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Περίληψη 

 

Το κουνούπι Aedes albopictus είναι ένας οργανισμός ευπροσάρμοστος, τρέφεται με αίμα 

κυρίως από θηλαστικά, αλλά και άλλα σπονδυλωτά κατ’ ανάγκη και θεωρείται ένα από τα πιο 

ικανά ζώα να εισβάλλει σε νέες περιοχές. Η επέκταση της γεωγραφικής εξάπλωσης του έχει συμβεί 

κυρίως τις τρεις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Θεωρείται επιδη-

μιολογικά σημαντικό και επικίνδυνο, καθώς είναι ικανό να μεταδώσει μία πληθώρα ιών και 

νηματωδών Φιλαριάσεων, ενώ θεωρήθηκε υπεύθυνο για την έξαρση της νόσου Chikungunya το 

2006 – 2007 παγκοσμίως. Ο έλεγχος των πληθυσμών των κουνουπιών συνεισφέρει στον έλεγχο των 

ασθενειών που μεταδίδουν, με τα εντομοκτόνα να αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας. Η 

συνεισφορά των εντομοκτόνων στον έλεγχο πληθυσμών Aedes ήταν σημαντική για μερικά χρόνια, 

μέχρις ότου αναπτύχθηκε ανθεκτικότητα. Στη μελέτη αυτή επιχειρήσαμε να αναλύσουμε και να 

χαρακτηρίσουμε την ανθεκτικότητα του κουνουπιού A. albopictus έναντι του προνυμφοκτόνου 

Temephos, για πληθυσμό ο οποίος συλλέχθηκε από την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας την τεχνική 

αλληλούχισης RNA ή RNA – Seq. Πραγματοποιήσαμε ανάλυση διαφοροποιημένης έκφρασης 

ανάμεσα σε δύο πληθυσμούς που είχαν το ίδιο γενετικό υπόβαθρο, αλλά διαφορά στα επίπεδα 

ανθεκτικότητας. Αρκετά μετάγραφα με έντονα αυξημένη έκφραση συσχετίστηκαν με γονίδια 

ανθεκτικότητας, με την πρωτιά να κατέχει ένα μετάγραφο συσχετισμένο με την καρβοξυλ/ 

χολινεστεράση CCEAE6A. Τα ευρήματα της ανάλυσης μας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε την 

ανθεκτικότητα του Α. albopictus στο προνυμφοκτόνο Temephos ως βιοχημική μεταβολική. Τα 

αποτελέσματα από αυτή την ανάλυση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πρόωρο εντοπισμό της 

ανθεκτικότητας και την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση του A. albopictus. Η καταπολέμηση 

του είναι επιβεβλημένη, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο αποτελεσματικά στα πλαίσια 

ολοκληρωμένης καταπολέμησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Aedes albopictus, φορέας, καταπολέμηση, προνυμφοκτόνο Temephos, 

ανθεκτικότητα, τεχνική RNA – Seq. 
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Εικόνα Ι – 1: Ο κύκλος ζωής ενός κουνουπιού 

(Πηγή: http://www.wwhd.org/images/life_c 

ycle_of_mosquitos.jpg). 

Εικόνα Ι – 2: Ανατομία ενός κουνουπιού 

(Πηγή: http://www.tmjv.ca/wp-content/uplo 

ads/2013/04/mosquito-anatomy.gif). 

Ι. Εισαγωγή 

Ι – 1. Κουνούπια 

 Τα κουνούπια ανήκουν στην οικογένεια Culicidae  της 

τάξης των Δίπτερων Εντόμων (Πίνακας Ι – 1). Πρόκειται για 

ολομετάβολα έντομα· ο κύκλος ζωής τους αποτελείται από 

τέσσερα στάδια, το αυγό, την προνύμφη, τη νύμφη και το 

ενήλικο άτομο. Τα τρία πρώτα στάδια είναι υδρόβια (Εικόνα 

Ι – 1). Τα ενήλικα άτομα διαθέτουν προβοσκίδα με την οποία 

τρέφονται (Εικόνα Ι – 2). Το ίδιο εξάρτημα χρησιμοποιούν 

τα θηλυκά άτομα για να επιτεθούν σε σπονδυλωτά ζώα, όπως 

ο άνθρωπος και να απομυζήσουν αίμα, το οποίο χρησιμοποι-

ούν για να σχηματίσουν τα αυγά τους. 

Αν και μερικά είδη είναι ακίνδυνα ή ακόμα και 

χρήσιμα στον άνθρωπο, τα περισσότερα αποτελούν απειλή, 

καθώς, ενώ τρέφονται με αίμα, μεταδίδουν εξαιρετικά 

επικίνδυνες ασθένειες για τον άνθρωπο και άλλα ζώα, όπως είναι η Ελονοσία, ο Κίτρινος Πυρετός 

και η Φιλαρίαση. Αποτελούν φορείς για πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς και ιούς, χωρίς 

όμως τα ίδια να προσβάλλονται. Βάσει μερικών αναφορών, τα κουνούπια είναι τα πιο επικίνδυνα 

ζώα στον πλανήτη
[1]

. 

     

 

 

Ι – 1.1. Το κουνούπι τίγρης 

 Το κουνούπι που μας απασχόλησε στη μελέτη αυτή είναι το Aedes (Stegomyia) albopictus 

(Skuse) (Diptera: Culicidae) ή αλλιώς το ασιατικό κουνούπι τίγρης. Έχει χαρακτηριστικά ριγωτά 

μαύρα και άσπρα πόδια, μικρό ριγωτό ασπρόμαυρο σώμα (Εικόνα Ι – 3) και μοιάζει αρκετά με το 

συγγενικό του κουνούπι Aedes aegypti, τον κύριο φορέα του Δάγκειου και Κίτρινου Πυρετού. 

Ξεκινώντας από τα δάση της νοτιοδυτικής Ασίας ως ζωόφιλο, το είδος σταδιακά προσαρμόστηκε 

στην ανθρωπογενή αλλαγή του περιβάλλοντος, η οποία του παρείχε εναλλακτικές πηγές αίματος 

Βασίλειο Ζώα 

Φύλο Αρθρόποδα 

Ομοταξία Έντομα 

Τάξη Δίπτερα 

Υποτάξη Nematocera 

Οικογένεια Culicidae 

Πίνακας Ι – 1: Ταξινόμηση των 

κουνουπιών 

http://www.wwhd.org/images/life_c%0bycle_of_mosquitos.jpg
http://www.wwhd.org/images/life_c%0bycle_of_mosquitos.jpg
http://www.tmjv.ca/wp-content/uplo%0bads/2013/04/mosquito-anatomy.gif
http://www.tmjv.ca/wp-content/uplo%0bads/2013/04/mosquito-anatomy.gif
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Εικόνα Ι – 4: Παγκόσμια κατανομή του A. albopictus. Με μπλε οι περιοχές όπου είναι ενδημικό και με 

πράσινο οι περιοχές όπου έχει εισβάλει (Πηγή: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albopictus 

_distribution_2007.png). 

και υδάτινα περιβάλλοντα για τα νυμφικά του 

στάδια. Έχει την ικανότητα να αναπαράγεται 

συνεχώς, παρουσιάζει υψηλή οικολογική 

πλαστικότητα και θεωρείται είδος καιρο-

σκοπικό, καθώς τρέφεται με αίμα κυρίως από 

θηλαστικά, αλλά και άλλα σπονδυλωτά κατ’ 

ανάγκη. Ζει πλέον κοντά στους ανθρώπους 

και τρέφεται εκτός από την αυγή και το 

σούρουπο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
[2-4]

.
 

Το Α. albopictus θεωρείται ένα από τα 

πιο ικανά ζώα να εισβάλλει σε νέες περιοχές
[5]

. 

Η επέκταση της γεωγραφική εξάπλωσης του 

(Εικόνα Ι – 4) έχει συμβεί κυρίως τις τρεις 

τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων (ταξίδια, μεταναστεύσεις, εμπόριο μεταχειρισμένων ελαστικών) και της ανθεκτι-

κότητας του ίδιου ή των αυγών του σε κρύες ή ξηρές κλιματολογικές συνθήκες. Εισέβαλε στις 

ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην πολιτεία του Τέξας το 1985, λόγω του εμπορίου μεταχειρισμένων 

ελαστικών, ενώ η πρώτη ευρωπαϊκή περιοχή στην οποία εμφανίστηκε ήταν η Αλβανία το 1979
[2-8]

. 

Πλέον, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, 

εντοπίζεται σε περισσότερες από 15 ευρωπαϊκές χώρες
[2, 3]

. Στην Ελλάδα, το κουνούπι αυτό 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις Σέρρες το 2007 και έκτοτε έχει εξαπλωθεί στην Αθήνα και άλλες 

περιοχές. Οι κλιματικές συνθήκες των Βαλκανίων και της βορειοδυτικής Ευρώπης γίνονται όλο και 

πιο φιλόξενες για το ασιατικό κουνούπι τίγρη, καθώς σε αυτές τις περιοχές, οι χειμώνες γίνονται 

ηπιότεροι και τα καλοκαίρια θερμότερα
[2]

. Εκτός από την Ευρώπη και την Αμερική (Βόρεια και 

Νότια), το κουνούπι τίγρης έχει εξαπλωθεί επίσης στη Κεντρική Αφρική, στη Μέση Ανατολή, γύρω 

από τον Ειρηνικό και Ινδικό Ωκεανό, στην Καραϊβική και την Αυστραλία
[2-6]

. 

