
Πρόγγραμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία 
Φυτών  

 

 

Μεταπτυχιακή Διατριβή 

 

Καταγραφή αλληλομόρφων 
ανθεκτικότητας Ops και  Pyr σε 
πλυθησμούς του B. tabaci της          
Κρήτης  και της Κύπρου 

 

Ανδρέα Κ. Περράκη  

 

Επστημoνικός Υπεύθηνος: 

Δρ. Βόντας Ιωάννης 

  
   

   
  Π
αν
επ
ησ
τί
μι
ο 
Κ
ρή
τη
ς 

  

Ηράκλειο 2010    
 Τμήμα 

Βιολογίας 



Πρόλογος 

 

Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια του διετούς Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών για την 

απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης.  

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Βόντα 

Ιωάννη που δέχτηκε να με πάρει υπό την σκέπη του, την ερευνήτρια του 

ΕΘΙΑΓΕ  κ. Τσαγκαράκου Αναστασία η οποία με καθοδήγησε, με ενέπνευσε, 

με διόρθωσε αλλά πάνω από όλα με δίδαξε, καθώς επίσης και τον κ.Κρίτωνα 

Καλαντίδη που δέχτηκε να συμμετάσχει στην τριμελή επιτροπή μου. Η μητέρα 

μου και τα αδέλφια μου αποτελούν το αποκούμπι σε αυτή μου την 

προσπάθεια, που χωρίς αυτούς δεν νομίζω να ήμουν εδώ. Ένα ξεχωριστό 

ευχαριστώ σε ένα ξεχωριστό άνθρωπο που η μοίρα μου έστειλε κοντά μου να 

είναι πάντα εκεί στις εύκολες και δύσκολες στιγμές μου, την Σοφία.  Τέλος 

ευχαριστώ πολύ τα παιδιά του εργαστηρίου του κ. Βόντα και όλους εκείνους 

που στη διετή πορεία μου με βοήθησαν έμπρακτα και πάνα απ’όλα 

ανιδιοτελώς. Εύχομαι τα δύο χρόνια αυτά που πέρασα στον ακαδημαϊκό αυτό 

χρόνο να συντελέσουν έτσι ώστε να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος και να 

μπορέσω και εγώ με τη σειρά μου να βάλω ένα λιθαράκι στον αγώνα για ένα 

καλύτερο και βιωσιμότερο αύριο. 

 

Μετά τιμής, 

Ανδρέας Κ. Περράκης 

 

 

 

 

 



 

 

 

‘Στο μετερίζι τσι’ανθρωπιάς 

και στης τιμής το χρέος 

εκια θα στέκω να πατώ 

κι’ας είμαι ο τελευταίος’ 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Μνήμη του Πατέρα μου  Κωνσταντίνου, 



Περίληψη 

 

Μία αντικατάσταση από φαινυλανίνη σε τρυπτοφάνη στη θέση 331 (F331W) 

του ace1 γονίδιου του Bemisia tabaci (Gennadius) το οποίο κωδικοποιεί την 

AChe την πρωτεΐνη στόχο των οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών 

εντομοκτόνων, έχει εντοπιστέι να σχετίζεται με τη μείωση της συνάφειας της. 

Αντίστοιχα η αντικατάσταση της λευκίνης από ισολευκίνη στην θέση 925 

(L925I), και η αντικατάσταση της θρεoνίνης από βαλίνη στη θέση 929 (T929V) 

έχουν περιγραφεί σε ανθεκτικούς πληθυσμούς B. tabaci οι οποίες σχετίζονται 

με την ανθεκτικότητα του σε πυρεθροειδή σκευάσματα. Οι μεταλλαγές αυτές 

έχουν πλήρως χαρακτηριστεί και μοριακά διαγνωστικά έχουν αναπτυχθεί για 

τον εντοπισμό τους σε άτομα του B. tabaci. Για τη μεταλλαγή T929V της Kdr 

εφαρμόστηκε PCR όπου χρησιμοποιήθηκαν εσωτερικοί εκκινητές που 

ενισχύουν μόνο τους ανθεκτικούς ή μόνο τους ευαίσθητους αλληλομόρφους. 

Για το διαγνωστικό της δεύτερης μεταλλαγής L925I, έγινε αρχικώς PCR του 

τμήματος του DNA που περιέχει την εν λόγω μεταλλαγή και ακολουθεί πέψη 

με το περιοριστικό ένζυμο DdeI. Αντίστοιχη μεθοδολογία PCR-RFLP, 

ακολουθήσαμε και για την μεταλλαγή ανθεκτικότητας της F331W 

χρησιμοποιούνται BrsI. Τα μοριακά αυτά διαγνωστικά χρησιμοποιήθηκαν για 

την ανίχνευση της συχνότητας εμφάνισης ανθεκτικών αλληλομόρφων για τους 

βιότυπους Q από την Κρήτη και Β από την Κύπρο. Η μεταλλαγή F331W σε 

Κρήτη και Κύπρο ανιχνεύτηκε σε απόλυτη πλειοψηφία. Τα ανθεκτικά άτομα 

στη μεταλλαγή της Kdr επέδειξαν ποικοιλομοφρφία στην ευρύτερη περιοχή 

της νοτιοανατολικής Κρήτης (Τυμπάκι και Ιεράπετρας) αλλά όχι μεταξύ των 

δύο άκρων του νησιού (Ανατολική και Δυτική πλευρά). Στην Κύπρο η 

μεταλλαγή L925I επέδειξε σχετική διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών της 

μελέτης όπου σε καμία περίπτωση τα ευαίσθητα άτομα δεν ξεπέρασαν το 

0,29 ενώ τα ανθεκτικά το 0,95 του συνόλου.  

Λέξεις κλειδιά: ανθεκτικότητα, Bemisia tabaci, Βιότυπος Q,B, Κρήτη, Κύπρος, ΟΡς, Pyr.  

 

 



Abstract 

Simple PCR-agarose gel visualization based assays for reliably monitoring 

the Pyrethroid and Organophosphate resistance-associated mutation have 

been developed in the B. tabaci (Gennadius). Samples were collected from 

highly productive areas from both East and West parts of Crete and from eight 

fields from Cyprus. In the present study we apply PCR-RFLP assays for 

detecting the L925I and F331W mutations in the B. tabaci para-type voltage 

gated sodium channel gene and the acetylcholinesterase enzyme ace1 

respectively. A highly specific PASA was used for detecting the T929V 

mutation found in the B. tabaci of B biotype. Those tests were used to monitor 

the frequency of the resistance mutations of the Β biotype from Cyprus and 

the Q biotype from Crete. The F331W mutation was fixed in all fields 

individual examined. The mutated Kdr alleles I925 (r1) and V292 (r2) 

conferring resistance to Pyr were uniformly distributed across the 

geographical sampling area of East and West Crete, but not across the East 

part, between Tympaki and Ierapetra. In Cyprus the mutated Kdr alleles were 

not uniformly distributed across the geographical sampling area. 

 

Keywords: Resistance, Bemisia tabaci, Biotype B, Q, Crete, Cyprus, Ops, Pyr.  

 



 

Συντομογραφίες 

°C                    Βαθμοί Κελσίου 

et al.                et alia (Στα λατινικά: και άλλοι) 

Ed.                  Εκδότης 

ΕDTA              EthyleneDiamineTetraacetic Acid 

DNA                 Δεοξυριβονουκλεικο οξύ 

COI                 Κυτοχρώμική οξειδάση Ι 

 ΙΤS                 Εσωτερικό μεταγραφικό κενό  

g                     γραμμάριο 

L                      Λίτρο 

PCR                 Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης 

PASA                PCR Amplification of Specific Alleles     

pH                    O αρνητικός λογάριθμος της συγκέντρωσης ιόντων υδρογόνου 

RAPD-PCR      Random Amplification of Polymorphic DNA 

rpm                   Στροφές το λεπτό 

TAE                  Tris-acetate-EDTA 

Χιλ.                   Χιλιοστό 
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 Κεφάλαιο ένα 

Γενική Εισαγωγή και Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

1. Περιγραφή και βιολογικός κύκλος του Bemisia tabaci  

Ο αλευρώδης Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) είναι ένα Ομόπετερο 

έντομο της οικογένειας των Aleyrodidae, ενώ αναφέρεται και σαν tobacco, 

silverleaf whitefly, cotton whitefly, sweetpotato whitefly. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι το λευκό χρώμα των φτερών του που είναι 

καλυμμένο με μία λεπτόυφη αλευρώδη στρώση κεριού (Martin et al., 2000). 

Το B. tabaci χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά ως Aleyrodes tabaci σε 

ελληνικά καπνά το 1889 από το Γεννάδιο. Πλέον, έχει καταγραφεί σε όλες τις 

ηπείρους, εκτός της Ανταρκτική, και σε αυτό συντέλεσαν εκτός από την 

μεγάλη του μεγάλη προσαρμοστικότητα του σε διάφορα είδη φυτών ξενιστών 

οι περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης του σε 

μακρινές αποστάσεις (Bellows et al., 1994) κυρίως μέσω του διεθνούς 

εμπορίου. Πιστεύεται ότι η χώρα προέλευσης του είναι η τροπική Αφρική, αν 

και ενδημεί σε Ινδία και Πακιστάν, όπου εκεί έχει αναφερθεί ο μεγαλύτερος 

αριθμός παρασίτων τους, που αποτελεί δείκτη-κριτήριο για τον χαρακτηρισμό 

του κέντρου καταγωγής του γένους Bemisia (Brown et al., 1995). Στην Κρήτη 

το B. tabaci επισημάνθηκε για πρώτη φορά το 1993 ως δευτερεύουσας 

σημασίας εχθρός σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην περιοχή της 

Ιεράπετρας (Kirk et al., 1993) 

Τα στάδια του ανάπτυξης του B.tabaci είναι: αυγό, νύμφη (pupa) και 

ενήλικο (σχήμα 1.1). Το στάδιο της νύμφης έχει τέσσερις ηλικίες (Anthony et 

al., 2003). Ο χρόνος ανάπτυξης από το στάδιο του αυγού μέχρι να γίνει τέλειο 

έντομο κυμαίνεται από 15 έως 70 ημέρες, ανάλογα τις επικρατούσες 

θερμοκρασίες καθώς και το φυτό ξενιστή. Οι ιδανικές θερμοκρασίες 

ανάπτυξης κυμαίνονται μεταξύ 10°C και 32°C (Gill, 1990). Στο θερμοκήπιο δε, 

ενδέχεται να υπάρχει επικάλυψη γενεών, καθώς μπορεί να εμφανιστούν μέχρι και 

δέκα γενιές σε ένα χρόνο. Τα αυγά εναποτίθενται κυρίως στην κάτω πλευρά των 

φύλλων.  Αρχικά είναι ωοειδή, ασύμμετρα, λευκά και σταδιακά γίνονται καφέ 

στην άνθιση. Το θηλυκό μπορεί να γεννήσει από 28 έως 300 αυγά ανάλογα 

τις θερμοκρασίες και τον ξενιστή (Martin, 1999). 
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Οι νύμφες της πρώτης ηλικίας είναι ελλειψοειδείς, λείες και λευκές προς 

το κίτρινο ή διαφανές, φέρουν κηρώδη τριχίδια και είναι ευκίνητες. Έχουν 

κοντά πόδια και εντοπίζονται κοντά στον τόπο της εναπόθεσης αυγών. Όταν 

απολέσουν τα πόδια και τις αρθρώσεις τους, εξελίσσονται σε νύμφες 

δεύτερου σταδίου. Σε αυτό το στάδιο το μήκος τους φτάνει τα 0,3 χιλ., δεν 

τρέφονται, ενώ υφίσταται μορφολογικούς μετασχηματισμούς, όπως 

διαφοροποίηση σώματος σε κεφάλι, θώρακα και υπογάστριο. Οι νύμφες 

τρίτου και τέταρτου είναι ακίνητες ενώ το μέγεθος τους αυξάνεται και το 

χρώμα τους αλλάζει από ημιδιάφανο σε κρεμ-κίτρινο. (Martin, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Τα στάδια ανάπτυξης του B.tabaci κατά την διάρκεια της ζωής του: αυγό, νύμφη και 
ενήλικο. Το στάδιο της νύμφης έχει τέσσερις ηλικίες φάσεις, ενώ τελευταίο στάδιο ονομάζεται pupa, από 
το οποίο εξέρχεται το ακμαίο. (Σχήμα προσαρμοσμένο από: plantprotection.hu) 

 

 

         Ενήλικο

           Νύμφη 1ης ηλικίας  

   Νύμφη 2ης ηλικίας

Νύμφη 3ης ηλικίας 

         Νύμφη 4ης ηλικίας 

                Πούπα                    

Αυγό
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Το ενήλικο προκύπτει από το άνοιγμα του κουκουλιού σε σχήμα T. 

Έχει χρώμα κίτρινο, μεμβρανώδη φτερά που καλύπτονται από λευκή σκόνη, 

ενώ φτάνει περίπου το δέκα χιλιοστά σε μήκος. Τα σύνθετα μάτια του είναι 

βαθυκόκκινα έως μαύρα, το κεφάλι τριγωνικό και τα στοματικά μόρια είναι 

νύσσοντος μυζητικού. Τα αρσενικά άτομα προέρχονται από αγονιμοποίητα 

αυγά και κληρονομούν μονάχα το γονιδίωμα της μητέρας (απλοειδή) (Brown , 

2007). Τα θηλυκά, εν αντιθέσει, παράγονται από γονιμοποιημένα αυγά και 

κληρονομούν το γονιδίωμα και των δύο γονέων (διπλοειδή). Η αναλογία 

αρσενικών προς θηλυκά ποικίλει ανάλογα τις θερμοκρασίες και τη 

μακροβιότητα των αρσενικών όπου έχουν την τάση να ζουν λιγότερο (Martin, 

2004).  

1.1 Φάσμα ξενιστών  

Το B. tabaci αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο μελέτης ως έντομο 

αλλά και ως φορέας μετάδοσης ιώσεων σε φυτά που χρησιμοποιούνται για 

βρώση (πατάτες, τομάτες κ.α.), για τις ίνες και το φύλλωμα τους (βαμβάκι, 

καπνά κ.α.) καθώς και ως καλλωπιστικά (χρυσάνθειμα, πετούνιες κ.α.). Η 

δυνατότητα του να εισχωρεί και σε προστατευμένα περιβάλλοντα (π.χ. 

θερμοκήπια) του έχει επιτρέψει να επιβιώνει και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 

εγκαθιδρύοντας την παρουσία του καθ’όλη τη διάρκεια του έτους (De Barro, 

1995). Η εντατικοποίηση της μονοκαλλιέργειας, η μείωση της γενετικής 

ποικιλομορφίας στα καλλιεργούμενα είδη, η αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων, 

καθώς και οι διεθνείς μεταφορές φυτών, είναι από τους κύριους λόγους που 

έχουν καταστήσει το B. tabaci ως έναν από τους σημαντικότερους εχθρούς 

των καλλιεργειών (Anthony et al., 2003). 

Οι Brown et al. (1995) αναφέρουν ότι το Β. tabaci παρουσιάζει 

προτίμηση για ένα μεγάλο εύρος ετήσιων και πολυετών φυτών από 60 

διαφορετικές οικογένειες που περιλαμβάνουν πάνω από 500 αυτοφυή και 

καλλιεργήσιμα είδη. Σύμφωνα με τους Oliveira et al., (2001) το 50% των 

φυτών ξενιστών ανήκει σε πέντε οικογένειες: Fabaceae, Asteraceae, 

Malvaceae, Solanaceae και Euphorbiaceae. Από κάθε μία από αυτές τις 

οικογένειες ο αριθμός των φυτών ξενιστών μπορεί να ποικίλει από 99 είδη 

(π.χ. οικογένεια των Fabaceae) έως μονάχα ένα είδος (π.χ. οικογένεια των 
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Begnoniaceae). Το Β. tabaci επιλέγει θερμά κλίματα, όπως ξηρό-

υποτροπικές, υποτροπικές, τροπικές καθώς και μεσογειακές περιοχές, όπου 

παρατεταμένες περίοδοι παγετώνων είναι σπάνιες έως ανύπαρκτες. 

Ορισμένοι πληθυσμοί B. tabaci μπορεί να είναι πολυφάγοι (που αποτελεί και 

την πλειονότητα, και κυρίως ευθύνονται για την μετάδοση των ιών), άλλοι 

περιορίζονται σε ένα έως τρία είδη ξενιστών, ενώ άλλοι μπορεί να είναι 

αυστηρά μονοφάγοι (Anthony et al., 2003). Οι πολυφάγοι πληθυσμοί έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από πολλούς ερευνητές για την ταυτοποίηση 

της δυνατότητας του κάθε βιότυπου στη μετάδοση ιώσεων, τη μορφολογική 

τους παραλλακτικότητα, τη διαφορά στο προφίλ του DNA τους αλλά και στην 

ενεργότητα των εστερασών (Oliveira et al., 2000a).  

1.2 Το Bemisia tabaci ως φορέας φυτικών ιώσεων       

Από τα 1300 είδη αλευρώδη (120 γένη) που έχουν ταυτοποιηθεί έως 

σήμερα (Martin, 2004) μονάχα αλευρώδεις του είδους  tabaci από το είδος 

Bemisia καθώς και οι vaporariorum, οι  abutilonea και ricini από το είδος 

Trialeurodes είναι αυτοί που μεταφέρουν φυτικές ιώσεις. Οι νύμφες και τα 

ενήλικα του αλευρώδη τρέφονται εισχωρώντας το στυλέτο τους μέσα στο 

φύλλο ρουφώντας το χυμού του. Οι φυτικοί ιοί μεταδίδονται και 

διασκορπίζονται κατά τη διάρκεια της θρέψης του εντόμου από το φυτό. 

Μεταξύ των βιοτύπων υπάρχουν διαφορικές δυνατότητες μετάδοσης ιώσεων. 

Οι πληθυσμοί του Β. tabaci του βιότυπου Β και Q θεωρούνται αυτοί με την 

μεγαλύτερη δυναμικότητα μετάδοσης ιώσεων λόγω της ταχείας τους 

ανάπτυξης και του μεγάλου εύρους ξενιστών (Jones, 2003).  

