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Περίληψη 

 Οι μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι ανθεκτικότητας αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο για τη διαχείριση προγραμμάτων χημικής καταπολέμησης των κουνουπιών, τα 

οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα υγειονομικής σημασίας και όχλησης παγκοσμίως. 

Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η εφαρμογή ήδη υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων 

διαγνωστικών μεθόδων για την παρακολούθηση της ανθεκτικότητας και άλλων 

χαρακτηριστικών πληθυσμών κουνουπιών φορέων ασθενειών. 

 Πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή γνωστών μοριακών μεθόδων σε ελληνικό πληθυσμό 

Culex pipiens  (κυριότερος φορέας του Ιού του δυτικού Νείλου) για τον έλεγχο δύο 

συγκεκριμένων τύπων ανθεκτικότητας στόχου, της μεταλλαγής kdr, L1014F (προσδίδει 

ανθεκτικότητα στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα) και της μεταλλαγής ακετυλοχολινεστεράσης 

(iAChE, G119S) (προσδίδει ανθεκτικότητα στα καρβαμιδικά και οργανοφωσφορικά 

εντομοκτόνα). Η συχνότητα της μεταλλαγής kdr ήταν μεγάλη (το 50% των αλληλομόρφων 

την έφεραν) ενώ η συχνότητα της μεταλλαγής iAChE μικρή (το 8,3% των αλληλομόρφων την 

έφεραν) στον πληθυσμό που μελετήθηκε. 

 Επιπλέον, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης μίας πολλαπλής διαγνωστικής μεθόδου,  για 

την παρακολούθηση πληθυσμών των ειδών του Anopheles gambiαe complex (κυριότεροι 

φορείς ελονοσίας). Η μέθοδος αυτή σχεδιάστηκε για την ταυτόχρονη ταυτοποίηση (i) του 

είδους του An. gambiae complex, (ii) της μοριακής μορφής Μ ή S του An. gambiae s.s., (iii) 

των μεταλλαγών ανθεκτικότητας τύπου kdr, iAChE και Rdl και (iv) τον έλεγχο της παρουσίας 

κάποιου από τα είδη του γένους Plasmodium. Η μέθοδος αναπτύχθηκε αρκετά, όμως 

χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη για την ολοκλήρωσή της. 

 Τέλος, χρησιμοποιώντας ένα ανθεκτικό στο temephos ελληνικό στέλεχος Aedes 

albopictus (φορέας πολλών αρμποϊών), ξεκινήσαμε τη διερεύνηση του μηχανισμού 

ανθεκτικότητάς σε μοριακό επίπεδο.   
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Αbstract 

 Molecular diagnostics are a very useful tool for the management of insecticide 

resistance in mosquitoes. The aim of this study is the application of already known assays, 

and the development of new methods for monitoring the resistance and other traits of the 

mosquitoes vectors. 

 Allele-specific PCR methods were applied to a greek population of Culex pipiens 

(main vector of West Nile Virus) in order to test the presence of the kdr mutation, L1014F 

(confers resitance to pyrethroids) and iAChE mutation, (G119S that confers resistance to 

carbamates and organophosphates). The frequency of kdr mutant alleles was high (50% of the 

total number of alleles) and the frequency of the iAChE mutation was low (8,3% of the total 

number of alleles) in the population checked.  

 Additionally, a novel multiplex molecular assay was developed, for the simultaneous 

detection of several traits of Anopheles gambiae complex species (main vectors of malaria). 

The method was designed for the identification of (i) the species of An. gambiae complex, (ii) 

the molecular form (M or S) of An. gambiae s.s., (iii) the presence of kdr, iAChE and Rdl 

mutations and (iv) the presence of Plasmodium infection. Future work includes further 

development and optimization of the method described above. 

 Finally, the molecular mechanism of resistance to temephos, using a resistant greek 

strain of Aedes albopictus (vector of many arboviruses)  was examined. 
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Εισαγωγή 

 

1. Το πρόβλημα των κουνουπιών 

 Τα κουνούπια αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εντομολογικής έρευνας 

παγκοσμίως διότι πέραν της τεράστιας όχλησης που προκαλούν, συνιστούν και πρόβλημα για 

τη δημόσια υγεία καθώς είναι φορείς ασθενειών για τον άνθρωπο και τα ζώα.   

 Τα κουνούπια είναι δίπτερα έντομα που ανήκουν στην οικογένεια Culicidae, η οποία 

υποδιαιρείται στις υποοικογένειες Toxorhynchitinae, Culicinae και Anophelinae. Σε αυτές 

εμπεριέχονται 38 γένη και περίπου 3.300 είδη κουνουπιών. Πέραν κάποιων εξαιρέσεων, τα 

ενήλικα θηλυκά κουνούπια χρειάζονται αίμα προκειμένου να ωριμάσουν τα αυγά τους. Για 

το λόγο αυτό ρουφούν αίμα από τα σπονδυλωτά. Το γεγονός αυτό τα καθιστά ενοχλητικά 

αλλά και επικίνδυνα, όπως αρκετά είδη των Culicinae και Anophelinae τα οποία αποτελούν 

φορείς παθογόνων και παρασίτων που προσβάλλουν τον άνθρωπο και τα ζώα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Η όχληση 

 Το τσίμπημα του κουνουπιού συνήθως προκαλεί αλλεργική αντίδραση η οποία 

επιφέρει κνησμό και οίδημα. Η ενόχληση που προκαλείται από τα κουνούπια μπορεί να 

επιδράσει στην αγροτική και τουριστική ανάπτυξη μίας περιοχής, ανάλογα με τη πυκνότητα 

του πληθυσμού τους. Ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες οι αποδόσεις των ατόμων και η 

παραγωγικότητα των οικόσιτων ζώων μπορεί να μειωθούν. Η ύπαρξη μεγάλης πυκνότητας 

κουνουπιών σε μία περιοχή μπορεί να είναι παράγοντας μείωσης της οικοτουριστικής της 

ανάπτυξης λόγω της ενόχλησης που προκαλούν στους ανθρώπους.  

Εικόνα 1: Κουνούπι του είδους An. gambiae την ώρα που ρουφάει αίμα. Πηγή: www.sciencephoto.com 
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 Το πρόβλημα της όχλησης από τα κουνούπια είναι πιο έντονο στις χώρες της  

βόρειας εύκρατης ζώνης, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές τους. Στην Ελλάδα, το πρόβλημα 

εντοπίζεται περισσότερο στη Β. Ελλάδα λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ορυζώνων και 

φυσικών υγροτόπων.  

 

1.2 Μετάδοση παρασιτικών ασθενειών 

 Ασθένειες όπως η ελονοσία, η φιλαρίαση και ιώσεις που προκαλούν το δάγκειο 

πυρετό, τον κίτρινο πυρετό, τον πυρετό του Δυτικού Νείλου και τον Chikungunya οφείλονται 

σε πρωτόζωα, νηματώδεις και ιούς αντίστοιχα. Χάρη στη συμπεριφορά τους να ρουφούν 

αίμα, τα κουνούπια αποκτούν τέτοια παθογόνα ή παράσιτα από ένα μολυσμένο (σπονδυλωτό) 

ξενιστή και τα μεταφέρουν σε κάποιο άλλο, εάν η οικολογία και η φυσιολογία του 

κουνουπιού είναι κατάλληλη για μετάδοση. Οι πιο επικίνδυνοι φορείς, αναφορικά με την 

ικανότητα μετάδοσης παθογόνων, πρέπει να σχετίζονται στενά με τους ξενιστές τους και η 

μακροβιότητά τους πρέπει να είναι επαρκής για να επιτευχθεί ο πολλαπλασιασμός και η 

ανάπτυξη των παθογόνων/παρασίτων ως το μολυσματικό στάδιο. Στους πιο υψηλά 

αποδοτικούς φορείς ανήκουν είδη των γενών Anopheles, Culex και Aedes.  

 Οι ασθένειες αυτές ήταν υπό έλεγχο για κάποιες δεκαετίες κυρίως με καταπολέμηση 

των κουνουπιών φορέων, όμως, κατά τα τελευταία 30 χρόνια ξαναεμφανίζονται, ενώ 

παράλληλα εξαπλώνονται νέες ασθένειες. Η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός 

επανεμφανίστηκαν στην Ασία και στην Αμερική, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει διαδοθεί 

ραγδαία στις Η.Π.Α. και η ασθένεια Chikungunya έχει αναγεννηθεί στην Ασία και την 

Αφρική, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε και στην Ευρώπη (Gubler, 1998, 2007, Roos, 2007, 

Yergolkar et al., 2006). Στη Σρι Λάνκα, το 1963 αναφέρθηκαν μόνο 17 περιστατικά 

ελονοσίας, όμως στη συνέχεια, ως αποτέλεσμα κακής διαχείρισης (επιδιώχθηκε η 

καταπολέμηση του παράσιτου αντί του φορέα), ο αριθμός των περιστατικών μετά από 5 

χρόνια έφτασε στα 440.000 (Nchinda, 1998). 

 

1.2.1 Ελονοσία 

 Η ελονοσία είναι παγκοσμίως η πιο σημαντική παρασιτική ασθένεια που μεταδίδεται 

αποκλειστικά με κουνούπια. Κάθε χρόνο, περίπου 225 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν 

από την ασθένεια, ενώ οι θάνατοι φτάνουν το 1 εκατομμύριο, εκ των οποίων οι περισσότεροι 

από αυτούς αφορούν εγκύους και παιδιά κάτω των πέντε ετών (World Health Organization, 

2008). Το 90% αυτών οφείλονται στο Plasmodium falciparum, ένα από τα τέσσερα είδη 
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πρωτόζωων της ελονοσίας που προσβάλουν τον άνθρωπο. Τα άλλα είδη είναι τα Plasmodium 

vivax, Plasmodium malariae και Plasmodium ovale.  

Το παράσιτο της ελονοσίας μεταφέρεται από τα κουνούπια του γένους Anopheles. 

Όταν ένα μολυσμένο θηλυκό κουνούπι διεισδύει στο ανθρώπινο δέρμα για να πάρει αίμα, 

εκατοντάδες σποροζωίτες του πλασμωδίου εγχέονται στην κυκλοφορία του αίματος. Μέσω 

ενός πολύπλοκου κύκλου (Εικόνα 2), που λαμβάνει μέρος κυρίως στα ηπατικά κύτταρα και 

στα ερυθρά αιμοσφαίρια, το πλασμώδιο αναπτύσσεται στον ανθρώπινο οργανισμό. Όταν ένα 

θηλυκό κουνούπι λαμβάνει αίμα από ένα μολυσμένο άτομο, αποκτάει το πλασμώδιο σε 

μορφή γαμετοκυττάρων τα οποία αναπτύσσονται στο στομάχι του κουνουπιού και στη 

συνέχεια μεταφέρονται ως σποροζωίτες στους σιελογόνους αδένες του για να μολύνουν εκ 

νέου (Schwenk & Richie, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν 422 γνωστά είδη του γένους Anopheles που κατανέμονται σε όλο τον 

πλανήτη όμως μόνο 70 αποτελούν φορείς της ελονοσίας κάτω από φυσικές συνθήκες 

(Service, 1993). Τα είδη του γένους Anopheles ποικίλουν αξιοσημείωτα ως προς την 

ικανότητα τους να μεταδίδουν την ασθένεια. Οι κύριοι φορείς στην Αφρική και οι πιο 

επικίνδυνοι φορείς παγκοσμίως είναι τα είδη του Anopheles gambiae complex.  

  Το είδος An. gambiae s.s. συναντάται σε δύο μορφολογικά μη διακριτές μοριακές 

μορφές, την S και M μορφή, οι οποίες παρουσιάζουν μικρές γενετικές διαφοροποιήσεις στα 

χρωμοσώματα 2L, X και 2R (Turner et al., 2005, Turner & Hahn, 2007). Επίσης 

Εικόνα 2: Απεικόνιση του βιολογικού κύκλου του πρωτόζωου Pl. falciparum. Πηγή: Bousema and Drakeley 

2011 
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παρουσιάζουν οικολογικές διαφορές, όπως για παράδειγμα ως προς τις θέσεις αναπαραγωγής 

τους κ.α. (Costantini et al., 2009, della Torre et al., 2005). 

 Στην Ελλάδα, ο κυριότερος φορέας της ελονοσίας στα μέσα του 20
ου

 αιώνα ήταν το 

Anopheles sacharovi και ακολουθούσε το Anopheles superpictus. Αρκετά κρούσματα 

ελονοσίας από Plasmodium vivax σημειώθηκαν μετά από πολλά χρόνια το καλοκαίρι του 

2011 στην περιοχή της Λακωνίας, ενώ σποραδικά περιστατικά χωρίς αναφερόμενο ιστορικό 

ταξιδιού σε ενδημικές χώρες εμφανίστηκαν σε 4 ακόμα γεωγραφικές περιοχές (Χαλκίδα 

Εύβοιας, Αγιά Λάρισας, Καλύβια και Μαραθώνας Ανατολικής Αττικής, Ορχομενός, 

Βοιωτίας) (πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ, ΚΕντρο ΕΛέγχου και Πρόληψης ΝΟσημάτων). 

 

1.2.2 Ασθένειες που προκαλούνται από αρμποϊούς 

 Οι αρμποϊοί (arboviruses, arthropod-borne-viruses) είναι μία κατηγορία ιών που 

ταξινομούνται σε διάφορες οικογένειες ιών και μεταδίδονται στα σπονδυλωτά μέσω των 

αρθροπόδων. Τα αρθρόποδα μολύνονται όταν τρέφονται με αίμα από ένα μολυσμένο 

σπονδυλωτό όταν βρίσκεται σε ιαιμία (viraemia), και μετά από πολλαπλασιασμό στο φορέα, 

ο ιός μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο σπονδυλωτό-ξενιστή. Οι πιο σημαντικοί αρμποϊοί που 

μεταφέρονται στους ανθρώπους από τα κουνούπια είναι οι Chikungunya, Sindbis, Equine 

Encephalitis, Ross River, Yellow fever, Dengue fever, West Nile, Japanes encephalitis, St. 

Louis encephalitis and Rift Valley (Eldridge & Edman, 2000). Οι αρμποϊοί θεωρούνται 

ανερχόμενα παθογόνα σύμφωνα με την ταχύτατη γεωγραφική τους εξάπλωση και τον 

αυξανόμενο αντίκτυπο τους σε ευαίσθητους ανθρώπινους πληθυσμούς. Για παράδειγμα, ο 

Δάγκειος πυρετός είναι παγκοσμίως η πιο σοβαρή ιογενής νόσος που μεταδίδεται με 

κουνούπια, και στις μέρες μας υπολογίζεται ότι προκαλεί περισσότερα από 50 εκατ. 

περιστατικά ανά έτος (LaBeaud et al., 2011) (Εικόνα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 3: Δάγκειος/δάγκειος αιμορραγικός πυρετός, μέσος ετήσιος αριθμός περιστατικών που αναφέρθηκε 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1955-2005. Πηγή: Courtesy of WHO 
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 Επίσης, τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, από το 1990 παρουσιάζουν ταχεία 

αύξηση παγκοσμίως. Από το 1999 έως το 2002 ο ιός εξαπλώθηκε ραγδαία στις Η.Π.Α., από 

τη δυτική έως την ανατολική ακτή (Campbell et al., 2002).  

Το είδος Aedes aegypti αποτελεί τον κυριότερο φορέα  αρμποϊών του γένους Aedes 

και ιδίως του κίτρινου και δάγκειου πυρετού. Επίσης, ένας σημαντικός φορέας των 

ασθενειών αυτών είναι το είδος Aedes albopictus (γνωστό ως «ο τίγρης της Ασίας»), το οποίο 

έχει εισαχθεί σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών του νότιου ειρηνικού, της Βόρειας και Νότιας 

Αμερικής, της Ευρώπης και της Αφρικής τα τελευταία 50 χρόνια (Scholte et al. 2007). Στην 

Ελλάδα, η παρουσία του επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά το 2005, από δείγματα που είχαν 

συλλεχθεί στην Κέρκυρα και στην Ηγουμενίτσα το 2003-2004 (Samanidou-Voyadjoglou et 

al., 2005). Η παρουσία του έχει επίσης επιβεβαιωθεί στις Σέρρες και στην Αθήνα 

(Giatropoulos et al., 2012).  

Τα μέλη του γένους Culex είναι επίσης φορείς των αρμποϊών που προσβάλουν τον 

άνθρωπο και τα ζώα, και της φιλαρίασης. Έχουν περιγραφεί παραπάνω από 560 είδη του 

γένους αυτού (Miller et al., 1996). Τα πιο καλά μελετημένα είναι εκείνα του Culex pipiens 

complex, στο οποίο υπάρχουν δύο κύρια taxa, το Culex pipiens και το Culex 

quinquefasciatus, τα οποία αποτελούν τα οικιακά κουνούπια που είναι διαδεδομένα στις 

εύκρατες και τροπικές περιοχές αντίστοιχα (Knight, 1987). Τα είδη του Culex pipiens 

complex ευθύνονται για την μετάδοση του Ιού του Δυτικού Νείλου σε κυρίως αστικές 

περιοχές, προσβάλλοντας και πτηνά και θηλαστικά, αποτελώντας έτσι γέφυρα μεταφοράς του 

ιού από τα πτηνά στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου (Malkinson & Banet, 

2002).  Στην Ελλάδα εντοπίζεται μεταξύ άλλων το Culex pipiens το οποίο έχει βρεθεί να 

φέρει τον Ιό του Δυτικού Νείλου σε διάφορες περιοχές στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα  

(Papa et al., 2011, ΚΕΕΛΠΝΟ) (Εικόνα 4). To 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά επιδημία 

λοίμωξης από τον ιό η οποία προκάλεσε 35 θανάτους, το 2011 καταγράφηκαν συνολικά 9 

θάνατοι και το 2012 έχουν καταγραφεί 8 θάνατοι μέχρι σήμερα (ΚΕΕΛΠΝΟ).  
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1.2.3 Φιλαρίαση 

Η λυμφατική φιλαρίαση ενδημεί σε τουλάχιστον 80 τροπικές και υποτροπικές χώρες 

και προσβάλλει περισσότερους από 120 εκατ. ανθρώπους. Από τις προσβολές αυτές, το 90% 

οφείλονται στο νηματώδη Wuchereria bancrofti, οι υπόλοιπες οφείλονται κυρίως στο 

νηματώδη Brugia malayi και δευτερευόντως στον Brugia timori. Οι κύριοι φορείς του 

Wuchereria bancrofti στις αστικές και ημιαστικές περιοχές είναι είδη του γένους Culex, στις 

αγροτικές περιοχές είδη του γένους Anopheles και στα νησιά του ειρηνικού είδη του γένους 

Aedes. Τα παράσιτα του γένους Brugia μεταφέρονται κυρίως μέσω ειδών του γένους 

Mansonia (Ottesen, 2006). 

 

2. Αντιμετώπιση ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια  

Η αντιμετώπιση των ασθενειών που μεταφέρονται με κουνούπια μπορεί να 

επιτευχθεί με δύο τρόπους. Είτε στοχεύοντας το παράσιτο ή παθογόνο που προκαλεί την 

ασθένεια, είτε στοχεύοντας το φορέα που τη μεταδίδει. Η πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει 

εμβόλια, χημειοπροστατευτικές και θεραπευτικές ουσίες, και έλεγχο των πληθυσμών του 

παθογόνου ή παράσιτου μέσω της γενετικής τροποποίησης των πληθυσμών του φορέα. Η 

δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνει τον έλεγχο των πληθυσμών του φορέα προς αποφυγή της 

μετάδοσης της ασθένειας στους ξενιστές. Τα μέσα καταπολέμησης του παθογόνου ή 

παρασίτου δεν είναι επαρκή οπότε ο έλεγχος των ασθενειών επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του 

ελέγχου των κουνουπιών. Κατά τα μέσα του 20ού αιώνα, οι ασθένειες που εξαπλώνονταν 

Εικόνα 4: Γεωγραφική κατανομή των περιστατικών (κόκκινες κουκίδες) του ιού του Δυτικού Νείλου στην 

Ελλάδα, τα έτη 2010 (Α) και 2012 (Β). Πηγή: http://www.keelpno.gr 
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μέσω των κουνουπιών περιορίστηκαν μέσω προληπτικών και προστατευτικών μεθόδων κατά 

των παθογόνων και παρασίτων (φαρμακευτικές ουσίες) και κυρίως κατά των φορέων 

(εντομοκτόνα).   

 

2.1 Έλεγχος του φορέα 

 Ο έλεγχος του φορέα είναι το σημαντικότερο κομμάτι της καταπολέμησης των 

ασθενειών που μεταδίδονται με φορείς. Ανάλογα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για 

την καταπολέμηση των πληθυσμών του φορέα, διακρίνεται σε: βιολογικό, χημικό, γενετικό, 

φυσικό έλεγχο και περιβαλλοντική διαχείριση των φορέων. Στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης των Φορέων (Integrated Vector Management) που προτείνεται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, WHO), ο έλεγχος του φορέα 

βασίζεται στο συνδυασμό αυτών των μεθόδων και των λοιπών εργαλείων ώστε να είναι 

αρκετά αποτελεσματικός, οικονομικά αποδοτικός, οικολογικά ορθός, και σταθερός (WHO, 

2012). 