 

 

 

Εικόνα Ι – 3: Το ασιατικό κουνούπι τίγρης Aedes 

albopictus (Πηγή: http://assassinbug.files.word 

press.com/2011/07/aedes_albopictus_female_fe

eding.jpg). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albopictus%0b_distribution_2007.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albopictus%0b_distribution_2007.png
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Το Α. albopictus είναι ικανό να μεταδώσει στον άνθρωπο μία πληθώρα ιών, όπως τους 4 

οροτύπους του Δάγκειου Πυρετού, τον ιό του Δυτικού Νείλου, του Κίτρινου Πυρετού, ιούς 

Εγκεφαλίτιδας και τον ιό Chikungunya που προκαλεί εμπύρετη νόσο, αλλά και αρκετούς 

νηματώδεις Φιλαριάσεων, για παράδειγμα τον Dirofilaria immitis
[2-5, 9, 10]

. Μέχρι πρόσφατα, η 

εξάπλωση του Α. albopictus θεωρούνταν ελάσσονος σημασίας ως πρόβλημα δημόσιας υγείας. Για 

τον ιό του Δάγκειου Πυρετού, το Α. albopictus θεωρείται δευτερεύων φορέας, με πρωτεύοντα το Α. 

aegypti, ενώ κρούσματα Δάγκειου Αιμορραγικού Πυρετού (της προχωρημένης βαριάς μορφής του 

Δάγκειου Πυρετού) σε περιοχές που παρουσιάζεται το Α. albopictus έχουν συσχετιστεί με την 

ταυτόχρονη παρουσία του Α. aegypti. Όμως, με την έξαρση του ιού Chikungunya το 2006 – 2007 

στον Νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό, την Ινδία, την κεντρική Αφρική και την Ιταλία, το Α. albopictus 

θεωρήθηκε επιδημιολογικά σημαντικό και επικίνδυνο
[3, 4, 9]

. Στην Ευρώπη, ο αριθμός των 

μολύνσεων από τον ιό του Δάγκειου Πυρετού και του ιού Chikungunya στον άνθρωπο αυξήθηκε 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και συσχετίστηκε με την αύξηση των διεθνών ταξιδιών και 

του εμπορίου (των αιτιών εξάπλωσης του Α. albopictus). Συγκεκριμένα, το διάστημα 2005 – 2006, 

προκλήθηκε επιδημία πυρετού οφειλόμενη στον ιό Chikungunya στο γαλλικό νησί Ρεϊνιόν στον 

Ινδικό Ωκεανό, προσβάλλοντας περίπου το 30% του πληθυσμού. Ένα χρόνο αργότερα, μια 

ανάλογη επιδημία ξέσπασε στη Ραβέννα της Ιταλίας, όπου προσβλήθηκαν περίπου 200 άνθρωποι 

και πέθανε μία ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ το 2010 το Α. albopictus ενοχοποιήθηκε για τη μετάδοση 

δάγκειου πυρετού στη Γαλλία και την Κροατία
[2, 4, 6, 9]

. Επιπλέον, όπως αναφέρεται παραπάνω, το 

κουνούπι αυτό είναι είδος καιροσκοπικό∙ επιτίθεται στον άνθρωπο και άλλα θηλαστικά, αλλά και 

άλλα σπονδυλωτά ζώα κατ’ ανάγκη. Πιθανολογείται γι’ αυτό και η εξάπλωση ζωικών παθογόνων 

από ζώο σε ζώο και από ζώο σε άνθρωπο
[3, 4]

. Είναι, λοιπόν, εμφανές από τα παραπάνω ότι το 

Aedes albopictus μπορεί να επιφέρει εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα και ως εκ τούτου, η 

καταπολέμηση και η διαχείριση των πληθυσμών του είναι επιβεβλημένη. 

 

Ι – 2. Καταπολέμηση των κουνουπιών 

 Η καταπολέμηση ενός πληθυσμού εντόμων ορίζεται ως η λήψη μέτρων που σκοπό έχει τη 

μείωση του πληθυσμού αυτού ή των ζημιών που αυτός προκαλεί
[11]

. Στην περίπτωση των 

κουνουπιών, η καταπολέμηση των πληθυσμών τους συνεισφέρει στον έλεγχο των ασθενειών που 

μεταδίδουν, ενώ στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει θεραπεία, όπως για τον Δάγκειο Πυρετό και τη 

νόσο Chikungunya, η καταπολέμηση αποτελεί μονόδρομο
[4, 12, 13]

. Οι κύριες μέθοδοι και μέτρα 

καταπολέμησης ενάντια στα κουνούπια διακρίνονται σε: 

 Χημική καταπολέμηση (Εικόνα Ι – 5): Χημική λέμε κυρίως την καταπολέμηση όταν 

επιτυγχάνεται με χημικά μέσα, κυρίως εντομοκτόνα. Η μέθοδος αυτή περιγράφεται 

αναλυτικότερα παρακάτω. 

 Βιολογική καταπολέμηση (Εικόνα Ι – 6): Η καταπολέμηση γίνεται με χρησιμοποίηση 

ζωντανών οργανισμών, όπως είναι οι φυσικοί εχθροί του βλαβερού εντόμου, ελαττωματικά 

έντομα του επιζήμιου είδους (στειρωμένα ή γενετικά τροποποιημένα), εντομοπαθογόνα 

βακτηρία και ιοί. Πλεονεκτήματα της βιολογικής μεθόδου αποτελούν η μεγάλη διάρκεια των 

αποτελεσμάτων και το ακίνδυνο της μεθόδου για τον άνθρωπο και άλλους οργανισμούς. 

Ωστόσο, πρόκειται για μία μέθοδο με περιορισμένες δυνατότητες, χωρίς άμεσα αποτελέσματα 

και η οποία μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα (εξαφάνιση ωφέλιμων οργανισμών, 
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μεταφορά και διάδοση βλαβερών ενδοπαρασιτικών ειδών κ.α.)
[11]

. 

 Περιβαλλοντική διαχείριση: Πρόκειται για το χειρισμό και την τροποποίηση του περιβάλ-

λοντος για τον έλεγχο των κουνουπιών που μεταδίδουν ασθένειες. Η μέθοδος αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνει εκκαθάριση της βλάστησης, τροποποίηση των ορίων ποταμών και λιμνών, 

αποστράγγιση βάλτων, χρήση πετρελαίου σε ανοιχτές υδάτινες μάζες, κάλυψη στα παραθύρια 

και τις πόρτες των σπιτιών κ.α.. Πρόκειται για μέθοδο οικονομική και φιλική στο περιβάλλον. 

Για να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά χρειάζονται συνήθως ειδικά εργαλεία ή μηχανήματα ή 

ειδική εργασία
[14]

. 

 Ολοκληρωμένη καταπολέμηση: Η ολοκληρωμένη καταπολέμηση συνδυάζει δύο ή περισ-

σότερες μεθόδους. Σκοπός της είναι η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων άλλων μεθόδων 

καταπολέμησης, ιδιαίτερα της χημικής
[11]

. 

 

 

Εικόνα Ι – 5 (Πάνω αριστερά): Χημική 

κατάπολέμηση (Πηγή: http://www.newsbe 

ast.gr/files/temp/659A639FC2D1AB5EC

9D5A179F423E75F.jpg). 

 

Εικόνα Ι – 6 (Κάτω αριστερά): Βιολογική 

καταπολέμηση (Πηγή: http://www.wikiho 

w.com/images/c/c5/Mosquitofish_eating

_larvae.jpg). 

 

Εικόνα Ι – 7 (Δεξιά): Περιβαλλοντική δια-

χείριση (Πηγή: http://www.msmosquito. 

com/sites/default/files/Bolinas%20Sourc

e%20Reduction%20Project%205-06%2 

0006.jpg). 
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Ι – 2.1. Η χημική καταπολέμηση 

 Η χημική καταπολέμηση αποτελεί την πιο διαδεδομένη, αποτελεσματική, απλή και φθηνή 

από όσες μεθόδους διαθέτουμε σήμερα εναντίον των βλαβερών εντόμων. Tα αποτελέσματά της 

επιτυγχάνονται σε μικρό χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του εντομοκτόνου, συνήθως μέσα σε 

λίγες ώρες και σε μερικές περιπτώσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις, όπου η 

θανάτωση των εντόμων απαιτεί λίγες ή και περισσότερες μέρες. Συνήθως, όμως, η δραστηριότητα 

του εντόμου σταματά αρκετά προτού αυτό πεθάνει.  

Με βάση τη θέση και τον τρόπο εισόδου τους στο έντομο, τα εντομοκτόνα διακρίνονται σε 

πεπτικού συστήματος, επαφής, διασυστηματικά και ασφυκτικά. Με βάση τη χημική δομή του 

εντομοκτόνου, η οποία συνήθως σχετίζεται και με τον τρόπο τοξικής δράσης του, διακρίνονται σε 

ανόργανα, ορυκτέλαια, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, οργανοφωσφορικές και καρβαμιδικές 

ενώσεις, πυρεθροειδή (φυσικά και συνθετικά), αβερμεκτίνες, ροφητικές σκόνες, ασφυκτικά 

εντομοκτόνα (ατμίζοντα, ατμιστικά, αέρια, απεντομωτικά, απολυμαντικά), στειρωτικές, 

ανασχετικές της ανάπτυξης ή άλλες ορμονικής δράσης ουσίες, ανταγωνιστικές ορμονών κ.ά.. Οι 

σύγχρονες τάσεις επιτάσσουν να περιορίζεται η χρήση της χημικής μεθόδου όπου αυτό είναι 

δυνατό και συμφέρον. Τα μειονεκτήματα της καταπολέμησης με εντομοκτόνα είναι και πολλά και 

σοβαρά. Οι κίνδυνοι κατά την εφαρμογή του εντομοκτόνου αφορούν το χρήστη, ενώ μετά την 

εφαρμογή όσους θα εισέλθουν στη συγκεκριμένη περιοχή, όσους θα καταναλώσουν προϊόντα που 

έχουν ανεπίτρεπτα υπολείμματα του εντομοκτόνου και γειτονικές ή μακρινές εκτάσεις, χερσαίες ή 

υδάτινες που μολύνονται από τοξικά υπολείμματα του εντομοκτόνου. Μπορεί να βλάψει ωφέλιμα 

ζώα (θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, ωφέλιμα έντομα όπως μέλισσες ή ωφέλιμα εντομοφάγα 

αρθρόποδα) και φυτά. Σημαντικά μειονεκτήματα αποτελούν επίσης η δημιουργία φυλών βλαβερών 

εντόμων ανθεκτικών στα εντομοκτόνα, η ρύπανση του περιβάλλοντος και η μείωση της 

αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης από ορισμένες καιρικές συνθήκες
[11]

. 

