Τα διάτομα ως εργαλείο βιοπαρακολούθησης των ποταμών:
παραδοσιακή και καινοτόμος προσέγγιση

Δ

ιάτομα
είναι
μικροσκοπικοί,
μονοκύτταροι οργανισμοί, που
έχουν
την
ικανότητα
να
φωτοσυνθέτουν και αποτελούν την
πολυπληθέστερη ομάδα των μικροφυκών
(microalgae).
Λόγω της ευρύτατης
εξάπλωσής τους σε ποικίλα υδάτινα
περιβάλλοντα έχουν εδραιωθεί ως δείκτες
για την εκτίμηση της ποιότητας των
επιφανειακών
υδάτων.
Συγκεκριμένα
χρησιμοποιούνται ως δείκτες ποιότητας,
τόσο σε εσωτερικά ύδατα (ποτάμια) με τη
χρήση ειδών που αναπτύσσονται σε πέτρες
(επιλιθικά), όσο και πλαγκτονικών ειδών σε
λίμνες και παράκτια ύδατα.

Τα επιλιθικά
διάτομα συχνά
δημιουργούν
καφέ γλοιώδες
φιλμ εκεί που
αναπτύσσονται.

Έχουν πολύ σημαντική συμμετοχή στην
παγκόσμια παραγωγή οξυγόνου και τροφής.
Αποτελούν θεμελιώδη κρίκο μεταξύ της
πρωτογενούς
(αυτότροφης)
και
δευτερογενούς (ετερότροφης) παραγωγής.
Πολλοί μικροοργανισμοί τρέφονται με
διάτομα, ενισχύοντας το υδάτινο τροφικό
πλέγμα. Τα διάτομα έχουν θήκες από

πυρίτιο με οπές, μέσω των οποίων
δεσμεύεται η ηλιακή ενέργεια η οποία είναι
απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση και την
παραγωγή οξυγόνου. Όταν τα διάτομα
πεθαίνουν οι θήκες τους βυθίζονται,
δημιουργώντας
ιλύ,
την
οποία
εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος, για χρήσεις
όπως φίλτρα
σε
πισίνες,
μπύρα,
ηχομονωτικό και θερμομονωτικό υλικό,
λιπαντικό μέσο κτλ.

Παραδείγματα διατόμων που εντοπίζονται στα
ποτάμια της Κύπρου. Από αριστερά προς δεξιά:
Navicula
radiosa,
Fragilaria
candidagilae,
Encyonema ventricosum, Diploneis krammeri,
Cyclotella meneghiniana. (Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων).

Κοινότητες διατόμων αναπτύσσονται σε
βραχώδη υποστρώματα (πέτρες, βράχια),
σε υγρά ιζήματα ή σε στελέχη φυτών τα
οποία είναι εκτεθειμένα στο φως. Τα
επιλιθικά διάτομα, χαρακτηρίζονται από
περιορισμένη ικανότητα μετακίνησης και
γρήγορη απόκρισή στις αλλαγές της
ποιότητας νερού- του υδάτινου σώματος
που τα φιλοξενεί- μέσω αλλαγών στην
αφθονία, σύνθεση και ποικιλότητά τους. Το
γεγονός αυτό, επιτρέπει τη χρήση τους, για
τη
μελέτη
της
κατάστασης
ενός
οικοσυστήματος σε μικρότερο χωρικά
επίπεδο.

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει υιοθετηθεί
ευρέως η χρήση οργανισμών ως βιοδείκτες
για την παρακολούθηση, τη διατήρηση ή τη
βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων
σωμάτων. Η βιοπαρακολούθηση, έχει
ενσωματωθεί ως αποτελεσματικό εργαλείο
σε εθνικά προγράμματα παρακολούθησης,
μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για
τα Ύδατα (ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ). Σύμφωνα με
την ΟΠΥ, για την εκτίμηση της οικολογικής
ποιότητας ενός υδάτινου σώματος,
συγκρίνεται η δομή της βιοκοινότητας των
βιοδεικτών (π.χ. διάτομα, ασπόνδυλα,
μακρόφυτα και ψάρια) σε επηρεασμένες
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες θέσεις,
με τη δομή της βιοκοινότητας
των
οργανισμών αυτών σε επιλεγμένες θέσεις
«αναφοράς», οι οποίες θεωρείται ότι δεν
επηρεάζονται ή επηρεάζονται ελαφρώς από
ανθρωπογενείς αλλοιώσεις.
Στην
Κύπρο,
τα
διάτομα
χρησιμοποιούνται
ως
βιοδείκτες
παρακολούθησης
της
ποιότητας
ποτάμιων υδάτινων σωμάτων στα
πλαίσια της εφαρμογής της ΟΠΥ.