 

2.1.1 Βιολογικός έλεγχος 

Ο βιολογικός έλεγχος, βασίζεται στη χρήση φυσικών εχθρών (αρπακτικά, παράσιτα, 

παθογόνα, ανταγωνιστές) και παραγώγων  τους (τοξίνες), για την αντιμετώπιση του 

πληθυσμού-στόχου (Woodring and Davidson 1996). Ο βιολογικός έλεγχος των κουνουπιών 

άρχισε να διαδίδεται στα τέλη του 19
ου

 αιώνα. Το 1940 με 1950, με την εμφάνιση των 

χημικών εντομοκτόνων, η χρήση του περιορίστηκε, αλλά το ενδιαφέρον για βιολογικές 

μεθόδους ανανεώθηκε το 1960 με 1970, λόγω της εμφάνισης της ανθεκτικότητας στα χημικά 

και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης λόγω της χρήσης τους. 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι βιολογικές μέθοδοι έναντι 

των χημικών είναι η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και το χαμηλότερο 

ρίσκο εμφάνισης ανθεκτικότητας. Όμως, είναι πιο δύσκολες στην εφαρμογή και στη 

διατήρηση και δεν οδηγούν σε άμεσα αποτελέσματα. Επίσης απαιτούν πολύ καλή γνώση των 

οικολογικών σχέσεων. (Σαββοπούλου-Σουλτάνη, Ανδρεάδης, Σουλτάνη-Ζουρουλίδη, 2011).  

 

2.1.2 Χημικός έλεγχος 

 Η εκτεταμένη χρήση του χημικού ελέγχου στην καταπολέμηση των ενήλικων 

εντόμων και προνυμφών έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα με την ανακάλυψη 
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αποτελεσματικών συνθετικών εντομοκτόνων  (Breman, 2001). Το DDT 

(dichlorodipehnyltrichlroethane) ήταν το πρώτο συνθετικό εντομοκτόνο που 

χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε ευρεία κλίμακα. Τα βασικά προβλήματα που παρουσίασε η 

χρήση των εντομοκτόνων είναι οι επιδράσεις τους στο περιβάλλον και η ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας των εντόμων σε αυτά. Παρ’ όλα αυτά ο χημικός έλεγχος εξακολουθεί να 

είναι ο κύριος τρόπος καταπολέμησης.  

 

2.1.3 Γενετικός έλεγχος 

 Ο γενετικός έλεγχος του φορέα στοχεύει στη εξάλειψη του πληθυσμού του. Έχει 

χρησιμοποιηθεί επιτυχημένα στο παρελθόν για την καταπολέμηση πληθυσμών εντόμων 

γεωργικής σημασίας ή ακόμα και φορέων ασθενειών και σε πολύ λίγες περιπτώσεις 

κουνουπιών (Patterson et al., 1970, Bushland et al., 1955, Lofgren et al., 1974 Vreysen et al., 

2000). Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών του Ae. 

aegypti (κυριότεροι φορείς του δάγκειου πυρετού) σε μία περιοχή του Grand Cayman των 

νήσων Cayman η οποία απέδωσε ελπιδοφόρα αποτελέσματα για τη αντιμετώπιση του 

δάγκειου πυρετού (Harris et al., 2011).    

 

2.1.4 Φυσικός έλεγχος 

Φυσικός θεωρείται ο έλεγχος των εντόμων με φυσικά ή μηχανικά μέσα. Τα φυσικά 

μέτρα στοχεύουν και τις προνύμφες και τα ενήλικα έντομα. Ο φυσικός έλεγχος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και μόνος του όμως συνήθως αποτελεί κομμάτι της ολοκληρωμένης 

καταπολέμησης, αν και η χρήση του είναι ακόμα αρκετά περιορισμένη.  

Για τον έλεγχο των προνυμφών και νυμφών χρησιμοποιούνται φυσικά μέσα τα οποία 

μπορεί να αποτρέπουν την εναπόθεση αυγών στην επιφάνεια του νερού, να είναι τοξικά, να 

προκαλούν πνιγμό ή ασφυξία (Mulla et al., 1971, Schultz et al., 1983, Beehler & Mulla, 

1996), να αλλάζουν φυσικοχημικά την αλληλεπίδραση νερού-αέρα οδηγώντας σε ανοξία 

(Garret & White, 1977) κ.α. Για τον έλεγχο των ενήλικων κουνουπιών από τα πιο συνήθη 

μέσα είναι οι μαζικές παγίδες οι οποίες είναι συσκευές που βασίζονται στη χρήση ποικίλων 

συνδυασμών φωτός, διοξειδίου του άνθρακα, υδρατμών, θερμότητας κ.α. ώστε να 

προσελκύσουν τα κουνούπια. Τα κουνούπια πεθαίνουν είτε από την ξήρανση μέσα στη 

συσκευή, ή από ηλεκτρόδια υψηλής τάσης (Kline, 2007). 
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2.1.5 Περιβαλλοντικός έλεγχος 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η περιβαλλοντική διαχείριση 

στοχεύει στην παρεμπόδιση ή την ελαχιστοποίηση της αναπαραγωγής και διασποράς του 

φορέα και τη μείωση της επαφής ανθρώπου-φορέα-παθογόνου. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται 

δύο επιλογές ή το συνδυασμό τους: (α) την περιβαλλοντική τροποποίηση (μόνιμες φυσικές 

αλλαγές στις θέσεις αναπαραγωγής του φορέα), όπως η αποξήρανση των θέσεων 

αναπαραγωγής κ.α., και (β) τον περιβαλλοντικό χειρισμό (προσωρινές αλλαγές στο 

ενδιαίτημα του φορέα ώστε να δημιουργηθούν δυσμενείς συνθήκες για την αναπαραγωγή 

του) όπως η διακοπτόμενη άρδευση των ορυζώνων, προσωρινό πλημμύρισμα ή αφυδάτωση 

φυσικών ή τεχνητών υγροτόπων, απομάκρυνση της βλάστησης κ.α. (WHO, 1982). 

 Ο περιβαλλοντικός έλεγχος έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε περιπτώσεις 

καταπολέμησης της ελονοσίας στην Ινδονησία και στη Ζάμπια  (Takken et al., 1990, Baer et 

al., 1999), όμως απαιτεί πολύ καλό και στοχευμένο σχεδιασμό. 

 

2.2 Χημική καταπολέμηση κουνουπιών 

2.2.1 Mέθοδοι εφαρμογής εντομοκτόνων για την καταπολέμηση των κουνουπιών 

Υπολειμματικοί ψεκασμοί επιφανειών (Indoor residual spray, IRS)  

 Είναι μία αποτελεσματική μέθοδος ελέγχου του φορέα που περιλαμβάνει την 

εφαρμογή σταθερών χημικών μορφών των εντομοκτόνων σε επιφάνειες των κτισμάτων, όπως 

τοίχους, οροφές, σκέπαστρα ζώων κ.α., με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα κουνούπια. Οι 

επιδράσεις των υπολειμματικών ψεκασμών είναι η μείωση της διάρκειας ζωής των 

κουνουπιών και η μείωση της πυκνότητας των πληθυσμών τους (WHO, 2006). Η μέθοδος 

υπολειμματικών ψεκασμών (Εικόνα 5) έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της 

ελονοσίας. Κυρίως με την εφαρμογή του DDT η ελονοσία περιορίστηκε ή ακόμα και 

εξαλείφθηκε στην Ασία, Ρωσία, Ευρώπη και Λατινική Αμερική στα μέσα του 20
ου

 αιώνα 

(Schiff, 2002, Lengeler & Sharp, 2003, Roberts et al., 2004). 

Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) έχουν εγκριθεί 12 διαφορετικά 

εντομοκτόνα για υπολειμματικούς ψεκασμούς, τα οποία ανήκουν στις χημικές ομάδες: 

πυρεθροειδή, οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριωμένα και καρβαμιδικά. Τα πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενα παγκοσμίως είναι τα πυρεθροειδή εντομοκτόνα, ενώ ακολουθεί το DTT. 

Τα οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα χρησιμοποιούνται σε ένα μικρότερο 

βαθμό (WHO, 2011a). Η επιλογή των κατάλληλων εντομοκτόνων εξαρτάται από τη 

συμπεριφορά του κουνουπιού-φορέα-στόχου και την ευαισθησία που εμφανίζει στα διάφορα 
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εντομοκτόνα, την ασφάλεια για τους ανθρώπους και το περιβάλλον και την οικονομική 

αποδοτικότητα (WHO, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψεκασμοί/καπνισμοί χώρων (Space spray/fogging) 

Οι ψεκασμοί χώρων μπορούν να εφαρμοστούν ως θερμική ομίχλη (thermal fog) ή ως 

σπρέι υπέρμικρου όγκου (Ultra Low Volume fog/spray) (WHO, 1990). Και με τους δύο 

τρόπους ελευθερώνονται πολύ μικρά σταγονίδια εντομοκτόνου που αιωρούνται στον αέρα με 

τα οποία έρχονται σε επαφή τα κουνούπια. Ο θάνατος των κουνουπιών είναι πολύ γρήγορος 

αλλά απαιτούνται αρκετές επαναλήψεις της εφαρμογής διότι οι ψεκασμοί αυτοί δεν έχουν 

υπολειμματική διάρκεια. Οι ψεκασμοί πρέπει να συμπίπτουν χρονικά με τη μέγιστη 

δραστηριότητα των κουνουπιών. 

Τα πιο κοινά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στον ψεκασμό χώρων είναι φυσικά 

εκχυλίσματα του πύρεθρου, συνθετικά πυρεθροειδή εντομοκτόνα και το malathion (Lee et 

al., 2009). Εφαρμογή του malathion με fenitrothion οδήγησε σε περιορισμό των μολύνσεων 

από κουνούπια στη Μπανγκόγκ (Lofgren et al., 1967), και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα 

παρατηρήθηκαν μετά από ψεκασμούς με pyrimifos-methyl στη Μαλαισία (Maccallum 

Deighton et al., 1974).   

 

Εμβαπτισμένες σε εντομοκτόνο κουνουπιέρες (Insecticide-treated nets, ITNs) 

Είναι προστατευτικά υλικά σε μορφή διχτυού, όπως σήτες ή κουνουπιέρες, τα οποία 

είναι εμποτισμένα με εντομοκτόνες ουσίες. Τα ITNs (Εικόνα 6) λειτουργούν με δύο τρόπους: 

πρώτον, προστατεύουν τα άτομα από το τσίμπημα του κουνουπιού, και δεύτερον, σκοτώνουν 

τα κουνούπια που προσπαθούν να τσιμπήσουν. Τα ITNs απαιτούν σχετικά συχνό 

επανεμποτισμό με εντομοκτόνο. Μία παραλλαγή των ITNs αποτελούν τα LLINs (Long-

Lasting Insecticidal Nets) των οποίων η βιολογική δράση διαρκεί για όσο καιρό διαρκεί 

Εικόνα 5: Εφαρμογή εντομοκτόνου σε επιφάνεια τοίχου (IRS) σε σπίτι στη Μοζαμβίκη. Πηγή: USAID 
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περίπου και το δίχτυ (3-5 χρόνια) (WHO, 2005).  Τα πυρεθροειδή είναι η μοναδική 

κατηγορία εντομοκτόνων που εγκρίνεται για χρήση σε ΙΤΝs, λόγω της χαμηλής τοξικότητας 

στα θηλαστικά και της ταχείας δράσης τους. Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες εντομοκτόνες 

ουσίες είναι η deltamethrin και η permethrin (Zaim et al., 2007).  

Τα ITNs και LLINs είναι αρκετά αποτελεσματικά, χρησιμοποιούνται ευρέως, και 

αποδεικνύονται και οικονομικά αποδοτικά (WHO, 2011b). Σύμφωνα με τους Masanja et al. 

(2008), η εκτεταμένη χρήση ITNs ως μέρος του ελέγχου της ελονοσίας ήταν από τους 

παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση της θνησιμότητας των μικρών παιδιών στην 

Τανζανία κατά 35%, μεταξύ του 2000 και 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος των προνυμφών 

 Η χημική προνυμφοκτονία στοχεύει στην καταπολέμηση των φορέων με τον έλεγχο 

των προνυμφών στις θέσεις αναπαραγωγής, με χημικές ουσίες. Διάφορα οργανοφωσφορικά, 

χρησιμοποιούνται σε αρκετές χώρες, όπως και κάποια συνθετικά πυρεθροειδή τα οποία είναι 

αποτελεσματικά αλλά επίσης είναι τοξικά και για οργανισμούς μη-στόχους (WHO, 1995). 

Πρόσφατα, αρκετοί ρυθμιστές ανάπτυξης (Insect growth regulators, IGRs) έχουν συντεθεί 

και χρησιμοποιούνται ως προνυμφοκτόνα. Οι ουσίες αυτές οδηγούν την προνύμφη σε θάνατο 

κατά τη διάρκεια της έκδυσης. Το πλεονέκτημα τους είναι ότι είναι γενικά ασφαλή για 

οργανισμούς μη-στόχους (Mulla et al., 1985, 1986). 

 

Προσωπική/Ατομική προστασία 

 Διάφορα προϊόντα χρησιμοποιούνται για την προσωπική προστασία από τα 

τσιμπήματα των κουνουπιών, όπως απωθητικά έλαια και κρέμες, φιδάκια κ.α. Η 

αποτελεσματικότητά τους διαρκεί για λίγες ώρες παρέχοντας 60-80% προστασία (Curtis et 

al., 1989). Συνθετικά πυρεθροειδή όπως το allethrin και bioallethrin θεωρούνται ασφαλή για 

Εικόνα 6: Μία οικογένεια που κοιμάται μέσα σε κουνουπιέρα εμποτισμένη με εντομοκτόνο (ΙΤΝ) για να 

προστατευτεί από κουνούπια που μεταφέρουν ελονοσία . Πηγή: USAID 
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χρήση ως απωθητικά, όμως η παρατεταμένη χρήση τους μπορεί να είναι επιβλαβής (Liu et 

al., 1987). 

 

2.2.2 Μηχανισμοί δράσης εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 

των κουνουπιών 

 Τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στη καταπολέμηση των κουνουπιών ανήκουν 

σε πέντε χημικές ομάδες συνθετικών οργανικών εντομοκτόνων. Τα οργανοχλωριωμένα, τα 

οργανοφωσφορικά, τα καρβαμιδικά, τα πυρεθροειδή και οι ρυθμιστές ανάπτυξης.  Οι ενώσεις 

αυτές έχουν εξειδικευμένη δράση στις κυτταρικές και φυσιολογικές λειτουργίες του 

οργανισμού του εντόμου. Συγκεκριμένα, οι πρώτες τέσσερις ομάδες δρουν στο νευρικό τους 

σύστημα, με διαφορετικό μηχανισμό ή κάθε ομάδα. Η τελευταία ομάδα, οι ρυθμιστές 

ανάπτυξης, παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη των εντόμων.  Παρακάτω 

περιγράφονται οι ομάδες αυτές και ο μηχανισμός δράσης τους, καθώς και οι επιδράσεις τους 

στον άνθρωπο και στο περιβάλλον (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2007). 

 Τα οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα είναι παράγωγα οργανοχλωριωμένων 

υδρογονανθράκων. Παρεμποδίζουν την αξονική μετάδοση των νευρικών σημάτων, 

προκαλώντας πολλαπλές εκφορτίσεις, μεγάλη νευρική διέγερση, σπασμούς και τελικά 

θάνατο. Τα κυκλοδιένια δρουν στον υποδοχέα του νευροδιαβιβαστή GABA, ενώ τα υπόλοιπα 

οργανοχλωριωμένα δρουν στις διαύλους των ιόντων νατρίου (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2007). 

Το DDT περιλαμβάνεται σε αυτήν την ομάδα εντομοκτόνων, όπως και το dieldrin 

(κυκλοδιένιο). Τα οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα αποδομούνται πολύ αργά και 

συσσωρεύονται στο λιπώδη ιστό των ζώων. Έτσι, παραμένουν στο περιβάλλον και περνούν 

στην τροφική αλυσίδα των ζώων και του ανθρώπου  

(φαινόμενο βιοσυσσώρευσης) (Swackhamer & Hites, 1988).  

 Τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα είναι προϊόντα του φωσφορικού οξέος. Τα 

εντομοκτόνα αυτά δρουν στις χολινεργικές συνάψεις. Για την ακρίβεια, παρεμποδίζουν 

μόνιμα τη δράση του ενζύμου ακετυλοχολινεστεράση (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2007). Το 

temephos, malathion κ.α. ανήκουν στην ομάδα αυτή. Τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα 

αποδομούνται (αρκετά σύντομα) στο περιβάλλον σε προϊόντα μη τοξικά για τον άνθρωπο και 

τα ζώα. Όμως, πριν την αποδόμησή τους είναι τοξικά για αρκετούς άλλους υδρόβιους 

οργανισμούς (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2007).  

 Τα καρβαμιδικά εντομοκτόνα είναι παράγωγα του καρβαμιδικού οξέος (NH2COOH). 

Παρουσιάζουν άμεση δράση στο νευρικό σύστημα και προκαλούν ταχεία κατάρριψη των 

εντόμων (knockdown effect). Όπως τα οργανοφωσφορικά, παρεμποδίζουν τη δράση του 
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ενζύμου ακετυλοχολινεστεράση.  Όμως, η παρεμπόδιση της ακετυλοχολινεστεράσης σε αυτή 

την περίπτωση δεν είναι μόνιμη, διαρκεί συνήθως λίγες ώρες (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2007). 

Τα πιο κοινά καρβαμιδικά εντομοκτόνα είναι το propoxur και το bendiocarb. Τα περισσότερα 

καρβαμιδικά εντομοκτόνα έχουν υψηλή οξεία τοξικότητα για τα θηλαστικά, πουλιά και 

ψάρια, όμως διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Γενικά, δεν βιοσυσσωρεύονται στους 

οργανισμούς και στο περιβάλλον (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2007).  

 Τα πυρεθροειδή εντομοκτόνα έχουν έντονη εντομοτοξική δράση, η οποία είναι 

ακαριαία (knockdown effect). Δρουν παρεμποδίζοντας τη μετάδοση των νευρικών σημάτων 

προσυναπτικά, στις διαύλους των ιόντων νατρίου. Στα πιο κοινά κατά των κουνουπιών 

περιλαμβάνονται τα alpha-cypermethrin, bifenthrin, cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, 

permethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin κ.α. Τα πυρεθροειδή εντομοκτόνα είναι πρακτικά 

ακίνδυνα για τα θηλαστικά. Δεν βιοσυσσωρεύονται, όμως είναι επικίνδυνα για τα ψάρια και 

την ωφέλιμη εντομοπανίδα (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2007).  

 Οι ρυθμιστές ανάπτυξης είναι ενώσεις που παρεμβαίνουν στην αύξηση και ανάπτυξη 

των εντόμων. Σύμφωνα με το μηχανισμό δράσης του διακρίνονται σε (α) ενώσεις που 

παρεμβαίνουν ανασταλτικά στη βιοσύνθεση της χιτίνης και (β) ενώσεις που μιμούνται ή 

ανταγωνίζονται τη δράση των ορμονών νεότητας (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2007). Οι 

ρυθμιστές ανάπτυξης δεν είναι τοξικοί για τον άνθρωπο και τα θηλαστικά, δε βλάπτουν τα 

ωφέλιμα παράσιτα και αρπακτικά και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. 

 

2.3 Ανθεκτικότητα των εντόμων στα εντομοκτόνα 

  Η ανθεκτικότητα των εντόμων στα εντομοκτόνα ορίζεται ως η ικανότητά τους να 

επιβιώνουν όταν εκτίθενται σε δόσεις εντομοκτόνου που έπρεπε να είναι θανατηφόρες 

(Cremlyn, 1978). Αυτό συμβαίνει μέσω της επιλογής κληρονομήσιμων γενετικών 

χαρακτηριστικών που υπάρχουν στον πληθυσμό των εντόμων. Όταν ένας πληθυσμός 

εντόμων εκτεθεί σε ένα εντομοκτόνο, ένα μικρό ποσοστό ατόμων θα επιβιώσουν παρουσία 

του μέσου επιλογής (εντομοκτόνο). Η εφαρμογή της πίεσης επιλογής από την παρουσία του 

εντομοκτόνου έχει ως αποτέλεσμα η συχνότητα των γονοτύπων που δεν επηρεάζονται από 

την έκθεση σε αυτό να αυξάνει και να αλλάζει η κατανομή του πληθυσμού. Η ανάπτυξη της 

ανθεκτικότητας στα έντομα ευνοείται από το υψηλό αναπαραγωγικό τους δυναμικό, το 

σύντομο βιολογικό κύκλο, τις πολλές γενιές ετησίως και την εγγενή αναπαραγωγή η οποία 

επιτρέπει τους ανασυνδυασμούς του γενετικού υλικού (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2007). 

 Η εμφάνιση της ανθεκτικότητας των φορέων στα συνθετικά οργανικά εντομοκτόνα 

ξεκίνησε με την ανθεκτικότητα στο DDT και συνεχίστηκε και με τα νεότερα εντομοκτόνα 



21 

 

όπως τα οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά και πυρεθροειδή. Το ποσοστό της ανθεκτικότητας 

στους πληθυσμούς των φορέων εξαρτάται από τον όγκο και τη συχνότητα των εφαρμογών 

των εντομοκτόνων και από τα εγγενή χαρακτηριστικά των ειδών που εμπλέκονται. Τα 

κουνούπια έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εμφάνιση γρήγορης 

ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένου του μικρού κύκλου ζωής και του μεγάλου 

αριθμού απογόνων (Hemingway & Ranson, 2000). Η πρώτη περίπτωση ανθεκτικότητας στα 

κουνούπια ήταν το 1947 η εμφάνιση ανθεκτικών ατόμων Aedes tritaeniorhyncus και Aedes 

solicitans στο DDT (reviewed in Brown, 1986). Από τότε περισσότερα από 100 είδη 

κουνουπιών έχουν αναφερθεί ως ανθεκτικά σε ένα ή περισσότερα εντομοκτόνα (WHO, 

1992).  