Η χημική μέθοδος αποτελεί πολλές φορές το κυριότερο μέτρο καταπολέμησης ενάντια σε 

πληθυσμούς κουνουπιών. Τα εντομοκτόνα εφαρμόζονται είτε ως προνυμφοκτόνα στις υδάτινες 

συλλογές όπου αναπαράγονται τα κουνούπια, είτε ενάντια στα ενήλικα άτομα με ψεκασμό. Ουσίες 

που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και άλλα μέρη είναι οργανοφωσφορικές, όπως το 

προνυμφοκτόνο Temephos, το οποίο παρουσιάζει πολύ χαμηλή τοξικότητα έναντι των θηλα-

στικών,  πυρεθροειδή, όπως το Deltamethrin και το Permethrin, βακτηριακές τοξίνες κ.α.
[4, 12, 13]

. 

 

Ι – 3. Ανθεκτικότητα 

 Μπορεί τα εντομοκτόνα να είναι η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στα έντομα, αλλά η 

χρήση τους υπονομεύεται από την ανθεκτικότητα των εντόμων σε αυτά
[11-13]

. Στην εφαρμοσμένη 

εντομολογία, ανθεκτικότητα είναι η κληρονομούμενη ικανότητα ενός πληθυσμού εντόμων να 

αντέχει σε δόσεις εντομοκτόνου που κανονικά θα ήταν θανατηφόρες. Ο πληθυσμός από ευπαθής 

γίνεται, με την πάροδο των γενεών ανθεκτικός, με επιλογή των γονιδίων που προσδίδουν 

ανθεκτικότητα στο εντομοκτόνο, τα οποία προϋπάρχουν στον πληθυσμό (Εικόνα Ι – 8). Τα άτομα 

που φέρουν τα γονίδια αυτά είναι σπάνια σε ένα ευπαθή πληθυσμό, της τάξης του 10
-5 

με 10
-8

. 

Παράγοντας επιλογής είναι το εντομοκτόνο, που επιλέγει τα άτομα που φέρουν τα ανθεκτικά 

γονίδια, θανατώνοντας τα ευπαθή άτομα. Η δημιουργία, λοιπόν, εθισμένων πληθυσμών και φύλων 



10 

 

είναι αποτέλεσμα επιλογής που δρα στη γενετική ποικιλότητα που υπάρχει στον πληθυσμό όταν 

αρχίζει η εφαρμογή του εντομοκτόνου ή και στην ποικιλότητα που δημιουργείται κατά την περίοδο 

της επιλογής, χωρίς όμως να τη δημιουργεί το εντομοκτόνο.  

Με βάση τις ιδιότητες των ατόμων του ανθεκτικού πληθυσμού, η ανθεκτικότητα διακρίνεται 

σε ηθολογική, φυσιολογική και βιοχημική. Η ηθολογική ανθεκτικότητα οφείλεται σε ιδιαίτερη 

συμπεριφορά ή συνήθεια των ανθεκτικών εντόμων που τα κάνει να μην έρχονται σε επαφή, με 

θανατηφόρες ποσότητες του εντομοκτόνου. Στην πράξη, ο ηθολογικός εθισμός είναι σπάνιος και 

μικρής έντασης, ώστε δε δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες. Η φυσιολογική ανθεκτικότητα αφορά την 

ποσότητα του εντομοκτόνου που εισδύει στο σώμα του εντόμου και φτάνει στο στόχο σε ορισμένο 

χρόνο, σε συνδυασμό με την ταχύτητα απέκκρισης και τυχόν αποθήκευσης σε μη ευπαθείς ιστούς. 

Η ανθεκτικότητα αυτή προσδίδει πλεονέκτημα, αν στη συνέχεια υπάρχει και άλλο αίτιο που συμ- 

 

 

Εικόνα Ι – 8: Καταπολεμώντας έναν πληθυσμό εντόμων, χρησιμοποιούμε την κατάλληλη γι’ αυτόν 

θανατηφόρο δόση εντομοκτόνου. Η δόση αυτή σκοτώνει το πλείστο του πληθυσμού, επιζούν όμως λίγα 

ανθεκτικά άτομα. Αφού η ανθεκτικότητα είναι κληρονομήσιμη, το ποσοστό των ανθεκτικών ατόμων στη 

θυγατρική γενεά θα είναι μεγαλύτερο από ότι στη μητρική. Συνεχίζοντας την καταπολέμηση του πληθυσμού 

με το ίδιο εντομοκτόνο, στην ίδια δόση σε κάθε επόμενη γενεά, συνεχίζουμε να επιλέγουμε τα ανθεκτικά 

άτομα, δηλαδή να αυξάνουμε τη συχνότητα των ανθεκτικών γονιδίων στον πληθυσμό, ώσπου κάποτε το 

πλείστο του πληθυσμού να αποτελείται από ανθεκτικά στο εντομοκτόνο άτομα. Τότε, λέμε ότι ο πληθυσμός 

ανέπτυξε εθισμό ή αντίσταση ή ανθεκτικότητα στο εντομοκτόνο (Πηγή: [15]). 
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βάλλει σε αυτή. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει μηχανισμός αποδόμησης του εντομοκτόνου, η αργή 

διείσδυση δίνει το χρόνο να αποδομηθεί μεγαλύτερο ποσοστό του εντομοκτόνου που μπαίνει στο 

σώμα του εντόμου ανά μονάδα χρόνου. 

 Τέλος, η βιοχημική ανθεκτικότητα αφορά την αποδόμηση του εντομοκτόνου προς μη τοξικά 

παράγωγα (μεταβολική) ή μεταλλαγή του στόχου δράσης του εντομοκτόνου. Οφείλεται δηλαδή 

είτε σε ποσοτική/ποιοτική αλλαγή της δραστηριότητας προϋπαρχόντων αμυντικών ενζύμων του 

μεταβολισμού, είτε σε ποιοτική αλλαγή του βιοχημικού στόχου του εντομοκτόνου που τον κάνει 

λιγότερο ευαίσθητο. Ο πρώτος μηχανισμός οφείλεται ή σε μετάλλαξη δομικών γονιδίων που 

προκαλούν την παραγωγή νέων (αλλαγμένων) μεταβολικών ενζύμων ή σε παραγωγή αυξημένου 

αριθμού αντιγράφων ενός γονιδίου, άρα αυξημένης γονιδιακής δόσης, με αποτέλεσμα την 

παραγωγή πολύ μεγαλύτερης ποσότητας ορισμένου ενζύμου. Ένζυμα που παίζουν κύριο ρόλο στην 

αποδόμηση εντομοκτόνων είναι οι κυτοχρωμικές οξειδάσες P450 (CYP), οι μεταφορείς ABC, οι 

καρβοξυλ/χολινεστεράσες (CCE), οι S – τρανσφεράσες της γλουταθιόνης (GST), οι γλυκοζυλο/ 

γλυκορονοζυλομεταφοράσες (έχουν μελετηθεί στα θηλαστικά
[16] 

και ο ρόλος τους στην αποτοξικο-

ποίηση φαρμάκων είναι γνωστός
[17]

, αλλά ο ρόλος τους στα έντομα δεν έχει μελετηθεί αρκετά) κ.α., 

ενώ τους βιοχημικούς στόχους των εντομοκτόνων αποτελούν συνήθως οι ακετυλοχολινεστεράσες 

(AChE), οι δίαυλοι νατρίου, διάφοροι υποδοχείς, όπως οι νικοτινικοί υποδοχείς ακετυλοχολίνης 

κ.α.. Ο βιοχημικός είναι ο πιο συχνός τύπος ανθεκτικότητας. Δημιουργείται σχετικά γρήγορα, έχει 

τη μεγαλύτερη ένταση και συνεπώς είναι ο σημαντικότερος από πρακτικής πλευράς. Ο αναγκαίος, 

χρόνος για να εμφανιστεί εξαρτάται κυρίως από το εντομοκτόνο και την πίεση επιλογής. Σε 

ορισμένα είδη μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας αμυντικοί μηχανισμοί για την 

αντιμετώπιση μιας κατηγορίας εντομοκτόνων
[11]

. 

 

Ι – 3.1. Ανθεκτικότητα του Aedes albopictus 

 Η συνεισφορά των εντομοκτόνων στον έλεγχο πληθυσμών Aedes ήταν σημαντική για 

μερικά χρόνια, μέχρις ότου αναπτύχθηκε ανθεκτικότητα
[12]

. Σε αντίθεση με το A. aegypti, το οποίο 

ανέπτυξε ανθεκτικότητα σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες εντομοκτόνων (καρβαμιδικά, οργανο-

χλωρικά, οργανοφωσφορικά και πυρεθροειδή) παγκοσμίως, το A. albopictus έχει παρουσιάσει 

αρκετά χαμηλά επίπεδα ανθεκτικότητας έναντι εντομοκτόνων
[4, 18]

. Προνύμφες του A. albopictus 

στην Κίνα και ενήλικα άτομα στη Σρι Λάνκα και το Καμερούν έχουν βρεθεί ανθεκτικά στο DDT, 

ενώ πληθυσμοί ενήλικων ατόμων από την Ινδία, τη Ταϊλάνδη και το Καμερούν έχουν βρεθεί 

ευαίσθητοι στο συστατικό Fenitrothion. Τα επίπεδα ανθεκτικότητας κυμαίνονται για το 

προνυμφοκτόνο Temephos, με τις χαμηλότερες τιμές σε Κίνα και Καμερούν και τις υψηλότερες σε 

Ελλάδα και Ιταλία, χώρες όπου το Temephos έχει χρησιμοποιηθεί συστηματικά για πολλά χρόνια 

για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών. Τα πυρεθροειδή Deltamethrin και Permethrin 

φαίνονται να είναι αποτελεσματικά έναντι ενήλικων ατόμων του A. albopictus από την Ινδία, τη 

Μαλαισία, τη Ταϊλάνδη, το Καμερούν, την Ελλάδα και την Ιταλία σε διάφορες χρονικές περιόδους, 

όπως αποτελεσματικά φαίνεται να είναι επίσης το καρβαμιδικό Propoxur και το οργανοφωσφορικό 

Malathion. Το μοριακό ή βιοχημικό υπόβαθρο της ανθεκτικότητας που παρουσιάζει το A. 

albopictus σε ορισμένα εντομοκτόνα δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρο. 