acuscypriacus που περιγράφηκε για πρώτη
φορά το 2018.
Η βιοπαρακολούθηση, αν και καλά
καθιερωμένη
και
τυποποιημένη
προσέγγιση, συνοδεύετε από κάποιες
αναγνωρισμένες δυσκολίες. Οι κυριότερες
είναι
οι χρονοβόρες και δαπανηρές
διαδικασίες επεξεργασίας και ανάλυσης
των διατόμων, καθώς και η απαίτηση
εξειδικευμένου
εξοπλισμού
και
τεχνογνωσίας
για
την
ταξινομική
Με την πάροδο των χρόνων,
αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι οι οποίες
συνέβαλαν στη βελτίωση του χρόνου
και κόστους που απαιτεί η διαδικασία
της βιοπαρακολούθησης με διάτoμα.
Μία τέτοια μέθοδος
είναι η
μεταραβδοκωδικοποίηση DNA (DNA
metabarcoding), μέσω της οποία
γίνεται η αναγνώριση των ειδών από
δείγμα νερού, βάσει της γενετικής
μεταβλητότητας
του
δείγματος,
χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένους
ραβδοκώδικες (barcodes).
ταυτοποίηση των ειδών.

Τα πρώτα δείγματα διατόμων από ποτάμια,
συλλέχθηκαν το 2005-2006 στο πλαίσιο
έργου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.
Έκτοτε διεξάγονται δειγματοληψίες σε
συστηματική βάση, για το εθνικό
πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιοτικής
κατάστασης των ποταμών, μέσα από τις
οποίες έχουν προκύψει μέχρι σήμερα 523
τάξα διατόμων. Με τη συνέχιση του
προγράμματος
παρακολούθησης,
προκύπτουν νέα είδη για την επιστήμη, τα
οποία προστίθενται στον εθνικό κατάλογο
ειδών, καθώς και νέα ενδημικά είδη που
εντοπίζονται μόνο στα ποτάμια της Κύπρου.
Ένα τέτοιο είδος είναι το Ulnaria

Η μεταραβδοκωδικοποίηση περιλαμβάνει
τη μαζική συλλογή δείγματος νερού από ένα
ποταμό, το οποίο ομοιογενοποιείται και στη
συνέχεια εξάγεται το γονιδιωματικό DNA.
Έπειτα, εφαρμόζεται μαζικά η μέθοδος της
Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης
(PCR) με στόχο την ενίσχυση του
γονιδιοραβδοκώδικα ενδιαφέροντος (π.χ.
το γονίδιο «rbcL» που χρησιμοποιείται
συχνά ως δείκτης DNA για τα διάτομα).
Ακολουθεί αλληλούχηση σε ειδικά όργανα
που μπορούν να διαχωρίσουν μεμονωμένα
μόρια του DNA. Οι αλληλουχίες, με τη
βοήθεια
της
βιοπληροφορικής,

αντιπαραβάλλονται σε βάσεις αναφοράς
ώστε να αντιστοιχηθεί η κάθε αλληλουχία
DNA σε ένα είδος.

τυποποίηση της μεθόδου.
Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WatDimon,
γίνεται
προσπάθεια
να
αναπτυχθούν μοριακά εργαλεία για την
ταυτοποίηση και την ποσοτικοποίηση
διατόμων από δείγματα ποταμών και να
αναπτυχθούν
συμπληρωματικά
βιοπληροφορικά εργαλεία για την ερμηνεία
των
αποτελεσμάτων
της
μεταραβδοκωδικοποίησης.

Η πρόσφατη ραδγαία ανάπτυξη των
τεχνικών μεταραβδοκωδικοποίησης DNA
αποτελεί ορόσημο στη βιοπαρακολούθηση.
Με την τεχνική αυτή, αντί η ταυτοποίηση
των ειδών να βασίζεται σε μορφολογικά
χαρακτηριστικά με τη χρήση μικροσκοπίου,
χρησιμοποιούνται γονιδιακοί δείκτες για
τον εντοπισμό ταξινομικών αλληλουχιών
στο DNA του οργανισμού. Με τον τρόπο
αυτό επιτρέπεται η ταυτόχρονη αναγνώριση
πολλών ταξινομικών ομάδων/ειδών από
πολλά περιβαλλοντικά δείγματα. Ως εκ
τούτου, καθίσταται χρονικά και οικονομικά
αποδοτικότερη από τις παραδοσιακές
μεθόδους. Παρόλα αυτά, για να
χρησιμοποιηθούν
οι
τεχνικές
της
μεταραβδοκωδικοποίησης DNA
ως
εργαλείο ρουτίνας στη βιοπαρακολούθηση
υδάτινων
σωμάτων,
απαιτείται
η