 Σήμερα, η έρευνα της ανθεκτικότητας εστιάζεται στη μοριακή βάση και την 

διαχείρισή της, με σκοπό τον έλεγχο της ανάπτυξης και εξάπλωσης των ανθεκτικών 

πληθυσμών των κουνουπιών. 

 

2.3.1 Μηχανισμοί ανθεκτικότητας 

 Δύο είναι οι κύριοι βιοχημικοί μηχανισμοί ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα: (α) η 

μεταβολική ανθεκτικότητα και (β) η ανθεκτικότητα στόχου (Εικόνα 7). Άλλοι μηχανισμοί 

που εμπλέκονται στην ανθεκτικότητα των εντόμων περιλαμβάνουν τη μειωμένη διείσδυση 

των εντομοκτόνων μέσω της επιδερμίδας τους και την τροποποίηση στη συμπεριφορά τους 

ώστε να αποφεύγουν την έκθεση σε τοξικούς παράγοντες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Σχηματική παρουσίαση των δύο βασικών μηχανισμών ανθεκτικότητας. Στο πάνω μέρος της 

εικόνας φαίνεται η αυξημένη παραγωγή ενζύμων για το μεταβολισμό του εντομοκτόνου (μεταβολική 

ανθεκτικότητα). Από κάτω, φαίνεται η μειωμένη δέσμευση του μορίου-στόχου από το εντομοκτόνο, λόγω της 

τροποποίησής του (ανθεκτικότητα στόχου). Πηγή:Βόντας Ι., προσωπική επικοινωνία. 
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Μεταβολική ανθεκτικότητα 

 Είναι ο πιο κοινός μηχανισμός που συναντάται στα έντομα. Ο μηχανισμός αυτός 

βασίζεται στα ενζυμικά συστήματα που διαθέτουν τα έντομα για να αποτοξικοποιούν 

φυσικούς τοξικούς παράγοντες. Τρεις κατηγορίες ενζύμων είναι υπεύθυνες για τη μεταβολική 

ανθεκτικότητα, οι εστεράσες  (esterases), οι μονοοξυγενάσες (monooxygenases) και οι 

μεταφοράσες της γλουταθειόνης (glutathione-S-transferases, GSTs). Αυτά τα ενζυμικά 

συστήματα ενεργοποιούνται στα ανθεκτικά έντομα ώστε να μεταβολίσουν ή να αποδομήσουν 

τα εντομοκτόνα πριν να παρουσιαστεί κάποια τοξική επίδραση (IRAC, 2006). 

 Οι εστεράσες εμπλέκονται κυρίως στην ανθεκτικότητα στα οργανοφωσφορικά και 

καρβαμιδικά και σε λιγότερο βαθμό στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα. Τα ένζυμα αυτά 

συμμετέχουν στο μηχανισμό ανθεκτικότητας είτε δεσμεύοντας πολύ γρήγορα  το 

εντομοκτόνο και στη συνέχεια το απελευθερώνουν αργά, είτε μεταβολίζουν ένα πολύ 

περιορισμένο εύρος εντομοκτόνων που περιέχουν έναν κοινό εστερικό δεσμό. Η πλειονότητα 

των εστερασών που δρουν σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση παρουσιάζουν αυξημένα 

επίπεδα μέσω γονιδιακής ενίσχυσης, όπως έχει βρεθεί στο γένος Culex και σε αφίδες 

(Hemingway, 2000, Blackman et al., 1999).  

 Οι μεταφοράσες της γλουταθειόνης εμπλέκονται κυρίως στην ανθεκτικότητα στα 

οργανοχλωριωμένα, στα οργανοφωσφορικά και στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα. Τα ένζυμα 

αυτά ανήκουν σε μία υπεροικογένεια η οποία περιέχει τουλάχιστον 25 οικογένειες GST-like 

πρωτεϊνών. Η δράση τους ευθύνεται για την ανθεκτικότητα με διάφορους τρόπους: (α) με την 

προσθήκη ανηγμένης γλουταθειόνης (GSH) στο εντομοκτόνο ή στα κύρια μεταβολικά 

προϊόντα του, (β) με την κατάλυση της αντίδρασης απουδροχλωρίνωσης του DDT, στην 

οποία η γλουταθειόνη δρα ως συμπαράγοντας (αυτός είναι και ο πιο κοινός μηχανισμός 

ανθεκτικότητας των κουνουπιών στο DDT), (γ) με δράση περοξειδάσης μπορούν να 

προσφέρουν προστασία κατά των δευτερογενών επιδράσεων της έκθεσης σε εντομοκτόνα, 

όπως το οξειδωτικό στρες. (δ) δεσμεύουν τα εντομοκτόνα, μειώνοντας τη ποσότητα του 

εντομοκτόνου που φτάνει στο στόχο (reviewed by Hemingway, 2000, Ranson and 

Hemingway, 2005).  

 Οι μονοοξυγενάσες του κυτοχρώματος P450 είναι μία σημαντική και ποικιλόμορφη 

οικογένεια υδροφοβικών ενζύμων που περιέχουν αίμη και εμπλέκονται στο μεταβολισμό 

σχεδόν όλων των εντομοκτόνων. Αυτό συνήθως συμβαίνει με την αποτοξικοποίηση του 

υποστρώματος, αν και η ενεργοποίηση των οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων από 

θειοφωσφορικά σε περισσότερο τοξικές μορφές οξωνίων είναι μία αξιοσημείωτη εξαίρεση 
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(reviewed by Feyereisen, 1999). Τα ένζυμα αυτά δεσμεύουν μοριακό οξυγόνο και παίρνουν 

ηλεκτρόνια από το NADPH (Νicotinamide Αdenine Dinucleotide Phosphate), για να 

εισάγουν ένα μόριο οξυγόνου στο υπόστρωμα.  Η ποικιλομορφία τους έγκειται στην ύπαρξη 

πολλών P450 ισομόρφων, στα διαφορετικά μοτίβα έκφρασης και στο ευρύ φάσμα 

υποστρωμάτων (reviewed by Hemingway and Ranson, 2000, Hemingway et al., 2004). Στο 

Anopheles gambiae υπάρχουν 111 P450 ένζυμα, τα οποία είναι διευθετημένα σε ομάδες στα 

χρωμοσώματα.  

 

Ανθεκτικότητα στόχου 

 Είναι ο δεύτερος πιο κοινός μηχανισμός ανθεκτικότητας που συναντάται στα έντομα. 

Όπως έχει αναφερθεί, τα εντομοκτόνα δρουν σε συγκεκριμένες θέσεις στον οργανισμό του 

εντόμου (στόχος) όπως για παράδειγμα στο νευρικό σύστημα. Ο στόχος τους μπορεί να 

τροποποιηθεί στα ανθεκτικά στελέχη, ώστε τα εντομοκτόνα να μην μπορούν να δεσμευτούν 

αποτελεσματικά σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ή μειώνεται η επίδραση των 

εντομοκτόνων (IRAC, 2006). 

 Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, τα πυρεθροειδή εντομοκτόνα και τα 

οργανοχλωριωμένα, πλην των κυκλοδιενίων, στοχεύουν στους διαύλους των ιόντων νατρίου 

στους νευρώνες των εντόμων. Τροποποιήσεις στη θέση δράσης τους προκαλεί ανθεκτικότητα 

στα εντομοκτόνα αυτά, η οποία συχνά καλείται knock-down ανθεκτικότητα (knock down 

resistance, kdr), λόγω της ικανότητας των εντόμων που διαθέτουν αυτά τα αλληλόμορφα να 

αντέχουν σε παρατεταμένη έκθεση στα εντομοκτόνα αυτά χωρίς να πεθαίνουν ακαριαία. Στα 

γένη Culex και Anopheles, από τις πιο κοινές αντικαταστάσεις αμινοξέων που σχετίζεται με 

την ανθεκτικότητα στα πυρεθροειδή είναι η υποκατάσταση της λευκίνης στο κωδικόνιο 1014 

είτε με φαινυλαλανίνη (L1014F) είτε με σερίνη (L1014S) στο κανάλι νατρίου (Martinez-

Torres et al., 1998, 1999, Ranson et al., 2000). Οι μεταλλαγές στην αντίστοιχη τριπλέτα 

νουκλεοτιδίων είναι από ΤΤΑ σε ΤΤΤ και TCA αντίστοιχα, στο γενετικό τόπο para voltage-

gated sodium channel. Η μετάλλαξη L1014F είναι κοινή στη δυτική Αφρική (West kdr), ενώ 

η L1014S στην ανατολική Αφρική (East kdr). Το αμινοξύ στη θέση 1014 δεν φαίνεται να 

αλληλεπιδρά άμεσα με το εντομοκτόνο αλλά θεωρείται ότι αλλάζει την κινητική της 

ενεργοποίησης του καναλιού (O’Reilly et al., 2006). Πολύ πρόσφατα, οι Jones et al. (2012) 

αναγνώρισαν μία επιπλέον μετάλλαξη που οδηγεί σε υποκατάσταση της ασπαραγίνης σε 

τυροσίνη στη θέση 1575 (N1575Y) στο κανάλι νατρίου στο An. gambiae. H μετάλλαξη στην 

αντίστοιχη τριπλέτα νουκλεοτιδίων είναι από ΑΑΤ σε ΤΑΤ. 

 Ο υποδοχέας του νευροδιαβιβαστή GABA είναι η θέση δράσης των κυκλοδιενίων. Σε 

πολλά έντομα, συμπεριλαμβανομένης της Drosophila, η ανθεκτικότητα στο εντομοκτόνο 
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dieldrin αποδίδεται σε μία μετάλλαξη στο γονίδιο Rdl που κωδικοποιεί για μία υπομονάδα 

του υποδοχέα του GABA. Η Μ2 διαμεμβρανική περιοχή του υποδοχέα αυτού περιέχει ένα 

κατάλοιπο αλανίνης στο κωδικόνιο 302. Δύο υποκαταστάσεις αμινοξέων, στη θέση αυτή, από 

αλανίνη σε σερίνη (A302S) ή σε γλύκινη (A302G) σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στο 

εντομοκτόνο dieldrin. Οι μεταλλαγές στην αντίστοιχη τριπλέτα νουκλεοτιδίων είναι από 

GCA σε ΤCA και GGA αντίστοιχα. Η αντίστοιχη μετάλλαξη στο Anopheles gambiae s.s. 

είναι η υποκατάσταση της αλανίνης στο κωδικόνιο 296 με γλυκίνη (A296G) και στο An. 

arabiensis της αλανίνης με σερίνη στο ίδιο κωδικόνιο (A296S) (Du et al., 2005).  

 Η ακετυλοχολινεστεράση είναι η θέση δράσης των οργανοφωσφορικών και των 

καρβαμιδικών εντομοκτόνων. Στη Drosophila υπάρχει μόνο ένα γονίδιο, το Ace, το οποίο 

κωδικοποιεί για την ακετυλοχολινεστεράση, και διάφορες σημειακές μεταλλαγές έχουν 

περιγραφεί σε ανθεκτικά στελέχη (Mutero et al., 1994). Μεμονωμένες οι μεταλλαγές 

παρέχουν χαμηλή ανθεκτικότητα, χωρίς να επηρεάζεται πολύ η υδρόλυση της 

ακετυλοχολίνης, ενώ ο συνδυασμός τους την ενισχύει. Τα κουνούπια έχουν δύο διαφορετικά 

γονίδια Αce, τα Ace-1 και Ace-2. Σε ανθεκτικά στελέχη Culex pipiens και Anopheles gambiae 

έχει βρεθεί ότι το Ace-1 γονίδιο σχετίζεται με την ανθεκτικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η 

ανθεκτικότητα αποδίδεται κυρίως στην αντικατάσταση της γλυκίνης, που βρίσκεται στη βάση 

του ενεργού κέντρου του ενζύμου, με σερίνη στη θέση 119 (G119S) λόγω της μετάλλαξης 

της τριπλέτας νουκλεοτιδίων GGC σε AGC (Weill et al., 2003). Επιπλέον έχει βρεθεί η 

αντικατάσταση της φαινυλαλανίνης σε βαλίνη στη θέση 290 (F290V) σε κουνούπια Culex 

pipiens από την Κύπρο (Alout et al., 2007b) και η αντικατάσταση της φαινυλαλανίνης με 

τρυπτοφάνη στη θέση 331 (F331W) σε κουνούπια Culex tritaeniorhynchus από την 

ανατολική Ασία (Alout et al., 2007a,b). 

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι μεταλλαγές ανθεκτικότητας 

στόχου που έχουν βρεθεί για τα είδη An. gambiae και Cx. pipiens. 

 

Πίνακας 1: Οι μεταλλάξεις ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα που έχουν βρεθεί για τα είδη An. gambiae και 

Cx. pipiens, για τους γενετικούς τόπους Para voltage-gated sodium channel, Ace-1 και Rdl. 

Γενετικός τόπος Είδος κουνουπιού Υποκατάσταση 

αμινοξέος 

Θέση 

μετάλλαξης 

Para voltage-gated 

sodium channel  

Anopheles gambiae (Martinez-

Torres et al., 1998, Ranson et 

al., 2000, Jones et al., 2012) 

Leu > Phe L1014F 

Leu > Ser L1014S 

Asp > Tyr N1575Y 

Culex pipiens (Martinez-Torres Leu > Phe L1014F 
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et al., 1999) 
Leu > Ser L1014S 

Ace-1 

Anopheles gambiae (Weill et al., 

2003) 

Gly > Ser G119S 

Culex pipiens (Weill et al., 

2003, Alout et al., 2007b) 

Gly > Ser G119S 

Phe > Val F290V 

Rdl 
Anopheles gambiae (Du et al., 

2005) 
Ala > Gly A296G 

   

2.3.2 Τα προβλήματα που προκαλούνται από την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των 

εντόμων στα εντομοκτόνα και η διαχείρισή της 

 Η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα έχει συσχετισθεί με την επανεμφάνιση των 

ασθενειών που μεταδίδονται με φορείς, εφόσον εκδηλώνεται με ταχύτερους ρυθμούς από ότι 

η ανάπτυξη νέων εντομοκτόνων.  (Brogdon and McAllister, 1998).  

 Τοξικολογικά, ο αντίκτυπος της ανθεκτικότητας είναι διπλός. Πρώτον, η πορεία που 

έχει ακολουθήσει η χρήση των εντομοκτόνων έχει οδηγήσει  σε εφαρμογή ενός μεγάλου 

αριθμού, πολλές φορές πολύ τοξικών, χημικών ουσιών στο περιβάλλον τα οποία δημιουργούν 

προβλήματα μόλυνσης τα τελευταία 60 χρόνια. Δεύτερον, η άμεση αντίδραση στην 

ανθεκτικότητα είναι η αύξηση της δοσολογίας, η οποία επιδεινώνει το πρόβλημα της 

ανθεκτικότητας και της μόλυνσης του περιβάλλοντος και αυξάνει το κόστος (Feyereisen, 

1995).  

Για τους παραπάνω λόγους, καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη αποτελεσματικών 

στρατηγικών διαχείρισης της ανθεκτικότητας η οποία απαιτεί την παρακολούθηση και 

εκτίμηση της ανθεκτικότητας και των μηχανισμών στους οποίους βασίζεται, ώστε να 

οδηγήσει στο σωστό προγραμματισμό και στη χρήση των κατάλληλων εντομοκτόνων.  Για το 

σκοπό αυτό, ένας αριθμός μεθόδων παρακολούθησης (βιοδοκιμές, βιοχημικές, μοριακές) 

έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και 

στο πεδίο. Οι στρατηγικές διαχείρισης στοχεύουν στην αποτροπή ή καθυστέρηση της 

εμφάνισης ανθεκτικότητας, ή την ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης που προκαλούν 

μείωση της ήδη υπάρχουσας ανθεκτικότητας. 

 Οι κλασικές προσεγγίσεις διαχείρισης της ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τον 

Georgiou (1994), είναι η διαχείριση με μετριασμό (management by moderation), η διαχείριση 

με κορεσμό (management by saturation) και η διαχείριση με πολλαπλή προσβολή 
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(management by multiple-attack). Η διαχείριση με μετριασμό στοχεύει στη διατήρηση των 

γονιδίων ευαισθησίας. Αυτό επιτυγχάνεται με χαμηλές δόσεις εντομοκτόνου, αποφυγή 

συχνών εφαρμογών και χρήση εντομοκτόνων με μικρή διάρκεια. Αν και αυτή η προσέγγιση 

ικανοποιεί τα περιβαλλοντικά πρότυπα, δεν είναι τόσο ελκυστική για τον έλεγχο φορέων 

ασθενειών. Η διαχείριση με κορεσμό στοχεύει στη χρήση ποσοτήτων εντομοκτόνου ικανών 

να θανατώσουν όλα τα άτομα του πληθυσμού. Αυτή η προσέγγιση έχει περισσότερη αξία στα 

αρχικά στάδια της επιλογής, όπου τα γονίδια ανθεκτικότητας υπάρχουν κυρίως σε 

ετεροζυγωτή κατάσταση. Η διαχείριση με πολλαπλή προσβολή προϋποθέτει ότι ο έλεγχος 

μπορεί να επιτευχθεί με εφαρμογή διαφορετικών, ως προς το μηχανισμό δράσης, 

εντομοκτόνων που το καθένα ασκεί επιλεκτική πίεση κάτω του επιπέδου που οδηγεί σε 

ανθεκτικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση μιγμάτων εντομοκτόνων ή με την εναλλαγή, 

χρονικά ή χωρικά, των εντομοκτόνων που εφαρμόζονται. 

 Όσον αφορά την παρακολούθηση της ανθεκτικότητας, οι μέθοδοι βιοδοκιμών που 

προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (χαρτιά εμποτισμένα με εντομοκτόνο) 

(WHO, 1981) και από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης (δοχεία εμποτισμένα με 

εντομοκτόνο) (Brogdon & McAllister, 1998) αποτελούν καλούς δείκτες για την παρουσία 

ανθεκτικότητας σε ένα πληθυσμό, αλλά είναι αναποτελεσματικές για την ακριβή και έγκαιρη 

πρόβλεψη των συχνοτήτων των γονιδίων ή την πρόβλεψη του επιδημιολογικού αντίκτυπου 

της ανθεκτικότητας. Γενικά, οι πραγματικές συχνότητες των γονιδίων ανθεκτικότητας είναι 

μεγαλύτερες από όσο δείχνουν τα αποτελέσματα των βιοδοκιμών. Γι’ αυτό το λόγο δεν 

ενδείκνυνται για την παρακολούθηση χαμηλών συχνοτήτων (Casimiro et al., 2006a, 2006b). 

 Ένα βασικό ζήτημα στη διαχείριση της ανθεκτικότητας είναι ότι απαιτείται η 

ανίχνευση της όταν βρίσκεται σε ακόμα πολύ χαμηλές συχνότητες, οπότε απαιτούνται 

μέθοδοι που διευκολύνουν τη μέτρηση των συχνοτήτων των διαφορετικών μηχανισμών 

ανθεκτικότητας σε πληθυσμούς στο πεδίο. Τέτοιες μέθοδοι ποικίλουν ως προς τη φιλοσοφία 

και την ευκολία στη χρήση τους.  

 Αρκετές βιοχημικές μέθοδοι είναι διαθέσιμες για την ανίχνευση της αυξημένης 

ενεργότητας των τριών ενζυμικών συστημάτων, των εστερασών, των μεταφοράσων της 

γλουταθειόνης (GSTs) και των p450s. Πολλές από αυτές τις μεθόδους ανάλυσης ανιχνεύουν 

την αυξημένη ενζυμική δραστηριότητα σε ανθεκτικά άτομα.  

 Από τις ανθεκτικότητες στόχου, μόνο για την περίπτωση της ακετυλοχολινεστεράσης 

έχει αναπτυχθεί βιοχημική μέθοδος ανάλυσης της ευαισθησίας του ενζύμου σε καρβαμιδικά 

ή ανάλογα οξωνίων θειοφωσφορικών εντομοκτόνων. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι 

ικανοποιητικά ακριβής για τη μέτρηση των συχνοτήτων των γονιδίων ανθεκτικότητας, 
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επιτρέποντας τη διαφοροποίηση μεταξύ ομόζυγων και ετερόζυγων ανθεκτικών ατόμων 

(reviewed in Coleman & Hemingway, 2007).  

 Μοριακές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για τις βασικές μεταλλαγές ανθεκτικότητας 

στόχου, όπως τον GABA υποδοχέα, τα κανάλια νατρίου (kdr) και την ακετυλοχολινεστεράση 

(AChE) (Bass et al., 2010a).  Δεδομένου ότι οι μεταλλαγές οφείλονται σε αντικαταστάσεις 

ενός νουκλεοτιδίου, οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε ειδικές για αλληλόμορφους PCR 

αντιδράσεις (allele specific PCR, AS-PCR), σε ειδικούς για αλληλομόρφους υβριδισμούς 

(allele specific hybridization), σε PCR-RFLP αντιδράσεις, σε αντιδράσεις ενωποίησης 

(Ligation Detection Reaction) και σε TaqMan. Στην Εικόνα 8 παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

μηχανισμοί των μεθόδων και οι τρόποι που ανιχνεύονται (Black & Vontas, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η χρήση αυτών των μεθόδων επιτρέπει την ανίχνευση ετερόζυγων ανθεκτικών ατόμων, 

οπότε η ανθεκτικότητα είναι ανιχνεύσιμη μόλις εμφανιστεί στον πληθυσμό. Στην περίπτωση 

της μεταβολικής ανθεκτικότητας, δεν υπάρχουν πολλές μοριακές μέθοδοι λόγω της ελλιπούς 

γνώσης των μοριακών μηχανισμών της ανθεκτικότητας και της περιορισμένης 

διαθεσιμότητας μοριακών δεικτών.    

