2CO3) 

-37%(v/v) θνξκαι-

δευδε 

Έηνηκν δηάιπκα. 

 

3% (w/v) 

 

19.98% (v/v) 

 

30gr ηαζ dd H2Ο 

 

              + 

 

0.54mL 
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Γζαδζηαζία  

1. Aθαζνμφκηαζ μζ πηέκεξ ηαζ ηα αοηζά. 

2. Γζαπςνίγμκηαζ ηα δφμ ηγάιζα αβάγμκηαξ ανπζηά ηα δζαπςνζζηζηά ηαζ αημθμφεςξ, 

ηνααχκηαξ πνμζεπηζηά ηα ηγάιζα απυ ηδ ιία βςκία. 

3. Σμπμεεηείηαζ ημ ιζηνυ ηγάιζ ζημ plexi-glass. 

4. Πνμζηίεεηαζ ημ δζάθοια fixing ηαζ αθήκεηαζ βζα δέηα θεπηά. Ακ δεκ οπάνπεζ 

ακαδεοηήναξ, δ ακάδεοζδ βίκεηαζ ημοκχκηαξ ημ δμπείμ. 

5. Αδεζάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο δμπείμο ηαζ λεπθέκμκηαζ ηα ηγάιζα ιε ddH20 βζα 

έκα θεπηυ. Ξακαδεζάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ. 

6. Πνμζηίεεηαζ ημ δζάθοια κζηνζημφ μλέμξ ηαζ ακαηζκείηαζ ημ δμπείμ βζα ηνία θεπηά.  

7. Αδεζάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο δμπείμο ηαζ λεπθέκμκηαζ ηα ηγάιζα ιε ddH20 βζα 

έκα θεπηυ. Ξακαδεζάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ.. 

8. Διπμηζζιυξ ιε κζηνζηυ άνβονμ ηαζ αθήκεηαζ βζα είημζζ θεπηά. Ακαηζκείηαζ ημ 

δμπείμ. 

9. Αδεζάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο δμπείμο ηαζ λεπθέκμκηαζ ηα ηγάιζα ιε ddH20 βζα 

έκα θεπηυ δφμ θμνέξ.. Ξακαδεζάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ. 

10. Πνμζηίεεηαζ ημ δζάθοια ειθάκζζδξ ηαζ αημθμοεεί ακάδεοζδ ιέπνζ κα 

ειθακζζημφκ μζ γχκεξ. Αδεζάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ. 

11. Γζαηυπηεηαζ δ ακηίδναζδ ιε 5% μλζηυ μλφ βζα πέκηε θεπηά. 

12. Αδεζάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ, λεπθέκεηαζ ημ ηγάιζ ιε ddH20 ηαζ αθήκεηαζ κα 

ζηεβκχζεζ. ζμ ζηεβκχκεζ ζπδιαηίγεηαζ έκα θεπηυ θζθι ζημ μπμίμ οπάνπμοκ μζ γχκεξ. 

13. ηακάνμοιε ή θςημβναθίγμοιε ηo θζθι υζμ είκαζ πάκς ζημ ηγάιζ ηαζ πνζκ 

αθοδαηςεεί. 

 

εκεηψζεηο 

 Οπμζμδήπμηε οπυθεζιια απυ ακηζδναζηήνζμ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ έκα ηαθέ 

οπυααενμ. 

 Σμ κενυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδ πνχζδ πνέπεζ κα είκαζ πάνα πμθφ ηαεανυ. 

Δάκ είκαζ ιμθοζιέκμ, ηονίςξ ιε αθμβυκα ή ιεηαθθζηά ζυκηα ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

κζηνζημφ ανβφνμο εα αθθάλεζ ημ πνχια ημο κενμφ ζε οπμβαθαηηχδεξ ηαζ ημ ζήια ηςκ 

γςκχκ εκδέπεηαζ κα ιδκ ειθακζζηεί ηαευθμο ή κα είκαζ ειθακήξ ιυκμ μζ γχκεξ ζημ πάκς 
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ιζζυ ηδξ πδηηήξ. 

 Δίκαζ πνμηζιυηενμ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ δζαθμνεηζηά plexi-glass βζα ηδ πνχζδ ηαζ 

ηδκ ειθάκζζδ βζα απμθοβή ηοπυκ επζιυθοκζδξ απυ ηα δφμ δζαθφιαηα. Σα δμπείμ βζα ηδκ 

ειθάκζζδ είκαζ πνμηζιυηενμ κα είκαζ θεοηυ. 

 Ο πνυκμξ λεπθφιαημξ ιεηά ηδ πνχζδ είκαζ ηαεμνζζηζηυξ. Ο πνυκμξ ακάιεζα ζημ 

λέπθοια ηαζ ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ γςκχκ δεκ πνέπεζ κα λεπενκά ηα 5-10s. Ακ δ πδηηή 

λεπθοεεί πμθφ ηυηε δε εα βίκεζ ζηακμπμζδηζηή πνχζδ ηαζ μζ γχκεξ ή δε εα ειθακζζημφκ 

ηαευθμο ή εα έπμοκ απκυ ζήια. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ πνέπεζ κα λακαβίκεζ δ πνχζδ. 

 Σμ δζάθοια ειθάκζζδξ πνέπεζ κα είκαζ 10°C βζα κα εθαπζζημπμζδεμφκ μζ 

πζεακυηδηεξ πνςιαηζζιμφ ημο οπυααενμο. Ο νοειυξ ειθάκζζδξ ηςκ γςκχκ είκαζ πμθφ 

εοαίζεδημξ ζηδ εενιμηναζία. 

 Ο πνυκμξ ειθάκζζδξ πνέπεζ κα είκαζ ηέημζμξ χζηε μζ γχκεξ .κα είκαζ 

ζηακμπμζδηζηά μναηέξ. Πνμζμπή κα ιδκ πνςιαηζζημφκ πμθφ βζαηί επένπεηαζ αθθαβή ζημ 

πνυηοπμ. 

 θδ δ δζαδζηαζία απαζηεί ηδ πνήζδ βακηζχκ ηαζ ηα ηγάιζα κα πζάκμκηαζ απυ ηζξ 

άηνεξ βζα απμθοβή ηοπυκ ειθάκζζδξ απμηοπςιάηςκ. 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

 

Με ηδ αμήεεζα ηςκ δφμ δεζηηχκ οπμθμβίγεηαζ ημ ιήημξ ηςκ αθθδθμιυνθςκ ηαζ 

αθμφ επελενβαζημφκ ηαηάθθδθα, πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ ζηαηζζηζηυ πνυβναιια NT-

SYSTEM, υπμο ιε ηδ ιέεμδμ UPGMA (Unweighted Pair Method with Arithemetic 

mean) ανίζηεηαζ μ ααειυξ βεκεηζηήξ μιμζυηδηαξ ηάεε δοκαημφ γεφβμοξ πμζηζθζχκ. Με 

αάζδ ηα δεδμιέκα αοηά ζπδιαηίγεηαζ ημ θοθμβεκεηζηυ δέκηνμ.  

Μέζς ημο πνμβνάιιαημξ IDENTITY 1.0 πνμζδζμνίζηδηακ μζ ελήξ βεκεηζηέξ 

πανάιεηνμζ: μ ανζειυξ ηςκ παναηδνδεέκηςκ αθθδθμιυνθςκ, δ πζεακυηδηα 

ηαοημπμίδζδξ (PI), δ ακαιεκυιεκδ (He) ηαζ δ παναηδνδεείζα (Ho) εηενμγοβςηία, δ 

ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ιδδεκζηχκ αθθδθμιυνθςκ  
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Γεκηνπξγία ladder πνπ λα αληρλεχεη κηθξέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα παξαγφκελα 

ηκήκαηα 

 

Ζ πνήζδ ιζηνμδμνοθυνςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηα παναβυιεκα ηιήιαηα κα έπμοκ 

ιεηαλφ ημοξ ιζηνυ ανζειυ κμοηθεμηζδίςκ μπυηε βζα κα βίκεζ δ ιέηνδζδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ 

παναβυιεκςκ ηιδιάηςκ είκαζ απαναίηδημξ έκαξ δείηηδξ πμο κα ακζπκεφεζ ιζηνέξ 

δζαθμνέξ ηαζ ακ είκαζ δοκαηυκ ακά κμοηθεμηίδζμ. Μεηά απυ ένεοκα αβμνάξ, ημ ηαθφηενμ 

δοκαηυ πμο ανέεδηε ήηακ μ 10bp DNA ladder ηδξ Ηnvitrogen, μπυηε ζηεθηήηαιε κα 

θηζάλμοιε ζημ ενβαζηήνζμ έκα δείηηδ πμο κα πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ. 

Ζ θμβζηή πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ δ αlθθδθμφπζζδ (sequencing) βκςζηήξ 

αημθμοείαξ. Μαξ είκαζ βκςζηή δ αθθδθμοπία dgat μπυηε ιε αθθδθμφπζζδ απμηοπχκεηαζ 

δ αθθδθμοπία ακά κμοηθεμηίδζμ ηαζ ιε αάζδ ημ δζάααζια ημο ιήημοξ ηδξ ιπμνεί κα 

οπμθμβζζηεί ημ ιήημξ ηςκ παναβυιεκςκ ηιδιάηςκ πμο ηνέπμοκ ζηα δζπθακά πδβαδάηζα. 

ημ ενβαζηήνζμ οπήνπε μ ηθχκμξ dgat2.3 (1262bp) ζε θμνέα pGem-Teasy (ζφκμθμ 

3.015bp) ζε ζηέθεπμξ E.coli, ημ DH5a. Oπυηε, αθμφ πνχηα έβζκε streaking ζε ηνοαθίμ ιε 

οπυζηνςια LB ηαζ ιε ακηζαζμηζηυ επζθμβήξ ηδκ αιπζηζθίκδ (LB/amp), απμιμκχεδηε 

ιμκή απμζηία ηαζ έβζκε ηαθθζένβεζά ηδξ ζε οβνυ οπυζηνςια LB/amp βζα 12hrs ζημοξ 

37℃ ζε ακαδεουιεκμ εάθαιμ. ηδ ζοκέπεζα απμιμκχεδηε ημ πθαζιζδζαηυ DNA ιε ηδ 

ιέεμδμ ηδξ αθηαθζηήξ θφζδξ ηαζ αθμφ πμζμηζημπμίδεδηε, πνχηα ιε θςηυιεηνμ ηαζ ιεηά 

ιε θθάβμ (ημ ηεθεοηαίμ πνμτπμεέηεζ πέρδ ιε έκγοιμ πενζμνζζιμφ), οπμαθήεδηε ζε PCR 

sequencing ιε ddNTPS. 