To Β. tabaci έχει ταυτοποιηθεί ως φορέας 111 ειδών φυτικών ιώσεων 

που ανήκουν κυρίως στα γένη των Begomovirus (Geminiviridae), Crinivirus 

(Closteroviridae), Carlavirus ή Ipomovirus (Potyviridae), ενώ περιλαμβάνει και 

άλλους ιούς από απροσδιόριστα γένη. ΟΙ Begomoviruses αποτελούν την 

πλειονότητα των ιών που μεταδίδει το Β. tabaci, οι οποίοι σύμφωνα με τους 

Brown και Bird (1992) είναι υπεύθυνοι για καταστροφές στις καλλιέργειες που 

μπορεί να κυμαίνονται από 20% έως και 100%. Τα συμπτώματα 

περιλαμβάνουν μωσαϊκό κιτρίνισμα, κιτρίνισμα και στένεμα των αρτηριών και 

καρούλιασμα των φύλλων. Ο ιός του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων 
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της τοματιάς (TYLCV) (Εικόνα 1.2.1) αποτελεί τον πιο διαδεδομένο ιό σε 

περιοχές της ευρύτερης Ευρωπαϊκής – Μεσογειακής κοιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου (Jones, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 1.2.1: Ιός του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τοματιάς (TYLCV). Δεξιά 
παρουσιάζεται το υγιές φυτό τομάτας, ενώ αριστερά διακρίνεται το ιομένο με χαρακτηριστικό 
‘κάθισμα’ του φυτού, καρουλιάσματος και κίτρινων κηλίδων στα φύλλα. 
 
1.3 To σύμπλεγμα του Bemisia tabaci – Βιότυποι 

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις το B. tabaci συγκροτεί 

ένα σύμπλεγμα ειδών με αρκετούς βιότυπους (Perring, 2001, De Barro et al., 

2011). Το είδος αυτό αποτελεί ένα εξαίρετο παράδειγμα όπου η γενετική 

ποικιλομορφία μπορεί να υπάρχει χωρίς την αντίστοιχη διαφοροποίηση των 

μορφολογικών χαρακτηριστικών στα ενήλικα ή στις πούπες, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για ταυτοποίηση του B. tabaci (Brown et 

al., 1995). Τα γενετικά γνωρίσματα του Β. tabaci και οι τρόποι συμπεριφοράς 

του δεν συνδέονται απόλυτα με τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά αλλά 

φαίνεται να ρυθμίζονται από βιοχημικά μονοπάτια τα οποία επηρεάζονται από 

περιβαλλοντικές μεταβλητές (Brown, 2007).  
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 Αυτή τη στιγμή υπάρχουν >30 χαρακτηρισμένοι βιότυποι B. tabaci οι 

οποίοι είναι μορφολογικά όμοιοι, εάν όχι πανομοιότυποι, και συνήθως έχουν 

ονομασθεί με ένα κωδικό γράμμα (Α – Τ) (Σχήμα 1.3.1) (Perring, 2001; De 

Barro et al., 2011). Η διαφοροποίηση τους έχει βασιστεί στο εύρος ξενιστών 

του κάθε βιότυπου, στην προσαρμοστικότητα σε νέα φυτά ξενιστές, στην 

επαγωγή φυτοτοξικών αντιδράσεων, στην ανθεκτικότητα τους σε εντομοκτόνα 

αλλά και στα πρότυπα μπαντών των εστερασών, στην ανάλυση τους με 

αλλοένζυμα, RAPD, AFLP, RFLP μεθόδους με τη χρήση μικροδορυφόρων 

(Martin et al., 2000, De Barro et al., 2011, Tsagarakou et al., 2007) kκαθώς 

και στις αλληλουχίες των mtCOI. Βασισμένοι στις παραπάνω 

διαφοροποιήσεις έχουν αναπτυχθεί μοριακές δοκιμές που χρησιμοποιούνται 

για την ανίχνευση των βιότυπων και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με την 

αξιοπιστία, την ταχύτητα, το κόστος, καθώς και τη συμβατότητα με τον 

εκάστοτε βιότυπο που πρόκειται να ανιχνευτεί.   

 Επιπρόσθετα, οι αλληλουχίες από το γονίδιο της κυτοχρωμικής 

οξειδάσης Ι του μιτοχονριακού DNA (mtCOI) καθώς και του εσωτερικού 

μεταγραφικού κενού (ITS) του ριβοσωμικού DNA έχουν δείξει ότι  πληθυσμοί 

του B. tabaci από όλο τον κόσμο μπορούν να ομαδοποιηθούν (cluster) σε 

ομάδες με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση (De Barro et al., 1997, 

Perring, 2001). Ο πιο καλά μελετημένος βιότυπος είναι ο Β, εξαιτίας της 

ευρείας γεωγραφικής του εξάπλωσης. Ειδικά για τον βιότυπο Β και κυρίως 

λόγω του αναπαραγωγικού ασυμβίβαστου προτάθηκε ο χαρακτηρισμός του 

Βιότυπου Β σαν αυτοτελές είδος (B. argentifolii) (Bellows et al., 1994), 

χαρακτηρισμός που δεν έγινε οικουμενικά απoδεκτόs. O πιο καλά μελετημένοι 

βιότυποι είναι οι Β και Q εξαιτίας της ευρείας γεωγραφικής τους εξάπλωσης. 

Στις χώρες της δυτικής Ευρώπης και στην ευρύτερη Μεσογειακή λεκάνη ο 

κυρίαρχος βιότυπος είναι ο Β και ο Q οι οποίοι χαρακτηρίζονται από το ευρύ 

φάσμα ξενιστών. Ειδικότερα, στην Κύπρο έχει αναγνωριστεί κατά κύριο λόγο 

ο Β βιότυπος (Vassiliou et al., 2008; Papayiannis et al., 2009), ενώ στoν 

Ελλαδικό χώρο ο Q. Σύμφωνα με τους Tsagarakou et al (2007) και με βάση 

την αλληλουχία του mtCOI ο Q βιότυπος ,από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας  ομαδοποιείτε με τους πληθυσμούς από την Ισπανία, Πορτογαλία και 
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Μαρόκο (Q west=Q1), αντί με αυτούς από Τουρκία, Κύπρο και Ισραήλ (Q 

east=Q2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Σχήμα 1.3.1: Παγκόσμιος χάρτης που παρουσιάζει μία συνοπτική γεωγραφική κατανομή  
μερικών βιότυπων (Α -Τ) που έχουν χαρακτηριστεί έως σήμερα σύμφωνα με τον Perring 
(2001).  

Παρακάτω θα αναφέρουμε δύο παραδείγματα τεχνικών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανίχνευση του Q και του Β βιότυπου 
(Tsagarakou et al, 2007): 

 Aνάλυση αλληλουχιών από το γονίδιο του μιτοχονδριακού 

κυτοχρώματος της οξειδάσης Ι (mtCOI). Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει 

τον πολυμερισμό με αλυσιδωτή αντίδραση ενός τμήματος 897 βάσεων 

του mtCOI γονιδίου, και ακολουθεί πέψη με το περιοριστικό ένζυμο AluI 

το οποίο κόβει σε διαφορετικά σημεία ανάλογα με τον κάθε βιότυπο 

(De Barro et al., 2005). Αυτή  η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και για 

να ανιχνεύσει τους Ms, A, E και G βιότυπους (Tsagarakou et al, 2007). 
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 Χρήση αμφίδρομης PCR. Με τη μέθοδο αυτή έχουμε τον πολυμερισμό 

με αλυσιδωτή αντίδραση ενός τμήματος 879 βάσεων του 

μιτοχονδριακού κυτοχρώματος της οξειδάσης Ι (mtCOI) με τη χρήση 

των ‘εξωτερικών εκκινητών’. Δύο ‘εσωτερικοί εκκινητες’ με αντίθετη 

κατεύθυνση θα χρησιμοποιήσουν τον ένα από τους δύο εξωτερικούς 

εκκινητές για να δώσουν εκείνο το τμήμα βάσεων που αντιστοιχεί στον 

ανάλογο βιότυπο (Tsagarakou et al, 2007). 

 

1.4 Τρόποι αντιμετώπισης του Β. tabaci 

 

Το B. tabaci όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί ένα από τα πιο 

καταστρεπτικά απομυζιτικά έντομα. Το ευρύ φάσμα ξενιστών του, η ικανότητα 

μετακινήσεων του σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς και η παρουσία  

πολλαπλών βιοτύπων ακόμα και στην ίδια γεωγραφική περιοχή, καταστά την 

καταπολέμηση του ιδιαίτερα περίπλοκη. Στις βιολογικές προσεγγίσεις 

διαχείρισης μίας καλλιέργειας συγκαταλέγονται: 

 Ορθολογική επιλογή των φυτών της καλλιέργειας (είδη λιγότερο 

ελκυστικά από το B. tabaci),  

 Ανθεκτικές ποικιλίες, 

 Χρονική περίοδος εγκατάστασης της καλλιέργειας που να είναι 

λιγότερο ιδανική για την εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασμό του 

εντόμου, 

 Γεωγραφική κατανομή της καλλιέργειας σύμφωνα με τους 

επικρατούντες ανέμους  ηλιοφάνεια κ.τλ. ώστε να δημιουργηθούν οι 

λιγότερο ιδανικές συνθήκες για την εγκατάσταση του  B. tabaci, 

 Χρήση διχτύων για την κάλυψη της καλλιέργειας, 

 Παύση της καλλιέργειας μεταξύ καλλιεργητικής περιόδου, 

 Χρήση παγίδων  

 Χρήση ειδικών απορρυπαντικών  (Liu & Stansly 1995) 
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 Χρήση αρπακτικών. Στον πίνακα 1.4.1 φαίνονται τα κύρια είδη 

αρπακτικών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του B. 

tabacι.  
Εντομοπαθογόνοι μύτητες Hymenoptera: 

Aphelinidae 
Hemiptera: Miridae Acari: Phytoseiidae 

Beauveriabassiana Encarsiaformosa Macrolophuscaliginosus Amblyseius swirskii 

Paecilomycesfumosoroseus Eretmoceruseremicus, Dicyphushesperus  

Verticilliumlecanii E. mundus Nesidiocoristenuis  

 
 

Πέραν αυτών των γενικών καλλιεργητικών πρακτικών που εφαρμόζονται όχι 

μονάχα στην περίπτωση του B. tabaci αλλά και κάθε εντόμου-εχθρού, 

υπάρχει και ο χημικός τρόπος αντιμετώπισης ο οποίος αποτελεί την πιο 

διαδεδομένη μέθοδος αντιμετώπισης. Τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα 

ανήκουν στις χημικές οικογένειες των οργανοφωσφορικών, καρβαμιδικών, 

οργανοχλωριωμένων, πυρεθροειδών, νικοτινοειδών, νεονικοτινοειδών κ.α.  

. 
1.5 Στόχοι δράσης εντομοκτόνων 

 Τα εντομοκτόνα μπορούν να διαχωριστούν με βάση τη χημική τους 

δομή και τη φυσική τους υπόσταση σε ανάλογες ομάδες. Στα πλαίσια της 

παρούσης εργασίας θα επικεντρωθούμε στις εξής τρεις βασικές ομάδες που 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην χημική καταπολέμηση του B. tabaci: Τα 

οργανοφωσφορικά, τα πυρεθροειδή και τα νεονικοτινοειδή.    

1.5.1 Στόχοι δράσης οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων 

Τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα αποτελούν την πολυπληθέστερη 

ομάδα εντομοκτόνων με πάνω από 311 εγγεγραμμένα σκευάσματα. Tα 

φυσικά τους συστατικά είναι οι ουδέτεροι εστέρες του φωσφορικού, 

πυροφωσφορικού και φωσφοραμιδκού οξέος (Σχήμα 1.5.1), τα οποία 

σύμφωνα με την Παπαδοπούλου-Μουρκίδου (2008) έχουν ισχυρή οσμή και 

άριστη υδατοδιαλυτότητα και λιποφιλικότητα, ώστε να απορροφώνται από τον 

εξωσκελετό και τις πλασματικές μεμβράνες των εντόμων. Χαρακτηρίζονται ως 

Πίνακας 1.4.1: Είδη ωφέλιμων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του B. tabacι 
(Goolsby et al., 2005) 
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επαφής και στομάχου, δηλαδή δρουν στα έντομα όταν βρεθούν σε επαφή με 

το σώμα τους ή μέσω της φυτικής τροφής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Σχήμα 1.5.1: Κύριες χημικές ομάδες των οργανοφοσφωρικών εντομοκτόνων.  

Τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα στοχεύουν το κεντρικό νευρικό 

σύστημα των εντόμων και δρουν στις χολινεργικές συνάψεις (Παπαδοπούλου-

Μουρκίδου, 2008). Σε μία χολινεργική σύναψη η μετάδοση του μηνύματος 

από το προσυναπτικό προς το μετασυναπτικό κύτταρο γίνεται μέσω ενός 

νευροδιαβιβαστή της ακετυλοχολίνης (Αch). H ακετυλοχολίνη, όπως φαίνεται 

και στο εικόνα 1.5.1, βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μικροκυστίδια τα οποία 

βρίσκονται κοντά στη μεμβράνη του προσυναπτικού κυττάρου. Με την άφιξη 

ενός μηνύματος μεταβάλλεται η διαπεραστικότητα της προσυναπτικής 

μεμβράνης στα ιόντα ασβεστίου (Ca²+) και απελευθερώνεται με εξωκύτωση η 

Αch στο συναπτικό χάσμα. Η Αch, αφού διασχίσει το συναπτικό χάσμα, 

πιάνεται επάνω στους υποδοχείς που βρίσκονται στην επιφάνεια της 

μετασυναπτική μεμβράνη (Alberts et.al., 2000).  

 

 

1. Φωσφορικοί εστέρες 

2. Φωσφοροθειονικοί 
εστέρες 

3. Φωσφοροθειολικοί εστέρες 

4. Φωσφοροδιθειονικοί 
εστέρες 

5. Φωσφονικοί εστέρες 

6. Πυροφωσφορικοί 
εστέρες 

       Κύριες Ομάδες                                                                                     Παραδείγματα 

Chlorfenvinphos, Chlorfenvinphos, 
Mevinphos, Phosphamidon 

Demeton-S-methyl, Oxydemetonmethyl, 
Vamidothion 

Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, 
Dimethoate, Disulfoton, Malathion,  
Phorate 

Trichlorfon, Butonate 

Schradan

Diazinon, Fenitrothion, Parathion, 
Parathion-methyl, Pirimiphosmethyl, 
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Η Αch, εν συνεχεία, αφού μεταδώσει το μήνυμα, υδρολύεται (σε χολίνη 

και οξικό οξύ) από το ένζυμο ακετυλοχολινεστεράση (AchE), το οποίο 

βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια της μετασυναπτικής μεμβράνης (Alon et 

al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα αναστέλλουν τη δράση του 

ενζύμου της AchE λόγω φωσφορυλίωσής της, με αποτέλεσμα την αδυναμία 

υδρόλυσης της Αch, η οποία συσσωρεύεται στις συνάψεις. Κατά συνέπεια, οι 

μετασυναπτικές μεμβράνες διεγείρονται συνεχώς, προκαλώντας νευρικό 

υπερεθισμό του εντόμου, αναπηρία και τελικά θάνατο (Παπαδοπούλου-

Μουρκίδου, 2008). 

 

1.5.2 Στόχοι δράσης πυρεθροειδών εντομοκτόνων 

Τα φυσικά πυρεθροειδή είναι χημικές ενώσεις με ιδιότητες 

εντομοκτόνου που υπάρχουν στο φυτό Chrysanthemum cinerariafolium 

(Davies et al., 2008). Τα πυρεθροειδή με βάση τη χημική τους σύσταση και 

τον τρόπο δράσης τους χωρίζονται σε τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Τα τύπου Ι  

πυρεθροειδή περιλαμβάνουν τις ενώσεις του χρυσανθεμικού οξέος με 3-

 Ακετυλοχολίνη Υποδοχείς 

 Ακετυλοχολινεστεράση
Εικόνα 1.5.1: Τρόπος δράσης της ακετυλοχολινεστεράσης. Μετά τη μεταφορά του σήματος μέσο 

της Αch από το προσυναπτικό στο μετασυναπτικό κύτταρο, η ΑchΕ υδρολύει την Αch σε χολίνη 

και οξικό οξύ, και στη συνέχεια επανασυνθέτεται σε μία διαρκώς ανακυκλώσιμη διαδικασία 

(Εικόνα τροποποιημένη από www.vrp.com) 
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φαινοξυ-βενζυλική ή άλλη αλκοόλη, είναι αρκετά ασταθή και προκαλούν το 

θάνατο αφού πρώτα ζαλίσουν τα έντομα (σχήμα 1.6.2). Τα τύπου ΙΙ  

πυρεθροειδή περιέχουν εστέρες της α-κυανο-φαινοξυ-βενζυλικής αλκοόλης η 

οποία αυξάνει την εντομοκτόνο δράση κατά το δεκαπλάσιο, με αποτέλεσμα να 

προκαλεί ακαριαίο θάνατο (knockdown effect) (Davies and Williamson, 2009). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1.5.2:  Ένα  αντιπροσωπευτικό  δείγμα  της  δομής  ορισμένων  πυρεθροειδών 
εντομοκτόνων.  