Εικόνα 8: Αρχές μεθόδων και τεχνικές ανίχνευσης πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου. Πηγή: Black & 

Vontas, 2007 
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 Για το γένος Culex υπάρχουν μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι για τον εντοπισμό των 

μεταλλαγών ανθεκτικότητας στόχου kdr, iAChE (insensitive acetylcholinesterse) και  Rdl 

(Resitant to dieldrin). Για την παρακολούθηση των μεταλλαγών kdr έχουν αναπτυχθεί και 

χρησιμοποιούνται κυρίως μέθοδοι που βασίζονται σε AS-PCR (Martinez-Torres et al., 1998, 

Song et al., 2007, Chen et al., 2010), σε ειδικούς για αλληλόμορφους  υβριδισμούς (Song et 

al., 2007), σε TaqMan (Chen et al., 2010) και σε αντιδράσεις ενωποίησης (Wondji et al., 

2008) Για την ανίχνευση των μεταλλαγών iAChE χρησιμοποιούνται κυρίως μέθοδοι που 

βασίζονται ειδικές για αλληλόμορφους PCR και σε RFLP-PCR (Weil et al., 2004, Alout et 

al., 2007b). Στην Ελλάδα, παρά το πρόβλημα της παρουσίας του είδους Cx. pipiens, δεν 

υπάρχουν πολλές μελέτες καταγραφής της ανθεκτικότητας των πληθυσμών του βασιζόμενες 

σε μοριακές διαγνωστικές μεθόδους. 

 Για το γένος Anopheles έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται αρκετές μοριακές 

μέθοδοι για την παρακολούθηση των μεταλλαγών kdr που βασίζονται κυρίως σε ειδικές για 

αλληλόμορφους PCR αντιδράσεις (Martinez-Tores et al., 1998, Verhaeghen et al., 2006, 

Santolamazza et al., 2008a), σε Taqman (Bass et al., 2007a), σε αντιδράσεις ενωποίησης 

(Lynd et al., 2005), και σε sequence-specific oligonucleotide probe-ELISA assay (Kulkarni et 

al., 2006). Για την ανίχνευση της μεταλλαγής iAChE έχουν αναπτυχθεί και ειδικές για 

αλληλόμορφους μέθοδοι (Weil et al., 2004) και Taqman (Bass et al., 2010). Ωστόσο, 

εφαρμόζονται κυρίως μέθοδοι της πρώτης κατηγορίας (Munhenga et al., 2008, Yadouleton et 

al., 2010, Oduola et al., 2012). Τέλος, για την ταυτοποίηση των μεταλλαγών Rdl 

χρησιμοποιούνται κυρίως AS-PCR μέθοδοι (Du et al., 2005, Wilkins et al., 2006). Εντούτοις, 

αρκετές από αυτές τις μεθόδους έχουν το μειονέκτημα ότι δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμες στο 

πεδίο και επίσης η κάθε μία από αυτές εφαρμόζεται για κάθε είδος ανθεκτικότητας 

μεμονωμένα. 

 Ένα παράδειγμα μοριακής μεθόδου για τον έλεγχο της μεταλλαγής που οδηγεί σε 

αντικατάσταση της γλυκίνης σε σερίνη (G119S) στο γενετικό τόπο Αce-1 σε είδη An. 

gambiae, An. albimanus και Culex pipiens, αποτελεί η απλή RFLP- PCR που έχει περιγραφεί 

από τους Weill et al. το 2004, της οποίας το προϊόν υπόκειται επεξεργασία με το περιοριστικό 

ένζυμο AluI (Εικόνα 8).  
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  Ένα άλλο παράδειγμα μοριακής μεθόδου που έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για την 

ανίχνευση μεταλλαγών kdr, αποτελεί η ΑS-PCR που έχει παρουσιαστεί από τους Martinez-

Torez et al. το 1998 για την ανίχνευση της υποκατάστασης της λευκίνης με φαινυλαλανίνη 

(L1014F) στο κανάλι νατρίου (Εικόνα 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Εικόνα 8: Διαγνωστικό PCR-RFLP για την ανίχνευση της G119S μετάλλαξης σε άτομα An. gambiae, Cx. 

pipiens και An. albimanus. SS: ομόζυγα άτομα που δε φέρουν τη μετάλλαξη, RR: ομόζυγα άτομα που φέρουν 

τη μετάλλαξη, RS: άτομα ετερόζυγα για τη μετάλλαξη Η φωτογραφία είναι μετά την επεξεργασία του 

προϊόντος με το ένζυμο περιορισμού AluI (Weill et al 2004) 

Εικόνα 9: Διαγνωστικό PCR σε κουνούπια An. gambiae για την ανίχνευση της μετάλλαξης kdr. SS: ομόζυγα 

άτομα που δε φέρουν τη μετάλλαξη, RR: ομόζυγα άτομα που φέρουν τη μετάλλαξη, RS: άτομα ετερόζυγα για 

τη μετάλλαξη (Martinez-Torez et al., 1998). 
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3. Σκοπός της εργασίας  

Το αντικείμενο της εργασίας ήταν η ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών διαγνωστικών 

μεθόδων με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της χημικής καταπολέμησης των κουνουπιών. 

Συγκεκριμένα, η εργασία συμπεριέλαβε:  

 Εφαρμογή γνωστών μοριακών διαγνωστικών μεθόδων για την ανίχνευση και 

παρακολούθηση της ανθεκτικότητας στόχου σε πυρεθροειδή (μεταλλαγή kdr, 

L1014F) και οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα (μεταλλαγή Ace-1, 

G119S) σε πληθυσμούς Culex pipiens από την Ελλάδα. 

 Ανάπτυξη πολλαπλών μοριακών διαγνωστικών μεθόδων για την ανίχνευση της 

ανθεκτικότητας και άλλων χαρακτηριστικών σε είδη του Anopheles complex. 

 Χαρακτηρισμός μηχανισμού ανθεκτικότητας Aedes albopictus στο temephos ώστε να 

βρεθούν οι κατάλληλοι δείκτες για τη δημιουργία μοριακής διαγνωστικής μεθόδου 

ανίχνευσης της ανθεκτικότητας. 
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Κεφάλαιο 1 

Εφαρμογή γνωστών μοριακών διαγνωστικών μεθόδων για 

την καταγραφή και παρακολούθηση της ανθεκτικότητας σε 

Ελληνικούς πληθυσμούς Culex pipiens. 
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1. Εισαγωγή 

 Λόγω της μεγάλης έκτασης του προβλήματος των κουνουπιών Culex στην Ελλάδα 

γίνονται προσπάθειες για την αποτελεσματική διαχείριση και καταπολέμηση των πληθυσμών 

τους. Ένα μέρος αυτών των προσπαθειών αφορά την παρακολούθηση της ανθεκτικότητας 

των πληθυσμών των κουνουπιών στα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται, και την εκτίμησή 

της ως πιθανή αιτία της έντασης του προβλήματος.  

 Η παρακολούθηση εστιάζεται κυρίως στη διερεύνηση της συχνότητας των 

μεταλλαγών kdr που σχετίζονται με την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα πυρεθροειδή 

εντομοκτόνα. Επίσης, εξετάζεται και η ανθεκτικότητα στα οργανοφωσφορικά και 

καρβαμιδικά εντομοκτόνα  μέσω της παρακολούθησης της συχνότητας της μεταλλαγής 

ανθεκτικότητας iAChE.  

  

2. Σκοπός 

 Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο έλεγχος της συχνότητας μεταλλαγών στην 

περιοχή της Ανθήλης (Λαμία) σε κουνούπια Culex pipiens, η διερεύνηση της σχέσης της με 

το ιστορικό καταπολέμησης και η αξιολόγηση της πιθανής εξέλιξης του φαινοτύπου.  

 

3. Υλικά και Μέθοδοι  

 

3.1 Πληθυσμοί Cx. pipiens 

 Χρησιμοποιήθηκαν κουνούπια του είδους Cx. pipiens, τα οποία συλλέχθηκαν ως ωά 

από την περιοχή της Ανθήλης Φθιώτιδας,  και στη συνέχεια εκτράφηκαν ως το στάδιο του 

ενήλικου, τον Ιούλιου του 2011 (Ηλίας Κιούλος, προσωπική επικοινωνία). Τα ενήλικα άτομα 

αποθηκεύτηκαν στους -80 
ο
C ώσπου να χρησιμοποιηθούν. 

 

3.2 Μοριακά διαγνωστικά 

 Προκειμένου να ελεγχθεί η παρουσία/συχνότητα της μεταλλαγής kdr (knock down 

ressistance) L1014F (ΤΤΑ σε ΤΤΤ) και της μεταλλαγής ακετυλοχολινεστεράσης (iAChE) 

G119S (GGC σε AGC) χρησιμοποιήθηκαν γνωστές μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι 

(Martinez-Torres et al., 1999 και Weill et al., 2004 αντίστοιχα).  
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3.2.1 Απομόνωση ολικού γονιδιωματικού DNA  

 Για την απομόνωση του ολικού γονιδιωματικού DNA από κάθε ενήλικο άτομο Culex 

pipiens, χρησιμοποιήθηκε το DNAzol reagent της εταιρίας Invitrogen. Η διαδικασία 

απομόνωσης αναλυτικά δίνεται στην Παράγραφο 1 του Παραρτήματος Ι. 

 

3.2.2 Ανίχνευση συχνότητας μεταλλαγής ανθεκτικότητας στα πυρεθροειδή 

εντομοκτόνα τύπου kdr (L1014F) 

 Με χρήση κατάλληλων εκκινητών (Cgd1, Cgd2, Cgd3, Cgd4), των οποίων οι 

αλληλουχίες δίνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, ενισχύθηκε η περιοχή όπου 

εντοπίζεται η μεταλλαγή ανθεκτικότητας L1014F.  

Για κάθε κουνούπι πραγματοποιήθηκαν δύο αντιδράσεις PCR με την ταυτόχρονη παρουσία 

τριών εκκινητών ώστε να προκύψουν οι διαγνωστικές ζώνες προϊόντων της PCR. Στις εικόνες 1 

και 2 επιδεικνύεται η αρχή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο κάτω μέρος της Εικόνας 2 δίνονται οι συνδυασμοί των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν 

σε κάθε ζεύγος αντιδράσεων που έγιναν για κάθε άτομο. Άτομα ομόζυγα για το φυσιολογικό-

ευαίσθητο αλληλόμορφο L1014 (συμβολίζονται ως SS) δίνουν δύο ζώνες με τους εκκινητές 

Cgd1,2,3 και μία με τους εκκινητές Cgd1,2,4. Άτομα ομόζυγα για το ανθεκτικό αλληλόμορφο 

F1014 (συμβολίζονται ως RR) δίνουν μία ζώνη με τους εκκινητές Cgd1,2,3 και δύο ζώνες με 

τους εκκινητές Cgd1,2,4. Άτομα ετερόζυγα για τα δύο αλληλόμορφα (συμβολίζονται ως RS) 

δίνουν δύο ζώνες τόσο με τους εκκινητές Cgd1,2,3 όσο και με τους εκκινητές Cgd1,2,4. 

 

 

 

Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση του διπλού διαγνωστικού PCR, των περιοχών που υβριδίζουν οι 

εκκινητές στο par voltage-gated sodium channel locus και των μεγεθών των αναμενόμενων προϊόντων 

(Martinez-Torres et al., 1999). 
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Όπως φαίνεται στη Εικόνα 1 το μέγεθος του αναμενόμενου προϊόντος με το συνδυασμό των 

εκκινητών Cgd1 και Cgd2 είναι στις 481-510 bp, με τους Cgd2 και Cgd3 είναι στις 354-383 

bp και με τους Cgd2 και Cgd4 είναι στις 354-383 bp. 

 

3.2.3 Ανίχνευση συχνότητας μεταλλαγής ανθεκτικότητας στα καρβαμιδικά και 

οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα (μεταλλαγή ακετυλοχολινεστεράσης G119S). 

Με χρήση κατάλληλων εκκινητών (CxEx3dir, CxEx3rev) ενισχύθηκε η περιοχή όπου 

εντοπίζεται η μεταλλαγή ανθεκτικότητας G119S. Στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι 

δίνονται οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν. Στις Εικόνες 3 και 4 

επιδεικνύεται η αρχή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Απεικόνιση των αναμενόμενων προϊόντων των PCR διαγνωστικών αντιδράσεων. 

(Πρώτη στήλη: μάρτυρας μοριακού βάρους). (Martinez-Torres et al., 1999). 

Εικόνα 3: Τμήμα της αλληλουχίας του Ace-1 γονιδίου στο είδος Cx. pipiens που ενισχύεται με την PCR 

αντίδραση. Με σκούρα γράμματα είναι το κωδικόνιο 119 το οποίο αποτελεί τμήμα της θέσης αναγνώρισης του 

ενζύμου AluI. Κάτω δεξιά δίνεται η θέση αναγνώρισης του ενζύμου (Weill et al., 2004). 
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Για κάθε άτομο πραγματοποιείται μία αντίδραση με τους εκκινητές CxEx3dir και CxEx3rev. 

Ακολουθεί πέψη του προϊόντος με το ένζυμο AluI. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, άτομα 

ομόζυγα για το φυσιολογικό-ευαίσθητο αλληλόμορφο G119 (συμβολίζονται ως SS) δίνουν μία 

ζώνη δεδομένου ότι το προϊόν της PCR δεν πέπτεται. Άτομα ομόζυγα για το ανθεκτικό 

αλληλόμορφο S119 (συμβολίζονται ως RR) δίνουν δύο ζώνες δεδομένου ότι το προϊόν της 

PCR πέπτεται καθώς η μεταλλαγή δημιουργεί μια θέση αναγνώρισης του ενζύμου. Άτομα 

ετερόζυγα για τα δύο αλληλόμορφα (συμβολίζονται ως RS) δίνουν τρεις ζώνες δεδομένου ότι 

το προϊόν της PCR πέπτεται μερικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Το μέγεθος του αναμενόμενου προϊόντος με το συνδυασμό των εκκινητών CxEx3dir και 

CxEx3rev είναι στις 520 bp. Μετά την επεξεργασία με το ένζυμο περιορισμού AluI το 

μέγεθος του αναμενόμενου προϊόντος για τα ομόζυγα ευαίσθητα άτομα (SS) είναι στις 520 

bp, για τα ομόζυγα ανθεκτικά άτομα (RR) είναι στις 357 και 163 bp και για τα ετερόζυγα 

άτομα (RS) στις 520, 357 και 163 bp.  

 

3.2.4 Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR)  

           Στην παρούσα εργασία το ένζυμο που χρησιμοποιήθηκε για τις αντιδράσεις PCR 

ήταν η KapaTaq DNA polymerase της εταιρίας BioSystems. Η συσκευή θερμοκύκλων που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η BioRad DNA Εngine-Peltier Thermal  Cycler. Περισσότερες 

πληροφορίες για την Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης δίνονται στην Παράγραφο 4 του 

Παραρτήματος Ι. Ο τελικός όγκος κάθε αντίδρασης ήταν στα 50 ul. Στη μία αντίδραση 

ταυτοποίησης της μεταλλαγής kdr η τελική συγκέντρωση των Cgd1, Cgd2 και  Cgd3 ήταν 

0.4, 0.4 και 0.8 μΜ αντίστοιχα. Στην άλλη αντίδραση η τελική συγκέντρωση των εκκινητών 

Εικόνα 4: Απεικόνιση των αναμενόμενων προϊόντων της PCR διαγνωστικής αντίδρασης. (Πρώτη 

στήλη: μάρτυρας μοριακού βάρους). (Weill et al., 2004) 
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Cgd1, Cgd2, Cgd4 ήταν 0.4, 0.8, 0.8 μΜ αντίστοιχα. Στην αντίδραση ταυτοποίησης της 

μεταλλαγής ακετυλοχολινεστεράσης Ache, οι τελικές συγκεντρώσεις των εκκινητών ήταν 0.4 

μΜ για τον καθένα.  

 Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν στους 95 
ο
C για 2 min, στη συνέχεια για 35 

κύκλους 94 
ο
C για 20 sec, 48 (ή 52) 

ο
C για 30 sec, 72 οC για 40 sec και ακολούθησαν 72 

ο
C 

για 5 min. Η θερμοκρασία υβριδισμού των εκκινητών για τις αντιδράσεις ταυτοποίησης της 

ανθεκτικότητας τύπου kdr ήταν στους 48 
o
C και για την αντίδραση  ταυτοποίησης της 

ανθεκτικότητας τύπου ακετυλοχολινεστεράση ήταν στους 52 
o
C.  

 Τα προϊόντα των αντιδράσεων αναλύθηκαν σε πηκτή αγαρόζης, για την οποία 

δίνονται πληροφορίες στην Παράγραφο 5 στο Παράρτημα Ι . 

 

4. Αποτελέσματα 

 

4.1 Συχνότητα μεταλλαγής ανθεκτικότητας στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα 

τύπου kdr (L1014F) 

 Στην Εικόνα 5 παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα αποτελέσματα που πήραμε 

από τις PCR διαγνωστικές αντιδράσεις. 
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Στον Πίνακα 1 δίνονται τα αποτελέσματα των συχνοτήτων που ελήφθησαν από την 

εφαρμογή του διαγνωστικού. 

 

Πίνακας 1: Γονοτυπικές συχνότητες των ατόμων του πληθυσμό Cx. pipiens που ελέγχθηκε για την παρουσία 

της μεταλλαγής kdr (L1014F). 

Συχνότητα γονοτύπων (%) 

Ομόζυγα ευαίσθητα άτομα 

(SS) 

Ομόζυγα ανθεκτικά άτομα 

(RR) 

Ετερόζυγα άτομα 

(RS) 

20,8 (5/24) 20,8 (5/24) 58,4 (14/24) 

 

 Τα αποτελέσματα που πήραμε (Εικόνα 5, Πίνακας 1) δείχνουν την παρουσία και των 

τριών διαφορετικών γονοτύπων για την kdr μεταλλαγή στον πληθυσμό Cx. pipiens που 

ελέγχθηκε. Ανιχνεύθηκαν ομόζυγα ευαίσθητα άτομα, ομόζυγα ανθεκτικά άτομα και 

ετερόζυγα άτομα για τον ανθεκτικό και τον ευαίσθητο αλληλόμορφο. Από τους 48 

αλληλόμορφους που γονοτυπήθηκαν οι 24 (50%) έφεραν τη μεταλλαγή ανθεκτικότητας kdr.  

 

4.2 Συχνότητα μεταλλαγής ανθεκτικότητας στα καρβαμιδικά και 

οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα (μεταλλαγή ακετυλοχολινεστεράσης G119S) 

 Εκτός από τη μεταλλαγή kdr, στα ίδια δείγματα Cx. pipiens ελέγχθηκε και η 

συχνότητα μεταλλαγής ανθεκτικότητας τύπου ακετυλοχολινεστεράσης (G119S). Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η διαγνωστική μέθοδος που αναφέρεται στην παρ. 3.2.3. Στην 

Εικόνα 6 παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα αποτελέσματα που πήραμε από την 

εφαρμογή της.  

 

 

 

Εικόνα 5: Προϊόντα των διαγνωστικές PCR αντιδράσεων για την ανίχνευση της μεταλλαγής ανθεκτικότητας 

τύπου kdr σε δείγματα Cx. pipiens.  Α: PCR αντίδραση με το συνδυασμό εκκινητών Cgd1, 2, 3. Β: PCR  

αντίδραση με το συνδυασμό εκκινητών Cgd1, 2, 4. Με SS συμβολίζονται τα ομόζυγα άτομα για το 

φυσιολογικό-ευαίσθητο αλληλόμορφο L1014, με RR συμβολίζονται τα ομόζυγα άτομα για το ανθεκτικό 

αλληλόμορφο F1014 και με RS συμβολίζονται τα ετερόζυγα άτομα. Μάρτυρας μοριακών μεγεθών: 

λPstI. 
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Στον Πίνακα 2 δίνονται τα αποτελέσματα των γονοτυπικών συχνοτήτων που ελήφθησαν από 

την εφαρμογή του διαγνωστικού. 

 

Πίνακας 2: Γονοτυπικές συχνότητες και συχνότητες αλληλομόρφων για τον πληθυσμό Cx. pipiens που 

ελέγχθηκε για την παρουσία της μεταλλαγής Ace1 (G119S). 

Συχνότητα γονοτύπων (%) 

Ομόζυγα ευαίσθητα άτομα 

(SS) 

Ομόζυγα ανθεκτικά άτομα 

(RR) 

Ετερόζυγα άτομα 

(RS) 

83,3 (20/24) 0 (0/24) 16,7 (4/24) 

 

 Τα αποτελέσματα που πήραμε (Εικόνα 6, Πίνακας 2) δείχνουν την παρουσία δύο 

μόνο γονοτύπων για την μεταλλαγή iAChE στον πληθυσμό Cx. pipiens που ελέγχθηκε. 

Ανιχνεύθηκαν ομόζυγα ευαίσθητα άτομα και ετερόζυγα άτομα για τον ανθεκτικό και τον 

ευαίσθητο αλληλόμορφο. Κανένα άτομο ομόζυγο για τη μεταλλαγή ανθεκτικότητας iAChE 

Εικόνα 6: Επεξεργασμένα με το ένζυμο AluI προϊόντα της PCR αντίδρασης για την ανίχνευση της 

μεταλλαγής ανθεκτικότητας τύπου ακετυλοχολινεστεράσης (Ache) σε δείγματα Cx. pipiens.  Ta 1-5 είναι 

διαφορετικά δείγματα Cx. pipiens. Με SS συμβολίζονται τα ομόζυγα άτομα για το φυσιολογικό-ευαίσθητο 

αλληλόμορφο G119, με RR συμβολίζονται τα ομόζυγα άτομα για το ανθεκτικό αλληλόμορφο 119S και 

με RS συμβολίζονται τα ετερόζυγα άτομα. L1: HyperLadderIV, L2: λPstI. 
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δεν ανιχνεύτηκε. Από τους 48 αλληλόμορφους που γονοτυπήθηκαν μόνο οι 4 (8,3%) έφεραν 

τη μεταλλαγή ανθεκτικότητας iAChE. 