 

Απνκόλσζε πιαζκηδηαθνύ DNA από βαθηεξηαθά θύηηαξα Esherichia coli 

Ζ απμιυκςζδ πθαζιζδίμο απυ ααηηήνζα E. coli δφκαηαζ κα επζηεοπεεί ιε δφμ 

ηνυπμοξ α. ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ αθηαθζηήξ θφζδξ ηαζ α. ιε ηδ ιέεμδμ ημο αναζιμφ. Καζ 

ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ πνέπεζ κα πνμδβδεεί ακάπηολδ ιμκήξ ααηηδνζαηήξ απμζηίαξ, δ 

μπμία πενζέπεζ ημ επζεοιδηυ πθαζιίδζμ, ζε ενεπηζηυ ιέζμ LB ιε ηαηάθθδθμ ακηζαζμηζηυ 

επζθμβήξ, ζε ακαδεουιεκμ εάθαιμ, ζε εενιμηναζία 37
μ
C βζα 12-16h. Απυ αοηήκ 1.5ml 

ιεηαθένμκηαζ ζε ζςθήκα eppendorf. Αημθμοεεί θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 1-2 

min. Έπεζηα απμιαηνφκεηαζ ημ οπενηείιεκμ ενεπηζηυ ιέζμ ηαζ δ ίδζα δζαδζηαζία, 

πνμζεήηδξ ααηηδνζαηήξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ θοβμηέκηνδζδ επακαθαιαάκεηαζ ακάθμβα ιε 
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ηα παναηηδνζζηζηά ημο πθαζιζδίμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηςκ ανζειυ ηςκ ακηζβνάθςκ ημο 

πθαζιζδίμο ζε ηάεε ααηηδνζαηυ ηφηηανμ. 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ δ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ δ αθηαθζηή ιέεμδμξ, ημ 

πνςηυημθθμ ηδξ μπμίαξ αημθμοεεί ηαζ απμηεθεί ηνμπμπμίδζδ ηδξ ιεευδμο πμο 

πενζβνάθεηαζ απυ ημοξ Birnboim et al. (1979) ηαζ απυ ημοξ Ish-Horowicz et al. (1981).  

 

1. 1-5ml ααηηδνζαηήξ ηαθθζένβεζαξ θοβμηεκηνμφκηαζ ζφκημια ιε ζημπυ ηδκ 

ηαηαηνήικζζδ ηςκ ααηηδνζαηχκ ηοηηάνςκ  

2. Σμ ααηηδνζαηυ ίγδια επακαδζαθφεηαζ ζε 200 - 300ιl δζαθφιαημξ P1 (δζαηδνείηαζ 

ζημ πάβμ) ηαζ ακαδεφεηαζ έκημκα (πνήζδ Vortex) 

3. Αημθμφεςξ πνμζηίεεκηαζ 200-300ιl θνέζημο δζαθφιαημξ P2 ηαζ ημ ιίβια 

ακαδεφεηαζ εθαθνχξ ακαπμδμβονίγμκηαξ ημ ζςθήκα. Σμ δζάθοια πνέπεζ κα βίκεζ δζαοβέξ 

ζημ ζηάδζμ αοηυ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ θφζδξ δεκ πνέπεζ κα δζανηέζεζ πάκς απυ 5min 

4. Με ημ πέναξ αηνζαχξ ηςκ 5min πνμζηίεεκηαζ ζημ ιίβια 200-300ιl παβςιέκμο 

δζαθφιαημξ P3 ηαζ ακαδεφεηαζ εθαθνχξ ακαπμδμβονίγμκηαξ ημ ζςθήκα, έςξ υημο 

θακμφκ θεοηά ζοζζςιαηχιαηα (οπμθείιιαηα ηςκ ααηηδνζαηχκ ηοηηανζηχκ 

ιειανακχκ) 

5.  Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 10 - 20min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

6. 700-800ιl απυ ημ οπενηείιεκμ ιεηαθένμκηαζ ζε κέμ ζςθήκα eppendorf 

7. Πνμζηίεεκηαζ ζημ παναπάκς ίζμξ υβημξ ζζμπνμπακυθδξ ηαζ αημθμφεςξ 

ακαδεφεηαζ εθαθνχξ ακαπμδμβονίγμκηαξ ημ ζςθήκα. Αθήκεηαζ ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο βζα 5min 

8. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 10 - 20min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

9. Απμιαηνφκεηαζ ημ οπενηείιεκμ ηαζ πνμζηίεεκηαζ 500ιl παβςιέκδξ 70% 

αζεακυθδξ 

10. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 5min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

11. Απμιαηνφκεηαζ ημ οπενηείιεκμ ηαζ αθήκμκηαζ μζ ζςθήκεξ eppendorfs κα 

ζηεβκχζμοκ ηαθά. Έπεζηα επακαδζαθφεηαζ ζε επζεοιδηυ υβημ απμζηεζνςιέκμο ddH2O 

12. Φφθαλδ ζημοξ -20
μ
C 
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Γηαιχκαηα απνκφλσζεο πιαζκηδηαθνχ DNA 

 

 P1 δηάιπκα αιθαιηθήο ιχζεο 

50mM Tris – HCl pH = 8.0, 10mM EDTA pH = 8.0, 100ιg/ml RNAse 

 Ρ2 δηάιπκα αιθαιηθήο ιχζεο 

1% w/v SDS, 0.2N NaOH 

 Ρ3 δηάιπκα αιθαιηθήο ιχζεο 

3M CH3COOK/ 5M CH3COOH 

60ml 5M CH3COOK, 11.5ml μλζηυ μλφ, 28.5ml ddH2O 

 

 

Γηαιχκαηα αλάπηπμεο βαθηεξίσλ θαη ζρεηηθά αληηδξαζηήξηα 

 

LB ζξεπηηθφ κέζν 

0.5% w/v εηπφθζζια γφιδξ, 1% w/v NaCl, 1% w/v πεπηυκδ. ηακ πνυηεζηαζ βζα 

ζηενευ ενεπηζηυ ιέζμ, πνμζηίεεηαζ επζπθέμκ 1.4% w/v άβαν 

 

 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ λνπθιετληθώλ νμέσλ 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ έβζκε ιε ιέηνδζδ ηδξ 

μπηζηήξ ποηκυηδηαξ (Optical Density, OD) ζηα 240nm, 260nm ηαζ 280nm 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θαζιαημθςηυιεηνμ U-1100 ηδξ Hitachi. Σα κμοηθεσκζηά μλέα 

απμννμθμφκ ζε ιήημξ ηφιαημξ 260nm ηαζ δ ζοβηέκηνςζή ημοξ οπμθμβίγεηαζ απυ ημκ 

ηφπμ ηςκ Beer-Lambert. ε ιήημξ ηφιαημξ 280nm απμννμθμφκ μζ πνςηεΐκεξ ελαζηίαξ 

ηονίςξ ηδξ πενζέπμοζαξ ηνοπημθάκδξ, εκχ ζηα 240nm απμννμθμφκ ηα θαζκμθζηά 

πανάβςβα. Δπμιέκςξ μ θυβμξ OD260/OD280 ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ηαεανυηδηα ηςκ 

κμοθεσκζηχκ μλέςκ. πμο δεκ οπάνπμοκ πνμζιίλεζξ μ θυβμξ αοηυξ είκαζ 2.0, εκχ υηακ 

οπάνπμοκ πνμζιίλεζξ αοηυξ ιεζχκεηαζ. Ο θυβμξ OD240/OD260 πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο 0.5. 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ κμοηθεσκζηχκ βίκεηαζ αάζδ ημο παναηάης 

ηφπμο : 

 

πμο : 

a x OD260 x ζπληειεζηήο αξαίσζεο  
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OD260 ε νπηηθή ππθλφηεηα ζηα 260nm 

ζπληειεζηήο 

αξαίσζεο 

δ αναίςζδ πμο έπεζ πναβιαημπμζδεεί βζα κα βίκεζ δ 

θαζιαημθςημιέηνδζδ 

a 

μνίγεηαζ ςξ δ ζοβηέκηνςζδ πμο παναηδνείηαζ υηακ δ 

OD260 = 1.0 ηαζ δζαιμνθχκεηαζ ςξ ελήξ βζα ηα αηυθμοεα: 
 

Ννπθιετληθά 

νμέα 
a 

DNA 50mg/ml 

RNA 40mg/ml 

Οθζβμκμοηθεμηίδζα 20mg/ml 

 

Πέςε λνπθιετληθώλ νμέσλ κε έλδπκα πεξηνξηζκνύ 

Οζ πενζμνζζηζηέξ εκδμκμοηθεάζεξ είκαζ έκγοια πμο ακαβκςνίγμοκ ζοβηεηνζιέκδ 

αημθμοεία DNA ηαζ ηυαμοκ εκηυξ ή εηηυξ αοηήξ. Γζαπςνίγμκηαζ δε, ζε ηνεζξ ηφπμοξ, εη 

ηςκ μπμίςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ηα πενζμνζζηζηά έκγοια ηφπμο ΗΗ. Σα έκγοια αοηά 

ακαβκςνίγμοκ ιία ζοβηεηνζιέκδ, παθίκδνμιδ, αθθδθμοπία δίηθςκμο DNA εκηυξ ηδξ 

μπμίαξ ημ ηειαπίγμοκ. Ζ ηάεε πενζμνζζηζηή εκδμκμοηθεάζδ δνα ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

ζοκεήηεξ (ζμκηζηή ζζπφξ, pH ηαζ εενιμηναζία). Ζ δζαδζηαζία δνάζδξ ηςκ πενζμνζζηζηχκ 

εκγφιςκ ηαθείηαζ πέρδ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ζε ζςθήκεξ eppendorfs, υπςξ θαίκεηαζ 

ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα: 

 

πζηαηηθά Πεξηεθηηθφηεηα v/v ηειηθήο αληίδξαζεο 

Ρπζκηζηηθφ δηάιπκα 

10x 
1x 

DNA έςξ 80% ημο υβημο ακηίδναζδξ 

Έλδπκν πεξηνξηζκνχ έςξ 10% ημο υβημο ακηίδναζδξ 

ddH2O Έςξ ηεθζημφ επζεοιδημφ υβημο ακηίδναζδξ 
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Σμ ιίβια ακαιεζβκφεηαζ ηαζ επςάγεηαζ ζε ηαηάθθδθδ εενιμηναζία (βζα ηα 

πενζζζυηενα έκγοια δ εενιμηναζία αοηή είκαζ 37
μ
C) βζα μνζζιέκμ πνυκμ, ακάθμβα ιε ημ 

πενζμνζζηζηυ έκγοιμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ.  