 

Στόχο έχουν τα κανάλια ιόντων νατρίου στους άξονες των νευρικών 

κυττάρων, των οποίων η λειτουργία ελέγχεται από τις μεταβολές του 

                          
Cypermethrin 

http://www.biochemj.org/bj/396/0255/bj3960255f05.htm?resolution=HI�
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Εικόνα 1.5.2: Απεικόνιση της υπομονάδας (α) του καναλιού ιόντων Να+ /Κ+, που αποτελεί την 

αποκωδι οποίηση του γονιδίου para (paralysis). H υπομονάδα (α) συνίσταται από τέσσερις (I-IV) 

ομόλογες επαναλαμβανόμενες  υποπεριοχές διατεταγμένες σε κυκλική διάταξη και κάθε μία υποπεριοχή 

αποτελείται από 6 α-έλικες (S1-6). Αυτές οι 24 α-έλικες συνδέονται μεταξύ τους με ενδοκυτταρικές ή 

εξωκυτταρικές πεπτιδικές αλυσίδες και όλες μαζί είναι διατεταγμένες ώστε να σχηματίζουν την δίοδο 
διαμέσου της οποίας κινούνται τα ιόντα (Davies et al., 2008) (Εικόνα τροποποιημένη από Rogawski and 

L|[ouml]|scher, 2004) 
 Rogawski and 

L|[ouml]|scher, 2004) 

κ  

  

δυναμικού της νευρικής μεμβράνης (voltage-gated sodium channels) 

(Martinez-Torres et al., 1999α). Οι δίοδοι αυτές των ιόντων είναι 

διαμεμβρανικές πρωτεΐνες μέσω των οποίων διαχέονται ανόργανα ιόντα, 

μετακινούμενα από την πλευρά της μεμβράνης με την υψηλότερη 

συγκέντρωση προς την πλευρά με την μικρότερη συγκέντρωση. Η ροή αυτή 

των ιόντων έχει ως συνέπεια τη μεταβολή του δυναμικού διαμέσου της 

μεμβράνης (membrane potential), το οποίο εξαναγκάζει τους ιοντικούς 

διαύλους να ανοίξουν ή να κλείσουν μέσα σε χιλιοστά δευτερολέπτου (Alberts 

et al., 2000). Τα περισσότερα πυρεθρινοριδή εντομοκτόνα παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη εντομοτοξικότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες.  

δυναμικού της νευρικής μεμβράνης (voltage-gated sodium channels) 

(Martinez-Torres et al., 1999α). Οι δίοδοι αυτές των ιόντων είναι 

διαμεμβρανικές πρωτεΐνες μέσω των οποίων διαχέονται ανόργανα ιόντα, 

μετακινούμενα από την πλευρά της μεμβράνης με την υψηλότερη 

συγκέντρωση προς την πλευρά με την μικρότερη συγκέντρωση. Η ροή αυτή 

των ιόντων έχει ως συνέπεια τη μεταβολή του δυναμικού διαμέσου της 

μεμβράνης (membrane potential), το οποίο εξαναγκάζει τους ιοντικούς 

διαύλους να ανοίξουν ή να κλείσουν μέσα σε χιλιοστά δευτερολέπτου (Alberts 

et al., 2000). Τα περισσότερα πυρεθρινοριδή εντομοκτόνα παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη εντομοτοξικότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

1.5.3 Στόχοι δράσης νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων 1.5.3 Στόχοι δράσης νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων 
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Όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 1.6.1 η ακετυλοχολίνη είναι ο 

νευρομεταφορέας που μεταφέρει το σήμα στις χολινεργικές συνάψεις του ΚΝΣ 

των εντόμων. Οι υποδοχείς της Αch εντοπίζονται στις μετασυναπτικές 

συνάψεις και αποτελούνται από δομικές πρωτεΐνες της μεμβράνης. Οι 

νικοτινικοί υποδοχείς ενεργοποιούνται από την νικοτίνη αλλά και από την Αch. 

Ανήκουν στην ομάδα των υποδοχέων που ελέγχουν και λειτουργούν 

ταυτόχρονα ως κανάλια μετακίνησης ιόντων (Νa+/ K+) ενώ χαρακτηρίζονται 

σαν ταχείας δράσης. 

 

 

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1.5.3: Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δομής ορισμένων νεονικοτινοειδών 
εντομοκτόνων.  

 
 
 
 Όταν η Ach ή η νικοτίνη πιαστεί πάνω στους nAChRs υποδοχείς 

μεταβάλει τη στερεοχημική δομή της μετασυναπτικής μεμβράνης, ανοίγοντας 

την δίοδο μετακίνησης ιόντων, μεταβάλλοντας το δυναμικό της μεμβράνης και 

    Acetamiprid       Clothianidin 

  Imidacloprid Thiamethoxam

                Nicotin 
              Thiacloprid 
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δημιουργώντας δυναμικά ενέργειας για τη μετάδοση των νευρικών μηνυμάτων  

(Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, 2008) (εικόνα 1.5.3). Τα νεονικοτονιειδή ως 

ομάδα εντομοκτόνων (σχήμα 1.5.3) παρουσιάζουν ικανοποιητική 

διασυστιματική δράση κυρίως σε έντομα με μυζητικά στοματικά μόρια, ενώ 

είναι λιγότερο αποτελεσματικά σαν εντομοκτόνα επαφής αφού 

απορροφούνται γρήγορα και μετακινούνται εντός του φυτού. Δεν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε προνύμφες και  λεπιδόπτερα ενώ παρουσιάζουν 

σημαντική φωτοευαισθησία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Μηχανισμοί ανάπτυξης ανθεκτικότητας 

Σύμφωνα με τον IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), ως 

ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα ορίζεται η κληρονομικός μεταδιδόμενη 

Εικόνα  1.5.3.:  Μετάδοση  μηνύματος σε χολινεργική σύναψη μέσω των νικοτινικών 
υποδοχέων (nAChR) της ακετυλοχολίνης (Ach). Η Ach ελευθερώνεται  με εξωκύτωση από την 
προσυναπτική μεμβράνη και πιάνεται επάνω στον υποδοχέα της (nAChR) που ταυτόχρονα 
είναι και κανάλι ιόντων Na/K . Μεταβάλει την στερεοχημική δομή του υποδοχέα όποτε ανοίγει 
το κανάλι και εισέρχονται μέσα στο κύτταρο ιόντα νατρίου (Na) και εξέρχονται ιόντα (Κ). Στην 
συνέχεια υδρολύεται από την AChE προς την χολίκη και οξικό οξύ. Στην ίδια θέση της Ach 
επάνω στους nAChR πιάνονται τα νεονικοτινοειδή ( π.χ. imidacloprid) τα οποία όμως λόγω 
του ότι δεν υδρολύονται από την AchΕ, μένουν εκεί προσδεμένα κρατώντας την δίοδο ανοιχτή 
για τη συνεχή ροή ιόντων (Τροποποιημένη φωτογραφία από: Kramer and Mencke , 2001). 

1: Κυστίδια ακετυλοχολίνης (Ach).   3: nAChR υποδοχείς παραμένουν ανοιχτοί 

2: imidacloprid                                  4: Συνεχές νευρομυικό ερέθισμα 
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ικανότητα ενός πληθυσμού να επιβιώνει σε εφαρμογές ενός εντομοκτόνου 

όταν αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες συγκεντρώσεις  

για το συγκεκριμένο είδος.   

 H ανάπτυξη ανθεκτικότητας αποτελεί ένα πρόβλημα για όλα τα έντομα 

που μεταδίδουν ιώσεις. Σε αρκετές βέβαια περιπτώσεις η εν λόγο 

ανθεκτικότητα του εντόμου καταστά αναποτελεσματική όχι μονάχα τη 

δραστική ουσία ενός εντομοκτόνου, αλλά προκαλεί συνεργιστικά cross-

ανθεκτικότητα και σε άλλες δραστικές ουσίες ίδιου εύρους φάσματος 

εντομοκτόνων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ουσίες που ανήκουν σε μία 

συγκεκριμένη χημική ομάδα μοιράζονται ένα κοινό στόχο δράσης για το 

έντομο, έχοντας κοινό τρόπο δράσης (Common Mode of Action MOA).  

 Όταν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα, συνήθως οφείλεται σε μετάλλαξη 

του στόχου δράσης του εντομοκτόνου (IRAC, 2009). Λόγω του γεγονότος ότι 

όλες οι δραστικές ουσίες που ανήκουν στην ίδια χημική ομάδα μοιράζονται 

τον παρεμφερή τρόπο δράσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η ανθεκτικότητα 

που έχει ήδη αναπτυχθεί, να επηρεάσει τη δραστικότητα των ουσιών αυτών 

(William et al., 1998). Κάτω από αυτό το φάσμα παρουσιάζεται το σχήμα 

1.7.1 που εστιάζει στη σχέση της cross-ανθεκτικότητας μεταξύ των κύριων 

ομάδων εντομοκτόνων. Αν και οι μηχανισμοί που δρουν ώστε τα εντομοκτόνα 

να γίνουν λιγότερο δραστικά είναι αρκετά όμοιοι μεταξύ των εντόμων, κάθε 

περίπτωση ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι μοναδική, και πρέπει να μελετάτε 

χωριστά, αφού μπορεί να εμφανίζονται σε διάφορες μορφές. Οι πιο 

σημαντικές μορφές είναι αυτές που οφείλονται σε αυξημένη ταχύτητα 

μεταβολισμού, αποτοξίνωσης και απέκκρισης και μειωμένη ή μη ευαισθησία 

στόχου λόγω αλλαγής του σημείου δράσης του εντομοκτόνου 

(Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, 2008) όπως θα δούμε και πιο εκτενώς 

παρακάτω. 
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Εικόνα 1.6.1. Σχέση cross-ανθεκτικότητας μεταξύ των κύριων ομάδων εντομοκτόνων 
(Σχήμα τροποποιημένο από William et al., 1998) *Ρυθμιστικοί παράγοντες της 
ανάπτυξης στα έντομα. 

   

1.7 Μηχανισμοί ανθεκτικότητας εντόμων στα Οργανοφωσφορικά 

Oι μηχανισμοί ανθεκτικότητας των εντόμων στα οργανοφωσφορικά 
εντομοκτόνα έχει εκτενώς μελετηθεί, και έχουν ταυτοποιηθεί διάφορες μορφές 

ανθεκτικότητας που αναφέρονται παρακάτω: 

Μηχανισμοί ανθεκτικότητας που οφείλονται σε ανθεκτικότητα στόχου: 

Η ανθεκτικότητα στόχου οφείλεται στην αυξημένη έκφραση του 

γονιδίου της ace, όπου οι αλλαγές στην στερεοδομή της AChE, συνήθως 

λόγω σημειακών μεταλλαγών στο κέντρο του ενζύμου, την καθιστούν λιγότερο 

προσπελάσιμη στα οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα (Alon et 

al., 2008). Υπάρχουν τουλάχιστον 16 διαφορετικές μεταλλάξεις στην AChE οι 

οποίες συνδέονται με την ανθεκτικότητα εντόμων σε ΟΡς και Carb.  

Οργανοφωσφορικά

Καρβαμικά 

Πυρεθροιδή

                                       DDT IGRs*

Ache 

Oxidases 

                   
Esterases

  Kdr    
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Οι μεταλλάξεις αυτές προκαλούν πολυσύνθετες μεταβολές, όπως 

διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας ανάμεσα στα είδη, γεγονός το οποίο  μπορεί 

να αποδείξει ότι περισσότερα του ενός ace γονίδιου κωδικοποιούν την AChE. 

Για παράδειγμα αν και στο Nephotettix cincticeps έχει απομωνοθεί μονάχα 

ένα ορθόλογο γονίδιο (ace-2) η ανθεκτικότητα του σε οργανοφωσφορικά δεν 

συνδέεται με αυτό, πράγμα που προδίδει την εμπλοκή και άλλων ace 

γονιδίων (Hawkes et al., 2005). Στα κουνούπια και τις αφίδες Aphis gossypii 

και Myzus persicae υπάρχουν δύο γονίδια που κωδικοποιούν την AChE, 

μηχανισμός που βρίσκεται συντηρημένος σε όλο τα taxa εκτός από τα 

βραχύκερα δύπτερα Drosophila melanogaster, M. Domestica, L. Cuprina και 

Bactrocera olea. Αντίθετα τουλάχιστον δύο γονίδια ace (ace1 και ace2) έχουν 

βρεθεί ότι κωδικοποιούν την AChE στα Culex tritaniorhynchus, Cullex pipiens, 

Anopheles albimanus, Anophelew gambiae, Aphiw gossypii, Myzuw persicae, 

Schizaphis graminum, Plutella xylostella και Helicoverpa assulta (Alon et al., 

2008) ενώ στο Boophilus microplus φαίνεται να υπάρχουν τρία ace γονίδια 

(Hawkes et al., 2005.)   

Μηχανισμοί ανθεκτικότητας που οφείλονται σε μεταβολική ανθεκτικότητα:  

Από τις πιο συχνές μορφές ανθεκτικότητας των εντόμων είναι αυτές 

που οφείλονται στην αυξημένη ταχύτητα μεταβολισμού. Οι εστεράσες , οι 

mixed-function oxidase MFOs (P450s οξειδάσες), καθώς και το σύστημα 

γλουταθειόνης με την αντίστοιχη τρανφεράση της γλουταθειόνης αποτελούν 

τα κύρια ένζυμα που εμπλέκονται σε φαινόμενα μεταβολικής ανθεκτικότητας.  

Οι εστεράσες είναι μια μεγάλη οικογένεια πρωτεϊνών μέλη της οποίας 

δεσμεύουν και κατακρατούν εντομοκτόνα μόρια στον εξωκυτταρικό χώρο 

υδρολύοντας συνήθως αργά εστερικούς δεσμούς. Υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου η ανθεκτικότητα δημιουργείται λόγω αυξημένης ταχύτητας 

απομάκρυνσης υδρόλυσης. Συνήθως όμως η ανθεκτικότητα οφείλεται σε 

επιλογή ατόμων που διαθέτουν μεγάλες ποσότητες της πρωτεΐνης, που έχει 

σαν συνέπεια την αυξημένη ταχύτητα απομάκρυνσης του εντομοκτόνου δια 

της απλής προσρόφησης. 
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Oι διαφορές των MFOs διακρίνονται τόσο σε ποσοτικές όσο και 

ποιοτικές. Η υπερ-έκφραση του/των γονιδίων των  MFOs αποτελεί μία συχνή 

περίπτωση ανθεκτικότητας, που όμως σχεδόν πάντοτε εμφανίζεται 

επικουρική στις άλλες μορφές ανθεκτικότητας που οφείλονται σε μη 

ευαισθησία στόχου, ή άλλη μεταβολική. Οι P450s οξειδάσες, είναι 

μικροσωμικές αιμοπρωτείνες που καταλύουν την οξειδωτική διάσπαση των 

εντομοκτόνων, ευθύνονται για ποσοτικές αλλαγές μελών της οικογένειας που 

έχουν την ικανότητα να μεταβολίζουν τα μόρια των εντομοκτόνων και λιγότερο 

λόγω ποιοτικών διαφοροποιήσεων.  (Van Leeuwen et al., 2005). 

Μεταβολική ανθεκτικότητα οφειλόμενη στην τρανφεράση του 

γλουταθείον (GST) καταλύουν την προσθήκη της γλουταθειόνης στο 

λιπόφυλο μόριο των εντομοκτόνων αυξάνοντας την λιποδιαλυότητα τους, 

αποβάλλοντας τα έτσι πιο εύκολα από τον οργανισμό. Υπάρχουν 

περιπτώσεις που τα ένζυμα αυτά μεταβολίζουν το εντομοκτόνο χωρίς την 

προσθήκη της γλουταθειόνης στο τοξικό μόριο, όπως συμβαίνει στην 

αντίδραση αποδροχλωρινάσης του DDT (Orteli et al., 2003). 

Μειωμένη ταχύτητα απορρόφησης από τον εξωσκελετό των εντόμων, 

που όμως δεν είναι τόσο σύνηθες, και τις περισσότερες φορές λειτουργεί σε 

συνεργασία με κάποια άλλη μορφή ανθεκτικότητας (Παπαδοπούλου-

Μουρκίδου, 2008).  

1.7.1 Μηχανισμοί ανθεκτικότητας εντόμων στα Πυρεθρινοειδή 

 Υπάρχουν δύο κύριοι μηχανισμοί που προκαλούν μείωση ευαισθησίας 

των εντόμων στα πυρεθρινοειδή: η αυξημένη αποτοξικοποίηση και η 

ανθεκτικότητα στόχου. 

Μηχανισμοί ανθεκτικότητας που οφείλονται σε μη ευαισθησία στόχου: 

 Για τα περισσότερα έντομα ο σημαντικότερος μηχανισμός 

ανθεκτικότητας στα πυρεθρινοειδή προκαλείται από διαφοροποιήσεις σε 

σημειακές μεταλλαγές στα διαμεμβρανικά κανάλια μεταφοράς ιόντων νατρίου 

(ΚΜΙΝ), που είναι και ο στόχος των πυρεθρινοειδών.  
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 Η ύπαρξη σημειακών μεταλλαγών έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η 

συνάφεια των εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων με τις πρωτεΐνες αυτές, 

προκαλώντας τα πιο εντυπωσιακά επίπεδα ανθεκτικότητας. Η ανθεκτικότητα 

που προκαλείται είναι γνωστή ως knock down resistance, και οι μεταλλαγές 

ως kdr μεταλλαγές. Εκτός των kdr μεταλλαγών υπάρχουν και οι super-kdr 

μεταλλαγές που προσδίδουν ακόμα υψηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας. Τα 

έντομα παραλύουν αλλά δεν θανατώνονται και μετά από μερικές ώρες 

επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση. Όπως έχει προαναφερθεί τα 

ΚΜΙΝ είναι σύνθετες διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για την 

μεταφορά του ενεργειακών πληροφοριών μέσω του νευρικού συστήματος. Η 

ολική έκταση του γονιδίου είναι περίπου 6500 βάσεις. Το κανάλι νατρίου είναι 

μια πολυπεπτιδική αλυσίδα που αποτελείται από τέσσερα μεμβρανικά 

τμήματα (Domains I-IV). Κάθε μεμβρανικό τμήμα θεωρείται ότι αναδιπλώνεται 

σε έξι διαμεμβρανικές έλικες που διατρέχουν εγκαρσίως την μεμβράνη (S1-

S6). Στην εικόνα 1.7.1 απεικονίζεται το sodium channel γονίδιο με 

εντοπισμένες τις μεταλλαγές που προκαλούν ανθεκτικότητα. 