Μία πιθανή εξήγηση για τα χαμηλά επίπεδα ανθεκτικότητας των ενήλικων ατόμων του A. 

albopictus είναι ότι αυτά δεν έχουν εκτεθεί έντονα σε εντομοκτόνα μέσα σε κλειστούς χώρους, 
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λόγω της συμπεριφοράς τους να ζουν και σε εξωτερικούς χώρους. Σε αντίθεση, η ανθεκτικότητα 

που φαίνεται να παρουσιάζουν τα προνυμφικά στάδια του κουνουπιού αυτού σε εντομοκτόνα ίσως 

σχετίζεται με προγράμματα εφαρμογής προνυμφοκτόνων ή πίεση επιλογής λόγω της γεωργίας. 

Τελικώς, όμως, εάν οι πληθυσμοί του A. albopictus συνεχίσουν να επεκτείνονται σε περιοχές όπου 

εντομοκτόνα χρησιμοποιούνται συστηματικά, είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα και 

να επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες ελέγχου του φορέα αυτού στο μέλλον
[12]

. 

 

Ι – 3.2. Μελέτη της ανθεκτικότητας και η τεχνική RNA - Seq 

Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που ευθύνονται για την ανθεκτικότητα των 

εντόμων σε εντομοκτόνα έχει μεγάλη πρακτική και οικονομική σημασία. Για την αντιμετώπιση της 

ανθεκτικότητας χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση και μελέτη. Οι βιοδοκιμές έναντι εντομοκτόνων 

αποτελούν τον πιο απλό και συνήθη τρόπο να ανιχνευθεί η ανθεκτικότητα. Ωστόσο, αυτές από 

μόνες τους δεν εντοπίζουν πολλές φορές ανθεκτικότητα σε χαμηλά επίπεδα
[13]

. Γι’ αυτό, χρησιμο-

ποιούνται παράλληλα μοριακές μέθοδοι, οι οποίες μπορούν και υπερνικούν τους περιορισμούς των 

βιοδοκιμών. Δύο τέτοιες μεθοδολογίες, οι οποίες μετράνε τα επίπεδα γονιδιακής έκφρασης σε έναν 

οργανισμό ή ιστό και μπορούν να ανιχνεύσουν την ανθεκτικότητα υπό τη μορφή διαφοροποιημένης 

έκφρασης ανάμεσα σε ευαίσθητους και ανθεκτικούς πληθυσμούς, είναι οι μικροσυστοιχίες και η 

αλληλούχιση RNA ή RNA – Seq. 

 Ο εντοπισμός όλων των μεταγράφων ενός κυττάρου, ιστού ή οργανισμού, συμπεριλαμ-

βανομένων μεγάλων και μικρών RNA, καινούργιων μεταγράφων από αχαρακτήριστα γονίδια, 

ισομορφών ματίσματος και χιμαιρικών RNA, αποτελεί το θεμέλιο για μια ολοκληρωμένη μελέτη 

ενός μεταγραφώματος ή μία ανάλυση διαφοροποιημένης έκφρασης. Τα τελευταία χρόνια, η 

αλληλούχιση όλου του μεταγραφώματος με χρήση της τεχνολογίας Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς 

(NGS) ή αλληλούχιση RNA (RNA – Seq) έχει αποκαλύψει το σύνθετο τοπίο και τη δυναμική 

μεταγραφωμάτων από το ζυμομύκητα ως τον άνθρωπο με πρωτοφανή ευαισθησία και ακρίβεια. Με 

εξαιρετικό βάθος αλληλούχισης, το οποίο ξεκινάει από 100 και φθάνει έως και τα 1000 αλληλου-

χημένα κομμάτια ανά ζεύγος βάσεων του μετάγραφου σε ένα τυπικό πείραμα RNA – Seq, η τεχνική 

αυτή προσφέρει ένα σχεδόν ολοκληρωμένο στιγμιότυπο μίας μεταγραφικής φάσης, συμπεριλαμ-

βανομένων των σπάνιων μεταγράφων που επιτελούν ρυθμιστικό ρόλο. Σε σύγκριση με εναλ-

λακτικές τεχνικές υψηλής απόδοσης, όπως οι μικροσυστοιχίες, η τεχνική RNA – Seq επιτυγχάνει 

ανάλυση στο επίπεδο του ζεύγους βάσεων και πολύ υψηλότερο δυναμικό εύρος επιπέδων έκφρασης 

και είναι επίσης ικανή για εκ νέου χαρακτηρισμό γονιδίων
[19]

. 

 

Ι – 4. Αντικείμενο της μελέτης 

Στη μελέτη αυτή επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε γονίδια που σχετίζονται με την 

ανθεκτικότητα του κουνουπιού Aedes albopictus έναντι του προνυμφοκτόνου Temephos και να τη 

χαρακτηρίσουμε, για πληθυσμό ο οποίος συλλέχθηκε από την Ελλάδα. Η τεχνική που χρησιμο-

ποιήσαμε για το εγχείρημα αυτό είναι η αλληλούχιση RNA ή RNA – Seq. 
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ΙΙ. Μεθοδολογία 

ΙΙ – 1. Οι πληθυσμοί που συγκρίθηκαν 

Πληθυσμός του Aedes albopictus συλλέχθηκε από την Αθήνα. Ο πληθυσμός αυτός, 

συγκρινόμενος με έναν ευαίσθητο πληθυσμό αναφοράς από την Ιταλία για το προνυμφοκτόνο 

Temephos, ήταν εννέα (9) φορές πιο ανθεκτικός (θανατηφόρος συγκέντρωση που σκοτώνει το 50 

% του πληθυσμού σε βιοδοκιμές, LC50 ≈ 0,005 ppm για τον ανθεκτικό πληθυσμό αναφοράς και 

LC50 ≈ 0,047 ppm για τον πληθυσμό από την Αθήνα). Τον πληθυσμό αυτό ονομάσαμε Πατρικό. Ο 

Πατρικός πληθυσμός επιλέχθηκε στο εργαστήριο για δώδεκα γενεές υπό την παρουσία αυξανόμε-

νων δόσεων Temephos. Έτσι, καταλήξαμε σε έναν πληθυσμό τριάντα (30) φορές πιο ανθεκτικό από 

τον πληθυσμό αναφοράς ή 3,3 φορές πιο ανθεκτικό από τον Πατρικό πληθυσμό (LC50 ≈ 0,15 ppm 

σε βιοδοκιμές). Τον τελικό αυτό πληθυσμό ονομάσαμε Ανθεκτικό. Συγκρίναμε με την τεχνική RNA 

– Seq τον Πατρικό και Ανθεκτικό πληθυσμό, επειδή διατηρούν το ίδιο γενετικό υπόβαθρο και έτσι 

ισχυροποιείται η πιθανή εμπλοκή γονιδίων, που θα παρουσιάσουν διαφοροποιημένη έκφραση, στο 

φαινότυπο της ανθεκτικότητας. 

 

ΙΙ – 2. Η εφαρμογή της τεχνικής RNA – Seq 

Τα στάδια σχεδιασμού ενός τυπικού πειράματος RNA – Seq παρουσιάζονται στην Εικόνα ΙΙ 

– 1. Στην φάση παραγωγής των δεδομένων (Εικόνα ΙΙ – 1α) το συνολικό RNA ή mRNA 

συλλέγεται, κομματιάζεται και μετατρέπεται σε βιβλιοθήκη cDNA με προσαρμογείς αλληλούχισης. 

Κατόπιν, η βιβλιοθήκη αυτή αλληλουχείται από πλατφόρμες NGS για να παραχθούν εκατομμύρια 

έως δισεκατομμύρια κοντά αλληλουχημένα κομμάτια από το ένα άκρο (κομμάτια μονών άκρων) ή 

και από τα δύο άκρα (κομμάτια ζευγαρωτών άκρων) του cDNA. Στη φάση ανάλυσης των 

δεδομένων (Εικόνα ΙΙ – 1β), αυτά τα κοντά αλληλουχημένα κομμάτια προεπεξεργάζονται για να 

απομακρυνθούν σφάλματα αλληλούχισης και άλλες ανεπιθύμητες αλληλουχίες, όπως προσαρ-

μογείς αλληλούχισης και διπλότυπα PCR. Έπειτα, από τις εναπομένουσες αλληλουχίες συναρ-

μολογούνται και κατασκευάζονται τα αρχικά RNA και εκτιμάται η αφθονία τους (υπολογισμός 

έκφρασης). 