Δδχ, πνδζζιμπμζήεδηε ημ έκγοιμ πενζμνζζιμφ BAMHI ιε νοειζζηζηά δζαθφιαηα ηα 

NEB ηαζ BSA. 

ηδ ζοκέπεζα, ηα πεπηυιεκα ημιιάηζα πμζμηζημπμζμφκηαζ ιε θθάβμ. Ζ 

πμζμηζημπμίδζδ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ έβζκε ιε 10ng, 20ng ηαζ 50ng. 

 

PCR αιιεινύρηζε κε ddNTPs θαη ρξώζε κε ληηξηθό άξγπξν (Silver sequencing) 

H ιεεμδμθμβία ηδξ αθθδθμφπζζδξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ιε δζάθμνεξ παναθθαβέξ. Οζ 

ζοιααηζηέξ ιέεμδμζ ηςκ Maxam ηαζ Gibert (1977) ιε πδιζηυ ηυρζιμ ηςκ ζδιαζιέκςκ 

ηιδιάηςκ DNA ηαζ ηςκ Sanger et al., (1977), ιε εκγοιζηή επζιήηοκζδ ηςκ 

μθζβμκμοηθεμηζδζηχκ εηηζκδηχκ, παναιέκμοκ μζ πζμ αλζυπζζηεξ‧ αθθά ζε ζφβηνζζδ ιε 

ηζξ ιμκηένκεξ ιεευδμοξ απαζημφκ πζμ εκηαηζηή ενβαζία. Γζα πζμ βνήβμνδ αθθδθμφπζζδ 

ιζηνχκ πμζμηήηςκ δείβιαημξ δζαδυεδηε εονέςξ δ ηοηθζηή αθθδθμφπζζδ (cycle 

sequencing). Ο Blakesley (1993) εθανιυγεζ δζδευλο αθθδθμφπζζδ πνδζζιμπμζχκηαξ Taq 

πμθοιενάζδ βζαηί αοηή είκαζ ακεεηηζηή ζηα πμθθαπθά ζηάδζα απμδζάηαλδξ ζε ορδθή 

εενιμηναζία. Αοηυ επζηνέπεζ ηδκ επακάθδρδ ζφκεεζδξ αθοζίδςκ απυ ηδκ ίδζα ιήηνα ιε 

απμηέθεζια ηδκ πμζμηζηή αφλδζδ ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ.  

Δπεζδή μζ ηεπκζηέξ αοηέξ, απαζημφκ ηδ πνήζδ ναδζεκένβεζαξ, ακαηαθφθεδηακ 

εκαθθαηηζημί ηνυπμζ ζήιακζδξ, υπςξ θεμνζζιυξ, αζμηίκδ, πδιεζμθεμνζζιυξ, 

δζβμλοβεκίκδ (digoxygenine). Παν‟ υθα αοηά δεκ πνμηζιμφκηαζ ηυζμ, βζαηί έπμοκ ορδθυ 

ηυζημξ‧ είηε βζα ελεζδζηεοιέκμ ελμπθζζιυ, είηε βζα ηαηαθθήθςξ ηνμπμπμζδιέκα/ 

ζδιαζιέκα κμοηθεμηίδζα (Wade-Evans, 1996).  

Μία απυ ηζξ ηονζυηενεξ ηεπκζηέξ αθθδθμφπζζδξ DNA είκαζ δ αθθδθμφπζζδ 

ηενιαηζζιμφ αθοζίδαξ (chain reaction sequencing) ή αθθζχξ ιέεμδμξ Sanger (απυ ημκ 

εθεονέηδ Frederick Sanger) ή αθθζχξ δζδευλο αθθδθμφπζζδ. Ζ ηεπκζηή αοηή ζοκδοάγεζ 

ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ PCR αθθδθμφπζζδξ ηαζ ηδξ πνχζδξ ιε κζηνζηυ άνβονμ ιε ηδκ 

παναθθαβή υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ PCR αθθδθμφπζζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εηηυξ απυ ηα 

dNTPs ηαζ ddNTPs. Οζ αθοζίδεξ ημο DNA απμηεθμφκηαζ απυ dNTPs ηαζ ηαηά ηδ 
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δζάνηεζα ηδξ PCR, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα dNTPs ηδξ ακηίδναζδξ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ 

αθοζίδαξ. ηα ddNTPs θείπεζ ημ –OH ζηδ εέζδ 3΄C ηαζ είκαζ εηεί πμο βίκεηαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ ηδξ αθοζίδαξ. Καηά ζοκέπεζα δ δζαδζηαζία ζφκεεζδξ ηδξ αθοζίδαξ 

δζαηυπηεηαζ. 
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Δηαδηθαζία 

 

1. Φηζάπκεηαζ έκαζ δζάθοια dNTPs ιε ζοβηέκηνςζδ 0.3mM (ηάεε κμοηθεμηίδζμ) ηαζ 

έκα δζάθοια ddNTPs 10mM ημ ηάεε έκα κμοηθεμηίδζμ. Απυ αοηά θηζάπκμκηαζ ηα 

ακηίζημζπα δζάθοιαηα dNTPs /ddNTPs (4 eppendorfs) ιε ηεθζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ υπςξ 

θαίκεηαζ ζημκ  παναηάης πίκαηα 

 

πζηαηηθφ Γζάθοια G Γζάθοια A Γζάθοια T Γζάθοια C 

ddGTP 45ιΜ - - - 

ddATP - 525ιΜ - - 

ddTTP - - 900ιΜ - 

ddCTP - - - 300ιΜ 

dGTP 30ιΜ 30ιΜ 30ιΜ 30ιΜ 

dATP 30ιΜ 30ιΜ 30ιΜ 30ιΜ 

dTTP 30ιΜ 30ιΜ 30ιΜ 30ιΜ 

dCTP 30ιΜ 30ιΜ 30ιΜ 30ιΜ 

 

2. ηα 4 eppendorfs πνμζηίεεηαζ δ ακηίζημζπδ πμζυηδηα ημο PCR δζαθφιαημξ ηαζ  

ακαδεφμκηαζ ηαθά. 

 

 Ανπζηή ζοβηέκηνςζδ Σεθζηή ζοβηέκηνςζδ 

Ρπζκηζηηθφ δηάιπκα 10Υ  5Υ  

dNTPs 100mM Βθ. πίκαηα 

ddNTPs 5mM Βθ. πίκαηα 

Πνιπκεξάζε  

(DyNAzyme
TM

 EXT 

polymerase, Finnzymes.) 

1U/ιl 4-5U/ιl 

Δθθηλεηήο  2ιΜ 5-6pmol* 

Μήηξα DNA  0.5-1 pmol ** 

*Γζα ssDNA ζζπφεζ 1pmol=(n/3) ng υπμο n μ ανειυξ ηςκ αάζεςκ      5UTRDGAT2 =23bp 

**ακάθμβα ημ είδμξ ημο DNA. Ζ ζοβηέκηνςζδ είκαζ πμθφ ηνίζζιδ βζα ηδκ επζηοπία ηδξ 

ακηίδναζδξ. Γζα πνμσυκηα PCR ζοκίζηαηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 60-120 fmol, βζα οπενεθζηςιέκμ 
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πθαζιίδζμ 1-2pmol ηαζ βζα θ-θάβμ ή ημζιίδζμ 31fmol. Σμ οπενεθζηςιέκμ πθαζιίδζμ δίκεζ 

αζεεκέζηενμ ζήια απυ ημ ήνειμ dsDNA, μπυηε απαζηείηαζ πενζζζυηενδ πμζυηδηα. 

 

ddssDDNNAA::  11ppmmooll==  nn  xx  ((66..66  xx  1100--44))  ggrr              ssssDDNNAA::  11ppmmooll==  nn  xx  ((33..33  xx  1100--44))  ggrr  

 

3. Πνμεενιαίκμκηαζ ζε ηοηθςηή ζημοξ 94
 μ
C βζα 2mins 

4. PCR 

 

ηάδην Υξόλνο 

Απνδηάηαμε 94
 μ
C βζα 0.45mins 

Τβξηδηζκφο 56
 μ
C βζα 0.45mins 

Δπηκήθπλζε 72
 μ
C βζα 1mins 

Δπαλάιεςε θχθινπ 59Υ 

 

5. Ακ δε πνδζζιμπμζδεμφκ ηαηεοεείακ απμεδηεφμκηαζ ζημοξ -20
μ
C. 

6. Πνμζηίεεηαζ ζημ ηάεε eppendorf ημ δζάθοια ηενιαηζζιμφ ακηίδναζδξ (stop 

solution) ηαζ πνμεενιέκμκηαζ ζημοξ 70   μC βζα 2mins. 

 

 Ανπζηή 

ζοβηέκηνςζδ 

Σεθζηή 

ζοβηέκηνςζδ 

NaOH 10Μ 10mM 

Xylene cyanol 1% (v/v) 0.05% 

Μπιε ηεο 

βξσκνθαηλφιεο 

1% (v/v) 0.05% 

Φνξκακίδην 100% (v/v) 95% (v/v) 

 

7. Ζθεηηνμθυνδζδ ηαηάθθδθδξ πμζυηδηαξ ζε πδηηή πμθοαηνοθαιίδδξ 6% ιαγί ιε 

ηα δείβιαηα οπυ ελέηαζδ. 

8.  Υνχζδ ιε κζηνζηυ άνβονμ. 

9.  Φςημβναθίγεηαζ/ζηακάνεηαζ ημ θζθι. 

10.  Δπελενβαζία. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ΓΟΚΗΜΔ PCR ME ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΔΗ DNA 

Λυβς ηδξ ιζηνήξ ζοβηέκηνςζδξ DNA ζηα οπμρήθζα δείβιαηα ηαζ ηδξ ιζηνήξ 

πμζυηδηαξ ζε ανηεηά, μζ δμηζιέξ έβζκακ ιε 1ng, 2.5ng, 5ng, 10ng, 15ng ηαζ 30ng DNA 

ιε δφμ πμζηζθίεξ ηαζ δεκ εκημπίζηδηακ δζαθμνέξ ζηα πνυηοπα ηςκ γςκχκ. Γζα αοηυ ημ 

θυβμ δ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία έβζκε ιε 5 ng. 