 

 
Εικόνα 1.7.1.Το γονίδιο των ΚΜΝΙ με τις θέσεις των μεταλλαγών άλλων εντόμων και 

ακάρεων (D.M. Soderlund, 2003) 

 

 



                                                                                                                                                 Κεφάλαιο 1 

 
21 

 

 Στην βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ένας περιορισμένος αριθμός 

μεταλλαγών στα ΚΜΙΝ, που ευθύνονται για την ανθεκτικότητα στα 

πυρεθρινοειδή εντομοκτόνα. Οι πιο συνηθισμένες μεταλλαγές απαντώνται στο 

domain II και αφορούν αντικαταστάσεις στην πρωτεϊνική αλληλουχία στην 

θέση 1014. Πιο συγκεκριμένα η αντικατάσταση από λευκίνη σε φαινυλαλανίνη 

(L1014F) έχει εντοπιστεί στα είδη : Musca domestica (Ingles et al., 1996; 

Williamson et al., 1996), Blatella .germanica (Miyazaki et al., 1996; Dong, 

1997), Hematobia irritans (Guerrero et al., 1997), Anopheles gambiae 

(Martinez-Torres et al., 1998), Plutella xylostella (Schuler et al., 1998), 

Leptinotarsa decemlineata (Lee et al., 1999b), Myzus persicae (Martinez- 

Torres et al.,1999b), και Culex pipiens (Martinez-Torres et al.,1999a).  

 Σε ανθεκτικούς στα πυρεθρινοειδή πληθυσμούς Heliothis virescens 

έχει εντοπιστεί μια δεύτερη μεταλλαγή στην θέση 1014, η αντικατάσταση 

λευκίνης από ιστιδίνη (L1014H). Σε ανθεκτικούς πληθυσμούς C. pipiens και A. 

Gambiae έχει αναφερθεί και τρίτη μεταλλαγή στην θέση 1014, η 

αντικατάσταση λευκίνης από σερίνη (L1014S) (Martinez-Torres et al., 1999a; 

Ranson et al., 2000). Η παραπάνω μεταλλαγή έχει εντοπιστεί και σε στέλεχος 

C. pipiens που είχε αναπτύξει υψηλή ανθεκτικότητα στο DDT αλλά χαμηλή 

ανθεκτικότητα στα πυρεθρινοειδή (Martinez-Torres et al., 1999a). Στο ίδιο 

domain (domain II) η αντικατάσταση της μεθειονίνης από θρεονίνη στην θέση 

918 (Μ918Τ) συνδυαζόμενη με την L1014F προσδίδει ακόμα υψηλότερα 

επίπεδα ανθεκτικότητας (super-kdr). Αυτό έχει παρατηρηθεί στα είδη Musca 

domestica (Ingles et al., 1996; Miyazaki et al., 1996; Williamson et al., 1996) 

και Hematobia irritans (Guerrero et al., 1997). Αντικατάσταση στην θέση 918 

από μεθειονίνη σε βαλίνη (Μ918V) εντοπίστηκε σε ανθεκτικούς πληθυσμούς 

του B. tabaci (Morin et al., 2002). Στο είδος B. tabaci εκτός της μεταλλαγή 

Μ918V έχουν αναφερθεί ότι και οι μεταλλαγές L925I και T929V σχετίζονται με 

την ανθεκτικότητα (Morin et al., 2002, Roditakis et al., 2006). Σε ανθεκτικά 

στελέχη του Plutella xylostella έχει εντοπιστεί η μεταλλαγή Τ929I σε 

συνδυασμό με την L1014F μεταλλαγή (Schuler et al., 1998). Η Τ929Ι 

μεταλλαγή έχει εντοπιστεί σε συνδυασμό με την L932F σε ανθεκτικό στα 

πυρεθρινοειδή στέλεχος του Pediculus capitis (Lee et al., 2000b).  
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 Μεταλλαγές ανθεκτικότητας έχουν εντοπιστεί και εκτός domain II. Σε 

ανθεκτικούς στα πυρεθρινοειδή πληθυσμούς του Heliothis virescens έχουν 

αναφερθεί οι μεταλλαγές V410M (Park et al., 1997), D1549V και E1553G 

(Head et al., 1998). Οι τελευταίες 2 μεταλλαγές έχουν εντοπιστεί σε ανθεκτικό 

στέλεχος του είδους Helicoverpa armigera (Head et al., 1998). Πληθυσμοί του 

Boophilus microplus με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας στα πυρεθρινοειδή 

περιείχαν την μεταλλαγή F1538I (He et al., 1999). Σε στελέχη του είδους B. 

germanica με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας στα πυρεθρινοειδή 

έχουν βρεθεί 4 δευτερεύουσες μεταλλαγές (D59G, E435K, C785R, και 

P1999L) σε συνδυασμό με την L1014F (Liu et al., 2000). Τέλος στο είδος D. 

melanogaster έχουν εντοπιστεί 4 μεταλλαγές που σχετίζονται με την 

ανθεκτικότητα, οι I253N, A1410V, A1494V και M1524I (Pittendrigh et al., 

1997). 

 

Μηχανισμοί ανθεκτικότητας που οφείλονται σε μεταβολική ανθεκτικότητα: 

 Τον κύριο λόγο στον καταβολισμό και αποτοξίνωση των πυρεθροιδών 

στα έντομα και τα άλλα ασπόνδυλα, έχουν οι μικροσωμικές οξειδάσες μικτής 

δράσης εξαρτώμενες από το κυτόχρωμα P450 (MFOs), αποτελόντας ένα 

σημαντικό μηχανισμό ανθεκτικότητας. Η αποεστεροποίηση που καταλύεται 

από τις εστεράσες και τις P450s οξειδάσες και η υδροξυλίωση του 

αρωματικού δακτυλίου ή της 19 μεθυλομάδας από οξεόδωση του 

κυτοχρώματος P450 (Khambay and Jewess, 2005). To ενδιαφέρον στις 

P450s εντοπίζεται στον ρόλο που διαδραματίζουν στο οξειδωτικό 

μεταβολισμό των εντομοκτόνων. Συχνά είναι υπεύθυνες για ανάπτυξη 

διασταυρωτής ανθεκτικότητας, ορισμένες P450 οξειδάσες έχουν την ικανότητα 

να αναγνωρίζουν ως υπόστρωμα και να μεταβολίζουν πολύ διαφορετικά 

τοξικά μόρια.  

 Ο Ahmad (2007) αναφέρουν ότι η αυξημένη ανθεκτικότητα στο 

Helicoverpa armigera της οποίας τα στελέχη ήταν ανθεκτικά σε διάφορα 

πυρεθροειδή, οφείλονταν στην αυξημένη παραγωγή ενζύμου (MFOs) λόγω 

ύπαρξης πολλαπλών αντιγράφων του ίδιου γονιδίου στο γένωμα των 

ανθεκτικών στελεχών εντόμων.  
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 Παρόμοια μορφή ανθεκτικότητας αποτελεί η υπερέκφραση του γονιδίου 

CYP6D1 που αποκωδικοποιείται στις MFOs. Σε αυτή την περίπτωση 

σύμφωνα με τους Gunning et al. (1997) η υπερέκφραση του γονιδίου δεν 

οφείλονταν στην παρουσία πολλαπλών αντιγράφων του ίδιου γονιδίου στο 

γένωμα του εντόμου αλλά σε μεγαλύτερη ταχύτητα σύνθεσης του mRna. 

Τέλος, η μειωμένη ταχύτητα απορρόφησης από τον εξωσκελετό των 

εντόμων, δεν αποτελεί από μόνη της σύνηθες περίπτωση μηχανισμού 

ανθεκτικότητας (Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, 2008). 

1.7.2 Ανθεκτικότητα του B. Tabaci στα ορανοφωσφορικά 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα 

δρούν περεμποδίζοντας το ένζυμο της AChE το οποίο τερματίζει τη μετάδοση 

του νευρικού σήματος με την υδρόλυση του νευροδιαβιβαστή της 

ακετυλοχολίνης. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις για 

την τεκμηρίωση σε μοριακό επίπεδο του φαινομένου της ανθεκτικότητας του 

B. tabaci στα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα. 

Οι Byrne and Devonshire et al. (1997)  αναφέρουν ότι ο κύριος 

μηχανισμός ανθεκτικότητας του B. tabaci έναντι στα οργανοφωσφορικά 

εντομοκτόνα έγκειται σε μη ευαισθησία του στόχου δηλ. της AChE. Πιο 

συγκεκριμένα η ανθεκτικότητα αυτή οφείλεται σε μία μεταλλαγή από  

φαινυλανανίνη σε τρυπτοφάνη στη θέση 331 (F331W) της AChE1 (Alon et al., 

2008). Η μεταλλαγή αυτή έχει απομονωθεί, χαρακτηρισθεί ενώ έχει 

αναπτυχθεί και μοριακό διαγνωστικό για την ανίχνευσή της, σε ένα σημαντικό 

αριθμό βιότυπων του B. tabaci συμπεριλαμβανομένου και του B και Q που 

κυρίως θα ασχοληθούμε παρακάτω.  

O δεύτερος κυριότερος μηχανισμός ανθεκτικότητας που αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία έγκειται στην αυξημένη δραστικότητα των εστερασών. Οι 

Alon et al., (2008) βρήκαν ότι η μεταβολική ανθεκτικότητα στο B. tabaci ήταν 

αποτέλεσμα της αυξημένης ενεργότητας της COE1, προϊόν του coe1 γονιδίου 

και η κατά  4 φορές υπερέκφραση του προήλθε από μία μεταλλαγή στο 

μεταγραφικό έλεγχο.  
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1.7.3 Ανθεκτικότητα του B. Tabaci στα πυρεθροειδή 

 Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί τρεις σημειακές μεταλλαγές τύπου 

kdr (knock down resistance) στο γονίδιο para (para από το παράλυσης) που 

είναι υπεύθυνες ανθεκτικότητα έναντι στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα. Ανάλογα 

με τον εκάστοτε βιότυπο, μπορεί να υπάρχουν μία ή και δύο μεταλλαγές στο 

στο γονίδιο para, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ανιχνευτεί και οι τρεις μαζί.  

Oι Morin et al.(2002) χαρακτήρισαν δύο ανεξάρτητες μεταλλαγές kdr 

στο βιότυπο Β του γονιδίου para sodium channel που οφείλεται σε μειωμένη 

ευαισθησία στόχου, δηλαδή των καναλιών ιόντων νατρίου στη λειτουργία των 

οποίων παρεμβαίνουν τα πυρεθροειδή καθώς και οργανοχλωριωμένα της 

ομάδας του DDT. H πρώτη αφορά μία μεταλλαγή από μεθιονίνη σε βαλίνη 

στη θέση 918, ενώ στη θέση 925 η λευκίνη έχει αντικατασταθεί από μια 

ισολευκινή (αρίθμηση με βάση την καταχώρηση EMBLX96668 της 

πρωτεϊνικής αλληλουχίας του γονιδίου para της Musca domestica της κοινής 

μύγας, Alon et al., 2006). Η μεταλλαγές αυτές εκφράζουν μία μείωση κατά 10-

500 φορές της ευαισθησίας του εντομοκτόνου στα κανάλια ιόντων νατρίου.  

Το 2006 οι Roditakis et al. ανέφεραν ότι εκτός της μεταλλαγής στη 

θέση 925 σε πληθυσμούς του βιότυπου Q χαρακτήρισαν μία μεταλλαγή από 

θριονίνη σε βαλίνη στη θέση 929 του γονιδίου para που οφείλεται σε μειωμένη 

ευαισθησία στόχου. Για τις δύο μεταλλαγές αυτές, που έχουν  αναπτυχθεί 

μοριακά διαγνωστικά για την ανίχνευση τους, οδηγούν σε τρεις δυνατούς 

συνδυασμούς αλληλομόρφων, ενώ ποτέ δεν έχουν βρεθεί και οι δύο σε 

συζυγία στο ίδιο αλληλόμορφο. 

1.8 Στόχος εργασίας 

 I) Καταγραφή της διασποράς αλληλομόρφων ανθεκτικότητας σε 

οργανοφωσφορικά και πυρεθροειδή σε πληθυσμούς του Αλευρώδη Bemisia 

tabaci από την Κύπρο και την Κρήτη με την εφαρμογή μοριακών 

διαγνωστικών. 

 

  



Κεφάλαιο 2 

Υλικά και Μέθοδοι 

2. Έντομα – Βιότυποι 

 Η δειγματοληψία έγινε στην Κρήτη κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2009 

και Ιανουαρίου 2010 (Πίνακας 2.1), από θερμοκηπιακές καλλιέργειες όπου το 

ελεγχόμενο περιβάλλον και η κατά περιπτώσεις παροχή θέρμανσης 

ευνοούσαν την παρουσία αλευρωδών. Έγινε προσπάθεια στα δείγματα να 

συμπεριληφθούν οι κύριες παραγωγικές περιοχές οπωροκηπευτικών της 

Κρήτης (Ιεράπετρα, Τυμπάκι, Κουντούρα) αλλά και περιοχές λιγότερης 

εντατικής καλλιέργειας, που θα προσέδιδαν ένα αντιπροσωπευτικό εύρος από 

όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη του νησιού. 

Πίνακας 2.1: Γεωγραφική προέλευση, φυτό ξενιστής, ιστορικό επέμβασης με εντομοκτόνα 
της οικογένειας των Πυρεθροειδών, Οργανοφωσφορικών και Νεονικοειδών και ημερομηνία 
συλλογής του Bemisia tabaci από την Κρήτη 

 

Ακρώνυμο Περιοχή Ξενιστής Επέμβαση με 

εντομοκτόνα 

Ημερομηνία 

Συλλογής 

ΙΕΡ-1 Ιεράπετρα Αγγούρι Pyr., OΡ., Neon. Δεκ-09 

ΙΕΡ-2 Ιεράπετρα Μελιτζάνα Κανένα Δεκ-09 

298 Τυμπάκι Αγγούρι Pyr., OΡ.         Δεκ-09 

299 Τυμπάκι Μελιτζάνα Pyr., OΡ., Neon. Δεκ-09 

300 Τυμπάκι Κολοκύθι Pyr., OΡ., Neon. Δεκ-09 

302 Γάζι  Κανένα Δεκ-09 

303 Κουντούρα Αγγούρι Pyr., OΡ., Neon. Ιαν. 2010 

304 Ελαφονήσι Αγγούρι Pyr., OΡ. Ιαν. 2010 

305 Κουντούρα Μελιτζάνα Pyr., OΡ., Neon. Ιαν. 2010 

306 Πλάτανος Μελιτζάνα Pyr., OΡ., Neon. Ιαν. 2010 
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Σε κάθε περιοχή, η συλλογή των ενήλικων εντόμων έγινε από ένα 

μεγάλο εύρος φυτών, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί όλη η έκταση της 

καλλιέργειας. Μετά την μεταφορά τους στο εργαστήριο γινονταν στο 

στερεοσκόπιο προσεχτική ταυτοποίηση των θηλυκών ατόμων με βάση τα 

μορφολογικά τους χαρακτηριστικά και στη συνέχεια τα δείγματα 

καταψύχονταν στους -80 ή τοποθετούνταν σε 90% αιθανόλη μέχρι την 

απομόνωση τους και την περαιτέρω ανάλυση τους.  

 

 

 

 

 
Κουντούρα 
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     Εικόνα 2.1: Χάρτης της Κρήτης με τις κατα τόπους περιοχές δειγματοληψίας 

 

Τα δείγματα από την Κύπρο είχαν σταλέι σε αιθανόλη 90%.  

 

 

 

 

 

     Εικόνα 2.2: Χάρτης της Κύπρου με τις κατα τόπους περιοχές δειγματοληψίας 

        Μανδριά 

           Πάφος 



 

Ακρώνυμο Περιοχή Ξενιστής Επέμβαση με 

εντομοκτόνα 

Ημερομηνία 

Συλλογής 

Cyp218  Παραλίμνη Κολοκύθι  Pyr., Or., Neon. 04/10/07 

Cyp 186  Παρεκκλήσια Αγγούρι Όχι 21/10/06 

Cyp 217  Κλήρου Κολοκύθι Pyr., Or.         4/10/07 

Cyp 235  Μανδριά Αγγούρι  Pyr., Or., Neon. 12/11/07 

Cyp 225  Χρυσοχού Kράμβη  Pyr., Or., Neon. 22/10/07 

Cyp219  Παρεκκλήσια Μπρόκολο Όχι 11/10/07 

Cyp223  Χλόρακας 
Πάφος 

Μπρόκολο Pyr., Or., Neon. 20/09/07 

Cyp226  Αγία Μαρίνα-Πάφος Αγγούρι Pyr., Or. 20/09/07 

Πίνακας 2.2: Γεωγραφική προέλευση, φυτό ξενιστής, ιστορικό επέμβασης με εντομοκτόνα 
της οικογένειας των Πυρεθροειδών, Οργανοφωσφορικών και Νεονικοειδών και ημερομηνία 
συλλογής του Bemisia tabaci από την Κύπρο. 

2.1 Απομόνωση γενομικού DNA 

 Το γενομικό DNA (gdna) απόμονώθηκε από θηλυκά άτομα (διπλοειδή) 

του B. tabaci τοποθετώντας τα σε σωληνάρια των 1.5 ml και συνθλίβοντάς τα 

με ένα έμβολο σε παγωμένο ρυθμιστικό διάλυμα  (50 μ) το οποίο περιείχε τα 

παρακάτω:  

NaCl  (1μl) (5Μ)                   

Tris-HCL Ph8  (0.5μl) (1Μ)                

Η2Ο    

Proteinase K (1 μl)(10mg/ml) 

 Τα σωληνάρια τοποθετούνταν στους 55°C για 1h και έπειτα στους 

85°C για 5min. Ακολουθούσε φυγοκέντριση (10.000 rpm) για 5min και στη 

συνέχεια το υπερκείμενο τοποθετείτο σε καθαρό σωληνάριο για περαιτέρω 

χρήση.   
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2.1.1 Έλεγχος συντήρησης αλληλουχιών  

 Σύμφωνα με τους Tsagkarakou et al. (2009), σε οποιοδήποτε εργασία 

εφαρμογής μοριακών διαγνωστικών ταυτοποίησης ανθεκτικότητας πρέπει 

πρώτα να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος για την συντήρηση της αλληλουχίας 

πάνω στην οποία πρόκειται να στηριχθεί το διαγνωστικό. Ο έλεγχος αυτός είχ 

γίνει στα κρητικα B. tabaci  έτσι περιορίστηκα στα κυρπιακα. Έπιλέχτηκε DNA 

από διάφορους πληθυσμούς, και ανάλογα με το διαγνωστικό που επρόκειτο 

να εφαρμοστεί (για Ace ή Kdr), έγινε PCR χρησιμοποιώντας τους 

κατάλληλους για κάθε περίπτωση εκκινητές και θερμικρασία annealing 60°C. 