Ατλαντική – Βόρεια Ισπανία

Μακαρονησιακή

Προς το σκοπό αυτό έχουν ολοκληρωθεί
δειγματοληψίες σε επιλεγμένα ποτάμια της
Κύπρου, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
καλύπτοντας διαφορετικούς τύπους ροής
και διαφορετικές εντάσεις πιέσεων σε
τέσσερις βιογεωγραφικές περιοχές (Αλπική,
Ατλαντική,
Μακαρονησιακή
και
Μεσογειακή). Με την προσέγγιση αυτή,
καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των
ταξινομικών ομάδων διατόμων που
χρησιμοποιούνται στη βιοπαρακολούθηση
των ποταμών.

Αλπική – Ισπανία

Μεσογειακή - Κύπρος

Μεσογειακή - Ισπανία

Περιοχές στις οποίες έχουν γίνει δειγματοληψίες για ανάπτυξη μοριακών εργαλείων βιοπαρακολούθησης με
βάση τα διάτομα.

Οι ταξινομικές ομάδες διατόμων που
εντοπίζονται
μοριακά
με
τη
μεταραβδοκωδικοποίηση
DNA
συγκρίνονται με βάσεις αναφοράς, όπως
είναι οι «Diat.Barcode», «BOLD» και
«GenBank» για αναγνώριση των ειδών στο
εξεταζόμενο δείγμα.
Στα πλαίσια διερευνητικής ανάλυσης που
έγινε στις βάσεις αναφοράς, προέκυψε ότι

για ένα ποσοστό 30-50% των ειδών
διατόμων
-που
εντοπίζονται
στο
υφιστάμενο
πρόγραμμα
βιοπαρακολούθησης και αναγνωρίζονται
μορφολογικά- οι ραβδοκώδικες (barcodes),
δεν περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες
βάσεις αναφοράς. Ως εκ τούτου, δεν θα
είναι δυνατή η ταυτοποίηση τους με την
μεταραβδοκωδικοποίηση DNA.

Ενδεικτικά ποσοστά έλλειψης ραβδοκώδικα από τις βάσεις αναφοράς, για είδη διατόμων που εντοπίζονται στο
υφιστάμενο πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης και αναγνωρίζονται μορφολογικά.

Η ενίσχυση αυτών των βάσεων δεδομένων
με είδη διατόμων που επικρατούν στις
περιοχές που μελετώνται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού προγράμματος Wat-Dimon
είναι απαραίτητη, καθώς οι υφιστάμενες
βάσεις περιλαμβάνουν κυρίως είδη από πιο
βόρειες περιοχές και δεν λαμβάνουν υπόψη
τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν
στις περιοχές της Μεσογείου και της
Μακαρονησίας.

Για την Κύπρο έχει ήδη εντοπιστεί αριθμός
ειδών για τα οποία δεν υπάρχει
ραβδοκώδικας στις βάσεις αναφοράς και
έχουν γίνει στοχευμένες δειγματοληψίες
για απομόνωσή τους και συμπλήρωση των
βάσεων. Επιπρόσθετα, έχουν ληφθεί 52
δείγματα από θέσεις στους ποταμούς
Κούρη, Λιμνάτη και Κρυό στην επαρχία
Λεμεσού. Τα δείγματα έχουν αναλυθεί τόσο
μορφολογικά με την παραδοσιακή μέθοδο

με μικροσκοπία, όσο και μοριακά με
μεταραβδοκωδικοποίηση DNA και θα γίνει
σύγκριση
των
αποτελεσμάτων
και
βελτιστοποίηση της μοριακής μεθόδου.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα υποστηρίζουν
τις ενδείξεις από τη διεθνή βιβλιογραφία,
ότι η μεταραβδοκωδικοποίηση DNA
αποτελεί μία καινοτόμο τεχνική, η οποία

μπορεί να υποστηρίξει και να συμπληρώσει
τις
παραδοσιακές
μεθόδους
βιοπαρακολούθησης
των
υδάτινων
σωμάτων και δυνητικά μπορεί να παρέχει
αξιόπιστα
και
υψηλής
ποιότητας
τυποποιημένα δεδομένα με αποδοτικό
τρόπο, τόσο από άποψη κόστους, όσο και
χρόνου.

Ομάδα συγγραφής: Αθηνά Παπαθεοδούλου, Παναγιώτης Κλώνης, Ζωή Μαρκίδου, Χρυσταλλένη Κώστα,
Άγις Ιακωβίδης
Το έργο Wat-Dimon - Developing DNA-based test for the identification of benthic diatoms of European
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