 

ΓΟΚΗΜΔ PCR ME ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ ΑΠΟΓΗΑΣΑΞΖ ΣΩΝ 

ΔΚΚΗΝΖΣΩΝ 

Οζ δμηζιέξ έβζκακ ιε υθα ηα δείβιαηα ιε 5ng DNA ιε δφμ δζαθμνεηζηέξ 

εενιμηναζίεξ απμδζάηαλδξ ηςκ εηηζκδηχκ. Ωξ απμηέθεζια αοημφ ήηακ ηα δζαθμνεηζηά 

πνυηοπα γςκχκ ζηδ ζφβηνζζδ ακάιεζα ζηζξ δφμ εενιμηναζίεξ. ε ιενζημφξ εηηζκδηέξ, 

αθθά θίβμοξ, οπήνλε ημ ίδζμ πνυηοπμ. 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΩΝ ΠΖΚΣΖ ΠΟΛΤΑΚΡΤΛΑΜΗΓΖ 

Yπμθμβίζηδηακ ηα ιήηδ ηςκ αθθδθμιυνθςκ ηαζ ηαηαπςνήεδηακ ζημ πνυβναιια 

IDENTITY 1.0 βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηάπμζςκ βεκεηζηχκ παναιέηνςκ 

 

ΜΙΚΡΟΔΟ- 
ΡΤΦΟΡΙΚΟ 
ΔΕΙΚΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

(PI) 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 
ΕΣΕΡΟΖΤΓΩΣΙΑ 

(He) 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΘΕΙΑ 
ΕΣΕΡΟΖΤΓΩΣΙΑ 

(Ho) 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ 
ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ 

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ 
(r) 

     r= He-Ho/1+He 

VVMD6 12 0.084 0.818 0.450 0.202 

VVMD7 19 0.019 0.928 0.455 0.245 

VVMD27 17 0.036 0.894 0.273 0.328 

VVS4 14 0.044 0.883 0.850 0.020 

VrZAG47 16 0.026 0.915 0.360 0.172 

VrZAG79 21 0.017 0.930 0.682 0.128 

UCH12 19 0.015 0.935 0.550 0.199 

UCH29 18 0.020 0.925 0.571 0.184 
 Πηζαλφηεηα ηαπηφηεηαο (probability of identity) (PI): ε πηζαλόηεηα δύν κε ζπγγεληθά (ηπραία δεηγκαηνιεςία) άηνκα 

λα έρνπλ παλνκνηόηππν γνλόηππν. Απηή ε πηζαλόηεηα κηθξαίλεη όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ πςειά πνιπκνξθηθώλ 
δεηθηώλ.  

 Δηεξνδπγσηία : κνλάδα κέηξεζεο γελεηηθήο παξέθθιηζεο πνπ αθνξά είηε ζηελ παξαηεξεζείζα είηε ζηελ αλακελόκελε 

κεξίδα αηόκσλ ζ’ έλα πιεζπζκό πνπ είλαη εηεξνδπγσηά. (νξγαληζκόο κε δύν δηαθνξεηηθά αιινιόκνξθα ζ’ έλαλ γελεηηθό 
ηόπν-Αa) 

 Μεδεληθφ αιιειφκνξθν (null) (r) : δελ είλαη αληρλεύζηκν είηε ιόγσ ζθάικαηνο θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο 

ιεηηνπξγηθνύ πξντόληνο είηε ιόγσ κεηάιιαμεο ζε κέξνο ηνπ εθθηλεηή πνπ απνθιείεη ελίζρπζε θαηά ηελ PCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Αηυια, ιε ημ πνυβναιια NT-SYSTEM ηα ιήηδ ηςκ αθθδθμιυνθςκ 

επελενβάζηδηακ ιε ηδ ιέεμδμ UPGMA (Unweighted Pair Method with Arithemetic 

mean) Ζ επελενβαζία έβζκε πςνίξ δείβιαηα απυ ημκ ιζηνμδμνοθμνζηυ δείηηδ VVMD5 

βζαηί δεκ ηαηέζηδ δοκαηυκ κα δχζεζ ζήια, υπςξ ηαζ ιε ηακέκα δείβια ημο οπμηεζιέκμο 

99R βζαηί δεκ έθηαζε ημ βεκεηζηυ οθζηυ βζα υθμοξ ημοξ ιζηνμδμνοθμνζημφξ δείηηεξ. Δκχ 

ανπζηά ηαηαζηεοάζηδηακ θοθμβεκεηζηά δέκηνα ιε ηα ιήηδ ηςκ αθθδθμιυνθςκ απυ 

υθμοξ ημοξ ιζηνμδμνοθμνζημφξ, βζα ημ ηεθζηυ απμηέθεζια επζθέπηδηακ μπηχ ιμνζαημί 

δείηηεξ (VVMD6, VVMD7, VVMD27, VVS4, VrZAG47, VrZAG79, UCH12, UCH29). 

 

Φπινγελεηηθά Γέληξα 

Ζ θοθμβέκεζα είκαζ δ ζζημνία ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία έκα είδμξ ή άθθα taxa έπμοκ 

πνμέθεεζ επζηοπχξ απυ ημζκυ πνυβμκμ ˙ ζημ ιμνζαηυ επίπεδμ, δ ελεθζηηζηή ζζημνία είκαζ 

ηνοιιέκδ ζηζξ αθθδθμοπίεξ ημο DNA. Ζ ζζημνία αοηή πανζζηάκεηαζ ιε θοθμβεκεηζηά 

δέκηνα, ζηα μπμία ηάεε ζδιείμ δζαηθάδςζδξ ακαπανζζηάκεζ ηδ δζάζπαζδ εκυξ 

πνμβμκζημφ είδμοξ ζε δφμ κέεξ βεκεαθμβζηέξ βναιιέξ ζε δφμ κέα είδδ. 

Γζα ηδ αζμθμβζηή ηαλζκυιδζδ οπάνπμοκ δφμ ηφνζεξ ζηναηδβζηέξ ηαζ ηνεζξ ηφνζεξ  

ζπμθέξ: δ θαζκεηζηή ηαζ δ ηθαδζζηζηή (ή θοθμβεκεηζηή) ζηναηδβζηή ηαζ δ θαζκεηζηή, δ 

ηθαδζζηζηή ηαζ δ ελεθζηηζηή ζπμθή. ηδ θαζκεηζηή ηαλζκυιδζδ αβκμμφκηαζ μζ 

ελεθζηηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ δ ηαηάηαλδ βίκεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ θαζκμηοπζηήξ μιμζυηδηαξ ηςκ 

εζδχκ˙ ζηδκ ηθαδζζηζηή αβκμμφκηαζ μζ θαζκεηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ δ ηαηάηαλδ βίκεηαζ ιε 

αάζδ ημκ πζμ πνυζθαημ ημζκυ πνυβμκμ˙ ζηδκ ελεθζηηζηή ηαλζκυιδζδ ζοκεηηζιχκηαζ 

ηυζμ μζ θαζκεηζηέξ υζμ ηαζ μζ θοθμβεκεηζηέξ ζπέζεζξ. 

Οζ θοθμβεκεηζηέξ ζπέζεζξ ελάβμκηαζ ιε αλζμπμίδζδ ηςκ ημζκχκ παναηηδνζζηζηχκ 

ηςκ εζδχκ. Σέημζα παναηηδνζζηζηά ιπμνεί κα είκαζ ιμνθμθμβζηά, ηυζμ βζα ημοξ 

γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ υζμ ηαζ βζα ημοξ απμθζεςιέκμοξ, ή ιμνζαηά, ιε ηδ ιμνζαηή 

θοθμβέκεζα κα απμηεθεί ζήιενα ημ πζμ εκενβυ ενεοκδηζηυ ιέηςπμ. 

Οζ ακηζηεζιεκζημί ζηυπμζ ηαηαζηεοήξ ηςκ θοθμβεκεηζηχκ ιεθεηχκ είκαζ δ 

ακαπανάζηαζδ ηςκ πναβιαηζηχκ βεκεαθμβζηχκ ζπέζεςκ ηςκ μνβακζζιχκ υπςξ ηαζ δ 

πνμκμθυβδζδ ηδξ δζάζπαζδξ ηςκ εζδχκ απυ ημκ ηεθεοηαίμ ημοξ πνυβμκμ. 

Σμ δέκηνμ ηδξ γςήξ δεκ είκαζ μθεαθιμθακέξ˙ βζ‟ αοηυ ηαζ πνέπεζ κα απμηαθοθεεί. 

Καζ επεζδή δ πθεζμκυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο είκαζ ακαβηαίεξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 
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εκυξ ηέημζμο δέκηνμο έπμοκ ηνμπμπμζδεεί απυ ηδκ ελέθζλδ, πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ιέεμδμζ μζ μπμίεξ ελζζμννμπμφκ ηέημζεξ πθδνμθμνίεξ. ημ πθαίζζμ αοηυ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ ηφπμζ δέκηνςκ, ημ θοθμβεκεηζηυ ηαζ ημ βμκζδζαηυ, ηα μπμία 

ιπμνεί κα είκαζ ιε νίγα ή πςνίξ νίγα, κα δείπκμοκ δδθαδή ή υπζ ηαζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

ελέθζλδξ–υπζ ιυκμ ηζξ ελεθζηηζηέξ ζπέζεζξ, ηζξ ζπέζεζξ δζαηθάδςζδξ.  

Σμ θοθμβεκεηζηυ δέκηνμ είκαζ ιζα βναθζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ θοθμβέκεζαξ ιζαξ 

μιάδαξ απυ taxa ή βμκίδζα. Έκα βμκζδζαηυ δέκηνμ ηαηαζηεοάγεηαζ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ 

ηςκ βεκεηζηχκ πθδνμθμνζχκ εκυξ ή πμθφ θίβςκ βμκζδίςκ. Σα ζημζπεία εκυξ μνβακζζιμφ 

ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ελαβςβή θοθμβεκεηζηχκ ζοιπεναζιάηςκ ηαθμφκηαζ 

παναηηήνεξ ή θεζημονβζηή ηαλζκμιζηή ιμκάδα (OTU). Δίκαζ μπμζαδήπμηε οπάνπμοζα ηαζ 

αλζμπμζμφιεκδ ζηδ ιεθέηδ ηαλζκμιζηή ιμκάδα, υπςξ παναηηήναξ, είδμξ η.α. ηαζ μζ 

παναηηήνεξ αοημί ιπμνεί κα ααζίγμκηαζ ζηδ ιμνθμθμβία, ζηδ θοζζμθμβία, ζηδκ 

μζημθμβία, ζηζξ δζαηνμθζηέξ ή άθθεξ ζοκήεεζεξ, ζηδ αζμπδιεία ή ζηδ βεκεηζηή. ε ηάεε 

δέκηνμ δζαηνίκμοιε ηζξ εκενβέξ ηαλζκμιζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ηζξ οπμεεηζηέξ ηαλζκμιζηέξ 

μιάδεξ (hypothetical taxonomic units-HTU), εκχ ημ ζπέδζμ ηδξ δζαηθάδςζδξ ηςκ 

δέκηνςκ μκμιάγεηαζ ημπμθμβία (topology). Σμ ιέβεεμξ ηάεε ηθάδμο ακαπανζζηά 

ζοκήεςξ ημκ ανζειυ ηςκ αθθαβχκ. Τπάνπμοκ πμθθά πζεακά δέκηνα ιε ή πςνίξ νίγα βζα 

έκα δεδμιέκμ ανζειυ OTU. 