Ανάλογα με την ύπαρξη ή πληρότητα ενός γονιδιώματος αναφοράς, το μέγεθος της 

υπολογιστικής δύναμης που είναι διαθέσιμη και κυρίως, τους πρωταρχικούς στόχους του 

πειράματος, οι στρατηγικές συναρμολόγησης μεταγραφώματος είναι κυρίως δύο: α) Συναρμο-

λόγηση με χαρτογράφηση πάνω στο γονιδίωμα αναφοράς (ή μεταγράφωμα αναφοράς, αν υπάρχει 

αντί γονιδιώματος) και β) εκ νέου συναρμολόγηση μεταγραφώματος. Όταν υπάρχει γονιδίωμα 

αναφοράς για το μεταγράφωμα – στόχο (σε μερικές περιπτώσεις και από έναν πολύ συγγενικό 

οργανισμό), τότε αυτό μπορεί να συναρμολογηθεί πάνω του, όπως φαίνεται στης Εικόνα ΙΙ – 2. Η 

στρατηγική της αξιοποίησης αλληλουχιών αναφοράς έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Είναι ακριβής 

και ευαίσθητη και επειδή τα αλληλουχημένα κομμάτια διαχωρίζονται στους γενετικούς τόπους ή τα 

μετάγραφα τους, απαιτεί λίγη μνήμη RAM, ενώ ανεπιθύμητες αλληλουχίες ή σφάλματα 

αλληλούχισης απομακρύνονται, αφού δεν αναμένονται να στοιχηθούν στις αλληλουχίες αναφοράς. 

Ένα από τα λίγα μειονεκτήματα της στρατηγικής αυτής είναι ότι η επιτυχία της εξαρτάται από την 

ποιότητα των αλληλουχιών αναφοράς που χρησιμοποιούνται. 
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Εικόνα ΙΙ – 1: Η παραγωγή δεδομένων και τα βήματα της ανάλυσης ενός τυπικού πειράματος RNA – Seq. 

(α) Παραγωγή δεδομένων. Το RNA εξάγεται (γαλάζιο, βήμα 1), ανεπιθύμητες αλληλουχίες απομακρύνονται 

(βήμα 2) και τα εναπομείναντα μόρια διασπώνται σε μικρά κομμάτια (βήμα 3). Αυτά μεταγράφονται 

αντιστρόφως σε (κίτρινο, βήμα 4), προσδένονται οι προσαρμογείς αλληλούχισης (γαλάζιοι, βήμα 5) και 

επιλέγεται ένα εύρος μηκών (βήμα 6). Τέλος, το ένα ή και τα δύο άκρα (όπως στην Εικόνα αυτή) των cDNA 

αλληλουχούνται με τεχνολογίες Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (NGS) για να παραχθούν πολλά κοντά 

αλληλουχημένα κομμάτια (κόκκινα, βήμα 7). (β) Ανάλυση των δεδομένων. Κατόπιν της αλληλούχισης, τα 

αλληλουχημένα κομμάτια προεπεξεργάζονται για να απομακρυνθούν χαμηλής ποιότητας κομμάτια ή 

σφάλματα αλληλούχισης (βήμα 1 και 2). Σφάλματα στις αλληλουχίες επίσης απομακρύνονται προαιρετικά 

(βήμα 3). Από τα επεξεργασμένα κομμάτια συναρμολογούνται τα μετάγραφα (πορτοκαλί) και μέσω 

επιπλέον διαδικασιών απομακρύνονται σφάλματα συναρμολόγησης (βήμα 4). Τα μετάγραφα επεξεργάζονται 

επιπλέον (βήμα 5) και εκτιμώνται τα επίπεδα έκφρασης των μεταγράφων, μετρώντας τον αριθμό των 

αλληλουχημένων κομματιών που στοιχίζονται πάνω σε κάθε μετάγραφο (βήμα 6) (Πηγή: [19]). 
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Εικόνα ΙΙ – 2: Αναπαράσταση της στρατηγικής συναρμολόγησης μεταγραφώματος με γονιδίωμα αναφοράς. 

(α) Τα αλληλουχημένα κομμάτια (γκρι) στοιχίζονται πάνω στο γονιδίωμα αναφοράς (τα φαινόμενα 

ματίσματος λαμβάνονται υπόψη). (β) Κατασκευάζεται ένα γράφημα το οποίο αναπαριστά όλες τις πιθανές 

μεταγραφικές ισομορφές σε ένα γενετικό τόπο. (γ, δ) Στο τέλος, διαβάζονται τα εναλλακτικά μονοπάτια 

μέσα από το γράφημα για να ενωθούν τα αλληλουχημένα κομμάτια σε μεταγραφικές ισομορφές (Πηγή: 

[19]). 

 

Στον αντίποδα, η εκ νέου συναρμολόγηση μεταγραφώματος δε χρησιμοποιεί γονιδίωμα 

αναφοράς. Αξιοποιεί τον πλεονασμό της αλληλούχισης μικρών κομματιών για να βρει επικαλύψεις 

μεταξύ των αλληλουχημένων κομματιών και να τα συναρμολογήσει σε μετάγραφα (Εικόνα ΙΙ - 3). 

Σε σύγκριση με την στρατηγική που αξιοποιεί γονιδίωμα αναφοράς, η εκ νέου συναρμολόγηση 

μεταγραφώματος έχει το πλεονέκτημα ότι δεν εξαρτάται από την ύπαρξη και την ποιότητα 

αλληλουχιών αναφοράς. Επιπλέον, μπορούν να εντοπιστούν καινούργια μετάγραφα τα οποία δεν 

αντιπροσωπεύονται σε ένα γονιδίωμα. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στη στρατηγική αυτή 

δεν απασχολεί τον ερευνητή η σωστή στοίχιση των αλληλουχημένων κομματιών σε γνωστές θέσεις 

ματίσματος. Στα μειονεκτήματα της στρατηγικής αυτής συγκαταλέγονται η αρκετά ισχυρή 

υπολογιστική δύναμη και το υψηλό βάθος αλληλούχισης που απαιτούνται, η ευαισθησία της σε  
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Εικόνα ΙΙ – 3: Αναπαράσταση της στρατηγικής εκ νέου συναρμολόγησης μεταγραφώματος. (α) Από τα 

αλληλουχημένα κομμάτια παράγονται όλες οι υποαλληλουχίες μήκους k (k – μερή). (β) Κάθε k – μερές 

αναπαριστά έναν κόμβο σε ένα γράφημα De Bruijn (κατευθυνόμενα γραφήματα τα οποία αναπαριστούν 

επικαλύψεις μεταξύ αλληλουχιών συμβόλων
[20]

) και δύο κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους μετακινώντας το 

ένα k – μερές κατά μία βάση δημιουργεί μία ακριβή  k – 1 επικάλυψη με το άλλο k – μερές. Στην 

αναπαράσταση αυτή απεικονίζονται ένας πολυμορφισμός ενός νουκλεοτιδίου (SNP) ή σφάλμα 

αλληλούχισης και ένα παράδειγμα ιντρονίου ή έλλειψης. Στην πρώτη περίπτωση δημιουργούνται θηλιές 

μήκους k  στο γράφημα De Bruijn, ενώ στη δεύτερη περίπτωση δημιουργείται κοντύτερο μονοπάτι στο 

γράφημα. (γ, δ) Αλυσίδες γειτονικών κόμβων στο γράφημα ενώνονται σε ένα ενιαίο κόμβο όταν ο πρώτος 

κόμβος έχει μοναδική έξοδο και ο δεύτερος κόμβος μοναδική είσοδο. Όπως και στην στρατηγική 

γονιδιώματος αναφοράς, διαβάζονται τα εναλλακτικά μονοζπάτια μέσα από το γράφημα. (ε) 

Συναρμολογούνται οι μεταγραφικές ισομορφές (Πηγή: [19]). 
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λάθη από την αλληλούχιση και ότι αρκετά όμοια μετάγραφα (για παράδειγμα από διαφορετικά 

αλληλόμορφα ενός γενετικού τόπου ή από παράλογα γονίδια) είναι πολύ πιθανόν να συναρ-

μολογηθούν σε ένα μετάγραφο και χρειάζονται επιπλέον αναλύσεις για να διαχωριστούν
[19]

. 

Στο πείραμα RNA – Seq που πραγματοποιήσαμε συγκρίναμε τον Πατρικό με τον Ανθεκτικό 

πληθυσμό Aedes albopictus, για τον εντοπισμό γονιδίων που σχετίζονται με το φαινόμενο της 

ανθεκτικότητας στο προνυμφοκτόνο Temephos. Από κάθε πληθυσμό λήφθηκαν δύο δείγματα δέκα 

προνυμφών 3ου προς 4ου σταδίου (δύο Βιολογικές Επαναλήψεις). Η εξαγωγή του RNA για την 

παρασκευή των βιβλιοθηκών πραγματοποιήθηκε από όλο το σώμα των προνυμφών, με την 

πλατφόρμα PicoPure
TM

 RNA Isolation Kit (Arcturus). Η αλληλούχιση των βιβλιοθηκών 

πραγματοποιήθηκε δύο φορές (δύο Τεχνικές Επαναλήψεις) με την πλατφόρμα Illumina, με μέγεθος 

αλληλουχημένων κομματιών 100 bp και με τη μέθοδο των ζευγαρωτών άκρων, στα πλαίσια του 

προγράμματος INFRAVEC
[21]

. 