Για το τρέξιμο του προγράμματος της PCR  χρησιμοποιήθηκε μία epperdof  

μηχανή με το εξής πρόγραμμα: 93°C για 3min, 35x  93°C για 50s, 60°C για 

45s και 72°C για 40s. Εν συνεχεία το προιόν της PCR καθαρίστηκε με PCR 

clean-up κιt (Νucleo spin) προκειμένου να βγει όσο πιο αξιόπιστο και καθαρό 

απότέλεσμα γίνεται, ενώ ο υπολογισμός της πυκνότητας του DNA έγινε είτε με 

τη χρήση  nanodrop είτε μέσα από γέλη αγαρόζης. Τέλος τα δείγματα 

στάλθηκαν στην Macrogene για sequencing. Η επεξεργασία των 

απότελεσμάτων και το alignment έγινε με το προγραμμα BioEdit  v7.0 (Hall, 

1999) CLUSTAL και τα απoτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω.  
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Διάγραμμα 2.1.1.: Γράφημα από το sequence του δείγματος Ace 89_37 όπου διακρίνεται η 
διπλή κορυφή στη θέση 107, επιτρέποντάς μας να το χαρακτηρίσουμε σαν ετερόζυγο άτομο 
(SR). 

 

 

 

Διάγραμμα 2.1.2.: Γράφημα από το sequence του δείγματος Κdr 218_12 όπου διακρίνονται 
δύο διπλές κορυφές στις θέσεις 86 και 99, επιτρέποντάς μας να το χαρακτηρίσουμε σαν 
ετερόζυγο αλληλόμορφο (R1R2). 

Alignment: F:\BioEdit\Aligment Ace  
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      10         20         30         40         50              
CY217-13_A   ---------- -ACATCCTCA TGGGGAGCAA CACGGAGGAG GGGAACTACT  
264-32_ACE   CAAGAAGACC AACATCCTCA TGGGGAGCAA CACGGAGGAG GGGAACTACT  
264-21_ACE   --------CC AACATCCTCA TGGGGAGCAA CACGGAGGAG GGGAACTACT  
89-37_ACE-   -------ACC AACATCCTCA TGGGGAGCAA CACGGAGGAG GGGAACTACT  

RR 

 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      60         70         80         90        100             
CY217-13_A   GGATCATGTA CTACCTGACG GACCTCTTCC GGAAGGAGGA GAACATCCAC  
264-32_ACE   GGATCATGTA CTACCTGACG GACCTCTTCC GGAAGGAGGA GAACATCCAC  
264-21_ACE   GGATCATGTA CTACCTGACG GACCTCTTCC GGAAGGAGGA GAACATCCAC  
89-37_ACE-   TCATCATGTA CTACCTGACG GACCTCTTCC GGAAGGAGGA GAACATCCAC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
          
CY217-13_A   GTCTCCCGCG ACCAGTTCAT CCAGGCGGTG TCCGAGCTCA ACCCGTACAA  

           110        120        130        140        150         

264-32_ACE   GTCTCCCGCG ACCAGTTCAT CCAGGCGGTG TCCGAGCTCA ACCCGTACAA  
264-21_ACE   GTCTCCCGCG ACCAGTTCAT CCAGGCGGTG TCCGAGCTCA ACCCGTACAA  
89-37_ACE-   GTCTCCCGCG ACCAGTTCAT CCAGGCGGTG TCCGAGCTCA ACCCGTACAA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     160        170        180        190        200         
CY217-13_A   CTTCATCGTG CGGCGCGCCA TCATCTTCGA GTACACGGCT GGGCTGAACT  
264-32_ACE   CTTCATCGTG CGGCGCGCCA TCATCTTCGA GTACACGGAC TGGCT-----  
264-21_ACE   CTTCATCGTG CGGCGCGCCA TCATCTTCGA GTACACGGCT GGGCTGAACA  
89-37_ACE-   CTTCATCGTG CGGCGCGCCA TCATCTTCGA GTACACGG-C TGGCTGAACT  

SR 

Πίνακας: 2.1.1.: Alignment τμήματος του Ace γονιδίου από 3 ελληνικά και 1 κυπριακό δείγμα όπου 
διάκρινεται  η  συντήρηση  αλληλουχιών,  συμπεριλαμβανομένου  και  της  περιοχής  όπου  λαμβάνει 
χώρα η F331W μεταλλαγή. 



  

Πίνακας 2.1.2. Στην αριστερή στήλη διακρίνονται τα συστατικά της PCR με τους 
κατάλληλους εκκινητές για τον πολυμερισμό 287 βάσεων του ace1 γονιδίου. Στη δεξιά στήλη 
ιακρίνονται τα συστατικά της PCR με τους κατάλληλους εκκινητές για τον πολυμερισμό 184 
βάσεων του para-type voltage gated sodium channel γονιδίου. δίου. 

  

δ  
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dNTPs 5 μl (0.2mM) 

MgCl   1,65 μl (2mM) 

Primer KdrF           2,5μl (0.5mM) 

Primer KdrR            2,5 μl (0.4mM) 

Enzyme buffer 

(1x)                        

5 μl (BioLab) 

Taq Polymerase     0,35 μl (1u) 

Η2Ο 30 μl 

dNTPs 5 μl (0.2mM) 

MgCl   1,65 μl (2mM) 

Primer ΑceF           2,5μl (0.5mM) 

Primer AceR          2,5 μl (0.4mM) 

Enzyme buffer  

(1x)             
5 μl (BioLab) 

Taq Polymerase     0,35 μl (1u) 

Η2Ο 29 μl 

2.2 Διαγνωστικά χαρακτηρισμού βιοτύπων  

) Το διαγνωστικό τεστ για το χαρακτηρισμό των βιοτύπων που 

χρησιμοποιήθηκε είναι όπως περιγράφεται από τους Tsagkarakou et al. 

(2007). Βασίζεται στον πολλαπλασιασμό με τη χρήση PCR ενός τμήματος 897 

βάσεων του mtCOI γονιδίου, χρησιμοποιώντας τους εκκινητές Trna-1576 και 

C1-J2195 (Εικόνα 2.2.1). ΄Επεται πέψη με το περιοριστικό ένζυμο AluI (New 

England Biolabs, USA) το οποίο αναγνωρόζει και κόβει τις βάσεις AT/CT  σε 

διαφορετικά σημεία ανάλογα με τον κάθε βιότυπο. 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2.1: Η περιοχή των 897 βάσεων του mtCOI γονιδίου στο Bemisia tabaci ανάμεσα 
στους εκκινητές Trna-1576 και C1-J2195 και οι θέσεις κοπής του AluI για τον βιότυπο Q.  

Για την αντίδραση PCR χρησιμοποιήθηκαν 5μl γενομικού DNA σαν εκμαγείο, 

σε μία αντίδραση συνολικού όγκου 15μl,  η οποία περιείχε: 

                                                      5’ TTGATTTTTTGGTCATCCAGAAGT 3’ 
                                                      (Frolhlich et a., 1999)  
 

                                  
  5’ TATAAATCTTAAATTTACTGC 3’ 
                               (Tsagkarakou et al., 2007) 
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dNTPs 1,5 μl (0.2 mM) 

MgCl   1 μl (1.5 mM) 

Primer Forward            0,75μl (1mM) 

Primer Reverse            0,75 μl (1mM) 

Enzyme buffer 1x         1,5 μl (BioLab) 

Taq Polymerase          0,4 μl (1u) 

Η2Ο 7,10 μl 

 

Για το τρέξιμο του προγράμματος της PCR  χρησιμοποιήθηκε μία 

epperdof  μηχανή με το εξής πρόγραμμα: 93°C για 3min, 35x  93°C για 40s, 

55°C για 45s και 72°C για 60s. Έπειτα το περιοριστικό ένζυμο AluI 

χρησιμοποιήθηκε για τον διαχωρισμό των βιότυπων. Σύμφωνα με τους 

Tsagkarakou et al.( 2007), το ένζυμο εκτός από τους βιότυπους Q και B, 

μπορεί να ξεχωρίσει και τους Ms, A, E και G. Η πέψη έγινε για 1.30΄ στους 

37C, χρησιμοποιώντας 10 μl από το προιόν της PCR με 0,8 μl AluI (Bio-labs) 

περιοριστικό ένζυμο και 2 μl buffer του ενζύμου (Bio-labs). Σε περίπτωση που 

έχουμε το Β βιότυπο, το ένζυμο θα δώσει τέσσερις μπάντες (551bp, 204bp, 

81bp και 43bp), ενώ όταν αναγνωριστεί ο Q βιότυπος παίρνουμε πέντε 

μπάντες (307bp, 229bp, 204bp, 124bp και 15bp) (εικονα 2.2.2). 
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Εικόνα 2.2.2: PCR-RFLP προδιορισμός μετά από πέψη με το περιοριστικό ένζυμο AluI για 
τον προσδιορισμό του βιότυπου στο Bemisia tabaci. Στα πρώτα δύο κελιά διακρίνεται ο Qeast 
βιότυπος, στα επόμενα τρία ο Qwest, ενώ στα τρία τελευταία ο B βιότυπος. Στο τελευταίο 
δικρίνεται το άκοπο προιόν της PCR. 

 

2.2.1 Διαγνωστικές δοκιμές για ανίχνευση των μεταλλαγών 
ανθεκτικότητας στο κανάλι νατρίου 

Δύο διαγνωστικές δοκίμες έχουν αναπτυχθεί για την εύκολη ανίχνευση 

(Tsagkarakou et al., 2009) των δύο μεταλλαγών ανθεκτικότητας αντίστοιχα 

(L925 και T929V) στο ΙΙS4-5 linker του para-type voltage gated sodium 

channel γονιδίου στόχου των πυρεθροειδών και χρησιμοποιήθηκαν εδώ. Από 

έντομα παγκόσμιας προέλευσης έχει βρεθεί ότι και οι δύο μεταλλαγές έχουν 

αναφερθεί στον Q βιότυπο ενώ η T929V δεν απαντάται στον Β βιότυπο 

γι’αυτο δεν έγινε η εφαρμογή του αντίστοιχου διαγνωστικού στα δείγματα που 

συλλέκτηκαν από την Κύπρο, όπου επικρατεί ο Β βιότυπος (Vassiliou et al., 

2008) .  
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Σχήμα 2.2.1:Γραφική απεικόνιση που παρουσιάζετε η περιοχή των 184 βάσεων ανάμεσα 
στους εκκινητές  Bt-kdr-F1 και Bt-kdr-RIntr1 όπου εμπεριέχονται οι σημειακές αλλαγές I925 και 
V929 (Εικόνα τροποποιημένη από: Tsagkarakou et al., 2009).   

 

Το διαγνωστικό τέστ για την ανίχνευση της I925 μεταλλαγής βασίζεται 

στον πολυμερισμό μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης με την χρήση των  Bt-kdr-F1 

και Bt-kdr-RIntr1 εκκινητών μίας αλληλουχίας 184 βάσεων του para-type 

voltage gated sodium channel γονιδίου. Τα αντιδραστήρια της PCR φαίνονται 

στο πίνακα παρακάτω: 

dNTPs 1,5 μl (0.2mM) 

MgCl   0,97 μl (3 mM) 

Primer Forward            0,75μl (0.4mM) 

Primer Reverse            0,75 μl (0.4mM) 

Enzyme buffer 1x         1,5 μl (BioLab) 

Taq Polymerase         0,3 μl (1u) 

Η2Ο 6,23 μl 

Για το τρέξιμο του προγράμματος της PCR  χρησιμοποιήθηκε μία 

epperdof  μηχανή με το εξής πρόγραμμα: 93°C για 3min, 35x  93°C για 50s, 
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60°C για 45s και 72°C για 40s. Ακολουθεί πέψη με το περιοριστικό ένζυμο 

DdeI (New England Biolabs, USA) (Εικόνα 2.2.1), χρησιμοποιόντας 5 μl από 

το προιόν της PCR με 0,7 μl AluI (Bio-labs) περιοριστικό ένζυμο και 1,5 μl 

buffer του ενζύμου (Bio-labs). Η πέψη πραγματοποιήθηκε στους 37°C για 

2.30΄.  

 

 Εικόνα 2.2.3: Η περιοχή των 184 βάσεων του para-type voltage gated sodium channel στο 
Bemisia tabaci ανάμεσα στους εκκινητές Kdr-F1 και Kdr-Rintron1 και οι θέσεις κοπής του 
DdeI ενζύμου.  

H ανίχνευση των μπαντών έγινε σε πήκτωμα ακρυλαμίδης 2,5% με 

βρωμιούχο αιθίδιο. Σε περίπτωση που ανιχνευτεί ένα ευαίσθητο αλληλόμορφο 

(L925), το ένζυμο θα αναγνωρίσει και θα κόψει σε μία θέση, δίνοντας δύο 

μπάντες από 124 και 60 βάσεις μεγέθους, ενώ στην περίπτωση που 

ανιχνευτεί ένα ανθεκτικό αλληλόμορφο, το ένζυμο δεν κόβει και πέρνουμε 

ολόκληρο το τμήμα των 184 βάσεων. Σε περίπτωση που υπάρξουν τρεις 

μπάμτες (184, 124 και 60) αυτό θα σήμαινε ότι το άτομο του δείγματος είναι 

ετερόζυγο.  

Για την ανίχνευση της V929 μεταλλαγής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

των εξειδικευμένων εκκινητών (PASA). Αυτό ήταν δυνατόν γιατί υπάρχει 

διπλή αντικατάσταση των νουκλεοτιδίων (ACT σε GTT), οπότε ανάλογα με 

τον υπάρχοντα βιότυπο θα μπορέσει ο ένας από τους δύο εσωτερικούς 

εκκινητές να προσδεθεί με τον ‘ανάλογο’ εξωτερικό εκκινητή και να 

μπορέσουμε έτσι να ταυτοποιήσουμε  τον βιότυπο μέσα από πήκτωμα 

αγαρόζης. Τα αντιδραστήρια της PCR, καθώς και το σύνολο των εκκινητών 

(Πίνακας 2.2.2) που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της V929 

μεταλλαγής διακρίνονται παρακάτω: 
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Πίνακας 2.2.2: Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό Bemisia tabaci 
Bt-kdr-F1  GCCAAATCCTGGCCAACT 

Bt-kdr-RIntr1 GAGACAAAAGTCCTGTAGC 

Bt-kdr-FS  GGGCC(T/A)TAGGAAATTTGAC (Εσωτερικοι εκκινητές) 

Bt-kdr-RR  ATAATGATACACAAAACAAAAAC (Εσωτερικοι εκκινητές) 

dNTPs 1,5 μl (0.2mM) 

MgCl   0,97 μl (2mM) 

Primer Forward (Outer)   0,4μl (0.3mM) 

Primer Reverse (Outer)  0,4 μl (0.3mM) 

Primer Forward (Inner)   0,6 μl (0.5mM) 

Primer Reverse (Inner)   0,6 μl (0.5mM) 

Enzyme buffer  1x        1,5 μl (BioLab) 

Taq Polymerase (1u)   0,3 μl (BioLab) 

Η2Ο 5,73 μl 

Για το τρέξιμο του προγράμματος της PCR  χρησιμοποιήθηκε μία epperdof  

μηχανή με το εξής πρόγραμμα: 93°C για 3min, 35x  93°C για 50s, 60°C για 

45s και 72°C για 40s. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2.4: Προιόν της PCR το οποίο διαχωρίστηκε σε πήκτωμα αγαρόζης 3% που 
περιέχει βρωμιούχο αιθίδιο. Στην πρώτη στήλη διακρίνεται το αρνητικό δείγμα, στη δεύτερη 
στήλη δείγμα ομόζυγο στη V929, στην επόμενη ομόζυγο στη T929 και στην τελευταία στήλη 
ετερόζυγο V929/T929.  
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Περίπτωση 1η:  

Στην περίπτωση που έχουμε ένα ευαίσθητο αλληλόμορφο, ο 

εξωτερικός εκκινητής  Βt-Kdr-RIntr1 προσδένεται με τον εσωτερικό εκκινητή 

Bt-Kdr-FS πολυμερίζοντας έτσι ένα τμήμα 128 βάσεων (Σχήμα 2.2.2). Aυτό 

συμβαίνει γιατί ο εσωτερικός εκκινητής μπορεί να ‘πατήσει’ πάνω στην 

αλληλουχία που δημιουργεί το ευαίσθητο αλληλόμορφο (AC) και μπορεί έτσι 
να προσδεθεί με τον αντίπερα εκκινητή που στην προκειμένη περίπτωση είναι 

ο εξωτερικός  Bt-Kdr-RIntr1.  

 
         para-type  voltage  gated  sodium  channel   gene

                                                                     925   929             
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Σχήμα 2.2.2. Σχηματική απεικόνιση του para-type  voltage  gated  sodium  channel   γονιδίου 
με τις δύο Kdr μεταλλάξεις. Στο επιμέρους σχήμα απόσαφηνίζεται ο τρόπος πρόσδεσης του 
εσωτερικού εκκινητή Βt-Kdr-FS με τον εξωτερικό Bt-Kdr-RIntr1που οδηγεί στον πολυμερισμό 
ενός τμήματος 128 βάσεων. 

 

Περίπτωση 2η : 

Στην περίπτωση που έχουμε ένα ανθεκτικό αλληλόμορφο, ο εξωτερικός 

εκκινητής Bt-Kdr-F1 προσδένεται με τον εσωτερικό εκκινητή Bt-Kdr-RR και 

πολυερίζεται ένα τμήμα 95 βάσεων (Σχήμα 2.2.3). Aυτό συμβαίνει γιατί ο 

εσωτερικός Bt-Kdr-RR εκκινητής μπορεί να ‘πατήσει’ πάνω στην αλληλουχία 

που δημιουργεί το ανθεκτικό αλληλόμορφο (GT) και μπορεί έτσι να προσδεθεί 

με τον αντίπερα εκκινητή που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Bt-Kdr-F, 

πολυμερίζοντας ένα τμήμα 95 βάσεων.   