Οζ νεαθζζηζηέξ θοθμβεκεηζηέξ ιέεμδμζ ααζίγμκηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ παναηηήνςκ 

πμο είκαζ πθδνμθμνζαημί βζα ηζξ ακαγδημφιεκεξ ελεθζηηζηέξ ζπέζεζξ· ηέημζμζ παναηηήνεξ 

είκαζ πανάβςβμζ, έπμοκ πνμέθεεζ δδθαδή ελεθζηηζηά ηαζ είκαζ επίζδξ ημζκμί ζηα 

ζοβηνζκυιεκα taxa. Γεκ είκαζ πθδνμθμνζαημί μζ παναηηήνεξ πμο είκαζ ημζκμί αθθά δεκ 

έπμοκ αθθάλεζ απυ ημοξ απυιαηνμοξ πνμβυκμοξ. 

Σμ πνχημ αήια βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ελεθζηηζημφ δέκηνμο είκαζ δ δδιζμονβία 

ιζαξ ιήηναξ ή εκυξ πίκαηα παναηηήνςκ βζα ηα οπυ δζενεφκδζδ είδδ. Δπεζδή ιπμνεί κα 

ζοκαπεμφκ πμθθά δζαθμνεηζηά δέκηνα απυ ιζα ηέημζα ιήηνα, πνμηζιάηαζ είηε ημ 

απθμφζηενμ–ημ πζμ θεζδςθυ, πμο ααζίγεηαζ ζηζξ θζβυηενεξ ελεθζηηζηέξ αθθαβέξ βζα κα 

δμιδεεί–είηε ημ δέκηνμ ηαηά ημ μπμίμ οπμθμβίγεηαζ δ πζεακυηδηα ηςκ παναηδνμφιεκςκ 

δεδμιέκςκ, είηε αηυια έκαξ ζοκδοαζιυξ ηςκ δφμ. ημ πθαίζζμ αοηυ έπμοκ ιεηαπμζδεεί 

ζε θμβζζιζηά παηέηα πμο ηνμθμδμημφιεκα ηαηαθθήθςξ, δίκμοκ βνήβμνα ηαζ αλζυπζζηα 

απμηεθέζιαηα. 
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Οζ ιέεμδμζ ηαηαζηεοήξ πςνίγμκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: ηδκ ηαηδβμνία ηςκ 

ιδηνχκ απυζηαζδξ, πμο πενζθαιαάκεζ ηζξ ιεευδμοξ UPGMA, ηςκ ιεηαζπδιαηζζιέκςκ 

απμζηάζεςκ, ηςκ Fitch–Margoliash ηαζ ηςκ βεζημκζηχκ γεοβανζχκ (neighbour joining) 

ηαζ ηδκ ηαηδβμνία πμο ααζίγεηαζ ζηδκ πανμοζία ή απμοζία πθδνμθμνζαηχκ 

παναηηήνςκ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηζξ ιεευδμοξ ηδξ ιέβζζηδξ θεζδςθυηδηαξ (maximium 

parsimony), ηδξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ (maximum likelihood) ηαζ ηδξ ιπεσζζακήξ 

ακάθοζδξ (Bayes analysis). 

ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία μζ ελεθζηηζηέξ απμζηάζεζξ (ζοκήεςξ κμοηθεμηζδζηέξ ή 

αιζκμλζηέξ δζαθμνέξ) οπμθμβίγμκηαζ υθα ηα γεοβάνζα ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ έκαξ 

αθβυνζειμξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο δέκηνμο. ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία ηαζ εζδζηυηενα ζηδ 

ιέβζζηδ θεζδςθυηδηα, επζθέβμκηαζ μζ ιζηνυηενεξ (ηάεε θμνά) ελεθζηηζηέξ απμζηάζεζξ 

(κμοηθεμηζδζηέξ ή αιζκμλζηέξ οπμηαηαζηάζεζξ) βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο θοθμβεκεηζημφ 

δέκηνμο, ημ μπμίμ επζθέβεηαζ ιε αάζδ αοηή ηδ ζοθθμβζζηζηή ζε ζπέζδ ιε υθα ηα πζεακά 

δέκηνα ηαζ εεςνείηαζ πζμ πζεακυ κα είκαζ ημ ζςζηυ δέκηνμ. 

ηδκ ηαηαζηεοή ημο δέκηνμο πανειααίκμοκ δφμ ηφπμζ θαεχκ: ηα ημπμθμβζηά θάεδ 

ηαζ ηα θάεδ πμο αθμνμφκ ημ ιήημξ ηςκ αναπζυκςκ. Σμ ιήημξ ηςκ αναπζυκςκ ακηακαηθά 

ημ πνμκζηυ δζάζηδια ιεηαλφ δφμ ζδιείςκ δζαηθάδςζδξ ή ιεηαλφ εκυξ ζδιείμο 

δζαηθάδςζδξ ηαζ εκυξ άθθμο οπάνπμκημξ είδμοξ (Αθαπζχηδξ, 2007). 

UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean)  

Ζ ιέεμδμξ αοηή (Sneth ηαζ Sokal 1973) ανπζηά πνμηάεδηε βζα ηαλζκμιήζεζξ ιε 

αάζδ ιμνθμθμβζηά δεδμιέκα, αθθά ανβυηενα πνδζζιμπμζήεδηε ζε ιμνζαηά δεδμιέκα 

πςνίξ κα ιεζςεεί δ αλία ηδξ. Βαζζηή ανπή βζα ηδκ ηαηαζηεοή δέκηνςκ απμηεθεί δ 

πνμτπυεεζδ ζηαεενμφ νοειμφ ελέθζλδξ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ηθάδςκ ημο δέκηνμο, έηζζ 

χζηε κα οπάνπεζ ιζα ζπεδυκ βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ οπμθμβζγυιεκςκ βεκεηζηχκ 

απμζηάζεςκ ηαζ ηςκ πνυκςκ δζαπςνζζιμφ (Nei, 1975).  

Πνμζμιμζχζεζξ αθθδθμοπζχκ έπμοκ δείλεζ υηζ υηακ δ έκκμζα ημο ιμνζαημφ νμθμβζμφ 

ζζπφεζ ηαζ υηακ μζ βεκεηζηέξ απμζηάζεζξ είκαζ ιεβάθεξ βζα υθα ηα γεφβδ ηςκ OTU ηυηε ημ 

δέκηνμ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ έπεζ ιεβάθδ πζεακυηδηα κα ακηαπμηνίκεηαζ ζημ πναβιαηζηυ 

(Tateno et al. 1982, μφνδδξ ηαζ Kνζιπάξ, 1987). Δάκ δ ιέεμδμξ αοηή εθανιμζηεί ιε 

δεδμιέκα βεκεηζηχκ απμζηάζεςκ υπςξ αοηά πνμηφπημοκ απυ ηδ ιεθέηδ πμθθχκ βυκςκ 
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ιε ιεβάθμ ανζειυ κμοηθεμηζδίςκ, ηυηε ημ θοθμβεκεηζηυ δέκηνμ πμο πνμζδζμνίγεηαζ 

ακαιέκεηαζ κα πνμζεββίγεζ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ημ πναβιαηζηυ. Ωζηυζμ πμθθέξ 

ενεοκδηζηέξ ιεθέηεξ πενζθαιαάκμοκ ζπεηζηά ιζηνέξ αθθδθμοπίεξ DNA ηαζ βζα αοηυ ημ 

θυβμ ηα παναβυιεκα θοθμβεκεηζηά δέκηνα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ηάπμζα 

επζθφθαλδ ςξ πνμξ ηδκ μνευηδηά ημοξ.  

Ο αθβυνζειμξ μ μπμίμξ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηδ ιέεμδμ αοηή μδδβεί ζε απθμφξ 

ιαεδιαηζημφξ οπμθμβζζιμφξ ηαζ ηαηαθήβεζ πάκηα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ θοθμβεκεηζηυ 

δέκηνμ ιε νίγα. Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο θοθμβεκεηζημφ δέκηνμο πνχηα βίκεηαζ μ 

οπμθμβζζιυξ ηςκ βεκεηζηχκ απμζηάζεςκ βζα υθα ηα γεφβδ ηςκ ελεηαγυιεκςκ OTU ηαζ 

εκ ζοκεπεία μζ ηζιέξ αοηέξ ημπμεεημφκηαζ ζε ιζα ιήηνα. Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ απμζηάζεςκ 

ηδξ ιήηναξ ανπζηά επζθέβεηαζ ημ γεφβμξ ηςκ OTU ηα μπμία έπμοκ ηδ ιζηνυηενδ ηζιή. Σα 

δφμ αοηά OTU ζοβηνμημφκ έκα ηαζκμφνβζμ OTU ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ςξ ζφκεεημ ηαζ 

απμηεθεί ηδκ πνχηδ μιάδα ημο δέκηνμο .Σμ ζφκεεημ αοηυ OTU ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα 

οπυθμζπα OTU ζοκεέημοκ ιζα ηαζκμφνβζα ιήηνα απυ ηδκ μπμία επζθέβεηαζ ηαζ πάθζ ημ 

γεφβμξ εηείκμ ιε ηδ ιζηνυηενδ απυζηαζδ ηαζ δ δζαδζηαζία αοηή ζοκεπίγεηαζ έςξ ημ 

ηέθμξ. Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ απυζηαζδξ εκυξ απθμφ ηαζ εκυξ ζφκεεημο OTU οπμθμβίγεηαζ 

απυ ημ ιέζμ υνμ ηςκ απμζηάζεςκ ιεηαλφ ημο απθμφ OTUηαζ ηςκ απθχκ OTU απυ ηα 

μπμία απμηεθείηαζ ημ ζφκεεημ (Αθαπζχηδξ, 2007).  