Αφού είχαμε στη διάθεση μας τα αλληλουχημένα κομμάτια και πριν τη συναρμολόγηση 

ενός μεταγραφώματος, τα αναλύσαμε με το πρόγραμμα FastQC
[22]

, το οποίο πραγματοποιεί 

ποιοτικό έλεγχο δεδομένων αλληλουχιών υψηλής απόδοσης. Ο έλεγχος αυτός υπέδειξε αλληλουχίες 

ανταπτόρων αλληλούχισης που υπήρχαν πάνω σε ορισμένα κομμάτια και μία ανωμαλία η οποία 

υπάρχει στις ~10 πρώτες βάσεις στην ανάλυση περιεχομένου GC, συχνή σε μία ανάλυση RNA – 

Seq με χρήση πλατφόρμας Illumina λόγω της χρήσης τυχαίων εξαμερών εκκινητών κατά την 

σύνθεση των cDNA. Για την απομάκρυνση της ανωμαλίας αυτής (κόψιμο των βάσεων αυτών), 

υπάρχει αρκετή ασάφεια στην βιβλιογραφία, με μία δημοσίευση
[23]

 να αναφέρει ότι δε χρειάζεται 

απομάκρυνση, αλλά να αναφέρεται κυρίως στην στρατηγική ανάλυσης στοίχισης των αλληλου-

χημένων κομματιών πάνω σε ένα γονιδίωμα αναφοράς. Για το A. albopictus δεν υπάρχει ακόμη 

γονιδίωμα αναφοράς (υπό συναρμολόγηση), ενώ αλληλουχίες μεταγραφώματος που υπάρχουν 

προέρχονται από άλλα στάδια από αυτό που συλλέξαμε
[24]

. Οπότε επιλέξαμε τη στρατηγική της εκ 

νέου συναρμολόγησης μεταγραφώματος με τα δικά μας αλληλουχημένα κομμάτια. Έτσι, στην 

ανάλυση αυτή και με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Perl
[25]

, απομακρύναμε τις 

αλληλουχίες ανταπτόρων αλληλούχισης από τα κομμάτια που τα είχαν, ενώ από τα υπόλοιπα 

κόψαμε τις δέκα πρώτες βάσεις. 

Για την στρατηγική της εκ νέου συναρμολόγησης μεταγραφώματος που αξιοποιήσαμε στην 

ανάλυση μας χρησιμοποιήσαμε το πακέτο Trinity
[26, 27]

,
 
το οποίο είναι γραμμένο σε γλώσσα Perl

[25]
. 

Πρόκειται για μία μέθοδο άμεσης εκ νέου κατασκευής της πλειοψηφίας μεταγράφων πλήρους 

μήκους από RNA – Seq αλληλουχημένα κομμάτια, σε ένα ευρύ φάσμα επιπέδων έκφρασης. Λύνει 

πολλά σφάλματα αλληλούχισης, αποτελεί την πρώτη περίπτωση συναρμολόγησης μεταγρα-

φώματος η οποία δεν στηρίχθηκε εξ αρχής σε πρόγραμμα συναρμολόγησης γονιδιώματος, ενώ 

ταυτόχρονα αντιμετώπισε την συναρμολόγηση εναλλακτικών μεταγραφικών ισομορφών και 

αλληλικών παραλλαγών και την παρουσία μεταγράφων από πρόσφατο διπλασιασμό
[19, 26]

. Το 

πακέτο Trinity αποτελείται από τρεις ενότητες λογισμικού: το Inchworm, το Chrysalis και το 

Butterfly, τα οποία λειτουργούν σε καθορισμένη σειρά για να επεξεργαστούν μεγάλους όγκους 

RNA – Seq αλληλουχημένων κομματιών (Εικόνα ΙΙ – 4). Στη δημοσίευση όπου παρουσιάζεται το 

πακέτο
[26]

, αξιολογήθηκε επιτυχώς ενάντια σε άλλα διαθέσιμα προγράμματα εκ νέου συναρμολόγη-

σης μεταγραφώματος, με δεδομένα από δύο καλά χαρακτηρισμένα είδη, τον μύκητα Schizosac-

charomyces pombe και το ποντίκι Mus musculus και ένα έντομο, τον αλευρώδη Bemisia tabaci, για 

το οποίο, όπως στην περίπτωση μας, απουσίαζαν αλληλουχίες αναφοράς. Ένα ακόμη πλεονέκτημα 
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Εικόνα ΙΙ – 4: Ροή εργασίας του προγράμματος Trinity. (α) Το λογισμικό Inchworm συναρμολογεί τα 

αλληλουχημένα κομμάτια (κοντές μαύρες γραμμές στην κορυφή) ψάχνοντας «άπληστα» για μονοπάτια σε 

ένα γράφημα k – μερών (στη μέση), καταλήγοντας σε μία συλλογή γραμμικών αλληλουχιών (χρωματιστές 

γραμμές χαμηλά), όπου κάθε k – μερές αντιπροσωπεύεται μόνο μία φορά. (β) Το λογισμικό Chrysalis 

συγκεντρώνει κάποιες από τις παραπάνω αλληλουχίες, εφόσον μοιράζονται τουλάχιστον ένα k - 1 – μερές 

και υφίσταται ένας ελάχιστος αριθμός αλληλουχημένων κομματιών να καλύπτει αυτή την επικάλυψη και 

κατασκευάζει χωριστά γραφήματα De Bruijn για κάθε ομάδα αλληλουχιών. (γ) Το λογισμικό Butterfly 

παίρνει κάθε γράφημα De Bruijn από το Chrysalis (στην κορυφή) και συμπυκνώνει γραμμικά μονοπάτια 

(στη μέση). Κατόπιν, επανασυνδέει το γράφημα με τα αλληλουχημένα κομμάτια (διακεκομμένες 

χρωματιστές γραμμές χαμηλά) και ζεύγη κομματιών και καταλήγει σε μία γραμμική αλληλουχία για κάθε 

μεταγραφική ισομορφή ή/και παράλογο μετάγραφο που απεικονίζονται στο γράφημα (χαμηλά, χρωματιστές 

αλληλουχίες) (Πηγή: [26]). 
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Πίνακας ΙI – 1: Το πλήρες μονοπάτι ανάλυσης διαφοροποιημένης έκφρασης του πακέτου Trinity. Τα 

προγράμματα που χρησιμοποιούνται σε κάθε βήμα είναι γραμμένα στη γλώσσα προγραμματισμού Perl
[25]

, 

ενώ στη λειτουργία τους αξιοποιούν τη στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R
[28]

 και το πακέτο EdgeR 

Bioconductor
[29]

. Ο όρος FPKM αντιστοιχεί στα θραύσματα ανά κιλοβάση ανά ένα εκατομμύριο στοιχι-

σμένα αλληλουχημένα κομμάτια και αποτελεί ουσιαστικά την τιμή κανονικοποίησης του αντίστοιχου 

βήματος. 

Βήματα - προγράμματα Λειτουργία βήματος - προγράμματος 

Trinity.pl Εκ νέου κατασκευή μεταγραφώματος 

run_RSEM_align_n_estimate.pl Στοίχιση και εκτίμηση αφθονίας για κάθε δείγμα 

merge_RSEM_frag_counts_ 

single_table.pl 

Ένωση των τιμών των εκτιμώμενων αφθονιών από όλα τα δείγματα 

run_DE_analysis.pl Ζευγαρωτές συγκρίσεις ανάμεσα στα δείγματα 

run_TMM_normalization_write_ 

FPKM_matrix.pl 

Κανονικοποίηση  και υπολογισμός των τιμών FPKM 

analyze_diff_expr.pl Αναφορά μεταγράφων με διαφοροποιημένη έκφραση 

 

του πακέτου Trinity αποτελεί ότι διαθέτει πλήρες μονοπάτι ανάλυσης διαφοροποιημένης έκφρασης 

(Πίνακας ΙΙ – 1), στο οποίο αξιοποιεί τη στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R
[28]

 και το πακέτο 

EdgeR Bioconductor
[29]

, πραγματοποιεί την ανάλυση σε επίπεδο μεταγραφικών ισομορφών ή/και 

γονιδίων και επιστρέφει στον χρήστη μία λίστα με τις ισομορφές ή γονίδια που παρουσιάζουν 

διαφοροποιημένη έκφραση. 

Πραγματοποιήσαμε εκ νέου συναρμολόγηση μεταγραφώματος (προεπιλεγμένο μέγεθος k 

των k – μερών = 25 bp) και ανάλυση διαφοροποιημένης έκφρασης (λογαριθμημένη τιμή 

διαφοροποιημένης έκφρασης, |logFC| > 3 και P – value < 10
-4

) με το πακέτο Trinity για κάθε 

Τεχνική Επανάληψη χωριστά σε επίπεδο μεταγραφικών ισομορφών. Τα μετάγραφα τα οποία 

παρουσίασαν διαφοροποιημένη έκφραση τα συγκρίναμε με πρωτεϊνικές αλληλουχίες του 

συγγενικού κουνουπιού A. aegypti, τις οποίες αποκτήσαμε από τη βάση δεδομένων για κουνούπια – 

φορείς, VectorBase
[30]

, με χρήση του αλγορίθμου Blast
[31]

 και με την εκδοχή Blastx, η οποία 

συγκρίνει μεταφρασμένες νουκλεοτιδικές αλληλουχίες με πρωτεϊνικές βάσεις δεδομένων. Τα 

αποτελέσματα στη συνέχεια εμπλουτίσαμε με περιγραφές από τη VectorBase. 
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III. Αποτελέσματα 

ΙΙΙ – 1. Αποτελέσματα από την εφαρμογή της τεχνικής RNA – Seq 

 Ύστερα από την αλληλούχιση των ζευγαρωτών άκρων των cDNA, οι αλληλουχίες 

μοιράζονταν σε οκτώ αρχεία .fastq ανά τεχνική επανάληψη, δύο αρχεία για αριστερά και δεξιά 

ζευγαρωτά άκρα αντίστοιχα, για δύο Βιολογικές Επαναλήψεις ανά Συνθήκη, για δύο Συνθήκες 

(Πατρικός και Ανθεκτικός πληθυσμός). Τα περιγραφικά στατιστικά για αυτά τα αρχικά δεδομένα, 

όπως αυτά καταγράφονται στην αναφορά του FastQC, συνοψίζονται στον Πίνακα III – 1. Η 

ποιότητα των αλληλουχιών ήταν πάρα πολύ καλή∙ χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά παρου-

σιάζεται το διάγραμμα τύπου BoxWhisker (Γράφημα III – 1) για το δείγμα P1 R1 της Τεχνικής 

Επανάληψης 2 (επεξήγηση στον Πίνακα III – 1). Σε όλα τα δείγματα υπήρχε μία ανωμαλία στις 

δέκα πρώτες βάσεις των αλληλουχημένων κομματιών (Γράφηματα III – 2 & 3 του δείγματος P1 

R1 της Τεχνικής Επανάληψης 2), η οποία αποκόπηκε παράλληλα με τις αλληλουχίες ανταπτόρων 

αλληλούχισης (Εικόνα III – 1), όπως περιγράφεται στη Μεθοδολογία. 