 

5. Συμπεράσματα 

 Παρουσιάζεται σημαντική συχνότητα ανθεκτικών αλληλομόρφων kdr, 1014F 

(πυρεθροειδή) στον πληθυσμό Cx. pipiens από την περιοχή της Ανθήλης. 

 Παρουσιάζεται μικρή συχνότητα ανθεκτικών αλληλομόρφων iAChE, G119S 

(καρβαμιδικά και οργανοφωσφορικά), στον πληθυσμό Cx. pipiens από την περιοχή 

της Ανθήλης. 

 

6. Συζήτηση  

 Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 24 άτομα Culex pipiens που συλλέχθηκαν 

από την Ανθήλη Φθιώτιδας το μήνα Ιούλιο του 2011. Σκοπός της μελέτης ήταν ο έλεγχος της 

επικινδυνότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα πυρεθροειδή, καρβαμιδικά και 

οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα στον πληθυσμό. Επιπλέον , να ακολουθήσει η διερεύνηση 

της σχέσης των επιπέδων αυτών με τα προηγούμενα έτη και με το ιστορικό καταπολέμησης 

καθώς και η αξιολόγηση των ρίσκων ανθεκτικότητας.  

  Με την εφαρμογή των κατάλληλων διαγνωστικών μεθόδων ελέγχθηκε  η συχνότητα 

της μεταλλαγής ανθεκτικότητας στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα τύπου kdr (knock down 

ressistance) L1014F και αυτής στα καρβαμιδικά και οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα τύπου 

ακετυλοχολινεστεράση Ache G119S.  

 Όσων αφορά τη μεταλλαγή ανθεκτικότητας kdr (L1014F), το 50% των 

αλληλομόρφων που γονοτυπήθηκαν έφεραν τη μεταλλαγή, το 20,8% των ατόμων σε 

ομοζυγωτία και το 58,4% σε ετεροζυγωτία. Δεδομένου ότι o αλληλόμορφος ανθεκτικότητας 

1014F είναι υπολειπόμενος (Halliday & Georghiou, 1985, Lynd et al., 2010), δηλαδή ο 

φαινότυπος ανθεκτικότητας εκδηλώνεται σε ομόζυγα για τη μεταλλαγή άτομα, τα επίπεδα 

ανθεκτικότητας στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα δεν είναι πολύ έντονα. Το συμπέρασμα αυτό 

είναι σε συμφωνία με αποτελέσματα βιοδοκιμών του ίδιου έτους με το πυρεθροειδές 

εντομοκτόνο deltamethrin, που έγιναν σε δείγμα ενήλικων κουνουπιών από τον ίδιο 

πληθυσμό και έδωσαν 96% θνησιμότητα σε δόση εντομοκτόνου 0.05%.  

 Σύμφωνα με δεδομένα που έχουμε από το έτος 2010 για το ίδιο είδος κουνουπιών, 

από το νομό Θεσσαλονίκης (Ι. Βόντας, προσωπική επικοινωνία), το 50,9% των 

αλληλομόρφων που γονοτυπήθηκαν τότε, έφεραν τον αλληλόμορφο ανθεκτικότητας 1014F, 
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(και το 15% των ατόμων τον έφεραν σε ομόζυγη κατάσταση). Συνεπώς, συγκριτικά με το 

2010, τα ποσοστά του 2011 δεν είναι αυξημένα, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι ψεκασμοί 

ακμαιοκτονίας για το παρόν δεν οδήγησαν στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα πυρεθροειδή 

εντομοκτόνα.  

 Εντούτοις, το ποσοστό των αλληλομόρφων ανθεκτικότητας δείχνει ξεκάθαρα την 

ύπαρξη δυναμικού ανθεκτικότητας η οποία ανάλογα με τη ποσότητα και τη συχνότητα των 

ψεκασμών με πυρεθροειδή εντομοκτόνα μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας 

στον πληθυσμό. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της παρακολούθησης των 

πληθυσμών ώστε  να γίνεται και κατάλληλη επιλογή των προγραμμάτων ακμαιοκτονίας. 

 Αναφορικά με τη μεταλλαγή ανθεκτικότητας Ache (G119S) μόνο 8,3% των 

αλληλομόρφων που γονοτυπήθηκαν έφεραν τη μεταλλαγή. Κανένα από τα άτομα δεν την 

έφερε σε ομοζυγωτία, ενώ το 16,7% των ατόμων την έφεραν σε ετεροζυγωτία. Το ποσοστό 

δε δείχνει ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα 

που να οφείλεται στη μεταλλαγή ακετυλοχολινεστεράσης G119S. Βιοδοκιμές που έγιναν την 

ίδια χρονιά σε δείγμα προνυμφών κουνουπιών από τον ίδιο πληθυσμό με το 

οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο temephos, σε δόση 0.02 ppm, έδειξαν 55% θνησιμότητα. Το 

ποσοστό αυτό δε συμφωνεί με τα μοριακά δεδομένα που πήραμε, πιθανότατα επειδή η 

θνησιμότητα αυτή οφείλεται σε ένζυμα μεταβολικής ανθεκτικότητας.  

 Σε σχέση με δεδομένα που υπάρχουν για το ίδιο είδος κουνουπιών από το νομό 

Θεσσαλονίκης το έτος 2010, που το ποσοστό των αλληλομόρφων που έφεραν τη μεταλλαγή 

ήταν μικρότερο του 20%, παρατηρείται ίσως μία μείωση του δυναμικού ανθεκτικότητας η 

οποία πιθανώς οφείλεται στην περιορισμένη εφαρμογή οργανοφωσφορικών και 

καρβαμιδικών εντομοκτόνων γενικότερα, ή τη χρονική  περίοδο πριν τη δειγματοληψία. 
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Κεφάλαιο 2 

Ανάπτυξη πολλαπλών μοριακών διαγνωστικών μεθόδων για 

την ανίχνευση της ανθεκτικότητας και άλλων 

χαρακτηριστικών σε είδη του Anopheles complex. 
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1. Εισαγωγή 

 Οι κύριοι φορείς της ελονοσίας στην Αφρική είναι τα είδη του An. gambiae complex.  

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών απαιτείται η παρακολούθηση των 

πληθυσμών τους. Επομένως, είναι σημαντικό να έχουμε δεδομένα σχετικά με το είδος των 

κουνουπιών που συλλέγονται από ένα πληθυσμό, αν τα κουνούπια αυτά είναι φορείς της 

ελονοσίας και αν είναι ανθεκτικά σε εντομοκτόνα.  

 Υπάρχουν αρκετές μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι που αποσκοπούν στη λήψη των 

παραπάνω δεδομένων. Για την ταυτοποίηση του είδους του Anopheles gambiae complex η 

μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά είναι η PCR διαγνωστική μέθοδος που έχει 

αναπτυχθεί από τους Scott et al. (1993), η οποία βασίζεται σε ειδικές για τα είδη 

νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των intergenic spacers του ριβοσωμικού DNA.  

 Για την ταυτοποίηση της μοριακής μορφής Μ και S του An, gambiae s.s., έχει 

αναπτυχθεί μία PCR διαγνωστική μέθοδος που βασίζεται στην παρουσία στην Μ μοριακή 

μορφή και απουσία στην S μοριακή μορφή, του SINE200 στοιχείου (Short INterspersed 

Element, SINE) στο γενετικό τόπο S200 X6.1 (Santolamazza et al., 2008b).  

 Για την ταυτοποίηση του είδους του γένους Plasmodium, διάφορες μέθοδοι έχουν 

αναπτυχθεί που βασίζονται σε ειδικές για τα είδη νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του γονιδίου 

της μικρής υπομονάδας του ριβοσωμικού RNA, στις V7 και V8 περιοχές (McNamara et al., 

2004, McNamara et al., 2006, Mehlotra et al., 2010). 

  Στις καλά μελετημένες μεταλλαγές ανθεκτικότητας στόχου ανήκουν η kdr (knock 

down resistance), η iAChE (insensitive AchetylCholinEsterase) και η Rdl (Resistance to 

Dieldrin). Υπάρχουν διάφορες διαγνωστικές μέθοδοι που βασίζονται σε πολυμορφισμούς 

ενός νουκλεοτιδίου, για την ταυτοποίηση των κύριων μεταλλαγών kdr, L1014F και L1014S 

(Martinez-Torres et al., 1998, Ranson et al., 2000, Bass et al., 2007a), της μεταλλαγής 

iAChE, G119S (Weill et al., 2003, Bass et al., 2010b) και των μεταλλαγών Rdl, A296G και 

A296S (Du et al., 2005). 

 

2. Σκοπός   

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας πολλαπλής διαγνωστικής 

μεθόδου, η οποία θα αντικαταστήσει τις μεμονωμένες μεθόδους για  την ταυτοποίηση 

χαρακτηριστικών (είδος, μοριακή μορφή, προσβολή από πλασμώδιο ελονοσίας, παρουσία 

μεταλλαγών ανθεκτικότητας) που αφορούν τα είδη του An. gambiae complex. 
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3. Αρχή της Μεθόδου 

 Η μέθοδος στηρίζεται στην αντίδραση ενωποίησης (ligase reaction) μεταξύ δύο 

ανιχνευτών (probes) που είναι συμπληρωματικοί με το υπό μελέτη τμήμα DNA. Ο ένας από 

τους δύο ανιχνευτές είναι σημασμένος με βιοτίνη. Το νέο μόριο που προκύπτει μετά την 

αντίδραση ενωποίησης έχει ένα τμήμα συμπληρωματικό (το τμήμα αυτό περιέχεται στο 

δεύτερο ανιχνευτή) με μία νουκλεοτιδική αλληλουχία που βρίσκεται ακινητοποιημένη πάνω 

σε μία επιφάνεια (biosensor chip).  

 Οι ανιχνευτές που σχεδιάστηκαν για να ανιχνεύσουν τις μεταλλαγές ανθεκτικότητας 

(kdr, iAChE, Rdl) διαφέρουν μόνο σε μία βάση (single nucleotide polymorphism, SNP), ενώ 

οι ανιχνευτές για την ανίχνευση του είδους του An. gambiae complex, της μοριακής μορφής 

του An. gambiae s.s. και του είδους Plasmodium διαφέρουν σε περισσότερες από πέντε 

βάσεις.  

 

3.1 Περιγραφή της μεθόδου 

Η μέθοδος περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια στάδια  

 Απομόνωση γονιδιωματικού DNA από τον κεφαλοθώρακα ενός ατόμου κουνουπιού. 

  Χρήση του γονιδιωματικού DNA σε PCR αντίδραση για την ενίσχυση της περιοχής 

που μας ενδιαφέρει. 

  Το προϊόν της PCR αντίδρασης χρησιμοποιείται σε αντίδραση ενωποίησης με 

κατάλληλους ανιχνευτές (ολιγονουκλεοτίδια).  

 Αντίδραση εξωνουκλεάσης. 

 Υβριδισμός των ανιχνευτών με τα ολιγονουκλεοτίδια που βρίσκονται στην επιφάνεια 

του chip. 

 Ανίχνευση του οπτικού σήματος. 

 

 Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, το πρώτο στάδιο της μεθόδου είναι η 

απομόνωση του γονιδιωματικού DNA και η ενίσχυση της περιοχής στην οποία εμπεριέχεται 

το SNP με χρήση των κατάλληλων εκκινητών, εκ των οποίων ο ένας είναι φωσφορυλιωμένος 

στο 5’ άκρο του. Στην Εικόνα 1, 1A και 1B φαίνονται δύο προϊόντα PCR που διαφέρουν ως 

προς ένα νουκλεοτίδιο (SNP). Τα νουκλεοτίδια που είναι με κόκκινα γράμματα αποτελούν 

την τριπλέτα στην οποία εμπεριέχεται το SNP.  

 Στο δεύτερο στάδιο της μεθόδου πραγματοποιείται η αντίδραση ενωποίησης 

(Ligation Detection reaction). Στην αντίδραση αυτή χρησιμοποιείται το προϊόν που έχουμε 

πάρει προηγουμένως από την αντίδραση  PCR (κουτί πράσινου χρώματος) και κάποια ζεύγη 
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ανιχνευτών. Σε κάθε ζεύγος ο ένας ανιχνευτής αποκαλείται BioProbe (κουτί πορτοκαλί 

χρώματος) γιατί φέρει βιοτίνη (5ΒιοΤ) στο 5’ άκρο του και ο άλλος αποκαλείται ZipProbe 

(κουτί μώβ χρώματος) γιατί φέρει στο 3’ άκρο του μία αλληλουχία που είναι 

συμπληρωματική με κάποιο από τα ολιγονουκλεοτίδια (Zipcode) που είναι δεσμευμένα στην 

επιφάνεια του chip. Στο 2Α της Εικόνας 1 φαίνεται η περίπτωση που οι ανιχνευτές είναι 

πλήρως συμπληρωματικοί με μία περιοχή του προϊόντος PCR στην οποία υβριδίζουν, η 

λιγάση καταλύει την αντίδραση ενωποίησης των δύο ανιχνευτών, οπότε προκύπτει το προϊόν 

της αντίδρασης ενωποίησης (κουτί μαύρου χρώματος), το οποίο είναι ένα δίκλωνο μόριο του 

οποίου ο ένας κλώνος προέρχεται από το PCR προϊόν και ο άλλος προέρχεται από την ένωση 

των δύο ανιχνευτών. Στο 2Β παρουσιάζεται η περίπτωση που οι ανιχνευτές δεν είναι πλήρως 

συμπληρωματικοί (one nucleotide mismatch), οπότε δε γίνεται η ενωποίηση και δεν 

παίρνουμε προϊόν από την αντίδραση λιγάσης. 

  Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιείται η αντίδραση εξωνουκλεάσης στο προϊόν της 

αντίδρασης ενωποίησης. Η λάμδα εξωνουκλεάση έχει δράση 5’->3’ 

εξωδεοξυριβονουκλεάσης και δρα στα 5’ φωσφορυλιωμένα άκρα δίκλωνων μορίων DNA. 

Στο 3Α παρουσιάζεται η αντίδραση εξωνουκλεάσης όπου αποικοδομείται ο κλώνος του LDR 

προϊόντος που προέρχεται από το PCR προϊόν. Σαν τελικό προϊόν της αντίδρασης παίρνουμε 

τον κλώνο του LDR προϊόντος που αποτελείται από τους δύο ενωμένους ανιχνευτές. Στο 3Β 

παρουσιάζεται η περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αντίδραση λιγάσης. Στην περίπτωση 

αυτή η λάμδα εξωνουκλεάση αποικοδομεί τον ένα κλώνο του PCR προϊόντος όποτε σαν 

τελικό προϊόν απομένει ο ένας κλώνος του PCR προϊόντος (κουτί καφέ χρώματος) και οι 

ελεύθεροι ανιχνευτές.  

 Στο τέταρτο στάδιο πραγματοποιείται ο υβριδισμός του ZipProbe με το 

ολιγονουκλεοτίδιο Zipcode που βρίσκεται  στην επιφάνεια του chip. Στο 4Α 

πραγματοποιείται ο υβριδισμός και με αυτόν τον τρόπο, το τελικό προϊόν, έχοντας ένα 

ελεύθερο βιοτινυλιωμένο 5’ άκρο,  δεσμεύεται στη επιφάνεια του chip στο σημείο (spot) που 

βρίσκεται το συμπληρωματικό Zipcode. Στο 4Β πραγματοποιείται ο υβριδισμός και 

δεσμεύεται το Zipcode, έχοντας ένα φωσφορυλιωμένο 5’ άκρο,  στη επιφάνεια του chip στο 

σημείο (spot) που βρίσκεται το Zipcode.  

 Μετά από μία σειρά πλύσεων ώστε να απομακρυνθούν τα ελεύθερα μόρια από την 

επιφάνεια του chip, ακολουθεί στο πέμπτο στάδιο η προσθήκη του Poly-HRP 

στρεπταβιδίνης. Στην περίπτωση 5Α που υπάρχουν 5’ ελεύθερα βιοτινυλιωμένα άκρα, η 

Poly-HRP στρεπταβιδίνη συνδέεται με τη βιοτίνη και με την προσθήκη του κατάλληλου 

υποστρώματος παίρνουμε οπτικό σήμα στο ανάλογο σημείο (spot) στην επιφάνεια του chip. 

Στην περίπτωση 5Β δεν παίρνουμε κανένα σήμα. 
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Εικόνα 1: Αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου. Η περίπτωση που παρουσιάζεται βασίζεται σε ταυτοποίηση 

ενός χαρακτηριστικού βάσει πολυμορφισμού ενός νουκλεοτιδίου (SNP). 
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4.Υλικά και Μέθοδοι 

4.1 Thin-Film biosensor chips 

 Η μέθοδος που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία βασίζεται στη χρήση των Thin-

Film Biosensor Chips. Οι Thin-Film biosensors έχουν την ιδιότητα να μετατρέπουν ειδικές 

μοριακές αλληλεπιδράσεις σε οπτικό σήμα που φαίνεται με γυμνό μάτι. Η εναπόθεση μάζας 

στην επιφάνεια του thin-film μετά από συγκεκριμένη ενζυμική αντίδραση αλλάζει το μήκος 

κύματος του φωτός που αντανακλάται από το οπτικό στρώμα οδηγώντας στην αλλαγή του 

χρώματος της επιφάνειας. Κάθε chip είναι τετράγωνο (6x6 mm). Τα chips είναι διαθέσιμα 

από την εταιρία Great Basin Scientific. Αναλυτικά ο τρόπος ετοιμασίας των chips δίνεται 

στην Παράγραφο 1 του Παραρτήματος ΙΙ.   

 Η επιφάνεια του Thin-film biosensor chip που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία αποτελείται από 36 θέσεις (spots). Σε κάθε θέση έχει αποτυπωθεί ένα διαφορετικό 

ολιγονουκλεοτίδιο (Zipcode). Η ακριβής θέση του κάθε χαρακτηριστικού που μας ενδιέφερε 

να εξετάσουμε παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Σχηματική αναπαράσταση του Thin-film biosensor chip που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία. Οι πρώτες δύο στήλες αφορούν την ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα. Η τρίτη στήλη τα παράσιτα της 

ελονοσίας (Pl. falciparum 1, Pl. falciparum 2, Pl. vivax, Pl. malariae , Pl. ovale), η τέταρτη στήλη τα είδη του 

An. gambiae complex (An. gambiae s.s., An. arabiensis, An. melas και An. merus, An. quadriannulatus 1, An. 

quadriannulatus 2)  και η πέμπτη στήλη (οι πρώτες δύο θέσεις)την μοριακή μορφή (M και S) του An. gambiae 

s.s..(Ε. Μώρου, προσωπική επικοινωνία). 
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4.2 Γονιδιωματικό DNA των ειδών του Anopheles gambiae complex και 

των ειδών του γένους Plasmodium 

 Η απομόνωση του γονιδιωματικού DNA έγινε με τη μέθοδο Livak (Livak, 1984) είτε 

με το DNeasy Blood & tissue Kit της εταιρίας Qiagen (E. Μώρου, προσωπική επικοινωνία). 

 Στη συλλογή δειγμάτων μας είχαμε απομονωμένο γονιδιωματικό DNA από τα είδη 

An. gambiae, An. arabiensis, An. merus, An. melas και An. quadriannulatus. Τα διαφορετικά 

γονιδιωματικά DNA που είχαμε κάλυπταν όλους του πιθανούς γονότυπους (ομόζυγα 

ευαίσθητα, ομόζυγα ανθεκτικά, ετερόζυγα) που αφορούν τις μεταλλαγές ανθεκτικότητας 

τύπου kdr (L1014F, L1014S), ακετυλοχολινεστεράσης (G119S) και Rdl (A296G, A296S). 

Επιπλέον, συμπεριλάμβαναν τις δύο διαφορετικές μοριακές μορφές (M και S) του An. 

gambiae s.s. σε ομοζυγωτία (ΜΜ, SS) και ετεροζυγωτία (MS). Απομονωμένο γονιδιωματικό 

DNA είχαμε και από τα τέσσερα είδη του γένους Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. 

ovale και P. malariae. Τα δείγματα που διαθέταμε για να ανιχνεύσουμε το P. ovale και P. 

malariae περιείχαν και γονιδιωματικό DNA από P. falciparum επειδή η απομόνωση έγινε 

από μολυσμένο ανθρώπινο αίμα ασθενών από την Αφρική οι οποίοι συνήθως έχουν 

πολλαπλές μολύνσεις. Επιπλέον διαθέταμε δείγμα An. gambiae μολυσμένο με Pl. falciparum. 

Η απομόνωση του γονιδιωματικού DNA σε αυτήν την περίπτωση έγινε από τον 

κεφαλοθώρακα, για να είναι βέβαιο ότι το κουνούπι είναι σε μολυσματικό στάδιο και να 

αποκλείσουμε την περίπτωση ανίχνευσης του πλασμωδίου λόγω της παρουσίας του στο αίμα 

στο στομάχι του κουνουπιού.   