 

 

ημπυξ ηδξ πεζναιαηζηήξ αοηήξ δζαδζηαζίαξ είκαζ δ ηαοημπμίδζδ ηςκ πμζηζθζχκ 

υπςξ ηαζ δ ιεθέηδ ηςκ βεκεηζηχκ ημοξ ζπέζεςκ. Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ πανμοζζάγμκηαζ ηα 

ιήηδ ηςκ αθθδθμιυνθςκ ηδξ ηάεε πμζηζθίαξ ιε ημοξ ιμνζαημφξ δείηηεξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ υπςξ ηαζ ηα θοθμβεκεηζηά δέκηνα πμο πνμηφπημοκ απυ αοηά. Οζ 

βεκεηζηέξ ζπέζεζξ ηαηδβμνζμπμζήεδηακ ζε 3 θοθμβεκεηζηά δέκηνα βζα ηαθφηενδ 

ηαηακυδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ζαθήκεζα. 

 



Γενετική Ταυτοποίηςη Κυπριακών Ποικιλιών Αμπέλου με τη Χρήςη Μικροδορυφόρων 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  78 
 

 

 

VVMD6 
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VVMD7 
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VVMD27 
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VVS2 
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VVS4 
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VrZAG42 
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VrZAG64 
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VrZAG79 
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UCH11 
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UCH12 
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UCH29 
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Μήθε αιιεινκφξθσλ απφ ηηο πεθηέο πνιπαθξπιακίδεο 

 

 

 
VVMD 

6 

VVMD 

7 

VVMD 

27 

VVS 

4 

VrZAG 

47 

VrZAG 

79 

UCH 

12 

UCH 

29 

45 206 210 245 250 183 205 160 173 161 161 255 255 148 166 211 296 

1 - - 257 257 180 180 165 172 163 163 248 254 - - - - 

B16 209 209 259 259 187 187 - - 170 170 240 250 147 165 212 212 

34 210 212 250 257 183 183 160 171 168 168 252 246 147 166 214 214 

3309 208 218 242 255 188 215 160 171 174 174 253 253 160 160 310 310 

16 212 212 241 245 184 184 169 176 157 157 247 252 166 170 210 210 

2 210 210 236 246 184 184 170 170 161 167 241 241 167 170 207 210 

41B 203 212 229 237 186 186 168 175 165 165 259 259 169 169 290 290 

8 202 212 245 245 178 190 164 175 158 158 251 251 171 171 300 312 

26 207 207 238 247 184 184 168 175 163 169 242 242 167 171 208 212 

28 206 206 248 248 175 180 168 175 159 159 250 255 166 170 212 212 

12 207 207 249 249 180 180 174 174 158 165 252 252 150 150 211 211 

14 207 207 253 253 182 182 165 174 161 161 249 252 150 164 294 302 

15 206 206 248 248 180 180 167 174 159 168 248 252 150 150 210 294 

22 206 206 253 253 182 182 164 174 161 161 248 252 157 157 292 300 

23 202 206 257 257 190 204 174 174 169 169 244 259 156 156 290 294 

35 188 206 254 254 184 184 167 175 164 170 239 243 151 151 209 209 

38 196 205 246 246 189 189 167 175 169 179 242 256 172 172 205 209 

41 - - 236 246 179 179 - - 158 158 245 248 - - 208 208 

47 196 206 242 242 175 210 162 175 151 157 245 249 153 174 290 302 

RB21 206 206 236 246 192 192 162 175 171 171 256 259 153 173 208 298 

32B 206 206 240 251 180 180 168 175 154 157 257 261 154 174 208 286 
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ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ 

 

1 Sirividiano 

15 Katomylitiko 

12 Aetonychi aspro 

41 Eftakilo 

28 Yiannoudi 

32Β Fraoula 

47 Vamvakada 

26 Victoria 

35 Alphonse lavallee 

38 Alonari 

16 Flouriko alonas 

8 Moshato mauro 
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ΞΔΝΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B16 Barlinca 

26 Victoria 

35 Alphonse lavalle 

2 Black rose 

RB21 Ruby seedless 

8 Moshato mauro 

14 Black monucca 
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ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ RIPARIA X RUPESTRIS 

3309C Riparia tomenteux X Rubestris Martin 

OΜΑΓΑ BERLANDIERI X RUPESTRIS 

Yπννκάδα Richter 

R99 Berlandieri Las Sorres X Rubestris du Lot 

R110 Berlandieri Resseguier No2 X Rubestris Martin 

Τπννκάδα ηθειηθψλ 

140Ru Berlandieri Resseguier No I X Rubestris du Lot 

ΟΜΑΓΑ VINIFERA X BERLANDIERI 

        41Β           Chasselas X Berlamdieri 
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ΠΠΟΟΗΗΚΚΗΗΛΛΗΗΑΑ  ΥΥΡΡΖΖΖΖ  ΥΥΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΖΖ  ΓΓΔΔΝΝΔΔΑΑΛΛΟΟΓΓΗΗΑΑ  

SIRIVITIANO  Μαφνμ 
Πζεακυκ  

Κφπνμξ 

 

 

FLOURIKO Οζκμπμζήζζιδ Μαφνμ Κφπνμξ 
 

 

YIANNOUDI Οζκμπμζήζζιδ Μαφνμ Κφπνμξ 
 

 

KATOMYLITIKO Δπζηναπέγζα Λεοηυ Κφπνμξ 
 

 

ALONARI  Λεοηυ  
 

 

EFTAKILO Δπζηναπέγζα Κυηηζκμ Δθθάδα/Σμονηία 
 

 

VAMVAKADA Οζκμπμζήζζιδ Μαφνμ Κφπνμξ 
 

 

FRAOULA Δπζηναπέγζα Ρμγέ Δθθάδα 
 

 

AETONYCHI 

ASPRO 
Δπζηναπέγζα Λεοηυ Δθθάδα 

 

 

 

MOSHATO 

MAVRO 

Οζκμπμζήζζιδ 

Δπζηναπέγζα 
Μαφνμ Ζκ. Βαζίθεζμ 

Shiava Grossa 

(Trollinger) 

X 

Muscat of 

Alexandria 

BLACK ROSE 
Οζκμπμζήζζιδ 

Δπζηναπέγζα 
Μαφνμ Ζκ. Πμθζηείεξ 

(Damas Rose X 

Black 

Monukka)  

X 

Alp. Lavallée 
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VICTORIA Δπζηναπέγζα Λεοηυ Ρμοιακία 

Cardinal * 

X 

Razaki 

ALPHONSE 

LAVALLEE 
Δπζηναπέγζα Μαφνμ Γαθθία 

Bellino  

X 

Lady Downe‟s 

Seedling 

BARLINKA Δπζηναπέγζα Μαφνμ Ν. Αθνζηή 
 

 

BLACK  

MONUKKA 

Δπζηναπέγζα 

ηαθίδεξ 
Μαφνμ 

Ζκ. Πμθζηείεξ/ 

Υχνεξ 

Καοηάζμο 

 

RUBY SEEDLESS Δπζηναπέγζα Κυηηζκμ Ζκ. Πμθζηείεξ 

Emperor  

X 

Pirovano-75* 

 

ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΟΜΑΓΑ  

COUDERC 3309  RIPARIA X RUPESTRIS  

Riparia 

tomanteux  

X  

Rupestris 

Martin 

RICHTER No 99 
BERLANDIERI X 

RUPESTRIS 
RICTERS 

Berlandieri Las 

Sorres  

X 

 Rubestris du 

Lot 
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RICHTER No 11O 
BERLANDIERI X 

RUPESTRIS 
RICHTERS 

Berlandieri 

Ressequier No2 

X  

Rupestris 

Martin 

140 RUGGERI 
BERLANDIERI X 

RUPESTRIS 
ΗΚΔΛΗΚΩΝ 

Berlandieri 

Ressequier No2 

X  

Rupestris du 

Lot 

41B 
VINIFERA X 

BERLANDIERI 
 

Chasselas  

X 

Berlandieri 

 

CARDINAL = FLAME TOKAY (ζοκχκ. Ahmeur-bou-Ahmer) X RIBIER DU MAROC 

(ζοκχκ. Alphonse Lavallée) 

 

RUBY SEEDLESS = EMPEROR X PIROVANO-75 (ζοκχκ. Sultana Moscata) 

 PIROVANO-75 = MUSCAT OF ALEXANDRIA X THOMPSON SEEDLESS 

(ζοκχκ. Sultanina) 

 

Απυ ηζξ πμζηζθίεξ πμο ελεηάζηδηακ, δ βεκεηζηή ζπέζδ δφμ πμζηζθζχκ ήηακ βκςζηή 

ηαζ αοηυ επζαεααζχεδηε ηαζ απυ ηα δφμ θοθμβεκεηζηά δέκηνα, “Δονςπασηέξ πμζηζθίεξ” 

ηαζ “Ξέκεξ πμζηζθίεξ”. Ζ πμζηζθία Alphonse Lavalle είκαζ απυβμκμξ ηδξ Victoria. 

 

VICTORIA= CARDINAL* X RAZAKI 

 

*CARDINAL = FLAME TOKAY X RIBIER DU MAROC (ζοκχκ. Alphonse Lavallée) 

 

Οζ δφμ αοηέξ πμζηζθίεξ υπςξ ηαζ ηα οπμηείιεκα πνδζζιμπμζήεδηακ βζα 

επαθδεεοηζημφξ θυβμοξ. 
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Ακ θάαμοιε οπυρδ ηδ πχνα πνμέθεοζδξ ηάπμζςκ πμζηζθζχκ οπάνπεζ έκαξ θμβζηυξ 

ζοζπεηζζιυξ ακάιεζα ζηζξ ηαηδβμνζμπμζδιέκεξ μιάδεξ ηαλζκυιδζδξ ζηα θοθμβεκεηζηά 

δέκηνα. 

Ακάιεζα ζηζξ οπυ ελέηαζδ πμζηζθίεξ δεκ έπμοκ ανεεεί ζοκχκοιεξ πμζηζθίεξ αθθά 

ελεηάζηδηε δ πζεακυηδηα ζοκςκοιίαξ ιε πμζηζθίεξ άθθςκ πςνχκ πνδζζιμπμζχκηαξ 

δδιμζζεοιέκεξ ηαηαπςνήζεζξ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ. 

Ζ πμζηζθμιμνθία ηςκ βεκεηζηχκ ηυπςκ πενζβνάθεηαζ ηαθφηενα απυ ιεβέεδ πμο 

αθμνμφκ ηδ ζοπκυηδηα ηςκ αθθδθμιυνθςκ π.π. ΡΗ (Probability of Identity), D 

(Discrimination power). Καζ ηα δφμ αοηά ιεβέεδ πενζβνάθμοκ ηδκ πζεακυηδηα, δφμ ιδ 

ζοζπεηζζιέκεξ πμζηζθίεξ, κα ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ιμνζαηυ 

δείηηδ, επζηνέπμκηαξ ηδ δζάηνζζδ δφμ δζαθμνεηζηχκ πμζηζθζχκ. 