Κατόπιν της επεξεργασίας των αλληλουχημένων κομματιών, συναρμολογήθηκαν τα 

μετάγραφα για κάθε Τεχνική Επανάληψη με το πρόγραμμα Trinity.pl. Στον Πίνακα III – 2 

συνοψίζονται μερικά βασικά χαρακτηριστικά (αριθμός μεταγραφικών ισομορφών, μέγιστο μήκος 

μεταγράφων και Ν50) των μεταγράφων που συναρμολογήθηκαν. Το Ν50 αποτελεί μία σταθ-

μισμένη διάμεσο και ορίζεται ως το μήκος της αλληλουχίας αυτής, για την οποία το άθροισμα όλων 

των αλληλουχιών με μήκη από το μεγαλύτερο έως αυτής ισούται με το μισό του συνολικού 

αθροίσματος των μηκών όλων των αλληλουχιών. 

 

Πίνακα III – 1: Τα περιγραφικά στατιστικά για τα αρχικά δεδομένα, όπως αυτά καταγράφονται στην 

αναφορά του FastQC. Ο όρος Τ. Ε. αναφέρεται στην Τεχνική Επανάληψη, το P στον Πατρικό πληθυσμό και 

το R στον Ανθεκτικό πληθυσμό. 

Αρχείο Τ. Ε. 1 P1 Τ. Ε. 1 P2 Τ. Ε. 1 R1 Τ. Ε. 1 R2 Τ. Ε. 2 P1 Τ. Ε. 2 P2 Τ. Ε. 2 R1 Τ. Ε. 2 R2 

Αλληλουχίες 21996019 34526751 26320228 18143979 28045959 44305108 33806934 23467881 

Μήκος 

αλληλουχιών 
101 bp 101 bp 101 bp 101 bp 100 bp 100 bp 100 bp 100 bp 

% GC 43 % 42 % 41 % 37 % 43 % 42 % 41 % 36 % 
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Γράφημα III – 1: Το διάγραμμα τύπου BoxWhisker από το πρόγραμμα FastQC για το δείγμα P1 R1 της 

Τεχνικής Επανάληψης 2. Το P αναφέρεται στον Πατρικό πληθυσμό και το R1 στα αριστερά αλληλουχημένα 

άκρα. 

 

 

 

Γράφημα III – 2: Το διάγραμμα περιεχομένου της αλληλουχίας ανά βάση από το πρόγραμμα FastQC για το 

δείγμα P1 R1 της Τεχνικής Επανάληψης 2, όπου φαίνεται η ανωμαλία στις δέκα πρώτες βάσεις. Το P 

αναφέρεται στον Πατρικό πληθυσμό και το R1 στα αριστερά αλληλουχημένα άκρα. 
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Γράφημα III – 3: Το διάγραμμα περιεχομένου GC ανά βάση από το πρόγραμμα FastQC για το δείγμα P1 

R1 της Τεχνικής Επανάληψης 2, όπου φαίνεται η ανωμαλία στις δέκα πρώτες βάσεις. Το P αναφέρεται στον 

Πατρικό πληθυσμό και το R1 στα αριστερά αλληλουχημένα άκρα. 

 

 

 

Εικόνα III – 1: Πίνακας από το πρόγραμμα FastQC, όπου απεικονίζονται οι αλληλουχίες με συχνότητα 

μεγαλύτερη από 0,1%, για το δείγμα P1 R1 της Τεχνικής Επανάληψης 2, όπου φαίνεται η ανωμαλία στις 

δέκα πρώτες βάσεις. Το P αναφέρεται στον Πατρικό πληθυσμό και το R1 στα αριστερά αλληλουχημένα 

άκρα. Οι αλληλουχίες στην περίπτωση αυτή έχουν αυτόματα αναγνωριστεί ως προσαρμογείς αλληλούχισης. 
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Πίνακα III – 2: Τα περιγραφικά στατιστικά για τα σύνολα μεταγράφων που δημιουργήθηκαν από το 

πρόγραμμα Trinity.pl. Το Ν50 αποτελεί μία σταθμισμένη διάμεσο και ορίζεται ως το μήκος της αλληλουχίας 

αυτής, για την  οποία το άθροισμα όλων των αλληλουχιών με μήκη από το μεγαλύτερο έως αυτήν ισούται με 

το μισό του συνολικού αθροίσματος των μηκών όλων των αλληλουχιών. 

 Τεχνική Επανάληψη 1 Τεχνική επανάληψη 2 

Αριθμός μεταγραφικών 

ισομορφών 
148653 164899 

Μέγιστο μήκος 23873 bp 24275 bp 

Ν50 1124 bp 1150 bp 

 

Μετά τη συναρμολόγηση, τα αλληλουχημένα κομμάτια για κάθε Τεχνική Επανάληψη και 

από κάθε Βιολογική Επανάληψη κάθε Συνθήκης στοιχήθηκαν πάνω στα αντίστοιχα μετάγραφα, 

εκτιμήθηκε η αφθονία τους, πραγματοποιήθηκε κανονικοποίηση των τιμών και δημιουργήθηκε 

ένας πίνακας με τις μεταγραφικές ισομορφές οι οποίες παρουσιάζουν διαφοροποιημένη έκφραση, 

σύμφωνα με το υπολογιστικό μονοπάτι ανάλυσης διαφοροποιημένης έκφρασης του πακέτου 

Trinity, όπως αυτό παρουσιάζεται στην προηγούμενη ενότητα και στον Πίνακας II – 1. Με 

αυξημένη έκφραση (logFC > 3 και P – Value < 10
-4

) από τον Πατρικό προς τον Ανθεκτικό 

πληθυσμό, εντοπίστηκαν: 

 1174 μεταγραφικές ισομορφές, με λογαριθμημένη τιμή διαφοροποιημένης έκφρασης έως 

και 14,85, για την Τεχνική Επανάληψη 1 και 

 1351 μεταγραφικές ισομορφές, με λογαριθμημένη τιμή διαφοροποιημένης έκφρασης έως 

και 15,95, για την Τεχνική Επανάληψη 2. 

Παράλληλα με τους πίνακες μεταγράφων με διαφοροποιημένη έκφραση, το υπολογιστικό μονοπάτι 

του Trinity κατασκεύασε γραφήματα και συγκεκριμένα: 

 Το γράφημα «heatmap», το οποίο απεικονίζει και τονίζει επίπεδα γονιδιακής έκφρασης. 

Πρόκειται για ένα χρωματισμένο πλέγμα που συνδέεται με ένα δενδρόγραμμα για να 

ομαδοποιήσει ιεραρχικά τα γονίδια. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μία μεταγραφική 

ισομορφή και κάθε στήλη σε μία Βιολογική Επανάληψη. Κάθε κελί χρωματίζεται βάσει του 

επιπέδου έκφρασης του γονιδίου αυτού σε αυτό το δείγμα (κόκκινο για υψηλή έκφραση και 

πράσινο για χαμηλή έκφραση)
[32, 33]

. Στα Γραφήματα IV – 4 & 5 (για την Τεχνική 

Επανάληψη 1 και την Τεχνική Επανάληψη 2, αντίστοιχα) παρατηρούμε ξεκάθαρα την 

ομαδοποίηση μεταγράφων με αυξημένη και μειωμένη έκφραση και την ομαδοποίηση των 

Βιολογικών Επαναλήψεων κάθε Συνθήκης. 
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 Γράφημα συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων έκφρασης των Βιολογικών Επαναλήψεων. Στα 

Γραφήματα IV – 6, 7 & 8 (για την Τεχνική Επανάληψη 1, την Τεχνική Επανάληψη 2 και 

τις Τεχνικές Επαναλήψεις μαζί, αντίστοιχα) παρατηρούμε την ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ 

των Βιολογικών Επαναλήψεων κάθε Συνθήκης. 

 Το γράφημα «MA», το οποίο απεικονίζει το λογάριθμο της μεταβολής της έκφρασης ως 

συνάρτηση του λογάριθμου της μέσης έκφρασης του γονιδίου. Με κόκκινες κηλίδες 

απεικονίζονται οι μεταγραφικές ισομορφές με σημαντική διαφοροποιημένη έκφραση
[34] 

(Γραφήματα IV – 9 & 10 για την Τεχνική Επανάληψη 1 και την Τεχνική Επανάληψη 2, 

αντίστοιχα). Παρατηρούμε καλή αναλογία ανάμεσα στις ισομορφές με αυξημένη και 

μειωμένη έκφραση και πως οι περισσότερες από αυτές δεν παρουσιάζουν σημαντική 

διαφοροποιημένη έκφραση. 

 

 

 

                 

 

 

 

Γράφημα IV – 4: Γράφημα «heatmap» για 

την Τεχνική Επανάληψη 1. Τα P1 και P2 

αντιστοιχούν στον Πατρικό πληθυσμό, ενώ 

τα R1 και R2 στον Ανθεκτικό πληθυσμό. 

Γράφημα IV – 5: Γράφημα «heatmap» για 

την Τεχνική Επανάληψη 2. Τα P1 και P2 

αντιστοιχούν στον Πατρικό πληθυσμό, ενώ 

τα R1 και R2 στον Ανθεκτικό πληθυσμό. 

P1     P2     R1     R2  P1     P2     R1     R2 
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Γράφημα IV – 6: Γράφημα συσχέτισης μεταξύ των 

τιμών έκφρασης των Βιολογικών Επαναλήψεων για 

την Τεχνική Επανάληψη 1. Τα P1 και P2 αντιστοι-

χούν στον Πατρικό πληθυσμό, ενώ τα R1 και R2 

στον Ανθεκτικό πληθυσμό. 