 

                           
128bp 

      Bt-Kdr-RIntr1         Bt-Kdr-FS              Bt-Kdr-F1

              T929

         Bt-Kdr-RR 



        para-type  voltage  gated  sodium  channel   gene 

                                                                  925   929             
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Σχήμα 2.2.3.:Σχηματική απεικόνιση του para-type  voltage  gated  sodium  channel   γονιδίου 
με τις δύο Kdr μεταλλάξεις. Στο επιμέρους σχήμα απόσαφηνίζεται ο τρόπος πρόσδεσης του 
εσωτερικού εκκινητή Βt-Kdr-RR με τον εξωτερικό Bt-Kdr-F1 που οδηγεί στον πολυμερισμό 
ενός τμήματος 95 βάσεων.                       

Σε περίπτωση που παίρναμε τρεις μπάντες (184, 128 και 95), το άτομο του 

δείγματος που αναλύσαμε θα άνηκε σε ετεροζύγωτο θηλυκό. Ενώ αν όλο το 

κομμάτι τηε PCR μείνει ως έχει, δηλαδή άκοπο, τότε εμφανίζεται ένα τμήμα 

184 βάσεων. 

 

2.2.2 Διαγνωστικά χαρακτηρισμού για AchΕ 

Το διαγνωστικό τεστ που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της 

ανθεκτικότητας οργανοφωσφορικών που ακολουθήθηκε περιγράφεται από 

τους Tsagkarakou et al. (2009). Στο γονίδιο ace1 υπάρχει μία σημειακή 

μεταλλαγή η οποία σχετίζεται με την ανθεκτικότητα στα οργανοφωσφορικά, 

την F331W (Σχήμα 2.2.2), η οποία έχει πρώτιστος χαρακτηριστεί για το 

βιότυπο B στο B. tabaci σε πλυθησμούς από το Ισραήλ. Εφαρμόζοντας 

λοιπόν ένα PCR-RFLP διαγνωστικό τεστ, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους 

πλυθησμούς σε ανθεκτικούς στα ΟΡς, εάν φέρουν την W331 μεταλλαγή, και 

σε ευαίσθητους F331.  

 

 

        Bt-Kdr-F1 
                     V929

      Bt-Kdr-RIntr1         Bt-Kdr-RR

                   
95bp 

         Bt-Kdr-FS



 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2.4:Γραφική απεικόνιση που παρουσιάζεται η περιοχή των 287 βάσεων ανάμεσα 
στους εκκινητές  Bt-aceF και Bt-aceR όπου εμπεριέχεται η σημειακή μεταλλαγή W331 (Σχήμα 
τροποποιημένη από: Tsagkarakou et al., 2009).   

 

Το διαγνωστικό βασίζεται στον πολλαπλασιασμό με τη χρήση PCR ενός 

τμήματος 287 βάσεων του ace1 γονιδίου, χρησιμοποιώντας τους εκκινητές Bt-

ace-F και Bt-ace-R (Πίνακας 2.2.1). 

 

Πίνακας 2.2.3: Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τον πολ/μό των 287 βάσεων 

του γονιδίου ace1 για το χαρακτηρισμό των βιότυπων του Bemisia tabaci 

Bt-ace-F TAGGGATCTGCGACTTCCC 

Bt-ace-R GTTCAGCCAGTCCGTGTACT 

Τα αντιδραστήρια της PCR που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της 

F331 μεταλλαγής διακρίνονται παρακάτω: 
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 dNTPs 1,5 μl (0.2mM) 

MgCl   0,97 μl (3 mM) 

Primer Forward            1μl (0.4 mM) 

Primer Reverse            1 μl (0.4 mM) 

Enzyme buffer  1x        1,5 μl (BioLab) 

Taq Polymerase (1u)   0,3 μl (BioLab) 

Η2Ο 5,73 μl 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί πέψη με το περιοριστικό ένζυμο AluI (New England Biolabs, USA) 

(Εικόνα 2.2.1) το οποίο κόβει σε διαφορετικά σημεία ανάλογα με τον κάθε 

βιότυπο. Χρησιμοποιώντας 5 μl από το προιόν της PCR μαζί με περιοριστικό 

ένζυμο 0,7 μl BrsI (Bio-labs) και 1,5 μl από το buffer του ενζύμου (Bio-labs) 

παραγματοποιούμε την πέψη στους 65°C για 2.30΄.  

 

 

Εικόνα 2.2.5: Η περιοχή των 287 βάσεων του para-type voltage gated sodium channel στο 
Bemisia tabaci ανάμεσα στους εκκινητές Bt-aceF και Bt-aceR όπου εμπεριέχεται η σημειακή 
μεταλλαγή W331 και οι θέσεις κοπής του ενζύμου BrsI. 

H ανίχνευση των μπαντών έγινε σε πήκτωμα ακρυλαμίδης 2,5% με 

βρωμιούχο αιθίδιο. Σε περίπτωση που ανιχνευτεί ένα ευαίσθητο 

αλλαλόμορφο (F331), το ένζυμο θα αναγνωρίσει και θα κόψει σε δύο θέσεις  

δίνοντας τρεις μπάντες από 201, 29 και 7 βάσεις μεγέθους. Στην περίπτωση 

που ανιχνευτεί ένα ανθεκτικό αλληλόμορφο δημιουργούνται τρεις θέσεις 

κοπής, παίρνοντας έτσι τέσσερις μπάντες από 140, 61, 79 και 7 βάσεις η κάθε 

μία. Η τελευταία μπάντα των 7 βάσεων, πρακτικά είναι πολύ μικρή για να 

μπορέσει να ανιχνευτεί κάτω από το UV φως. Σε περίπτωση που υπήρχαν 

τέσσερις μπάντες (201, 140, 79 και 61) το δείγμα άνηκε σε ετεροζύγωτο 

θηλυκό άτομο. 



2.4 Ανάλυση συχνοτήτων  

Σύμφωνα με τoυς Tsagkarakou et al. (2009) υπάρχουν τρεις δυνατοί 

συνδιασμοί αλληλομόρφων οι οποίοι οδηγούν με τη σειρά τους σε έξι 

συνδιασμούς γονοτύπων.  Οι μεταλλαγές L925 και T929 δεν έχουν βρεθεί 

ποτέ και οι δύο σε ομοζυγοτία στο ίδιο αλληλόμορφο.  

 

 

                       Σχήμα 2.4.1: Τρεις δυνατοί συνδιασμοί αλληλόμορφων 

 

Οι Alon et al. (2006) ονόμασαν τα ομόζυγα αλληλόμορφα (είτε B είτε Q 

βιότυπου) που μετέφεραν την L925I μεταλλαγή r1, ενώ αυτά που μετέφεραν 

την T929V μεταλλαγή r2. 

   
                      Σχήμα 2.4.2:  Έξι δυνατοί συνδιασμοί γονότυπων 
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 2.5 Κλασικές Βιοδοκιμές 

  Για τη μελέτη ανθεκτικότητας του B. tabaci στη δραστική ουσία 

Imidacliprid (νεονικοτινοειδές) που κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα 

Confidor, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των κλασικών βιοδοκιμών. Οι 

βιοδοκιμές περιελάμβαναν έξι συγκεντρώσεις του σκευάσματος (600ppm, 

200ppm, 60ppm, 20ppm, 6ppm και 2ppm), ενώ για το μάρτυρα 

χρησιμοποιήθηκε απιονισμένο νερό. H διαδικασία που ακολουθήθηκε έχει 

όπως περιγράφεται από Roditakis et al. (2008) και έχει ως εξής: 

Παρασκευή τριβλίων Petri: 

 

Σχήμα 2.5.1:Σε κάθε τριβλίο ανοίξαμε δύο τρύπες εκατέροθεν και κολλήσαμε από την έξω 
μεριά σίτα, έτσι ώστε νε πετύχουμε τον αερισμό του τριβλίου όταν σε αυτό θα εφαρμόζεται το 
καπάκι.  
 

Παρασκευή Agar (2%) και γέμισμα του καπακιού του τριβλίου (5cm).  

Από τα φυτά βαμβακιού που είχαν φυτευτεί και αναπτυχθεί, διαλέξαμε το πιο 

εύρωστα και μεγάλα και τα κόψαμε στις διαστάσεις που αντιστοιχούν στο 

ανάλογο μέγεθος του τριβλίου. Η τοποθέτηση του φύλλου επάνω στο agar 

έγινε προσεχτικά ώστε να εφάπτεται ακριβώς για να εξασφαλίσουμε έτσι τη 

μέγιστη επιβίωσή του κατά τη διάρκεια των βιοδοκιμών.  

Παρασκευή αραιώσεων: 

Οι βιοδοκιμές έγιναν για το χημικό σκέυασμα Imidaclοprid (Εμπορικό όνομα 

Confidor). Οι αραιώσεις που δοκιμάστηκαν ήταν στα 600, 200, 60, 20 και 6 

ppm.  

Για την προετοιμασία των διαλυμάτων ακολουθήθηκε η διαδικασία των 

διαδοχικών αραιώσεων. Αφού γίνει η εμβάπτιση του φύλλου στο δυάλυμα του 

εντομοκτόνου, ξεκινώντας από αυτό με τη μικρότερη συγκέντωση, γίνεται η  

τοποθέτηση του φύλλου επάνω στο agar πολύ προσεκτικά ώστε να εφάπτεται 

ακριβώς για να εξασφαλιστεί έτσι η μέγιστη επιβίωσή του κατά την διάρκεια 

των βιοδοκιμών. 
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Μετά τη συλλογή των εντόμων είτε από το growth chamber είτε από τον αγρό, 

ακολούθησε ύπνωσή τους (με Co2) και επιλογή των θηλυκών κάτω από το 

στερεοσκόπιο με τη χρήση μίας τρόμπας αναρρόφησης αέρα. Σε κάθε τριβλίο 

τοποθετούνταν περίπου 25 έως 30 έντομα.  

Μια ώρα μετά την τοποθέτησή τους στο εμβαπτισμένο με εντομοκτόνο φύλλο 

πραγματοποιείται η μέτρηση θνησιμότητας χειρισμού για την καταγραφή 

θνησιμότητας. Η μέτρηση χειρισμού δε συνυπολογίζεται στην τελική μέτρηση 

θνησιμότητας η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από 72 ώρες. Νεκρά 

θεωρήθηκαν τα άτομα που αδυνατούσαν να διανύσουν απόσταση ίση με δύο 

φορές το μήκος τους. 

Μια Probit ανάλυση κατά Finney (Probit analysis, 1971 Cambridge University 

Press) πραγματοποιήθηκε για την ανάλυση της απί της εκατό (%) 

θνησιμότητας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Probit 3.3 (Praxeme Version 

3.3, Licence 193019). Το λογισμικό αυτό δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε 

κατά πόσο η καμπύλη απόκρισης θνησιμότητας-συγκέντρωσης αντιστοιχεί σε 

ευθεία γραμμή (δοκιμή x2), την κλίση της ευθείας (slope), τις θανατηφόρες 

συγκεντρώσεις (lethal concentration  LC), τα όριο εμπιστοσύνης κάθε μίας και 

το συντελεστή ανθεκτικότητας RR (Resistance Ratio). 
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      Κεφάλαιο 3 

Αποτελέσματα 

3 Αποτελέσματα διαγνωστικών χαρακτηρισμού βιότυπων 

Η μελέτη για το χαρακτηρισμό του βιότυπου των πληθυσμών του B. 

tabaci βασίστηκε στις διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των εκάστοτε 

ατόμων στο γονίδιο της οξειδάσης I του μιτοχονδριακού κυτοχρώματος 

(mtCOI). Χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους εκκινητές (Tsagarakou et 

al.,2007) πολλαπλασιάζεται ένα τμήμα του mtCOI το οποίο επιτρέπει στο 

περιοριστικό ένζυμο AluI να αναγνωρίσει και να κόψει εκείνες τις αλληλουχίες 

που θα διαφοροποιήσουν το πρότυπο των μπαντών με βάση τον βιότυπο 

που αναγνωρίστηκε. Έτσι, σε περίπτωση που έχουμε το Β βιότυπο, το ένζυμο 

θα δώσει τέσσερις μπάντες (551bp, 204bp, 81bp και 43bp), ενώ όταν 

αναγνωριστεί ο Qwest παίρνουμε πέντε μπάντες (307bp, 229bp, 204bp, 

124bp και 15bp). Μαζί με τα πρώτα δείγματα που τρέξαμε, χρησιμοποιήσαμε 

τρία άτομα από την Κύπρο, που σύμφωνα με τους Vassiliou et al., 2008, 

επικρατεί ο Β βιότυπος, τρία άτομα από επιβεβαιωμένους πληθυσμούς Qwest 

του εργαστηρίου, και τρία από άτομα από επιβεβαιωμένους πληθυσμούς του 

Qeast, ώστε να λειτουργήσουν σαν οδηγός για την ταυτοποίηση των 

πληθυσμών της μελέτης μας (Βλέπε εικόνα 2.2.2 στο κεφάλαιο 2). 

Στα ογδόντα δείγματα που συλλέκτηκαν από την Κύπρο, δεν έγιναν τα 

διαγνωστικά για το χαρακτηρισμό του βιότυπου, αφού σύμφωνα με 

παλαιότερες μελέτες (Vassiliou et al., 2008) στο νησί έχουν ταυτοποιηθεί 

μονάχα πλυθησμοί του Β βιότυπου.  

Τα 152 δείγματα που συλλέκτηκαν από την Κρήτη, ταυτοποιήθηκαν 

σαν άτομα του βιότυπου Qwest. 
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Εικόνα 3.1.1: PCR-RFLP προσδιορισμός μετά από πέψη με το περιοριστικό ένζυμο AluI. Στο 
πρώτο κελί διακρίνεται το άκοπο προϊόν της PCR, ενώ σε όλα υπόλοιπα διακρίνουμε τις 
πέντε μπάντες (307bp, 229bp, 204bp, 124bp και 15bp) που είναι χαρακτηριστικές του Qwest 
βιότυπου.  

 

 

 3.1 Απότελέσματα διαγνωστικών PCR-RFLP και ΡΑSΑ χαρακτηρισμού 
ανθεκτικότητας για την Κdr  

Οι μεταλλαγές L929V και T929V που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα 

του Bemisia tabaci στα πυρεθροιδή, όπως εκτενώς αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 

ένα, μελετήθηκαν για το σύνολο των 288 δειγμάτων από 18 πληθυσμούς που 

συλλέκτηκαν από την Κρήτη και την Κύπρο.  

3.2 Διαγνωστικά PCR-RFLP  για το χαρακτηρισμό της L929V μεταλλαγής 

  Χρησιμοποιώντας τους εκκινητές Bt-kdr-F1 και Bt-kdr-RIntr1 

πολλαπλασιάσαμε ένα τμήμα 184 βάσεων από το IIS4-5 linker του sodium 

channel γονιδίου (kdr). Στην περιοχή αυτή, το περιοριστικό ένζυμο DdeI κόβει και 

δίνει τις αντίστοιχες μπάντες, όπως αναλυτικά έχει επισημανθεί στο κεφάλαιο 2.2.1.  
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3.3 Διαγνωστικά ΡΑSΑ για το χαρακτηρισμό της T929V μεταλλαγής 

Στα δείγματα της Κύπρου δεν εφαρμόστηκαν μοριακά διαγνωστικά για 

τη μεταλλαγή T929V, αφού σύμφωνα με τους Roditakis et al. (2006) και Alon 

et al. (2006), σε άτομα του Β βιότυπου δεν έχει ταυτοποιηθεί αυτή η 

μεταλλαγή. Τα δείγματα που συλλέκτηκαν από την Κρήτη, αφού 

ταυτοποιήθηκαν με διαγνωστικά PCR-RFLP ότι ανήκουν στον βιότυπο Qwest, 

εφαρμόστηκε διαγνωστικό με τη χρήση εκκινητών συγκεκριμένου 

αλληλόμορφου (ΡΑSA) για την ταυτοποίηση ή όχι της V929 μεταλλαγής, 

διαδικασία η οποία περιγράφηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 2.2.1.  
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299

 r1  S r2 
 300 I925 

 L925 L925 

T929 
Σχέδιο 3.2.1: Τόποι συλλογής του Bemisia tabaci  και συχνότητα εμφάνισης των 
αλληλόμορφων I925 … T929(r1), L925 ....V929(r2) και  L925 … T929(s) του sodium channel 
γονιδίου το οποίο χαρακτηρίστηκε με PCR-RFLP. 