  

4.3 Απλή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain 

Reaction, PCR ) 

 Η αλυσιδωτή αντίδρασης πολυμεράσης στοχεύει στην ενίσχυση τμημάτων δίκλωνου 

DNA με μία αλυσιδωτή αντίδραση που καταλύεται από τη θερμοανθεκτική DNA 

πολυμεράση. Στην παρούσα εργασία το ένζυμο που χρησιμοποιήθηκε για τις απλές 

αντιδράσεις PCR ήταν η KapaTaq DNA polymerase της εταιρίας BioSystems. Τα προϊόντα 

των PCR αντιδράσεων ηλεκτροφορήθηκαν σε πηκτή αγαρόζης για τον έλεγχο των μεγεθών 

τους. 
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4.3.1 Ενίσχυση γονιδιακών τόπων που περιέχουν μεταλλαγές ανθεκτικότητας στα 

εντομοκτόνα  

 O γενετικός τόπος  voltage-gated sodium channel φέρει τις μεταλλαγές 

ανθεκτικότητας kdr. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της περιοχής που 

φέρει τις μεταλλαγές ανθεκτικότητας L1014F και L1014S είναι οι KdrF και KdrR. Το 

αναμενόμενο μέγεθος του προϊόντος ενίσχυσης των Kdr εκκινητών είναι 343 bp. Οι 

αλληλουχίες των εκκινητών και τα μεγέθη των αναμενόμενων προϊόντων δίνονται στον 

Πίνακα 1 του Παραρτήματος II. Ο τελικός όγκος της αντίδρασης PCR ήταν 50 ul ώστε να 

υπάρχει αρκετό προϊόν που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στις αντιδράσεις ενωποίησης. Οι 

εκκινητές ήταν σε τελική συγκέντρωση 0,4 μΜ κάθε ένας. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν 

95 
ο
C για 2 min, στη συνέχεια για 35 κύκλους 95 

ο
C για 30 sec, 55 

ο
C για 30 sec, 72 

ο
C για 1 

min και ακολούθησαν 72 
ο
C για 10 min. 

 Ο γονιδιακός τόπος iAChE περιέχει τη μεταλλαγή ανθεκτικότητας 

ακετυλοχολινεστεράσης (iΑChE). Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της 

περιοχής που φέρει τη μεταλλαγή ανθεκτικότητας G119S ήταν οι AcheF και AcheR (Πίνακας 

1, Παράρτημα ΙΙ). Το μέγεθος του προϊόντος είναι 367 bp. Οι συγκεντρώσεις των εκκινητών, 

ο όγκος και οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν όπως στην περίπτωση της kdr. 

 Ο γονιδιακός τόπος Rdl περιέχει τη μεταλλαγή ανθεκτικότητας στο εντομοκτόνο 

dieldrin. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της περιοχής που φέρει τις 

μεταλλαγές ανθεκτικότητας A296G και A296S ήταν οι RdlF και RdlR (Πίνακας 1, 

Παράρτημα ΙΙ). Το μέγεθος του προϊόντος είναι 391 bp. Οι συγκεντρώσεις των εκκινητών, ο 

όγκος και οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν όπως παραπάνω. 

 

4.3.2 Ενίσχυση περιοχής rDNA για την αναγνώριση των ειδών του An. gambiae 

complex 

 Τα είδη του Αn. gambiae complex (An. gambiae, An. arabiensis, An. melas, An. 

merus και An. quadriannulatus) διαφέρουν στις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των intergenic 

spacers (IGS) του ριβοσωμικού DNA. Οι universal εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ενίσχυση της μικρής υπομονάδας του 3’ άκρου της κωδικής περιοχής του 28S  και του 5’ 

άκρου του IGS ήταν οι SpeciesF, SpeciesGaArQu1R και SpeciesMelMerQu2R (Scott et al., 

1993) (Πίνακας 1, Παράρτημα ΙΙ). Τα ακριβή αναμενόμενα προϊόντα για το κάθε είδος είναι 

για το An. gambiae: 548 bp, An. arabiensis: 544 pb, An. melas: 726 bp, An. merus: 723bp και 

An. quadriannulatus: 846 bp. Οι συγκεντρώσεις των εκκινητών, ο όγκος και οι συνθήκες της 
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αντίδρασης ήταν όπως παραπάνω, με τη μόνη διαφορά ότι η θερμοκρασία υβριδισμού των 

εκκινητών ήταν στους 54 
ο
C. 

 

4.3.3 Ενίσχυση περιοχής για την αναγνώριση των μοριακών μορφών Μ και S του 

An. gambiae s.s. 

 Η M μοριακή μορφή των ειδών An. gambiae s.s. χαρακτηρίζονται από την παρουσία 

ενός SINE200 (Short INterspersed Element) στοιχείου στο γενετικό τόπο S200 X6.1. Το 

στοιχείο αυτό απουσιάζει από τη μοριακή μορφή S του An. gambiae s.s, ενώ είναι παρόν στη 

μοριακή μορφή M. Για την ενίσχυση της περιοχής αυτής στο γενετικό τόπο S200 X6.1 

χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές MSF και MSR (Santolamazza et al., 2008) (Πίνακας 1, 

Παράρτημα ΙΙ). Το αναμενόμενο μέγεθος προϊόντος για τη μοριακή μορφή Μ σε ομοζυγωτή 

κατάσταση είναι 479 bp, ενώ για τη μορφή S σε ομοζυγωτή κατάσταση είναι 249 bp. Στην 

περίπτωση της ετεροζυγωτίας παίρνουμε και τα δύο προϊόντα. Οι συγκεντρώσεις των 

εκκινητών, ο όγκος και οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν όπως στην περίπτωση της kdr, με 

τη μόνη διαφορά ότι η θερμοκρασία υβριδισμού των εκκινητών ήταν στους 54 
ο
C. 

 

4.3.6 Ενίσχυση περιοχής για την ταυτοποίηση των ειδών του γένους Plasmodium 

 Ο γενετικός τόπος που κωδικοποιεί για τη μικρή υπομονάδα του ριβοσωμικού RNA, 

παρουσιάζει στις V7 και V8 περιοχές διαφορές στις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες στα είδη του 

γένους Plasmodium (Pl. falciparum, Pl. vivax, Pl. malariae, Pl. ovale) Οι εκκινητές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της περιοχής που κωδικοποιεί για τη μικρή υπομονάδα 

του rRNA για την ταυτοποίηση των ειδών του γένους Plasmodium ήταν οι PlasmFPH και 

PlasmR (McNamara et al., 2004) (Πίνακας 1, Παράρτημα ΙΙ.). Τα ακριβή αναμενόμενα 

προϊόντα για το κάθε είδος είναι για το Pl. falciparum: 509 bp, Pl. vivax: 493 pb, Pl. 

malariae: 498 bp και Pl. ovale: 493 bp. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν στους 92 
ο
C για 2 

min, στη συνέχεια για 35 κύκλους 92 
ο
C για 30 sec, 63 

ο
C για 2 min και ακολούθησαν 63 

ο
C 

για 5 min. 

 

4.4 Πολλαπλή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Multiplex Polymerase 

Chain Reaction) 

 Πραγματοποιήσαμε την πολλαπλή PCR για να μπορέσουμε σε μία αντίδραση να 

ενισχύσουμε όλες εκείνες τις περιοχές που χρειαζόμαστε για την ταυτόχρονη ταυτοποίηση 

των χαρακτηριστικών. Tο Qiagen Multiplex PCR kit που χρησιμοποιήσαμε είναι 
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σχεδιασμένο για πολλαπλές PCR αντιδράσεις. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

πολλαπλή PCR είναι οι ίδιοι με εκείνους της απλής.  Στον Πίνακα 2 Παραρτήματος ΙΙ 

δίνονται οι συγκεντρώσεις και ποσότητες των αντιδρώντων που χρησιμοποιήθηκαν. Οι 

συνθήκες της αντίδρασης ήταν στους 94 
ο
C για 15 min, στη συνέχεια για 35 κύκλους 94 

ο
C 

για 30 sec, 55 
ο
C για 90 sec, 72 

ο
C για 90 sec και ακολούθησαν 72 

ο
C για 10 min. Τα 

προϊόντα των PCR αντιδράσεων ηλεκτροφορήθηκαν σε πηκτή αγαρόζης  για τον έλεγχο των 

μεγεθών τους. 

   

4.5 Απλή Αντίδραση Ενωποίησης (Ligase Detection Reaction, LDR) 

 Για την εκτέλεση των αντιδράσεων ενωποίησης χρησιμοποιήθηκε η Ampligase 

Thermostable DNA Ligase της εταιρείας Epicentre. Σε κάθε απλή αντίδραση ενωποίησης 

χρησιμοποιήθηκε ένα σετ από ανιχνευτές Zip (ZipProbe) και ένα από ανιχνευτές Bio 

(BioProbe). Στους πίνακες που δίνονται παρακάτω, με τις αλληλουχίες των ανιχνευτών, το 

τμήμα που είναι υπογραμμισμένο με πράσινο χρώμα αποτελεί τη συμπληρωματική 

αλληλουχία στο Zipcode ολιγονουκλεοτίδιο. Τα νουκλεοτίδια που είναι υπογραμμισμένα με 

κόκκινο χρώμα σχηματίζουν την τριπλέτα στην οποία βρίσκεται το SNP. Σε κάθε αντίδραση 

προστέθηκαν 30~50 ng από το προϊόν της απλής PCR αντίδρασης. Ο τελικός όγκος της κάθε 

αντίδρασης ήταν στα 20 ul. Σε κάθε αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν 2 units ενζύμου, 2 pmoles 

από κάθε Ζip ανιχνευτή και 4 pmoles κάθε Bio ανιχνευτή.  Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν 

στους 95 
ο
C για 5 min, στη συνέχεια για 25 κύκλους 95 

ο
C για 30 sec, 61 

ο
C για 2 min και 

ακολούθησαν 95 
ο
C για 5 min. 

 

3.5.1 Ανίχνευση των μεταλλαγών ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα 

 Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στην αντίδραση ενωποίησης για την 

ανίχνευση της μεταλλαγής ανθεκτικότητας kdr L1014F και L1014S δίνονται στον Πίνακα 1. 

Στη συνέχεια, λόγω προβλημάτων ειδικότητας που προέκυψαν οι ανιχνευτές αυτοί 

επανασχεδιάστηκαν με βάση εκείνους που είχαν σχεδιαστεί από τους Lynd et al. (2005). Οι 

νέοι ανιχνευτές δίνονται στον Πίνακα 2.  

Πίνακας 1: Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των 

μεταλλαγών ανθεκτικότητας kdr L1014F, L1014S. 

Ανιχνευτής 

Zip1KdrPhe 5’-/5Phos/TGTCGTAAGTAATGCAAATTAACATGTGGCGAGAGTGTCTCGTCGATCATC-3’ 

Zip2KdrLeu 5’-/5Phos/AGTCGTAAGTAATGCAAATTAACATGATCTTGCGCGGCAGCTCGTCGACCG-3’ 
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Zip3KdrSer 5’-/5Phos/CAGTCGTAAGTAATGCAAATTAACATGAAAGCGGGCGGCGATCGCGAATGTC-3’ 

Zip4KdrLeuSer 5’-/5Phos/TAGTCGTAAGTAATGCAAATTAACATGAGATTGGGATGCGGTCGCGATACCG-3’ 

BioKdrLeuPhe 5’/5BioTEG/ TCTTGGCCACTGTAGTGATAGGAAATTT-3’ 

BioKdrLeuSer 5’/5BioTEG/TTCTTGGCCACTGTAGTGATAGGAAATT-3’ 

 

Πίνακας 2: Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των επανασχεδιασμένων ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανίχνευση των μεταλλαγών ανθεκτικότητας kdr L1014F, L1014S 

Ανιχνευτής 

Zip1KdrPheHOLA  5’-/5Phos/ACAGCATTCATTACGTTTAATGGCGAGAGTGTCTCGTCGATCATC-3’ 

Zip2KdrLeuHOLA  5’-/5Phos/TCAGCATTCATTACGTTTAΑATCTTGCGCGGCAGCTCGTCGACCG-3’ 

 Zip3KdrSerHOLA  5’-/5Phos/GTCAGCATTCATTACGTTTAAAAGCGGGCGGCGATCGCGAATGTC-3’ 

Zip4KdrLeuSerHOLA  

) 

5’-/5Phos/ATCAGCATTCATTACGTTTAAGATTGGGATGCGGTCGCGATACCG-3’ 

BioKdrEastHOLA 5’-/5BioTEG/GTGACATCACTATCCTTTAA-3’ 

BioKdrWestHOLA 5’-/5BioTEG/TGACATCACTATCCTTTAAA-3’ 

 

 Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση ενωποίησης για την ανίχνευση 

της μεταλλαγής ανθεκτικότητας iAChE δίνονται στον Πίνακα 3.  

 

Πίνακας 3: Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της 

μεταλλαγής ανθεκτικότητας iAChE G119S. 

Ανιχνευτής 

Zip5AcheGly 5’-/5Phos/ GGCTTCTACTCCGGCAGAGGATCTGTAGCGCCTCTTCGAGC-3’ 

Zip6AcheSer 5’-/5Phos/ AGCTTCTACTCCGGCACGAACTCGAAGCCGAGCTGGCGGTG-3’ 

BioAche 5’/5BioTEG/ GGCCGTCATGCTGTGGATCTTCGGCGGC-3’ 

 

 Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στην αντίδραση ενωποίησης για την 

ανίχνευση της μεταλλαγής ανθεκτικότητας Rdl δίνονται στον Πίνακα 4. Οι ανιχνευτές αυτοί 

επανασχεδιάστηκαν για την αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων εξειδίκευσης που 

προέκυψαν. Συγκεκριμένα, οι νεές αλληλουχίες τους ήταν μειωμένες σε μέγεθος. Οι νέοι 

ανιχνευτές δίνονται στον Πίνακα 5. 
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Πίνακας 4: Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των 

μεταλλαγών ανθεκτικότητας Rdl A296G και A296S. 

Ανιχνευτής 

Zip7RdlAla 5’-/5 Phos/ CATTAGGTGTAACTACTGTCTTGACAGTGGTCCATCACAAACAGGGAGTCG 3’ 

Zip8RdlGly 5’-/5 Phos/ GATTAGGTGTAACTACTGTCTTGACACTTGAGCGATGACGGACGGGAAAAG 3’ 

Zip9RdlAlaS 5’-/5 Phos/ GCATTAGGTGTAACTACTGTCTTGACAAGTTGGGGATCTGTAGACCCAGCC 3’  

Zip10RdlSer 5’-/5 Phos/ TCATTAGGTGTAACTACTGTCTTGACGATCGGCCGGTGAAGCGAAAGGTTC 3’  

BioRdlAGly 5’/5BioTEG/ AATAGAAATGATACACCAGCACGTGTTG 3’ 

BioRdlASer 5’/5BioTEG/AAATAGAAATGATACACCAGCACGTGTT 3’ 

 

 

Πίνακας 5: Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των επανασχεδιασμένων (μειωμένο μέγεθος) ανιχνευτών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των μεταλλαγών ανθεκτικότητας Rdl A296G και A296S 

Ανιχνευτές 

Zip7RdlAlaSm 5’-/5 Phos/ CATTAGGTGTAACTACTGTCGTGGTCCATCACAAACAGGGAGTCG 3’ 

Zip8RdlGlySm 5’-/5 Phos/ GATTAGGTGTAACTACTGTCCTTGAGCGATGACGGACGGGAAAAG 3’ 

Zip9RdlAlaSSm 5’-/5 Phos/ GCATTAGGTGTAACTACTGTAAGTTGGGGATCTGTAGACCCAGCC 3’  

Zip10RdlSerSm 5’-/5 Phos/ TCATTAGGTGTAACTACTGTGATCGGCCGGTGAAGCGAAAGGTTC 3’  

BioRdlAGlySm 5’/5BioTEG/ TGATACACCAGCACGTGTTG 3’ 

BioRdlASerSm 5’/5BioTEG/ ATGATACACCAGCACGTGTT 3’ 

 

4.5.2 Ταυτοποίηση του είδους του An. gambiae complex 

 Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση ενωποίησης για την ανίχνευση 

του είδους του An. gambiae complex δίνονται στον Πίνακα 6.  

 

Πίνακας 6: Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν για την  ταυτοποίηση των 

ειδών του An. gambiae complex. 

Ανιχνευτής 

ZIP16gambiae 5’-/5Phos/CWACAACACCATCATGTGCATCGCATCGTGATGGCGTAAGCTCC-3’ 

ZIP17arabiensis 5’-/5Phos/CAACACCATCATGTGCAACGGGGAAACTCCGCACCGCCACG-3’ 

ZIP18mermel 5’-/5Phos/CAGTGACCAACCCACTCCCTTGATAGGTTTGGCCAGTGCGTTGGATCG-3’ 

ZIP19quadrA 5’-/5Phos/CAGTACCTATTACCGTGTCGACAACCCGGTTGGAGGATTCAG-3’ 

ZIP20quadrB 5’-/5Phos/CAACACCATCATATGTGCCCAAAAGCTTTACGCCAGCGCCGAA-3’ 

BIOgamara 5’-/5BioTEG/TGTTAACCGAACATGGT-3’ 
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BIOmermel 5’-/5BioTEG/TGCAACAAGCTTCAC-3’ 

BIOquadrA 5’-/5BioTEG/TGAGTCAAGCTTCAC-3’ 

BIOquadrB 5’-/5BioTEG/TTAACCGAACATGGT-3’  

 

4.5.5 Ταυτοποίηση της μοριακής μορφής (Μ/S) του είδους An. gambiae 

 Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση ενωποίησης για την ανίχνευση 

της μοριακής μορφής M ή S ή M/S (ετεροζυγωτία) του An. gambiae s.s. δίνονται στον 

Πίνακα 7.  

 

Πίνακας 7: Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν για την  ταυτοποίηση του 

μοριακού τύπου του An. gambiae s.s.. 

Ανιχνευτής 

ZIP21Mform  5’-/             5’    5’-/5Phos/TCAATTTTTTAACTATTTAGACTATTCTTCTTCCCGTACCCTTCCGCTGGAGATTTAC-3’ 

ZIP22Sform  5’-/             5’-       5’-/5Phos/TCAATTTTTTAACTATTGAGACTATTAAACATCAGATCGGTGAGCAGTTCAAAGCCGG-3’ 

BIOM/S  5’-5’/5BioTEG/TGCTACCACCAAAATACATGAAAT-3’ 

 

4.5.6 Ταυτοποίηση του είδους του γένους Plasmodium 

 Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση ενωποίησης για την ανίχνευση 

του είδους του γένους Plasmodium δίνονται στον Πίνακα 8.  

Πίνακας 8: Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν για την  ταυτοποίηση των 

ειδών του γένους Plasmodium. 

Ανιχνευτής 

ZIP11falcip1 5 ’-/       5’-/5Phos/ATATAAAATCAACATTCCCTAAGAAATGCTACAGATGGTGATCCCGCGCGTGCCGAAA-3’ 

 ZIP12falcip2 5’-/5Phos/AAGTCACCTCGAAAGATGACTTTTGGATTGCACCGTCAGCACCACCGAG-3΄ 

ZIP13vivax 5’-/5Phos/ GAATAAACTCCGAAGAGAAAATTCTTATTTTTCCCAGGACGGCGCTGGCACGTTGA-3’ 

ZIP14malariae 5’-/5Phos/ AAGAAACACTCATATATAAGAATGTCTCTTCGGCGTCCACGTCGAGTTCCTTCGC-3’ 

ZIP15ovale 5’-/5Phos/ GAAATTTCCCCGAAAGGAATTTTCTTATGTGCGCCCGAGATCGGTATCCCCG-3’ 

BIOparasites 5’/5BioTEG/CATAAGGYACTGAAGGAAGCWATCTAA-3’ 

BIOparasitesfalc

ip1 

5’/5BioTEG/CATAAGGTACTGAAGGAAGCAATTCTA-3’ 
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4.6 Πολλαπλή Αντίδραση Ενωποίησης 

Χρησιμοποιήσαμε την πολλαπλή αντίδραση ενωποίησης ώστε να μπορέσουμε με μία 

αντίδραση να ανιχνεύσουμε όλα τα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν. Για την εκτέλεση 

των πολλαπλών αντιδράσεων ενωποίησης χρησιμοποιήθηκε η Ampligase Thermostable DNA 

Ligase της εταιρείας Epicentre. Σε κάθε πολλαπλή αντίδραση ενωποίησης χρησιμοποιήθηκαν 

όλοι οι ανιχνευτές. Σε κάθε αντίδραση προστέθηκαν 30~50 ng από κάθε προϊόν της 

πολλαπλής PCR αντίδρασης και 2 units ενζύμου. Ο τελικός όγκος της κάθε αντίδρασης ήταν 

στα 40 ul. Οι ακριβείς συγκεντρώσεις των ανιχνευτών δίνονται στον Πίνακα 3 του 

Παραρτήματος ΙΙ. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν όπως και στην απλή αντίδραση 

ενωποίησης, στους 95 
ο
C για 5 min, στη συνέχεια για 25 κύκλους 95 

ο
C για 30 sec, 61 

ο
C για 

2 min και ακολούθησαν 95 
ο
C για 5 min. 

 

4.7 Αντίδραση λάμδα εξωνουκλεάσης 

Η λάμδα εξωνουκλεάση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Lambda Exonuclease της εταιρείας 

Epicentre. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση της λάμδα 

εξωνουκλεάσης δίνονται στον Πίνακα 9. Η επώαση της αντίδρασης έγινε για 5 min στους 37 

ο
C. 