Γράφημα IV – 7: Γράφημα συσχέτισης μεταξύ των 

τιμών έκφρασης των Βιολογικών Επαναλήψεων για 

την Τεχνική Επανάληψη 1. Τα P1 και P2 αντιστοι-

χούν στον Πατρικό πληθυσμό, ενώ τα R1 και R2 

στον Ανθεκτικό πληθυσμό. 

1P1                                          2P1            1P2           2P2          1R1          2R1           1R2         2R2 

  P1          P2         R1         R2 

2R2 

 
 
 

 

 

1R2 
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1P2 

 
 
 

 

 

2P1 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1P1 

Γράφημα IV – 8: Γράφημα συσχέτισης μεταξύ των τιμών έκφρασης των Βιολογικών 

Επαναλήψεων για τις δύο Τεχνικές Επαναλήψεις μαζί. Τα 1P1, 1P2, 1R1 και 1R2 αντιστοι-

χούν στην Τεχνική Επανάληψη 1, για Πατρικό (P) και Ανθεκτικό (R) πληθυσμό (τα 2P1, 

2P2, 2R1 και 2R2 για την Τεχνική Επανάληψη 2, αντίστοιχα). 
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ΙΙΙ – 2. Ταυτοποίηση με γονίδια ανθεκτικότητας 

Για να χαρακτηρίσουμε τις μεταγραφικές ισομορφές που παρουσίασαν σημαντικά αυξημένη 

έκφραση σε κάθε Τεχνική Επανάληψη, τις συγκρίναμε με πρωτεϊνικές αλληλουχίες του συγγενικού 

κουνουπιού A. aegypti, με το πρόγραμμα Βlast και την εκδοχή Blastx. Στον τελικό πίνακα που 

προέκυψε από την ανάλυση για κάθε Τεχνική Επανάληψη, εντοπίσαμε ανάμεσα στις μεταγραφικές 

ισομορφές με την πιο αυξημένη έκφραση αρκετές συσχετισμένες με γονίδια ανθεκτικότητας. Στις 

πρώτες θέσεις βρισκόταν και για τις δύο Τεχνικές Επαναλήψεις ισομορφές του ίδιου 

συναρμολογημένου κομματιού σε κάθε Επανάληψη, οι οποίες συσχετίστηκαν (Blast E – value = 0) 

με την καρβοξυλ/χολινεστεράση του A. aegypti CCEAE6A (9,81 ≤ logFC ≤ 14,5 για την Τεχνική 

Επανάληψη 1, όπου μία από αυτές τις ισομορφές ήταν η τρίτη με την πιο αυξημένη έκφραση 

συνολικά και 13,77 ≤ logFC ≤ 15,95 για την Τεχνική Επανάληψη 2, όπου μία από αυτές τις 

ισομορφές παρουσίασε την πιο αυξημένη έκφραση συνολικά). Αρκετά ψηλά και στις δύο Τεχνικές 

Επαναλήψεις βρισκόταν και μεταγραφικές ισομορφές που συσχετίστηκαν με γονίδια κυτοχρωμικών 

οξειδασών P450 (Blast E – value = 0), συγκεκριμένα τον κλάδο CYP6 (logFC έως και 10,91 για 

την Τεχνική Επανάληψη 1 και έως 14,21 για την Τεχνική Επανάληψη 2) και το γονίδιο CYP315A1 

(logFC = 9,42 για την Τεχνική Επανάληψη 1 και 9,43 για την Τεχνική Επανάληψη 2) και με τους 

ABC μεταφορείς ABCA3 (logFC = 5,29 για την Τεχνική Επανάληψη 1 και 10,38 για την Τεχνική 

Επανάληψη 2, Blast E – value = 0) και ABCF2 (logFC = 9,09 για την Τεχνική Επανάληψη 1 και 

13,23 για την Τεχνική Επανάληψη 2), χωρίς όμως για τον τελευταίο η συσχέτιση μέσω Blast να έχει 

αντίστοιχα με τις προηγούμενες περιπτώσεις χαμηλό E – value (Blast E – value ≈ 10
-54

). Πέρα από 

τις παραπάνω ισομορφές, στο σύνολο του πίνακα κάθε Επανάληψης υπήρχαν και άλλες ισομορφές 

συσχετισμένες με γονίδια ανθεκτικότητας (κυτοχρωμικές οξειδάσες P450 του κλάδου CYP9, S – 

μεταφοράσες της γλουταθιόνης και γλυκοζυλο/γλυκορονοζυλομεταφοράσες). 

 

Γράφημα IV – 9: Γράφημα «ΜΑ» για την Τεχνική 

Επανάληψη 1. Με κόκκινες κηλίδες απεικονίζονται 

τα γονίδια με σημαντική διαφοροποιημένη έκφραση. 

Γράφημα IV – 10: Γράφημα «ΜΑ» για την Τεχνική 

Επανάληψη 2. Με κόκκινες κηλίδες απεικονίζονται 

τα γονίδια με σημαντική διαφοροποιημένη έκφραση. 
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V. Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 Η μάχη ενάντια σε ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια έχει τεράστιες περιβαλ-

λοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Τα χημικά εντομοκτόνα παραμένουν η πρώτη 

γραμμή άμυνας για τον έλεγχο αυτών των ασθενειών, αλλά η αποτελεσματικότητα τους 

υπονομεύεται από την ανθεκτικότητα. Γι’ αυτό και ο πρόωρος εντοπισμός της ανθεκτικότητας είναι 

εξέχουσας σημασίας για μια βιώσιμη διαχείριση της χρήσης των εντομοκτόνων. Στη μελέτη αυτή 

επιχειρήσαμε να χαρακτηρίσουμε την ανθεκτικότητα του κουνουπιού Aedes albopictus, του φορέα 

επικίνδυνων ασθενειών, όπως η νόσος Chikungunya, στο προνυμφοκτόνο Temephos. Χρησιμοποι-

ήσαμε την τεχνική αλληλούχισης RNA ή RNA – Seq, η οποία επιτρέπει ολοκληρωμένη μελέτη ενός 

μεταγραφώματος και ανάλυση διαφοροποιημένης έκφρασης. Στόχος μας ήταν να εντοπίσουμε 

μετάγραφα με αυξημένη έκφραση, τα οποία να συσχετίσουμε με το φαινότυπο της παραπάνω 

ανθεκτικότητας. Η ανάλυση υπέδειξε ως πιο υψηλά εκφρασμένες στον Ανθεκτικό πληθυσμό 

μεταγραφικές ισομορφές του ίδιου γονιδίου, η οποίες συσχετίστηκαν μέσω Blastx με την καρβο-

ξυλ/χολινεστεράση του A. aegypti CCEAE6A. Αρκετά υψηλά ήταν και ισομορφές συσχετισμένες 

με κυτοχρωμικές οξειδάσες P450 και ABC μεταφορείς, ενώ στο σύνολο υπήρχαν επίσης και άλλες 

κυτοχρωμικές οξειδάσες P450, S – μεταφοράσες της γλουταθιόνης και γλυκοζυλο/γλυκορονοζυλο-

μεταφοράσες. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε στο ίδιο 

Εργαστήριο με το ίδιο αντικείμενο, όπου έγιναν βιοχημικές δοκιμές που υπέδειξαν συσχέτιση της 

ανθεκτικότητας αυτής με αυξημένη ενεργότητα εστεράσης και ανάλυση μικροσυστοιχιών η οποία 

έδωσε αποτελέσματα όμοια με τα δικά μας
[35]

. 

Τα ευρήματα της ανάλυσης RNA - Seq μας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε την 

ανθεκτικότητα στο Temephos ως βιοχημική μεταβολική, σχετική με την παραγωγή αυξημένου 

αριθμού αντιγράφων γονιδίων ανθεκτικότητας. Αφού εντοπίσαμε μετάγραφα του A. albopictus που 

πιθανόν σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, αυτά πρέπει να εκφραστούν σε βιολογικά συστήματα 

και να μελετηθεί η λειτουργικότητα των πρωτεϊνών που παράγουν, ώστε να επιβεβαιωθεί η 

συμμετοχή τους στον παραπάνω φαινότυπο. Κατόπιν του πλήρους χαρακτηρισμού της παραπάνω 

ανθεκτικότητας, η ανάλυση αυτή πρέπει να αποτυπωθεί σε πρακτικές εφαρμογές. Τέτοιες μπορεί να 

είναι η κατασκευή ανοσοδιαγνωστικών ελέγχων για τον πρόωρο εντοπισμό της ανθεκτικότητας, η 

παρασκευή βιοχημικών παρεμποδιστών για την αναστολή της και η σύνθεση βελτιωμένων ή η 

χρήση εναλλακτικών εντομοκτόνων για την υπερνίκηση της. 

Η καταπολέμηση του Aedes albopictus είναι επιβεβλημένη αλλά μπορεί να πραγματοποιη-

θεί πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο ολοκληρωμένης καταπολέμησης και σε επίπεδο Δήμων ή 

Περιφερειών. Αυτό προϋποθέτει ειδική μελέτη από εξειδικευμένους ερευνητές, με χαρτογράφηση 

των υδάτινων συλλογών που αποτελούν εστίες αναπτύξεως των προνυμφικών σταδίων του 

συγκεκριμένου είδους, συχνές δειγματοληψίες και επεμβάσεις στα πλαίσια περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, ώστε η καταπολέμηση να ωφεληθεί πολύπλευρα από διαφορετικά μέτρα. Έτσι, θα 

μπορέσει να μειωθεί η χρήση των εντομοκτόνων και η πίεση που ασκείται από αυτά στον 

πληθυσμό και δε θα αναπτύσσεται, τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανθεκτικότητα. 

 

Aalb_oocyte_rep_c9075 Resistant→ 
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