T929  T929 
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S  r1 

L925 I925 

T929  T929 
    Αγ. Μαρίνα 

     223 

  235  186  219 

 

Σχέδιο 3.2.2: Τόποι συλλογής του Bemisia tabaci  και συχνότητα εμφάνισης των 
αλληλόμορφων I925 … T929(r1) και  L925 … T929(s) του sodium channel γονιδίου το οποίο 
χαρακτηρίστηκε με PCR-RFLP.  
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.2.1. η I925 … T929(r1) μεταλλαγή αποτελεί 

την πλειονότητα την πλειονότητα των δειγμάτων που μελετήθηκαν από τους 

πληθυσμούς της Κρήτης, ακολουθούμενη από την L925 ....V929(r2), ενώ τα 

ευαίσθητα (ομόζυγα), αποτέλεσαν σε κάθε περίπτωση τη μειονότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό (0,87) με την r1 μεταλλαγή 

εμφανίστηκε στον πληθυσμό από το Γάζι Ηρακλείου (302) ενώ το μικρότερο 

ποσοστό (0,47) εμφανίστηκε στο Τυμπάκι στο δείγμα 299. Η r2 μεταλλαγή 

ανιχνεύτηκε σε ποσοστό 0,45 στον πληθυσμό της Κουντούρας (305) που 

απότελεί και την υψηλότερη τιμή από το σύνολο των πληθυσμών που 

μελετήθηκαν. Η απόυσία της r2 μεταλλαγής στα δείγματα της Κύπρου, φυσικό 

ήταν να δώσει υψηλότερα ποσοστά για τη r1 μεταλλαγή συγκρινόμενα με 

αυτά της Κρήτης. Έτσι στα δείγματα της Κύπρου το υψηλότερο ποσοστό για 

τη r1 μεταλλαγή (0,95) ανιχνεύτηκε στην Αγία Μαρίνα (Cyp226) και Παραλίμνη 

(Cyp218) ενώ το χαμηλότερο (0,71) στην Παρεκλλησιά (Cyp186). Όπως 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.2.1. η I925 … T929(r1) μεταλλαγή αποτελεί 

την πλειονότητα την πλειονότητα των δειγμάτων που μελετήθηκαν από τους 

πληθυσμούς της Κρήτης, ακολουθούμενη από την L925 ....V929(r2), ενώ τα 

ευαίσθητα (ομόζυγα), αποτέλεσαν σε κάθε περίπτωση τη μειονότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό (0,87) με την r1 μεταλλαγή 

εμφανίστηκε στον πληθυσμό από το Γάζι Ηρακλείου (302) ενώ το μικρότερο 

ποσοστό (0,47) εμφανίστηκε στο Τυμπάκι στο δείγμα 299. Η r2 μεταλλαγή 

ανιχνεύτηκε σε ποσοστό 0,45 στον πληθυσμό της Κουντούρας (305) που 

απότελεί και την υψηλότερη τιμή από το σύνολο των πληθυσμών που 

μελετήθηκαν. Η απόυσία της r2 μεταλλαγής στα δείγματα της Κύπρου, φυσικό 

ήταν να δώσει υψηλότερα ποσοστά για τη r1 μεταλλαγή συγκρινόμενα με 

αυτά της Κρήτης. Έτσι στα δείγματα της Κύπρου το υψηλότερο ποσοστό για 

τη r1 μεταλλαγή (0,95) ανιχνεύτηκε στην Αγία Μαρίνα (Cyp226) και Παραλίμνη 

(Cyp218) ενώ το χαμηλότερο (0,71) στην Παρεκλλησιά (Cyp186). Όπως 
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παρατηρούμε ακόμα και το χαμηλότερο ποσοστό για την r1 μεταλλαγή των 

πληθυσμών της Κύπρου είναι αρκετά υψηλότερο από το μέσο όρο της r1 

μεταλλαγής (0,601) των δειγμάτων της Κρήτης. Κοιτώντας όμως τα ποσοστά 

των ευαίσθητων αλληλόμορφων, διαπιστώνουμε ότι στην περίπτωση των 

Κρητικών αλλά και των Κυπριακών δειγμάτων, ο μέσος όρος είναι σχεδόν ο 

ίδιος (0,143 και 1,153 αντίστοιχα). Αυτό πιθανότητα υποδηλώνει ότι το 

ποσοστό της r2 μεταλλαγής που δεν υφίσταται για τα άτομα των Κυπριακών 

πληθυσμών, έχει εκφραστεί με τη μορφή της r1 μεταλλαγής.  

 

Διαγνωστικά Kdr 
 Τοποθεσία 

Συλλογής 
Ξενιστής N                 Γενότυπος Θηλυκών  Συχνότητα      

Αλληλόμορφων 
    r1r

1 
r1r2 r2r2 r1s r2s ss r1 r2 s 

IER1 Ιεράπετρα Αγγούρι 14 6 1 0 6 0 1 0,67 0,03 0,28 

IER2 Ανατολή Ιε. Μελιτζάνα 15 7 1 3 4 0 0 0,63 0,23 0,13 

289 Τυμπάκι Αγγούρι 18 7 2 3 4 0 2 0,35 0,52 0,22 

299 Τυμπάκι Μελιτζάνα 17 7 1 6 1 0 2 0,37 0,48 0,14 

300 Τυμπάκι Κολοκύθι 19 6 3 5 5 0 0 0,42 0,44 0,13 

302 Γάζι Μελιτζάνα 8 6 0 0 2 0 0 0,87 0 0,13 

303 Κουντούρα Αγγούρι 15 7 0 3 3 1 1 0,56 0,26 0,2 

304 Ελαφονήσι Αγγούρι 16 8 3 1 3 1 0 0,68 0,18 0,13 

305 Κουντούρα Μελιτζάνα 14 7 4 2 0 1 0 0,5 0,45 0,05 

306 Πλάτανος Μελιτζάνα 16 8 1 4 1 1 1 0,56 0,31 0,12 

Cyp218 Παραλίμνη Κολοκύθι 14 13 0 0 1 0 0 0,95 0 0,05 

Cyp 186 Παρεκλλησιά Αγγούρι 14 10 0 0 4 0 0 0,71 0 0,29 

Cyp 217 Κλήρου Κολοκύθι 13 11 0 0 2 0 0 0,84 0 0,16 

Cyp 235 Μανδριά Αγγούρι 15 11 0 0 4 0 0 0,73 0 0,27 

Cyp 225 Χρυσοχού Kράμβη 14 13 0 0 1 0 0 0,95 0 0,05 

Cyp219 Παρεκλλησιά Μπρόκολο 24 20 0 0 4 0 0 0,83 0 0,17 

Cyp223 Πάφος Μπρόκολο 19 17 0 0 2 0 0 0,89 0 0,11 

Cyp226 Αγία Μαρίνα Αγγούρι 23 22 0 0 1 0 0 0,95 0 0,05 

Σύνολο 288 186 16 27 48 4 7    
Πίνακας 3.2.1: Συχνότητα εμφάνισης ανθεκτικών αλληλόμορφων για τη μεταλλαγή του 
γονιδίου της kdr σε διάφορους πληθυσμούς του Bemisia tabaci.  
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3.4  Απότελέσματα διαγνωστικών χαρακτηρισμού για την AchΕ F331W 
μεταλλαγή 

Στα δείγματα που συλλέκτηκαν από την Κρήτη και την Κύπρο, εφαρμόστηκε, 

όπως περιγράφεται από τους Tsagarakou et al.,(2009), το διαγνωστικό PCR-

RFLP για την ταυτοποίηση ή όχι της F331W μεταλλαγής. Τα απότελέσματα 

διακρίνονται παρακάτω: 
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Σχέδιο 3.2.3: Τόποι συλλογής του Bemisia tabaci  και συχνότητα εμφάνισης των 
αλληλόμορφων W331(r1) και F331(s) του αce1 γονιδίου το οποίο χαρακτηρίστηκε με PCR-
RFLP.   
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S  r1 

F331  W331 

Αγ. Μαρίνα 
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Σχέδιο 3.2.4: Τόποι συλλογής του Bemisia tabaci  και συχνότητα εμφάνισης των 
αλληλόμορφων W331(r1) και F331(s) του ace1 γονιδίου το οποίο χαρακτηρίστηκε με PCR-
RFLP.  

 

Όπως φαίνεται και από το πίνακα 3.2.2, οι 10 πληθυσμοί της Κρήτης έδειξαν 

ότι στο σύνολο τους (100%) είχαν υποστεί μετάλλαξη στο γονίδιο της ace1 

που έχει συνδεθεί με την ανθεκτικότητα στα ΟΡς. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

ευαίσθητων αλληλόμορφων (33,3) προήλθε από έναν πληθυσμό που είχε 

συλλεχθεί από έναν εγκαταλελειμμένο αγρό, όπου δεν υπήρχε ιστορικό 

πρόσφατων ψεκασμών με οποιοδήποτε εντομοκτόνο. Τα δείγματα της 

Κύπρου έδειξαν ότι σχεδόν όλα τους είχαν υποστεί μετάλλαξη στο γονίδιο της 

ace, με μία μικρή εξαίρεση στον πληθυσμό Cyp225.                                                                    

                                            

 

 

 

   Πάφος 
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 Διαγνωστικά Ace 
 Τοποθεσία 

Συλλογής 
Ξενιστής N  Γενότυπος            Συχνότητα 

Θηλυκών         Αλληλόμορφων 
    r1r1 rs ss r1 S 

IER1 Ιεράπετρα Αγγούρι 14 14 0 0 1 0 

IER2 Ανατολή Ιε. Μελιτζάνα 15 15 0 0 1 0 

298 Τυμπάκι Αγγούρι 15 14 1 0 0,95 0,5 

299 Τυμπάκι Μελιτζάνα 13 13 0 0 1 0 

300 Τυμπάκι Κολοκύθι 16 16 0 0 1 0 

302 Γάζι Μελιτζάνα 6 4 2 0 66,6 33,3 

303 Κουντούρα Αγγούρι 14 13 1 0 0,95 0,5 

304 Ελαφονήσι Αγγούρι 13 13 0 0 1 0 

305 Κουντούρα Μελιτζάνα 16 16 0 0 1 0 

306 Πλάτανος Μελιτζάνα 16 16 0 0 1 0 

Cyp218 Παραλίμνη Κολοκύθι 20 20 0 0 1 0 

Cyp 186 Παρεκλλησιά Αγγούρι 24 24 0 0 1 0 

Cyp 217 Κλήρου Κολοκύθι 20 20 0 0 1 0 

Cyp 235 Μανδριά Αγγούρι 23 23 0 0 1 0 

Cyp 225 Χρυσοχού Kράμβη 19 18 1 0 0,95 0,5 

Cyp219 Παρεκλλησιά Μπρόκολο 23 23 0 0 1 0 

Cyp223 Πάφος Μπρόκολο 19 19 0 0 1 0 

Cyp226 Αγία Μαρίνα Αγγούρι 20 20 0 0 1 0 

Σύνολο   306 301 5 0   
Πίνακας 3.2.2: Συχνότητα εμφάνισης ανθεκτικών αλληλόμορφων 
για τη μεταλλαγή του γονιδίου της Ace σε διάφορους πληθυσμούς 
του Bemisia tabaci.  

 

 

    

3.5 Απότελέσματα βιοδοκιμών 
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Το εντομοκτόνο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τις βιοδοκιμές ήταν το 

imdacloprid 200g L SL¯¹ (Confidor, Bayer AG, Leverkusen, Germany). Το 

πρωτόκολλο των βιοδοκιμών που ακολουθήθηκε ήταν όπως περιγράφεται 

από τους Roditakis et al. (2008) και περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.5. 
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Insecticide: Imidacloprid 

ID Ld50 95%CL 

199 15.2 380.2-948 

305 115.9 325.8-506.4 

315 157.8 418.5-598.4 

Πίνακας 3.2.3.: Τιμές του Ld50 και Resistance Factor για τους πληθυσμούς που 
εφραμόστηκαν τα διαγνωστικά.  
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Κεφάλαιο Τέσσερα 

Συζήτηση 

4. Ανάλυση εμφάνισης αλληλόμορφων B. tabaci σε πληθυσμούς από 
την Κύπρο και την Κρήτη 

4.1. Συχνότητα μεταλλαγών ανθεκτικότητας  

 Στην παρούσα μελέτη εφαρμόσαμε διαγνωστικά PCR-RFLP για να 

αναλύσουμε τα 168 θηλυκά άτομα τα οποία συλλέχτηκαν από την Κύπρο για 

την παρουσία της μεταλλαγής από φαινυλανίνη (F) σε τρυπτοφάνη (W) στη 

θέση 331 του ace1 γονίδιου. Από το 168 άτομα που αναλύθηκαν τα 167 ήταν 

ομόζυγα για τη F331W μεταλλαγή (r1 = 0.99, s= 0.1). Το ίδιο διαγνωστικό τεστ 

(PCR-RFLP) εφαρμόστηκε και για τα 138 άτομα από 10 πληθυσμούς που 

συλλέχθηκαν από την Κρήτη. Συνολικά ανιχνεύτηκαν τέσσερα (4) ετερόζυγα 

ευαίσθητα άτομα (r1 = 0.97, s =0.3), όπου τα δύο από αυτά προέρχονταν από 

το Γάζι, από ένα χωράφι μίας εγκαταταλειμμένης καλλιέργειας μελιτζάνας 

χωρίς να συνοδεύεται από κάποιο ιστορικό πρόσφατων ψεκασμών. Κανένα 

ομόζυγο ευαίσθητο δεν βρέθηκε στα άτομα που εξετάστηκαν από την Κύπρο 

ούτε από αυτά της Κρήτης. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά των  

Tsagkarakou et al. (2009) και Roditakis et al. (2009) υποδηλώνοντας την 

επικράτηση ανθεκτικών αλληλόμορφων B. tabaci τόσο στην Κύπρο όσο και 

στην Κρήτη για τη μεταλλαγή F331W η οποία σχετίζεται με την ανθεκτικότητα 

στα  χρήση οργανοφωσφωρικά σκευάσματα, όπως εκτενώς αναφέρθηκε στην 

εισαγωγή.  

 Για την ανίχνευση των L925V και T929V μεταλλαγών οι οποίες 

σχετίζονται με την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε πυρεθρινοειδή σκευασμάτα, 

εφαρμόσαμε διαγνωστικά PCR-RFLP για την πρώτη ενώ για τη δεύτερη 

εφαρμόστηκε διαγνωστικό (ΡΑSA) όπως εκτενώς αναφέρεται στο κεφάλαιο 

2.2.1. Από τα 136 άτομα που αναλύθηκαν από την Κύπρο τα 117 έφεραν την 

μεταλλαγή r1 ενώ όλα τα υπόλοιπα ήταν ετεροζυγωτά (r1 = 0.86, s = 14). Από 

την Κρήτη μελετήθηκαν 152 άτομα όπου στα 69 ανιχνεύτηκε η μεταλλαγή r1, 

σε 27 η r2, 49 ήταν ετερόζυγα, ενώ υπήρχαν και 7 ευαίσθητα (r1 = 0.45, r2 = 
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0.17, r1r2 = 0.32,  s = 0.6) . Ο πληθυσμός 302 δεν περιείχε ούτε ένα άτομο με 

τη μεταλλαγή r2, σημειωτέον ότι αποτελούσε την ολιγοπληθέστερη περιοχή 

μελέτης με δείγμα 8 ατόμων. Δεν ανιχνεύτηκε άτομο με ταυτόχρονη παρουσία 

των L925I και T929V μεταλλαγών. 

4.2. Διασπορά αλληλομόρφων στην Κρήτη 

 Στην έρευνα τους οι Tsagkarakou et al. το 2009 είχαν βρει 

ανομοιόμορφη διασπορά στη σχέση αλληλόμοφων r1 και  r2 μεταξύ 

Ιεράπετρας (0.67 και 0.25) και Τυμπακίου (0.15 και 0.83), πράγμα που 

επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έρευνα. Η συχνότητα αλληλομόρφων 

για τη r1 μεταλλαγή στα 29 άτομα από την Ιεράπετρα ήταν 0,65 και 0,13 για 

τη r2 ενώ από τα 54 άτομα από το Τυμπάκι ήταν 0,38 για τη r1 και 0,48 για τη 

r2. Συγκρίνοντας τώρα την συχνότητα εμφάνισης των αλληλόμορφων r1και r2 

τα οποία συσχετίζονται με την ανθεκτικότητα του B. tabaci στα Pyr.  στην 

δυτική μεριά της Κρήτης  (Κουντούρα, Ελαφονήσι, Πλάτανος) με την 

ανατολική (Ιεράπετρα και Τυμπάκι) δεν μπορούμε να μιλήσουμε για 

ουσιαστικές διαφορές. Στα 83 άτομα που μελετήθηκαν στην ανατολική Κρήτη 

η συχνότητα εμφάνισης της r1 μεταλλαγής ήταν 0,56 η οποία είναι σχεδόν 

αυτούσια με το 0,57 που παρουσίασαν τα 61 άτομα της δυτικής Κρήτης.  

Η συχνότητα των μεταλλαγών ανθεκτικότητας (r1 και r2) ήταν παραπλήσια 

ανάμεσα στα δύο άκρα του νησιού (Δυτική πλευρά-Ιεράπετρα), όμως 

διαφοροποιείται  στην περίπτωση που εξεταστούν χωριστά τα δείγματα από 

την Ιεράπετρα και το Τυμπάκι. Στο μέλλον χρειάζονται παρόμοιες έρευνες 

που να συμπεριλάβουν αρκετά μεγάλο δείγμα ατόμων από όλη την Κρήτη 

που να προέρχονται από καλλιεργούμενα και αυτοφυή φυτά. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με την γενετική διαφοροποίηση που έχει 

βρεθεί με την χρήση μικροδορυφόρων ανάμεσα σε πληθυσμούς της Κρήτης. 

Η μελέτη της γονιδιακής ροής μεταξύ πληθυσμών συνδυάζοντας την 

πληροφορία από γονίδια που υπόκεινται σε επιλογή (π.χ γονίδια 

ανθεκτικότητας) με αυτήν από a priori «ουδέτερων» γενετικών τόπων 

(μικροδορυφόρων) είναι πολύτιμη για την διαχείρισης της ανθεκτικότητας 



Κεφάλαιο 4  

 

55 

 

4.3. Σχέση κυριαρχίας ετερόζυγων αλληλομόρφων 

 Καταρχάς στα αρσενικά του είδους B. tabaci που είναι απλοειδές, δεν 

τίθεται θέμα κυριαρχίας. Λόγω ευρείας και μακροχρόνιας χρήσης OPs και 

Carb έχουν εκλείψει τα ευαίσθητα αλληλόμορφα. Εξετάζοντας τώρα τη σχέση 

κυριαρχίας στα θηλυκά  άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί σαν ετερόζυγα (RS) 

αλληλόμορφα για τη μεταλλαγή F331W της AChE, προκύπτει ότι γενικά 

χαρακτηρίζεται σαν ημί-κυρίαρχη για την ανθεκτικότητα (από συν-κυρίαρχη 

μέχρι κυρίαρχη). Σύμφωνα με τους Bourguet and Raymond (1998) η δράση 

της AChE βρίσκεται σε περίσσεια από αυτήν που πραγματικά χρειάζεται για 

να ρυθμίσει τα φυσιολογικά επίπεδα της Ach. Ακόμη και η κατά 50% 

αναστολή δράσης της AChE δεν επιδρά εις βάρος της βιωσιμότητας του 

εντόμου, λειτουργώντας έτσι ως ανθεκτικό αλληλόμορφο κυριαρχίας σε 

περιπτώσεις ετεροζυγοτίας. Σε περίπτωση κυριαρχίας τα άτομα θα αργήσουν 

να γίνουν 100% ανθεκτικά αλληλόμορφα, οπότε η αναστροφή θα μπορεί να 

γίνει πιο εύκολα.  