Πίνακας 9: Συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση της λάμδα 

εξωνουκλεάσης 

Αντιδραστήριο Αρχική 

συγκέντρωση 

Τελική 

συγκέντρωση 

Όγκος 

LDR product   3 ul 

lambdaΕχο 5 units/ul 0,1 units/ ul 0,4 ul 

 

4.8 Εφαρμογή της μεθόδου 

Η διαδικασία που ακολουθείται από την αρχή ως το τέλος της μεθόδου είναι η παρακάτω:  

 Απομόνωση γονιδιωματικού DNA από την περιοχή του κεφαλοθώρακα του 

κουνουπιού. 

 Ενίσχυση των περιοχών που μας ενδιαφέρουν με τους κατάλληλους εκκινητές. 

 Διεξαγωγή αντίδρασης ενωποίησης με χρήση του PCR προϊόντος και των 

κατάλληλων ανιχνευτών. 

 Επεξεργασία του προϊόντος της αντίδρασης ενωποίησης με το ένζυμο λάμδα 

εξωνουκλεάση. 



55 

 

 1-10 ul του προϊόντος αναμιγνύονται με 100 ul Hybridization buffer και 

μεταφέρονται στο chip το οποίο βρίσκεται σε πηγαδάκι του 96-square-well microtiter 

plate. Ακολουθεί επώαση στους 55 
ο
C για 30 min. 

 H επιφάνεια του chip ξεπλένεται 4 φορές με Wash Buffer A και 4 φορές με Wash 

buffer B.  

 Προστίθενται ~125 ul Poly-HRP Streptavidin σε αραίωση 1:2000.  Ακολουθεί 

επώαση για 8 - 10 min σε RT. 

 H επιφάνεια του chip ξεπλένεται 4 φορές με Wash Buffer B. 

 Προστίθεται  ~125 ul TMB small particle one component HRP membrane substrate. 

Ακολουθεί επώαση 4 – 10 min σε RT. 

 Η επιφάνεια του chip ξεπλένεται δύο φορές με Millipore H2O και 2 φορές με 

μεθανόλη. Το chip αφήνεται μερικά λεπτά σε RT για να στεγνώσει η επιφάνεια του. 

 Αναγνώριση του οπτικού σήματος που υπάρχει στην επιφάνεια του chip. 

 

4.8.1 Διαλύματα  

Η σύσταση των διαλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν δίνεται στους παρακάτω πίνακες.  

 

20x SSC 

Αντιδραστήριο Sodium chloride Sodium citrate ddH2O 

Ποσότητα 175.3 gr 88.2 gr Up to 1 lt 

Ρύθμιση του pH του διαλύματος στο 7 

 

ATC block 

Αντιδραστήριο NaOH 10 N Casein ProClin300 Mol. grade deionized H2O 

Ποσότητα 1.5 ml 1.25 gr 0.015 ml Up to 50 ml 

Ρύθμιση του pH του διαλύματος στο 7 

 

Wash buffer A 

Αντιδραστήριο 20x SSC 10% SDS ddH2O 

Όγκος (ml) 20  40 3940 

 

Wash buffer B 
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Αντιδραστήριο 20x SSC ddH2O 

Όγκος (ml) 20  3980 

 

 

Hybrization buffer 

Αντιδραστήριο 20x SSC 10% SDS ATC block ddH2O 

Όγκος (ml) 31.25  1.25 0.625 91.88 

 

 

5. Αποτελέσματα 

 Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας εργασίας, έχοντας δείγματα στη 

διάθεσή μας των οποίων τα χαρακτηριστικά γνωρίζαμε, αρχικά εξετάσαμε κάθε 

χαρακτηριστικό μεμονωμένα ώστε να πάρουμε για το καθένα το αντίστοιχο PCR προϊόν και 

στη συνέχεια να ελέγξουμε μέσω της αντίδρασης ενωποίησης με συγκεκριμένους ανιχνευτές 

αν μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα χαρακτηριστικά μεμονωμένα. Στη συνέχεια ελέγξαμε αν 

μπορούμε να πάρουμε προϊόντα ταυτόχρονης ενίσχυσης όλων των γενετικών τόπων που μας 

ενδιαφέρουν ώστε να οδηγηθούμε τελικά στην ταυτόχρονη ανίχνευση όλων των 

χαρακτηριστικών που μας ενδιαφέρουν σε Thin-film biosensor chips.   

 

5.1 Ενίσχυση περιοχών που περιέχουν τους δείκτες που μας ενδιαφέρουν  

 

5.1.1 Ανίχνευση μεταλλαγών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στα 

εντομοκτόνα 

 Με αντιδράσεις PCR ενισχύσαμε όλες τις διαφορετικές περιοχές  στο γονιδίωμα 

κουνουπιών An. gambiae s.s. που σχετίζονται με τους τύπους ανθεκτικότητας στα 

εντομοκτόνα που μας ενδιαφέρουν. Τα δείγματα κουνουπιών που χρησιμοποιήσαμε 

περιλάμβαναν όλους τους δυνατούς γονότυπους ευαισθησίας και ανθεκτικότητας σε 

εντομοκτόνα για τους γενετικούς τόπους που εξετάσαμε. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται τα 

προϊόντα των PCR αντιδράσεων που έγιναν για την ενίσχυση τμήματος του γενετικού τόπου 

voltage-gated sodium channel, για την ανίχνευση των μεταλλαγών kdr. Στην Εικόνα 4  

παρουσιάζονται τα προϊόντα των PCR αντιδράσεων που έγιναν για την ενίσχυση τμήματος 
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του γενετικού τόπου iAChE και στην Εικόνα 5  παρουσιάζονται τα προϊόντα των PCR 

αντιδράσεων που έγιναν για την ενίσχυση τμήματος του γενετικού τόπου Rdl.  

 Τα PCR προϊόντα ηλεκτροφορήθηκαν σε πηκτή αγαρόζης 1,5 %. Τα αναμενόμενα 

μεγέθη των προϊόντων είναι 343 bp για το γενετικό τόπο voltage-gated sodium channel, 367 

bp για το γενετικό τόπο iAChE και 391bp  για το γενετικό τόπο Rdl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Προϊόντα των  PCR αντιδράσεων που έγιναν για την ενίσχυση περιοχής του γενετικού τόπου 

iAChE σε δείγματα An. gambiae. Το μέγεθος του προϊόντος που ενισχύθηκε ήταν στα 367 bp. Τα δείγματα 1-6 

αντιπροσωπεύουν όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις όσων αφορά την ομοζυγωτία/ετεροζυγωτία στην 

παρουσία/απουσία γονότυπου ανθεκτικότητας. Το δείγμα 7 είναι ο αρνητικός μάρτυρας. DNA ladder: λPstI. 

Εικόνα 3: Προϊόντα των  PCR αντιδράσεων που έγιναν για την ενίσχυση περιοχής του γενετικού τόπου kdr σε 

δείγματα An. gambiae. Το μέγεθος του προϊόντος που ενισχύθηκε ήταν στα 343 bp. Τα δείγματα 1-6 

αντιπροσωπεύουν όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις όσων αφορά την ομοζυγωτία/ετεροζυγωτία στην 

παρουσία/απουσία γονότυπου ανθεκτικότητας. Το δείγμα 7 είναι ο αρνητικός μάρτυρας.  DNA ladder: λPstI. 
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 Όπως φαίνεται από τις Εικόνες 3, 4 και 5, όλα τα δείγματα που χρησιμοποιήσαμε 

έδωσαν προϊόν ενίσχυσης, του οποίου το μέγεθος ήταν το αναμενόμενο σε σχέση με τους 

εκκινητές που χρησιμοποιήσαμε κάθε φορά. 

 

5.1.2 Ταυτοποίηση του είδους του Anopheles gambiae complex  

 Από τις αντιδράσεις PCR για την ενίσχυση της περιοχής του intergenic spacer του 

ριβοσωμικού DNA σε δείγματα που αντιπροσωπεύουν όλα τα διαφορετικά είδη του An. 

gambiae, πήραμε τα προϊόντα τις Εικόνας 6. Τα μεγέθη των προϊόντων της αντίδρασης για το 

κάθε είδος είναι: An. arabiensis: 544 bp, An. gambiae: 548 bp, An. melas: 726 bp, An. merus: 

723 bp και An. quadriannulatus: 846 bp.  Τα προϊόντα αναλύθηκαν σε πηκτή αγαρόζης 1,5 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Προϊόντα των  PCR αντιδράσεων που έγιναν για την ενίσχυση περιοχής του γενετικού τόπου Rdl σε 

δείγματα An. gambiae. Το μέγεθος του προϊόντος που ενισχύθηκε ήταν στα 391 bp. Τα δείγματα 1-7 

αντιπροσωπεύουν όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις όσων αφορά την ομοζυγωτία/ετεροζυγωτία στην 

παρουσία/απουσία γονότυπου ανθεκτικότητας. Το δείγμα 8 είναι ο αρνητικός μάρτυρας. DNA ladders: PstI. 

Εικόνα 6: Προϊόντα των  PCR αντιδράσεων που έγιναν για την ενίσχυση περιοχής των  intergenic spacers του 

ριβοσωμικού DNA σε δείγματα του An. gambiae complex. Τα δείγματα με τη σειρά είναι: 1: An. arabiensis, 2: 

An. gambiae, 3: An. melas, 4: An. merus, 5: An. Quadriannulatus, 6: αρνητικός μάρτυρας. DNA Ladder: 

Generuler 100 bp. 
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Όλα τα δείγματα έδωσαν προϊόν ενίσχυσης με το αναμενόμενο μέγεθος για το είδος του An. 

gambiae complex που αντιπροσώπευαν. 

 

5.1.3 Ταυτοποίηση της μοριακής μορφής του An. gambiae s.s. 

 Από την ενίσχυση του γενετικού τόπου S200 X6.1 σε δείγματα An. gambiae s.s. S, M 

και M/S μοριακής μορφής πήραμε τα προϊόντα τις Εικόνας 7. Τα μεγέθη των προϊόντων της 

αντίδρασης για κάθε μοριακή μορφή είναι An. gambiae S form: 249 bp, An. gambiae M form: 

479bp και An. gambiae M/S form: 249 και 479 bp.  Τα PCR προϊόντα αναλύθηκαν σε πηκτή 

αγαρόζης 1,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι αντιδράσεις PCR έδωσαν τα προϊόντα που αναμένονταν για κάθε δείγμα, όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 7. Από τα μεγέθη των προϊόντων φαίνεται ξεκάθαρα η παρουσία 

του SINE200 στοιχείου στο δείγμα An. gambiae M form, και η απουσία του στο An. gambiae 

S form. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι σε δείγματα που βρίσκονται σε ετεροζυγωτή κατάσταση 

δίνουν και τα δύο προϊόντα.  

 

5.1.4 Ταυτοποίηση του είδους του γένους Plasmodium 

 Τα προϊόντα που πήραμε από την ενίσχυση τμήματος της περιοχής που κωδικοποιεί 

για τη μικρή υπομονάδα του ριβοσωμικού RNA σε δείγματα από όλα τα είδη του γένους 

Plasmodium που μας ενδιαφέρουν, δίνονται στην Εικόνα 8. Τα δείγματα μας περιλάμβαναν 

Εικόνα 7: Προϊόντα PCR αντιδράσεων που έγιναν για την ενίσχυση περιοχής στο γενετικό τόπο S200 X6.1 

σε δείγματα An. gambiae s.s. διαφορετική μοριακής μορφής. Τα δείγματα με τη σειρά είναι: 1:An. gambiae 

M form, 2: An. gambiae S form, 3: An. gambiae M/S form, 4: αρνητικός μάρτυρας. DNA Ladder : Biolabs 

100bp DNA ladder 
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όλα τα διαφορετικά είδη του γένους Plasmodium και επιπλέον ένα δείγμα An. gambiae 

μολυσμένο με P. falciparum και ένα δείγμα An. gambiae μολυσμένο με P. vivax. Τα μεγέθη 

των προϊόντων που αναμένονται είναι 509 bp για το P. falciparum, 493 bp για το P. vivax, 

493 bp για το P. ovale και 498 bp για το P. malariae. Τα PCR προϊόντα αναλύθηκαν σε 

πηκτή αγαρόζης 1,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα προϊόντα που πήραμε αντιπροσωπεύουν τα μεγέθη που περιμέναμε για κάθε δείγμα.  

 

5.2 Πολλαπλή ενίσχυση περιοχών που περιέχουν τους δείκτες που μας 

ενδιαφέρουν 

 Χρησιμοποιώντας όλους τους εκκινητές μαζί, προχωρήσαμε σε μία πολλαπλή 

αντίδραση PCR για την ταυτόχρονη ενίσχυση των περιοχών που απαιτούνται για την 

ανίχνευση των μεταλλαγών ανθεκτικότητας (kdr (L1014F, L1014S), iAChe (G119S) και Rdl 

(A296G, A296S)), του είδους του An. gambiae complex, της μοριακής μορφής του είδους An. 

gambiae complex και του είδους του γένους Plasmodium. Στην Εικόνα 9 παρουσιάζονται τα 

PCR προϊόντα τα οποία αναλύθηκαν σε πηκτή αγαρόζης 2 %.  

 Τα δείγματα που χρησιμοποιήσαμε αντιπροσώπευαν όλα τα διαφορετικά είδη του An. 

gambiae complex, τις δύο διαφορετικές μοριακές μορφές του An. gambiae s.s., κάποιους από 

τους γονότυπους ανθεκτικότητας, και δείγμα An. gambiae μολυσμένο με P. falciparum. 

Εικόνα 8: Προϊόντα PCR αντιδράσεων που έγιναν για την ενίσχυση περιοχής στο γενετικό τόπο που 

κωδικοποιεί για τη μικρή υπομονάδα του ριβοσωμικού RNA στα είδη του γένους Plasmodium.. Τα δείγματα 

με τη σειρά στην εικόνα 8Α είναι: 1,2- P. malariae, 3,4- P. ovale, 5- P. vivax, 6- Pl. falciparum, 7- αρνητικός 

μάρτυρας. DNA ladder: λPstI. Στην εικόνα 8Β: 1- An. gambiae μολυσμένο με P.falciparum, 2- An. gambiae 

μολυσμένο με P. vivax, 3- αρνητικός μάρτυρας. DNA ladder: HyperLadder IV. 
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Επιπλέον περιλάμβαναν δείγματα από γονιδιωματικό DNA Αn. gambiae αναμιγμένο με 

γονιδιωματικό DNA από P. falciparum σε τρεις διαφορετικές αναλογίες (10:1, 5:1, 2:1) 

 Ο αριθμός και το μέγεθος των προϊόντων που περιμένουμε να ενισχυθούν για κάθε 

δείγμα δίνονται στον Πίνακα 10.  

 

Πίνακας 10: Ο αριθμός των αναμενόμενων προϊόντων και μεγεθών τους από την πολλαπλή (ενίσχυση 

γενετικών τόπων για ταυτοποίηση είδους, μοριακής μορφής, παρουσία πλασμωδίου ελονοσίας και μεταλλαγών 

ανθεκτικότητας kdr, AChE και Rdl ) PCR αντίδραση, για κάθε δείγμα που χρησιμοποιήθηκε. 

Δείγμα 
Αριθμός και μέγεθος (bp) 

προϊόντων  

An. arabiensis 4 ζώνες: 343, 367, 391, 544 

An. gambiae S form 5  ζώνες : 343, 367, 391, 548, 249 

An. gambiae M form 5  ζώνες : 343, 367, 391, 548, 479 

An. melas 4  ζώνες : 343, 367, 391, 726 

An. merus 4  ζώνες  343, 367, 391, 723 

An. quadriannulatus 4  ζώνες : 343, 367, 391, 846 

An. gambiae S form infected with Plasmodium falciparum 6  ζώνες : 343, 367, 391, 548, 249, 509 

An. gambiae M form gDNA + Pl. falciparum gDNA (ratio 10:1) 6  ζώνες : 343, 367, 391, 548, 479, 509 

An. gambiae M form gDNA + Pl. falciparum gDNA  ) (Ratio 5:1) 6  ζώνες : 343, 367, 391, 548, 479, 509 

An. gambiae M form gDNA + Pl. falciparum gDNA  ) (Ratio 2:1) 6  ζώνες : 343, 367, 391, 548, 479, 509 

Αρνητικός Μάρτυρας  
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 Οι PCR αντιδράσεις σε όλα τα δείγματα έδωσαν τα χαρακτηριστικά προϊόντα 

ενίσχυσης των γενετικών τόπων voltage-gated sodium channel, iAChE και Rdl,  του είδους 

του An. gambiae complex, τη μοριακή μορφή του An. gambiae s.s.. Στα δείγματα που είχαμε 

αναμίξει το γονιδιωματικό DNA Αn. gambiae με εκείνο του P. falciparum πήραμε επιπλέον 

και το προϊόν ενίσχυσης για το είδος P. falciparum.  Απουσίαζε το χαρακτηριστικό προϊόν 

του είδους P. falciparum στο μολυσμένο An. gambiae δείγμα. 

 Στην πορεία των πειραμάτων βάλαμε και πολλαπλές PCR αντιδράσεις για την 

ταυτόχρονη ανίχνευση του είδους του An. gambiae complex, της μοριακής μορφής του Αn. 

gambiae s.s. και του είδους του γένους Plasmodium. Στον Πίνακα 11 δίνεται ο αριθμός και το 

μέγεθος των προϊόντων που περιμέναμε για κάθε δείγμα. Tα προϊόντα που πήραμε από αυτή 

τη σειρά PCR αντιδράσεων δίνονται στην Εικόνα 10. Η ανάλυσή τους έγινε σε 2% πηκτή 

αγαρόζης.  

 

Εικόνα 9: Προϊόντα των πολλαπλών PCR αντιδράσεων που έγιναν για την ταυτόχρονη ενίσχυση όλων των 

προς ανίχνευση χαρακτηριστικών που μας ενδιαφέρουν. Τα δείγματα με τη σειρά είναι: 1- An. arabiensis, 2- 

An. gambiae S form, 3- An. gambiae M form, 4,5- An. Melas, 6- An. merus, 7,8- An. quadriannulatus, 9- An. 

gambiae S form μολυσμένο με P. falciparum, 10,11,12- An. gambiae M form gDNA αναμιγμένο με P. 

falciparum gDNA σε αναλογία 10:1, 5:1, 2:1 αντίστοιχα. DNA ladder: HyperLadderIV   
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Πίνακας 11: Ο αριθμός των αναμενόμενων προϊόντων και μεγεθών τους από την πολλαπλή PCR αντίδραση 

(ενίσχυση γενετικών τόπων για ταυτοποίηση είδους, μοριακής μορφής, παρουσία πλασμωδίου ελονοσίας) για 

κάθε δείγμα που χρησιμοποιήθηκε. 

Δείγμα Αριθμός και μέγεθος (bp) προϊόντων 

An. arabiensis 1 ζώνες: 544 

An. gambiae S form 2 ζώνες: 548, 249 

An. gambiae M form 2 ζώνες: 548, 479 

An. gambiae M/S form 3 ζώνες: 548, 479, 249 

An. melas 1 ζώνες: 726 

An. merus 1 ζώνες: 723 

An. quadriannulatus 1 ζώνες: 846 

An. gambiae S form infected with P. falciparum 3 ζώνες: 548, 249, 509 

An. arabiensis infected with P. falciparum 3 ζώνες: 548, 249, 509 

Αρνητικός Μάρτυρας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι PCR αντιδράσεις σε όλα τα δείγματα έδωσαν τα χαρακτηριστικά προϊόντα είδους 

του An. gambiae complex. Η ζώνη ενίσχυσης για την ανίχνευση της μοριακής μορφής του 

An. gambiae s.s. παρατηρείται σε όλα τα δείγματα που αναμένεται εκτός από το δείγμα An. 

gambiae που είναι μολυσμένο με Pl. falciparum (δείγμα 8). Στο δείγμα P. falciparum (δείγμα 

10) παίρνουμε τη ζώνη του Plasmodium, η οποία όμως απουσιάζει από τα μολυσμένα με P. 

falciparum δείγματα (δείγματα 8 και 9). 

Εικόνα 10: Προϊόντα των πολλαπλών PCR αντιδράσεων που έγιναν για την ταυτόχρονη ενίσχυση των 

περιοχών που απαιτούνται για την ανίχνευση του είδους του An. gambiae complex, της μοριακής μορφής του 

An. gambiae s.s. και του είδους Plasmodium . Τα δείγματα με τη σειρά είναι: 1- An. arabiensis, 2- An. 

gambiae S form, 3- An. gambiae M form, 4- An. gambiae M/S form ,5- An. Melas, 6- An. merus, 7- An. 

quadriannulatus, 8- An. gambiae S form μολυσμένο με P. falciparum, 9 - An. Arabiensis  μολυσμένο με P. 

falciparum, 10- P. falciparum, 11- Αρνητικός Μάρτυρας. DNA ladder:GeneRuler 100bp.   
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5.3 Ανίχνευση χαρακτηριστικών με οπτική απεικόνιση σε Thin-film 

biosensor chip  

 Τα προϊόντα των παραπάνω PCR αντιδράσεων χρησιμοποιήθηκαν σε αντιδράσεις 

ενωποίησης με τους κατάλληλους ανιχνευτές, και στη συνέχεια στην οπτική ανίχνευση των 

χαρακτηριστικών που μας ενδιαφέρουν, με υβριδισμό σε Thin-film biosensor chips.  

 

5.3.1 Ανίχνευση μεταλλαγών ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα 

 Στην Εικόνα 11 παρουσιάζεται σχηματικά η οπτική ανίχνευση των μεταλλαγών 

ανθεκτικότητας kdr (L1014F, L1014S) όταν στην αντίδραση ενωποίησης χρησιμοποιήσαμε 

τους ανιχνευτές του Πίνακα 1, που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ανιχνεύτηκαν με επιτυχία οι τρεις από τους πέντε γονότυπους που ελέγχθηκαν. Το 

σήμα που πήραμε στα δείγματα An. gambiae ετερόζυγο για τους ανθεκτικούς 

αλληλόμορφους 1014F και 1014S (δείγμα 1) και Αn. gambiae ομόζυγο για τον ανθεκτικό 

αλληλόμορφο 1014F (δείγμα 2) δεν ήταν το σωστό. Τα υπόλοιπα τρία δείγματα (δείγματα 3, 

4 και 5) ανιχνεύτηκαν σωστά. 