ε οπενπμθοιμνθζημφξ Vitis ιζηνμδμνοθμνζημφξ βεκεηζημφξ ηυπμοξ, ημ ιέβεεμξ pI 

ιπμνεί κα είκαζ πμθφ παιδθυ, ιέπνζ ηαζ 0.05, ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζε 5% πζεακυηδηα μ 

βμκυηοπμξ κα ιμζνάγεηαζ (sharing) ακάιεζα ζε ιδ ζοζπεηζγυιεκεξ πμζηζθίεξ. ηδκ 

πεζναιαηζηή αοηή δζαδζηαζία ημ εφνμξ δζαηφιακζδξ ήηακ 0.015-0.084 (UCH12 ηαζ 

VVMD6 ακηίζημζπα. 

ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ , ηονίςξ ιε ημκ VVMD6 ιμνζαηυ δείηηδ, ηάπμζεξ πμζηζθίεξ 

πανμοζίαγακ ηα ίδζα ιήηδ αθθδθμιυνθςκ, αθήκμκηαξ ηδκ οπυκμζα πζεακήξ ζοκςκοιίαξ 

αθθά ιε ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ιμνζαηχκ δεζηηχκ δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηζξ πμζηζθίεξ 

ήηακ ζαθήξ. Ζ πνήζδ ανηεηχκ πμθοιμνθζηχκ δεζηηχκ είκαζ επζεοιδηή ηαζ βζα έκακ 

αηυιδ θυβμ, ηαεχξ ηαηά ημ ηνέλζιμ ηδξ πδηηήξ πμθοαηνοθαιίδδξ εκδέπεηαζ κα οπάνπεζ 

δζαννμή ζε δζπθακά πδβαδάηζα ηαζ ηοβπάκεζ ηα ιήηδ αθθδθμιυνθςκ κα είκαζ ημκηά, κα 

ιδκ οπάνπεζ ζαθήξ δζαπςνζζιυξ ιεηαλφ ηςκ.  

Ο ανζειυξ ηςκ αθθδθμιυνθςκ πμο παναηδνήεδηε ιε ηάεε ιμνζαηυ δείηηδ 

ηοιάκεδηε απυ 12 (VVMD6) ιέπνζ ηαζ 21 (ssrVrZAG79), ανζειμί πμο ηαεζζημφκ ημοξ 

ζοβηεηνζιέκμοξ δείηηεξ ορδθά πμθοιμνθζημφξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αλζυπζζημοξ βζα ηδκ 

ζαθή δζάηνζζδ ηςκ πμζηζθζχκ. Ο ιέζμξ ανζειυξ ηςκ παναηδνδεέκηςκ αθθδθμιυνθςκ 

ήηακ 17.25. 

οβηνίκμκηαξ ημ πθδνμθμνζαηυ πενζεπυιεκμ ηςκ δεζηηχκ μ πενζζζυηενμ 

πθδνμθμνζαηυξ ήηακ μ ssrVrZAG79 ιε 21 αθθδθυιμνθα ηαζ πζεακυηδηα ηαοηυηδηαξ  

(pI) 0.017 εκχ μ θζβυηενμ πθδνμθμνζαηυξ απμδείπεδηε μ VVMD6 ιε 12αθθδθυιμνθα  
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ηαζ pI 0.084. 

Ζ ακαιεκυιεκδ εηενμγοβςηία δζαηοιάκεδηε απυ 0.818 (VVMD6) ιέπνζ 0.935 

(UCH12) (ορδθή βμκζδζαηή πμζηζθυηδηα) ηαζ δ παναηδνδεείζα απυ 0.273 (VVMD27) 

ιέπνζ 0.850 (VVS4) ηαζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ δ παναηδνδεείζα ήηακ ιζηνυηενδ απυ 

ηδκ ακαιεκυιεκδ. 

ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ακζπκεφεδηε έκα αθθδθυιμνθμ εεςνήεδηε υηζ οπήνπε 

μιμγοβςηία ηαζ υπζ εηενμγοβςηία ιε έκα ιδδεκζηυ αθθδθυιμνθμ ηαζ επίζδξ 

παναηδνήεδηακ ηαζ ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ μιμγοβςηίαξ ιδδεκζηχκ αθθδθμιυνθςκ. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

 

Σμ αιπέθζ είκαζ ιία πζμ ηζξ πζμ μζημκμιζηά ζδιακηζηέξ ηαθθζένβεζεξ ζημκ ηυζιμ ηαζ 

επζηναημφκ 8.000-10.000 πμζηζθίεξ παβημζιίςξ. Πζζηεφεηαζ υηζ δζαδυεδηε απυ ημ 

Αθβακζζηάκ έςξ ηα κυηζα ηδξ Καζπίαξ εάθαζζαξ ηαζ ιέζς ημο κμηίμο Καοηάζμο ζηζξ 

κυηζεξ αηηέξ ηδξ Μαφνδξ εάθαζζαξ. 

 Ο δζαπςνζζιυξ ηαζ δ ηαοημπμίδζδ ηςκ πμζηζθζχκ ιε ηζξ ζοιααηζηέξ ιεευδμοξ είκαζ 

ανηεηέξ θμνέξ δφζημθδ. Καεχξ μζ ιμνθμθμβζημί δείηηεξ είκαζ πνμκμαυνμζ ηαζ εοάθςημζ 

ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, έπεζ αολδεεί δ πνήζδ ηςκ ιμνζαηχκ πνμζεββίζεςκ. 

Ο ορδθυξ πμθοιμνθζζιυξ ηςκ ιζηνμδμνοθυνςκ ή βεκζηά ηςκ SSR, ιία ηαηδβμνία 

δεζηηχκ απυ επακαθαιαακυιεκεξ ιζηνέξ αθθδθμοπίεξ 1-6 αάζεςκ DNA (έςξ ηαζ 100 

επακαθήρεζξ), επζηνέπμοκ ηδκ ηαοημπμίδζδ ηαζ ημ δζαπςνζζιυ ηςκ πμζηζθζχκ ηαζ δ 

ζοβηονίανπδ Μεκδεθζηή ηθδνμκμιζηυηδηά ημοξ, επζηνέπεζ ηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ 

δζαζηαονχζεςκ.  

Έςξ ηχνα, μζ εηηζκδηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα δείηηεξ SSR ζημ Vitis έπμοκ 

ζπεδζαζηεί ζε ακελάνηδηα ενβαζηήνζα ηαζ δ πνδζζιυηδηά ημοξ έπεζ απμδεζπεεί απυ ηα 

ίδζα ηα ενβαζηήνζα ιε πεζνάιαηα ζε ηαθθζενβμφιεκεξ πμζηζθίεξ ηςκ ακηίζημζπςκ 

πενζμπχκ‧ Αοζηναθία, Καθζθυνκζα, Κεκηνζηή Δονχπδ, Καθαανία ηαζ ζηεθία.  

Ζ ζδιακηζηυηδηα ηςκ ιζηνμδμνοθυνςκ ςξ ιμνζαημί δείηηεξ ηαζ δ δοκαηυηδηα 

πνήζδξ ημοξ ζε εθανιμβέξ υπςξ δ βεκεηζηή πανημβνάθδζδ ηαζ δ ακάθοζδ πμζηζθυηδηαξ 

έπεζ επζαεααζςεεί ηαζ έπεζ ηαηαβναθεί ζε ανηεηέξ αζαθζμβναθίεξ πεζναιάηςκ ζημ αιπέθζ 

π.π. Thomas and Scott, 1993; Scott et al., 2000; Cipriani et al., 1994; Bowers et al., 1999, 

2000; Grando et al, 2003; Adam-Blondon et al., 2004; Riaz et al., 2004 αθθά ηαζ ζε 

πμθθά άθθα θοηά ιε ορδθυ μζημκμιζηυ υθεθμξ. Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ιε ηδ 

ηαπφηαηδ πθέμκ ζήιενα αθθδθμφπζζδ ημο DNA ιε pyrosequencing είκαζ δοκαηυ μζ 

ιμνζαηέξ αοηέξ ηεπκζηέξ κα  παναβηςκζζημφκ. 

Ωζηυζμ ημ πθδνμθμνζαηυ πενζεπυιεκμ ημο ηάεε δείηηδ ιπμνεί κα πμζηίθθεζ ζε 

πμζηζθίεξ απυ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ είηε θυβς ηδξ επζηνάηδζδξ ζοβηεηνζιέκςκ 

αθθδθμιυνθςκ είηε θυβς ηδξ πανμοζίαξ ιδδεκζηχκ αθθδθμιυνθςκ ζε ηάπμζμοξ 

πθδεοζιμφξ (Sefc et al., 2000). 

Ζ ορδθή πμθοιμνθζηυηδηα ηςκ δεζηηχκ είκαζ απαναίηδηδ βζα ημ δζαπςνζζιυ ηςκ 

πμζηζθζχκ ηαζ απμδεζηκφεηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ αθθδθμιυνθςκ πμο πανμοζζάγεζ μ 
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ηάεε δείηηδξ Σμ επίπεδμ πμθοιμνθζζιμφ πμο ανέεδηε ζ‟ αοηήκ ηδκ πεζναιαηζηή 

δζαδζηαζία είκαζ ζοβηνίζζιμ ι‟ αοηυ πμο έπεζ δδιμζζεοεεί ζε ανηεηέξ αζαθζμβναθίεξ ιε 

πεζνάιαηα ζε αιπέθζ ιε ιζηνμδμνοθμνζημφξ δείηηεξ. 

Οζ Martin et al. (2003) ηαζ Ibañez et al (2003) ακαθένμοκ 9-13 ηαζ 4-16 

αθθδθυιμνθα ακηίζημζπα. Οζ Fatahi et al. (2003), είπακ πανυιμζα απμηεθέζιαηα αθμφ 

παναηήνδζακ ηαζ αοημί 4-16 αθθδθμιυνθμοξ ηαζ έκα επίπεδμ πμθοιμνθζζιμφ 76%. Οζ 

Bowers et al πμο πνδζζιμπμίδζακ ιυκμ ηέζζενζξ ιμνζαημφξ δείηηεξ ζε 77 πμζηζθίεξ 

παναηήνδζακ ιζηνυηενμ ααειυ πμθοιμνθζζιμφ ιε 5-11 αθθδθμιυνθμοξ αθθά ιε ιέζμ 

υνμ παναηδνμφιεκδξ εηενμγοβςηίαξ (Ho) 85.5%, πμζμζηυ πμθφ ορδθυηενμ απυ ημ 

παναηδνμφιεκμ ζ‟αοηή ηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία (52.4%).  