 Στα ετερόζυγα άτομα (RS) η  μεταλλαγή που προκαλείται στα κανάλια 

ιόντων νατρίου (Kdr) είναι συνήθως υπολειπόμενη  ή ημί-υπολειπόμενη. Αυτό 

σύμφωνα με τους Bourguet and Raymond (1998) εξηγείται γιατί ακόμα και εάν 

μερικά κανάλια  ιόντων νατρίου μείνουν μονίμως ανοικτά είναι αρκετά να 

επιφέρουν το θάνατο. Έτσι στις περιπτώσεις των ετερόζυγων ατόμων όπου 

το 50% των καναλιών λειτουργεί φυσιολογικά, υπάρχει ακόμα ένα ποσοστό 

της τάξης τουλάχιστον του 50% που παραμένει μονίμως ανοιχτά λόγω του 

μπλοκαρίσματος των από τη δράσης του πυρεθροειδόυς εντομοκτόνου. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να συμπεριφέρονται σαν ευαίσθητα και 

να επέρχεται ο θάνατος.  
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4.4. Σχολιασμός ανθεκτικότητας στο imidacloprid 

Τα αποτελέσματα των βιοδοκιμών φαίνονται στον πίνακα 3.2.3. Όλα τα 

δείγματα επέδειξαν γραμμικότητα, αποδεικνύοντας έτσι την ομοιογένεια στις 

τιμές απόκρισης των πληθυσμών που μελετήθηκαν. Οι τιμές για το Lc50 

κινήθηκαν από 6.07 για τον εργαστηριακό πληθυσμό (199) μέχρι 

158.19mgL¯¹για ένα πληθυσμό εντόμων που προήλθε από μία καλλιέργεια 

αγγουριών από το Τυμπάκι. Κανένας πληθυσμός δεν επέδειξε παρόμοια 

επίπεδα ανθεκτικότητας με αυτά από τον ευαίσθητο εργαστηριακό, ενώ τα 

μέγιστα επίπεδα ήταν αρκετά χαμηλότερα από αυτά που οι Roditakis et al. 

(2008) (>600 mgL¯¹) αναφέρουν στην μελέτη τους. Τις πιο υψηλές τιμές 

ανθεκτικότητας της επέδειξε ο πληθυσμός από το Τυμπάκι, γεγονός που 

έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, αφού και 

αυτοί είχαν ταυτοποιήσει πολύ υψηλά ποσοστά ανθεκτικότητας (LC50  386.4 

mg L¯¹) σε πληθυσμούς από την ίδια γεωγραφική περιοχή. Οι δύο πληθυσμοί 

από την Κρήτη που εφαρμόστηκε βιοδοκιμή έδειξαν σαφώς μεγαλύτερες τιμές 

LC 50 από αυτές του πληθυσμού 199 από τη Ισπανία που αποτελεί τη 

χαμηλότερη τιμή αναφοράς. 

4.5. Πιθανοί λόγοι ανάπτυξης ανθεκτικότητας 

  Εξετάζοντας το ιστορικό ψεκασμών από τις περιοχές συλλογής της 

Κρήτης παρατηρήσαμε ότι υπήρχε ένα εύρος σκευασμάτων που είχαν 

χρησιμοποιήσει μέχρι τότε οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων  

οργανοφωσφορικών, πυρεθροειδών νικοτινοειδών, σπινοσίνες, ορμόνες 

ρύθμισης της ανάπτυξης κ.α. Σε συζήτηση με τους παραγωγούς, οι πιο 

πολλοί εφάρμοσαν τουλάχιστον έναν προληπτικό ψεκασμό μέσα στον πρώτο 

μήνα μετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Έπειτα γίνονταν επεμβάσεις με 

εντομοκτόνα τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ενώ στην περίπτωση του 

δείγματος 303 γίνονταν κατά μέσω όρο ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες λόγω του 

βεβαρημένου της προσβολής.  



Κεφάλαιο 4  

 

57 

 

 Στις περιπτώσεις που είχε γίνει εισαγωγή ωφέλιμων για τη βιολογική 

καταπολέμηση των αλευρωδών (π.χ. 305) οι ψεκασμοί εφαρμόζονταν 

προληπτικά, με κάποιο μη τοξικό σκεύασμα για τα ωφέλιμα. Τουλάχιστον ένα 

σκεύασμα από αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία 

συλλογής ήταν ΟΡ και Carb. σε όλους τους πληθυσμούς (εκτός των ΙΕΡ2 και 

302). Αυτό έρχεται σε συμφωνία με την μειωμένη ευαισθησία του ενζύμου της 

AChe που αποτελεί τον στόχο δράσης των προαναφερθέντων σκευασμάτων.  

 Σε συζήτηση με τους κατά τόπους γεωπόνους, επισημάνθηκε ότι 

υπάρχει μία προτροπή για χρήση εντομοκτόνων σε εναλλαγή ανάλογα με τον 

τρόπο δράσης και την χημική ομάδα που ανήκουν (Οργ., Πυρ., κτλ.). Πολλές 

όμως φορές υπάρχουν περιορισμοί λόγω της τοξικότητας διαφόρων 

σκευασμάτων πάνω στους επικονιαστές Bombuw terrestris, ή στα ωφέλημα 

αρπακτικά. Αυτό έχει σαν συνέπεια την χρησιμοποίηση των ίδιων ή 

παρεμφερή σκευασμάτων, περισσότερες φορές από όσες αναφέρεται στις 

οδηγίες εφαρμογής που προτείνει η εταιρία παραγωγής.  

 Σε άλλες πάλι περιπτώσεις η συνέχιση της καλλιέργειας όλο το χρόνο 

επιδεινώνει τα όποια προβλήματα μπορεί ήδη να υπάρχουν παρουσία 

εντόμων, συντηρώντας τους ήδη ανθεκτικούς πληθυσμούς του B.tabaci κατά 

τους χειμερινούς μήνες. Το παραπάνω έρχεται σε συσχέτιση με τις υψηλές 

χειμερινές θερμοκρασίες που ευνοούν την παρουσία του B. tabaci όλο τον 

χρόνο. Επιπρόσθετα, οι συνεχείς ψεκασμοί με εντομοκτόνα, οδηγούν σε μία 

φυσική επιλογή όλο και πιο ανθεκτικών πληθυσμών καθιστώντας την 

καταπολέμηση του B. tabaci ιδιαίτερα προκλητική.  
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4.5. Αντί Επιλόγου 

 Το ζήτημα της καταπολέμησης του B. tabaci αποτελεί μείζον πρόκληση 

τόσο στις θερμοκηπιακές όσο και στις υπαίθριες καλλιέργειες. Η συνεχής και 

αλόγιστη χρήση χημικών σκευασμάτων των οικογενειών Pyr, OPs, Carb και 

άλλων έχει αναπτύξει μηχανισμούς ανθεκτικότητας ενάντια στα σκευάσματα 

αυτά. Αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση του κόστους παραγωγής, την 

υποδεέστερη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων καθώς και την 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αποτελώντας ένα πρόβλημα το οποίο δεν 

περιορίζεται στα στενά όρια της χώρας μας, μία συντονισμένη έρευνα η οποία 

θα συμπεριλάμβανε πληθυσμούς από την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου 

όπου υπάρχει και ομοιομορφία στο εύρος των βιότυπων (B, Q1, Q2, κεφάλαιο 

1.3), θα αποτελούσε σημαντική πηγή πληροφοριών για την διασπορά των 

ανθεκτικών αλληλόμορφων αφού η έγκαιρη ανίχνευση ανθεκτικότητας 

αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Έχοντας 

έτσι μία γενικότερη εικόνα της διασποράς των αλληλομορών, θα μπορούσαν 

αν αναλυθούν οι μεταναστευτικές τους τάσεις ώστε να προταθούν 

αποτελεσματικότερα μοντέλα και τρόποι καταπολέμησης του.  

 Επιπλέον, κατά την διάρκεια της παρούσης μελέτης ένα άλλο είδος της 

οικογένειας Aleyrodidae, το Trialeyrodes vaporariorum φάνηκε να αποτελεί 

έναν αναδυόμενο εχθρό των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Κρήτη. 

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μόνιμης καλλιέργειας, όπως τριαντάφυλλο σε 

υδροπονία, ο T. vaporariorum αποτελούσε το κύριο πρόβλημα, με σοβαρές 

δυσκολίες καταπολέμησης. Η τακτική παρουσία του σε καλλιέργειες της 

Κρήτης σε συνδυασμό με την έλλειψη βιβλιογραφικών δεδομένων (συγκριτικά 

με το B. tabaci) , μας προέτρεψε να ξεκινήσουμε μία προσπάθεια συλλογής T. 

Vaporariorum από διάφορες περιοχές και εφαρμογής βιοδοκιμών με 

νεονικοτινοειδή σε αυτά.  
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 Τέλος, ένα ζήτημα μείζονος σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι την 

παρούσα στιγμή δεν υπάρχει κάποιο μοριακό διαγνωστικό όπως αυτά που 

χρησιμοποιήσαμε στην μελέτη μας, που να ανιχνεύει ανθεκτικά αλληλόμορφα 

του B. tabaci στο εντομοκτόνο imidacloprid, που τυγχάνει ευρείας χρήσης την 

σήμερον ημέρα. Οι  Karunker et al.,2008 ταυτοποιήσαν σε βιότυπους B και Q 

του B. tabaci ότι το νεονικοτινοειδές εντομοκτόνο imidacloprid μεταβολίζεται 

από το κυτόχρωμα P450 που κωδικοποιείται από τα γονίδια CYP6. Πιο 

συγκεκριμένα, βρήκαν υπερέκφραση (~17 φορές) της μονοξειδάσης του 

κυτοχρώματος P450 στα άτομα εκείνα του B. tabaci τα οποία επέδειξαν 

ανθεκτικότητα στο εν λόγω σκεύασμα. Συν της άλλης ταυτοποίησαν τρεις 

πιθανούς single nucleotide polymorphic (SNP) πολυμορφισμούς στο ιντρόνιο 

της περιοχής του  CYP6CM1 γονιδίου. Από τα παραπάνω δίνεται το έρισμα 

για τη μελέτη και κατασκευή μοριακών διαγνωστικών που να οδηγεί στην 

ανίχνευση των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών.  
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http://triton.chania.teicrete.gr/bio_geo/Laxanika_Crete/Fytoprostasia.htm(2010) 

 

6. Παράρτημα 

6. Προετοιμασία ΤΑΕ: 

Φτιάχνουμε διάλυμα ΤΑΕ σε συγκέντρωση (50χ) βάζοντας τα ακόλουθα: 242 
g Tris base (FW = 121.14) και διαλύουμε σε 750 mL απιονισμένο νερό. 
Προσεχτικά προσθέτουμε 57.1 ml glacial acid και 16gr NaOH. Ρυθμίζουμε το 
pH στο 8.0 χρησιμοποιόντας εάν χρεαστεί επιπρόσθετο NaOH και 

http://www.irac-online.org/
http://www.irac-online.org/
http://triton.chania.teicrete.gr/bio_geo/Laxanika_Crete/Fytoprostasia.htm
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συμπληρώνουμε νερό μέχρι να φτάσει στο 1L. Το διάλυμα αυτό αποθηκεύεται 
σε θερμικρασία δωματίου, και από εκεί αραιώνουμε και χρισιμοποιούμε σε 
συγκέντρωση 1χ.  

 
 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά πληθυσμών Κρήτης 

ID:IER1 

Ημερομηνία συλλογής: 15/12/09 

Όνομα Παραγωγού: ‐ 

Τόπος Συλλογής: Ιεράπετρα 

Φυτό Ξενιστής: Αγγούρι 

Ημερομηνία εγκατάστασης φυτείας: ~ 1 Σεπτεμβρίου 

Στάδιο ανάπτυξης του ξενιστή: ~ 5ο Ανθοφόρο βλαστό. Ο θάλαμος θερμαίνετε. Τα φυτά 

είχαν φτάσει σε ύψος το σύρμα, ενώ ο παραγωγός είχε κόψει αγγούρια πρώτη φορά στα 

μέσα Νοέμβρη.  

Ιστορικό ψεκασμών στο θερμοκήπιο: Τα σκευάσματα αναφέρονται με σειρά που 

εφαρμόστηκαν πρώτα. 

1)Vamidothion 

2)Nexter 

3)Laser 20 WSP 

4)Mazidox 

5) Profil  

ID:IER2 
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Ημερομηνία συλλογής: 15/12/09 

Όνομα Παραγωγού: ‐ 

Τόπος Συλλογής: Ιεράπετρα 

Φυτό Ξενιστής: Μελιτζάνα 

Ημερομηνία εγκατάστασης φυτείας: ~ 10 Οκτωβρίου 

Στάδιο ανάπτυξης του ξενιστή: ~ 2ο Ανθοφόρο βλαστό. Τα φυτά είναι για ιδία χρήση μέσα 

σε θερμοκήπιο το οποίο δεν καλλιεργείτε. Δίπλα υπάρχει ένα ακόμα αυλάκι με πιπεριές.    

Ιστορικό ψεκασμών στο θερμοκήπιο:  

Κανένας ψεκασμός 

 

ID: 299 

Ημερομηνία συλλογής: 16/12/09 

Όνομα Παραγωγού: Λεβεντάκης Γεώργιος τηλ. 6974645468 

Τόπος Συλλογής:Τυμπάκι 

Φυτό Ξενιστής: Μελιτζάνα 

Ημερομηνία εγκατάστασης φυτείας: ~ 1 Οκτωβρίου 

Στάδιο ανάπτυξης του ξενιστή: ~ 3ο Ανθοφόρο βλαστό. Ο παραγωγός έχει κόψει 

τουλάχιστον μία φορά.  

Ιστορικό ψεκασμών στο θερμοκήπιο: Ο θάλαμος δεν θερμαίνεται. Ο θάλαμος του 

θερμοκηπίου είναι τρία στρέμματα, όπου στο μισό (αριστερό τμήμα) καλλιεργείτε κολοκύθι 

και στο δεξιό τμήμα μελιτζάνα. Τα σκευάσματα αναφέρονται με σειρά που εφαρμόστηκαν 

πρώτα. 

Γειτονικές Καλλιέργειες: 

1) Daconil 

2) Scala 

3) Alverde 
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ID: 300 

Ημερομηνία συλλογής: 16/12/09 

Όνομα Παραγωγού: Λεβεντάκης Γεώργιος τηλ. 6974645468 

Τόπος Συλλογής:Τυμπάκι 

Φυτό Ξενιστής: Κολοκύθι 

Ημερομηνία εγκατάστασης φυτείας: ~ 1 Οκτωβρίου 

Στάδιο ανάπτυξης του ξενιστή: ~ Ένα μέτρο ύψος με ζωηρή βλάστηση. Ο παραγωγός έχει 

κόψει πολλές φορές.   

Ιστορικό ψεκασμών στο θερμοκήπιο: Ο θάλαμος δεν θερμαίνεται .Ο θάλαμος του 

θερμοκηπίου είναι τρία στρέμματα, όπου στο μισό (αριστερό τμήμα) καλλιεργείτε κολοκύθι 

και στο δεξιό τμήμα μελιτζάνα. Τα σκευάσματα αναφέρονται με σειρά που εφαρμόστηκαν 

πρώτα. 

1)Daconil 

2)Scala 

3)Alverde 

 

ID: 289 

Ημερομηνία συλλογής: 16/12/09 

Όνομα Παραγωγού: Σοφουλάκης Εμμανουήλ 

Τόπος Συλλογής: Τυμπάκι 

Φυτό Ξενιστής: Αγγούρι 

Ημερομηνία εγκατάστασης φυτείας: ~ 10 Σεπτεμβρίου 

Στάδιο ανάπτυξης του ξενιστή: ~ 6ο Ανθοφόρο βλαστό. Ο παραγωγός έχει κόψει αρκετές 

φορές. Τα φυτά είχαν φτάσει στο ύψος του σύρματος.  

Ιστορικό ψεκασμών στο θερμοκήπιο: Ο θάλαμος του θερμοκηπίου δεν θερμαίνετε.  Τα 

σκευάσματα αναφέρονται με τη σειρά που εφαρμόστηκαν πρώτα. 
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1) Stwart 

2) Nexter 

3) Plenum 

4) Burozin 

5) Aliette 

6) Revolver 

 

 

 

ID: 302 

Ημερομηνία συλλογής: 22/12/09 

Όνομα Παραγωγού: ‐ 

Τόπος Συλλογής: Γάζι Ηρακλείου 

Φυτό Ξενιστής: Μελιτζάνα 

Ημερομηνία εγκατάστασης φυτείας: ~ Άγνωστο 

Στάδιο  ανάπτυξης  του  ξενιστή:  ~  Το  φυτά  ξενιστές  είχαν  ύψος  περίπου  15  εκ.  και  ήταν 

σύρριζα και εξωτερικά του θερμοκηπίου με τις πιπεριές και τις τομάτες, που είχαν κυρίως 

Trialevrode. Στον πληθυσμό που έφερα ανάμενα στα Bemisia υπήρχε και Trialevrode 

Ιστορικό ψεκασμών στο θερμοκήπιο:  

Κανένας Ψεκασμός 

 

ID: 303 

Κωδική Ονομασία: 314 

Ημερομηνία συλλογής: 16/04/10 

Όνομα Παραγωγού: Τρουλακης Βασίλης 

Τόπος Συλλογής: Κουντούρα 

Φυτό Ξενιστής: Αγγούρι 
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Ημερομηνία εγκατάστασης φυτείας: ~ 1 Σεπτεμβρίου 

Στάδιο ανάπτυξης του ξενιστή: ~ Τα φυτά είχαν περάσει σε ύψος το σύρμα και έχουν 

γυρίσει, ενώ ο παραγωγός είχε κόψει αγγούρια πρώτη φορά στα μέσα Νοέμβρη.  

Ιστορικό ψεκασμών στο θερμοκήπιο: Τα σκευάσματα αναφέρονται με σειρά που 

εφαρμόστηκαν πρώτα. 

1) Profil 

2)Admiral 

3)Nexter 

4) Laser 20 WSP 

5)Mazidox 

6) Vamidothion  

 

 

ID: 304 

 

ID: 305 

ID: 306 
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