Δπίζδξ ορδθυηενμ πμζμζηυ Ho ακέθενακ μζ Martinez et al. (2006) ιε 81.8%, μζ 

Bowers et al (1996) ιε 85.5%, μζ Fatahi et al. (2003) ιε 76%, μζ Ibañez et al (2003) ιε 

70.7%, μζ Lopes et al. (2006) ιε 81%, μζ Lefort et al. (2002) ιε 82.1%, μζ Karatas et al ιε 

60%, μζ Hvarleva et al. (2005) ιε 74.2% μζ Ramezani et al (2009) ιε 84.2%. 

Ο θζβυηενμ ηαζ πενζζζυηενμ πμθοιμνθζηυξ δείηηδξ δζαθένεζ ζηδκ ηάεε πεζναιαηζηή 

δζαδζηαζία ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ μιάδα ηςκ ιμνζαηχκ δεζηηχκ πμο εα επζθεπεμφκ ηάεε 

θμνά. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ πενζπηχζεζξ πμο ηοβπάκεζ ηα απμηεθέζιαηα κα ζοιθςκμφκ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ Hvarleva et al. (2005) μζ VVS2, VVMD5, VVMD27 ηαζ ZAG79 

είκαζ μζ πζμ πμθοιμνθζημί ζε ακηίεεζδ ιε ημκ ZAG83 πμο είκαζ μ θζβυηενμ ηαζ 

ζοιθςκμφκ ιε ημοξ Cipriani et al. (1994) πμο ακεθένμοκ ημκ VVS2 ςξ ημκ πζμ 

πμθοιμνθζηυ. Οζ Lopes et al. (2006) ηαζ Lefort et al.( unpublished) ακαθένμοκ ηαζ αοημί 

ημκ ZAG83 ςξ ημκ θζβυηενμ πμθοιμνθζηυ. ηδκ πεζναιαηζηή αοηή δζαδζηαζία ανέεδηε 

ςξ θζβυηενμ πμθοιμνθζηυξ μ VVMD6, απμηέθεζια πμο ζοιθςκεί ιε ημοξ Lopes et al. 

(2006) ηαζ ςξ πζμ πμθοιμνθζηυξ μ ZAG79 υπςξ ακαθένμοκ ηαζ μζ Hvarleva et al. (2005). 

Έκα αηυια δεδμιέκμ πμο επζαεααζχκεηαζ ηυζμ απυ ηα δζηά ιαξ απμηεθέζιαηα υζμ 

ηαζ απυ άθθςκ είκαζ δ ζοιθςκία ημο ιζηνμδμνοθυνμο πμο δείπκεζ ηδ ιέβζζηδ 

παναηδνμφιεκδ εηενμγοβςηία ηαζ ηδκ εθάπζζηδ πζεακυηδηα δφμ πμζηζθίεξ κα‟ καζ μζ ίδζεξ 

(pI), υπςξ ηαζ μ ιζηνμδμνοθυνμξ πμο δείπκεζ ηδκ εθάπζζηδ ακαιεκυιεκδ εηενμγοβςηία 

(He) ηαζ ηδκ ιέβζζηδ pI (Lefort et al., unpublished; Lopes et al., 2006; Hvarleva et al., 

2005; Ramezani et al., 2009). 

Δθυζμκ έκα απυ ηα πνμαθήιαηα ζημ δζαπςνζζιυ ηςκ πμζηζθζχκ είκαζ δ πανμοζία  
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ζοκχκοιςκ πμζηζθζχκ, ελεηάζαιε ημ εκδεπυιεκμ ηάπμζα απυ ηζξ οπυ ελέηαζδ πμζηζθίεξ 

ιαξ κα είκαζ ζοκχκοιδ ιε ηάπμζα/εξ πμο ηαθθζενβείηαζ/μφκηαζ  ζε άθθδ πχνα. Τπμρία 

οπήνπε βζα ηζξ πμζηζθίεξ Βαιααηάδα πμο ηαθθζενβείηαζ ζε Κφπνμ ηαζ Δθθάδα ηαζ 

Μαναεεφηζημ Κφπνμο. Απυ ηα δδιμζζεοιέκα απμηεθέζιαηα ηςκ Hvarleva et al. (2005) 

βζα ηδκ πμζηζθία “Mαναεεφηζημ” θάκδηε υηζ έπμοκ ηάπμζα αθθδθυιμνθα ιε ιζηνέξ 

δζαθμνέξ ζημκ ανζειυ αάζεςκ ηαζ αοηυ ιπμνεί κα απμδμεεί ζημ βεβμκυξ υηζ δ 

επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζημ δζηυ ιαξ ενβαζηήνζμ ήηακ ιδ αοημιαημπμζδιέκδ 

ηαζ είκαζ πμθφ πζεακή δ εζθαθιέκδ απυδμζδ ιήημοξ ηςκ αθθδθμιυνθςκ.  

 

ΤΝΩΝΤΜΑ 

 

ΔΦΣΑΚΗΛΟ Δπηάηζθμ, Γεκηί Βενέκ-Σμονηία (Νηααίδδξ, 1982). 

 

ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ Μαναεεφηζημ. 

 

ΦΡΑΟΤΛΑ  (ΚΟΚΚΗΝΖ) Fraoula de Thessalie, Fraoula rouge, Fraula, Fraula kokini, 

Phraoula kokkini, Phraoula rodini, Phraoula rose, Phraoyla kokkine, Raisin fraise, 

Rodinos, Roumi ahmar (VIVC). 

    Τπάνπεζ ηαζ Φνάμοθα θεοηή ηαζ ιαφνδ. 

 

ΑΔΣΟΝΤΥΗ ΑΠΡΟ  Πζπενζυκμξ, Κμκηεβάθμ, Cornichon blanc, Olivette blanche, Uva 

Galleta, Ditto di Donna, Pizzutello, (Νηααίδδξ, 1982), Aetoniki, Aetonychi blanc, 

Aitonychi lefko, Aetonishi bean, Aetonychi aspro, Aitonychi aspro (VIVC). 

 Τπάνπεζ ηαζ Αεημκφπζ ηυηηζκμ ηαζ ιαφνμ. 

 

ΜΟΥΑΣΟ ΜΑΤΡΟ Muscat Hamburg, Black Hamburg, Black Muskat, Black Muscat 

of Alexandria, Black of Alexandria, Chasselas Muscat, Golden Hamburg, Esperione, 

Fekete Muskotaly, Gulabi, Hambourg Musque, Hamburg Misketi, Hamburg Musque, 

Hamburgi Muskotaly, Hamburgii Muskotaly, Hamburgeskii Misket, Hamburshi Muscat, 

Hamburski Muskat, Hampton Court vine, Kekmuskotaly, Mai-Gui-San, Malaga rouge, 

Mavro Moschato, Mei-Gun-Sjan, Misket Hamburski, Misket Siyah, Moscatel de 
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Hambourgo, Moscatel de Hamburgo, Moscatel negro, Moscatel prato, Moscatellone 

rosso, Moscato d‟ Amburgo, Moscato di Amburgo, Moscato nero, Moscato nero di 

Amburgo, Moschato Amvourgou, Moschato Tyrnavou, Muscat Albertdient‟s, Muscat 

Cernii Aleksandriiskii, Muscat de Hambourg, Muscat de Hamburg, Muscat Gamburgskii, 

Muscat Gamburgskiy, Muscat Gordo Encarnado, Muscat Hambro, Muscat Hambrug 

Crni, Muscat rouge foscati, Muskat de Hambourg, Muskat Gamburskii, Muskat 

Gamburskij, Muskat Hamburg, Muskat Preto, Muskat Trollinger, Muskateller Trollinger, 

Muskattrollinger, Myrodato, Myrodato proimo, Oeillade Musquee, Red Muskat of 

Alexandria, Salamanna rossa, Salisbury Violet, Siyah Misket, Snow‟s, Snow‟s Muscat 

Hamburgh, Tamaiioasa Hambrug, Tamaiioasa neagra, Tamiioasa Hamburg, Tamiioasa 

neagra, Trollinger Muscateller, Venn‟s seedling, Venn‟s seedling black Muscat, Visparu 

Sihwarser, Zibibbo nero (VIVC), Admiral, Black Gibralter, Black Hamburgh, Black 

Portugal, Black Teneriffe, Blue Trollinger, Bocksaugen, Bommerer, Brown Hamburgh, 

Dutch Hamburgh, Fleisch Traube, Frankendale, Frankenthal, Frankenthaler, 

Frankenthaler gros noir, Gelbholziger Trollinger, Gibralter, Hudler, Languedoc, Lugiana 

nera, Malvasier, Mohrendutte, Pale Wooded Trollinger, Purple Hamburgh, Red 

Hamburgh, Richmond Villa Hamburgh, Schiava Grossa, Schwarzeblauer Gutedel, 

Schwarzeblauer Trollinger, Schwarzer Gutedel, Schwarzwelscher, Troller, Trollinger, 

Valentines, Victoria, Warner's, Warner's Black Hamburgh, Warner's Hamburgh, 

Weissholziger Trollinger, Welscher (NGR). 

 

BLACK ROSE Blek roz 

 

VICTORIA Hibridul 2-13- 8, Victoria blanc, Vittoria  

 

ALPHONSE LAVALLEE Afrikai Szoeloe, Alfons, Almeria negra, Alphonse Lavalée, 

Alphonse Lavallée, Ansleys Large Oval, Barbarou, Black Marocco, Black Muscadel, 

Blaue Geisdutte, Blaue Oliventraube, Blauer Damascener, Cespljevna, De Eenfes, Enfes, 

Entes, Garnacha roja, Gros noir, Grosse noir, Karatopalak, Moltge, Oktyabrskii, Persia, 

Petit Riber, Petit Ribier, Petit Rouvier, Prince Royal Albert, Raisin d' Afrique, Raisin du 

Jerusalem, Raisin St. Antoine, Revier d' Anjou, Ribiere, Ribier noir, Rimpie, Rivier, 
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Riviere, Royal, Royal Albert, Royal Emile Terhyden, Royal Terheyden, Slyvovy, Tintillo 

(NGR, VIVC) 

 

BLACK MONUKKA Sultanina nera, Sultanine noire 

 

RUBY SEEDLESS I8-17, King's ruby, Kings ruby, Moscatel de Malaga, Rubi sidles 

(VIVC) 
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BLACK  ROSE 
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RUBY SEEDLESS 
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BLACK MONUKKA 
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ΦΡΑΟΤΛΑ 
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ΑΔΣΟΝΤΥΗ ΑΠΡΟ 
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ΗΡΗΒΗΣΗΑΝΟ 
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ΦΛΟΤΡΗΚΟ ΑΛΩΝΑ 
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