 Στη συνέχεια, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του λανθασμένου 

σήματος χρησιμοποιήσαμε τους ανιχνευτές του Πίνακα 2. Στην Εικόνα 12 παρουσιάζεται 

σχηματικά η οπτική ανίχνευση της μεταλλαγής ανθεκτικότητας kdr όταν χρησιμοποιήσαμε 

τους νέους ανιχνευτές. 

 

Εικόνα 11: Σχηματική απεικόνιση της επιφάνειας των thin-film biosensor chips μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου για την ανίχνευση των μεταλλαγών ανθεκτικότητας kdr (l1014F, L1014S). Τα δείγματα με τη σειρά 

είναι 1- An. gambiae ετερόζυγο για τους ανθεκτικούς αλληλόμορφους 1014F και 1014S, 2- Αn. gambiae 

ομόζυγο για τον ανθεκτικό αλληλόμορφο 1014F, 3- An. gambiae ετερόζυγο για τον ευαίσθητο και ανθεκτικό  

αλληλόμορφο L1014 και 1014F, 4- Αn. gambiae ομόζυγο για τον ευαίσθητο αλληλόμορφο L1014 και 5- An. 

gambiae ετερόζυγο για τον ευαίσθητο και ανθεκτικό αλληλόμορφο L1014 και 1014S. 
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 Ανιχνεύτηκαν σωστά οι δύο από τους πέντε γονότυπους που ελέγχθηκαν. Τα 

δείγματα An. gambiae ετερόζυγο για τον ανθεκτικό και ευαίσθητο αλληλόμορφο L1014 και 

1014F (δείγμα 3),  Αn. gambiae ομόζυγο για τον ευαίσθητο αλληλόμορφο L1014 (δείγμα 4) 

και An. gambiae ετερόζυγο για τον ανθεκτικό και ευαίσθητο αλληλόμορφο L1014 και 1014S 

(δείγμα 5). Σωστά ανιχνεύτηκαν τα δείγματα 1 και 2.  

 Στην Εικόνα 13 παρουσιάζεται σχηματικά η οπτική ανίχνευση της μεταλλαγής 

ανθεκτικότητας iAChE (G119S) που πήραμε από τον υβριδισμό των προϊόντων των 

αντιδράσεων ενωποίησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ανιχνεύτηκαν επιτυχώς όλοι οι διαφορετικοί γονότυποι της μεταλλαγής 

ανθεκτικότητας iAche.   

 Στην Εικόνα 14 παρουσιάζεται σχηματικά η οπτική ανίχνευση των μεταλλαγών 

ανθεκτικότητας Rdl (Α296G, A296S) όταν στην αντίδραση ενωποίησης χρησιμοποιήσαμε 

τους ανιχνευτές του Πίνακα 5, που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. 

 

Εικόνα 13: Σχηματική απεικόνιση της επιφάνειας των thin-film biosensor chips μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου για την ανίχνευση της μεταλλαγής ανθεκτικότητας iAChe (G119S). Τα δείγματα με τη σειρά είναι 

1- An. gambiae ομόζυγο για τον ευαίσθητο αλληλόμορφο (G119), 2- Αn. gambiae ομόζυγο για τον 

ανθεκτικό αλληλόμορφο (119S), 3- An. gambiae ετερόζυγο για τον ανθεκτικό και ευαίσθητο αλληλόμορφο. 

Εικόνα 12: Σχηματική απεικόνιση της επιφάνειας των thin-film biosensor chips μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου για την ανίχνευση των μεταλλαγών ανθεκτικότητας kdr (l1014F, L1014S). Τα δείγματα με τη σειρά 

είναι 1- An. gambiae ετερόζυγο για τους ανθεκτικούς αλληλόμορφους 1014F και 1014S, 2- Αn. gambiae 

ομόζυγο για τον ανθεκτικό αλληλόμορφο 1014F, 3- An. gambiae ετερόζυγο για τον ευαίσθητο και ανθεκτικό 

αλληλόμορφο L1014 και 1014F, 4- Αn. gambiae ομόζυγο για τον ευαίσθητο αλληλόμορφο L1014 και 5- An. 

gambiae ετερόζυγο για τον ευαίσθητο και ανθεκτικό αλληλόμορφο L1014 και 1014S. 
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 Για κανένα από τα δείγματα που ελέγξαμε δεν πήραμε το σωστό σήμα. Γι’ 

αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε ανίχνευση της Rdl μεταλλαγής χρησιμοποιώντας τους 

ανιχνευτές του Πίνακα 5. Τα αποτελέσματα που πήραμε αυτή τη φορά 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ανιχνεύτηκαν επιτυχώς οι δύο από τους τέσσερις γονότυπους που ελέγχθηκαν. Δεν 

πήραμε σωστό σήμα στα δείγματα An. gambiae ετερόζυγο για τον ευαίσθητο και ανθεκτικό 

αλληλόμορφο Α296 και 296S (δείγμα 3) και Αn. gambiae ομόζυγο για τον ανθεκτικό 

αλληλόμορφο 296S (δείγμα 4). Τα δείγματα 1 και 2 ανιχνεύτηκαν σωστά.  

 

4.3.2 Ανίχνευση του είδους του Anopheles gambiae complex 

 Στην Εικόνα 16 παρουσιάζεται σχηματικά η οπτική ανίχνευση των πέντε 

διαφορετικών ειδών του An. gambiae complex μετά την ολοκλήρωση της μεθόδου.  

 

 

Εικόνα 14: Σχηματική απεικόνιση της επιφάνειας των thin-film biosensor chips μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου για την ανίχνευση των μεταλλαγών ανθεκτικότητας Rdl (A296G, A296S). Τα δείγματα με τη σειρά 

είναι 1- An. gambiae ομόζυγο για τον ευαίσθητο αλληλόμορφο Α296, 2- Αn. gambiae ετερόζυγο για τον 

ευαίσθητο και ανθεκτικό αλληλόμορφο Α296 296G, 3- An. gambiae ετερόζυγο για τον ευαίσθητο και 

ανθεκτικό αλληλόμορφο Α296 και 296S, 4- Αn. gambiae ομόζυγο για τον ανθεκτικό αλληλόμορφο 296S. 

Εικόνα 15: Σχηματική απεικόνιση της επιφάνειας των thin-film biosensor chips μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου για την ανίχνευση των μεταλλαγών ανθεκτικότητας Rdl (A296G, A296S). Τα δείγματα με τη σειρά 

είναι 1- An. gambiae ομόζυγο για τον ευαίσθητο αλληλόμορφο Α296, 2- Αn. gambiae ετερόζυγο για τον 

ευαίσθητο και ανθεκτικό αλληλόμορφο Α296 296G, 3- An. gambiae ετερόζυγο για τον ευαίσθητο και ανθεκτικό 

αλληλόμορφο Α296 και 296S, 4- Αn. gambiae ομόζυγο για τον ανθεκτικό αλληλόμορφο 296S. 
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 Όπως φαίνεται από την Εικόνα 16, όλα τα δείγματα που δοκιμάστηκαν ανιχνεύτηκαν 

σωστά.  

 

4.3.3 Ανίχνευση της μοριακής μορφής του An. gambiae s.s. 

 Στην Εικόνα 17 παρουσιάζεται σχηματικά η οπτική ανίχνευση της μοριακής μορφής 

του An.gambiae s.s.. 

 

 

 

 

 

 

 Οι τρεις διαφορετικές μοριακές μορφές του An. gambiae s.s. ανιχνεύτηκαν με 

επιτυχία στα δείγματα που ελέγχθηκαν. 

 

4.3.4 Ανιχνευση του είδους του γένους Plasmodium 

 Στη Εικόνα 18 παρουσιάζεται σχηματικά η οπτική ανίχνευση των τεσσάρων ειδών  

του γένους Plasmodium.  

 

 

 

Εικόνα 16: Σχηματική απεικόνιση της επιφάνειας των thin-film biosensor chips μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου για την ανίχνευση των ειδών του An. gambiae complex. Τα δείγματα με τη σειρά είναι 1- An. 

arabiensis, 2- An. gambiae, 3- An. melas, 4- An. merus, 5- An. quadriannulatus. 

Εικόνα 17: Σχηματική απεικόνιση της επιφάνειας των thin-film biosensor chips μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου για την ανίχνευση της μοριακή μορφής του Αn. Gambiae s.s.. Με τη σειρά τα δείγματα είναι 1- Αn. 

Gambiae ομόζυγο για την  S μοριακή μορφή, 2- An. gambiae ομόζυγο για την M μοριακή μορφή, 3- An. 

gambiae ετερόζυγο για τις δύο μοριακές μορφές S και Μ.  
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 Σε όλα τα δείγματα ανιχνεύτηκε το σωστό είδος του γένους Plasmodium.    

 

4.3.5 Ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών χαρακτηριστικών 

 Δοκιμάσαμε να ανιχνεύσουμε ταυτόχρονα το είδους του An. gambiae 

complex, τη μοριακή μορφή του An. gambiae s.s. και το είδος του γένους 

Plasmodium. Στην Εικόνα 19 παρουσιάζεται σχηματικά η οπτική ανίχνευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Σε όλα τα δείγματα ταυτοποιήθηκε σωστά το είδος του An. gambiae complex και το 

είδος του γένους Plasmodium. Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα An. melas (δείγμα 5), 

ανιχνεύτηκε σωστά, αλλά έδωσε και ένα λανθασμένο οπτικό σήμα στη θέση του An. 

arabiensis. Όσων αφορά τη μοριακή μορφή του An. gambiae s.s. ήταν σωστή στην 

Εικόνα 18: Σχηματική απεικόνιση της επιφάνειας των thin-film biosensor chips μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου για την ανίχνευση του είδους του γένους Plasmodium.  Με τη σειρά τα δείγματα είναι 1- P. faciparum, 

2- P. vivax, 3- P. malariae, 4- P. ovale, 5- An. gambiae μολυσμένο με P. falciparum, 6- An. gambiae μολυσμένο 

με P. vivax. 

Εικόνα 19:  Σχηματική απεικόνιση της επιφάνειας των thin-film biosensor chips μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου για την ταυτόχρονη ανίχνευση του είδους του An. gambiae complex, της μοριακής μορφής του An. 

gambiae s.s. και του είδους του γένους Plasmodium.  Τα δείγματα με τη σειρά είναι: 1- An. arabiensis, 2- An. 

gambiae S form, 3- An. gambiae M form, 4- An. gambiae M/S form ,5- An. Melas, 6- An. merus, 7- An. 

quadriannulatus, 8- An. gambiae S form μολυσμένο με P. falciparum, 9 - An. Arabiensis  μολυσμένο με P. 

falciparum, 10- P. falciparum. 
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περίπτωση των δειγμάτων An. gambiae S form (δείγμα 2) και  An. gambiae MS form αλλά 

όχι στο δείγμα An. gambiae M form.  

 

5. Συμπεράσματα 

 Οι απλές και πολλαπλές αντιδράσεις PCR διεξάχθηκαν με επιτυχία. Εξαίρεση 

αποτελεί το προϊόν του P. falciparum από μολυσμένο Anopheles δείγμα, του οποίου 

το προϊόν δε βλέπουμε σε πολλαπλή αντίδραση PCR. 

  Στην απλή ανίχνευση ενός χαρακτηριστικού, υπάρχουν προβλήματα στην ανίχνευση 

των μεταλλαγών kdr και Rdl. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ανιχνεύονται με επιτυχία. 

 Στην ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών χαρακτηριστικών παρουσιάζονται διάφορα 

θέματα λανθασμένου σήματος τα οποία δεν υπήρχαν στην απλή. 

 

6. Συζήτηση 

 Δεδομένης της επικινδυνότητας των ειδών του An. gambiae complex ανά περιοχές 

παγκοσμίως και κυρίως στην Αφρική, ως φορείς της ελονοσίας, απαιτείται ο έγκαιρος και 

έγκυρος χαρακτηρισμός των πληθυσμών των κουνουπιών πεδίου, με τελικό στόχο τον έλεγχό 

τους. Η διαδικασία αυτή θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική με ένα σύστημα ταυτοποίησης 

όλων των απαραίτητων χαρακτηριστικών ταυτόχρονα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι 

πιθανοί παράμετροι για την εφαρμογή των καταλληλότερων μέτρων καταπολέμησης των 

φορέων. Για το σκοπό αυτό θα ήταν επιθυμητή μία μέθοδος αξιόπιστη, οικονομική, απλή και 

γρήγορη στην εφαρμογή της. 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η δημιουργία μίας διαγνωστικής μεθόδου που να 

είναι αξιόπιστη, οικονομική, απλή και γρήγορη στην εφαρμογή της για την ανίχνευση του 

είδους  του An. gambiae complex (Αn. gambiae, An. arabiensis, An. melas, An. merus, An. 

quadriannulatus), της μοριακής μορφής του An. gambiae s.s. (M form, S form, MS form), 

του είδους του γένους Plasmodium (P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale), των 

μεταλλαγών ανθεκτικότητας kdr (L1014F, L1014S), της μεταλλαγής ανθεκτικότητας iAchE 

(G119S) και των μεταλλαγών ανθεκτικότητας Rdl (A296G, A296S). Επιπλέον, επιδιώχθηκε η 

συγκεκριμένη μέθοδος να μην απαιτεί ακριβό εργαστηριακό εξοπλισμό και απαραιτήτως 

επιστημονικό προσωπικό για την εφαρμογή της.   

 Αρχικά εστιάσαμε στη δημιουργία διαγνωστικής μεθόδου που εφαρμόζεται 

ξεχωριστά για κάθε χαρακτηριστικό που μας ενδιέφερε να ανιχνεύσουμε. Στη συνέχεια 



70 

 

προσπαθήσαμε με μία εφαρμογή της μεθόδου να ανιχνεύσουμε όλα τα χαρακτηριστικά που 

μας ενδιαφέρουν ταυτόχρονα.  

 Στην απλή ανίχνευση ενός χαρακτηριστικού, πετύχαμε την ανίχνευση του είδους του 

An. gambiae complex, της μοριακής μορφής του An. gambiae s.s., του είδους Plasmodium 

και της μεταλλαγής ανθεκτικότητας iAchE στα δείγματα που έχουμε δοκιμάσει. Όμως,  

αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην ανίχνευση των μεταλλαγών kdr και Rdl  τα οποία 

προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε με βελτίωση των ανιχνευτών. Πράγματι, στην περίπτωση της 

μεταλλαγής Rdl υπήρξε μία βελτίωση αλλά όχι αρκετή. Όμως, καμία βελτίωση δεν 

παρατηρήθηκε στην περίπτωση της Kdr. Όταν δοκιμάσαμε την ταυτόχρονη ανίχνευση του 

είδους  του An. gambiae complex, της μοριακής μορφής του An. gambiae s.s. και του είδους 

του γένους Plasmodium, προέκυψαν προβλήματα στη σωστή ανίχνευση της μοριακής μορφής 

του An. gambiae s.s. και του είδους  An. melas. 

 Είναι φανερό ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια ακόμα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν 

ώστε η διαγνωστική μέθοδος να είναι πλήρως λειτουργική και αξιόπιστη. Ωστόσο, πρέπει να 

τονιστεί ότι για τα χαρακτηριστικά που ανιχνεύονται επιτυχώς, είναι αξιόπιστη, επαναλήψιμη 

και πολύ ευαίσθητη.  Η ευαισθησία είναι εμφανής δεδομένου ότι το δείγμα An. gambiae που 

ήταν μολυσμένο με P. falciparum, δεν έδωσε PCR προϊόν για το P. falciparum στην πηκτή 

ηλεκτροφόρησης (Εικόνα 10), και όμως ανιχνεύτηκε στο chip (Εικόνα 19). Επιπλέον, είναι 

μία εύκολη και γρήγορη στην εφαρμογή μέθοδος, η οποία όμως λόγω της ευαισθησίας της 

απαιτεί και λεπτούς χειρισμούς ώστε να αποφεύγονται σφάλματα όπως οι επιμολύνσεις 

μεταξύ των δειγμάτων.  

 Υπάρχουν αρκετές διαγνωστικές μέθοδοι, οι οποίες είναι αποτελεσματικές για τον 

χαρακτηρισμό των ειδών του An. gambiae complex μεμονωμένα. Για παράδειγμα, η μέθοδος 

Taqman, είναι μία πολύ αξιόπιστη μέθοδος η οποία έχει αναπτυχθεί για την ανίχνευση των 

περισσότερων από τα χαρακτηριστικά που μας ενδιέφεραν στην παρούσα μελέτη. Με την 

Taqman έχει επιτευχθεί η ανίχνευση των μεταλλαγών kdr και ache, του είδους του Αn. 

gambiae complex και του είδους του Plasmodium. (Bass et al., 2007a, 2007b, 2008, 2010b). 

Όμως είναι πολύ ακριβή ώστε να εφαρμοστεί για την ταυτοποίηση κάθε ενός από αυτά τα 

χαρακτηριστικά ξεχωριστά. Επιπλέον, αυτό θα αποτελούσε μία χρονοβόρα διαδικασία. 

Ακόμα, υπάρχουν αποτελεσματικές μέθοδοι για την ταυτόχρονη αναγνώριση δύο 

χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα του είδους και της μοριακής μορφής του An. 

gambiae complex (Fanello et al., 2002) και, της μεταλλαγής ανθεκτικότητας kdr και iAChE 

(Kazanidou et al., 2009). Όμως πρέπει να επιδιωχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη τους για να 

μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες της παρακολούθησης των πληθυσμών πεδίου.  
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 Η μέθοδος που αναπτύχθηκε στο παρόν κεφάλαιο επιλέχθηκε διότι δύναται να 

αποτελέσει έναν τρόπο ανίχνευσης πολλών δεικτών ταυτόχρονα, και να ενσωματώνονται σε 

αυτήν νέοι δείκτες. Επιπροσθέτως, είναι απλή, γρήγορη, οικονομική και έχει το πλεονέκτημα 

της ανάγνωσης του αποτελέσματος (οπτικού σήματος) με γυμνό μάτι. Με μερικές ακόμα 

βελτιώσεις, θα μπορούσε να γίνει μία πλήρως αξιόπιστη μέθοδος για να συμβάλλει δυναμικά 

στην παρακολούθηση των πληθυσμών πεδίου και τελικά στην καταπολέμηση των 

κουνουπιών. 
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Κεφάλαιο 3  

Μελέτη μηχανισμών ανθεκτικότητας του Aedes albopictus στο 

temephos 
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1. Εισαγωγή 

   

 To Aedes αlbopictus αποτελεί έναν πολύ απειλητικό φορέα λόγω της ικανότητάς του 

να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και να εγκαθίσταται σε νέες περιοχές, καθώς και να φέρει 

σημαντικές για τον άνθρωπο και άλλα θηλαστικά ασθένειες. Το temephos, είναι ένα 

οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σε προγράμματα νυμφοκτονίας. 

 Δείγμα ατόμων Αe. albopictus από την περιοχή της Αθήνας, παρουσίασε 

ανθεκτικότητά στο temephos ( Vontas et al., 2012 ). Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν οι ανθεκτικοί 

γονότυποι με σύντομη εργαστηριακή απιλογή (στέλεχος Resistant), στο οποίο έγιναν 

βιοδοκιμές με temephos και έδωσαν δέκα φορές μεγαλύτερη LC50  σε σχέση με το στέλεχος 

που προήλθε από τον αρχικό πληθυσμό που συλλέχθηκε από την περιοχή της Αθήνας 

(στέλεχος Parental). Οι συγκεντρώσεις LC50 του Resistant στελέχους ήταν στα 0.4 ppm και 

του στελέχους Parental στα 0.04 ppm (Ηλίας Κιούλος, προσωπική επικοινωνία). Στη 

συνέχεια, βιοχημικές αναλύσεις στο στέλεχος αυτό έδειξαν ότι η ανθεκτικότητα οφείλεται σε 

εστεράσες (Kioulos & Vontas, αδημοσίευτα δεδομένα) 

 

2. Σκοπός 

 Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας με 

βιοδοκιμές και στη συνέχεια η προετοιμασία υλικού για την μοριακή ανάλυση των 

μηχανισμών ανθεκτικότητας του Ae. albopictus στο οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο 

temephos.  

 

3. Υλικά και Μέθοδοι 

 

3.1 Στελέχη Aedes albopictus  

 Χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά στελέχη Ae. albopictus. Ένα ανθεκτικό 

εργαστηριακό στέλεχος (Resistant), το οποίο προήλθε από πίεση επιλογής ανθεκτικότητας 

στο temephos, μέσω βιοδοκιμών σε άτομα που είχαν συλλεχθεί από την περιοχή της Αθήνας 

(Ηλίας Κιούλος, προσωπική επικοινωνία). Ένα στέλεχος (Parental) που προήλθε από τα 
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άτομα που είχαν συλλεχθεί από την περιοχή της Αθήνας, και ένα ευαίσθητο στέλεχος 

(Susceptible).  

 

3.2 Βιοδοκιμές 

 Πραγματοποιήθηκαν βιοδοκιμές σε προνύμφες στα τρία διαφορετικά στελέχη Ae. 

albopictus. Οι προνύμφες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν προχωρημένου τρίτου ή πρώιμου 

τετάρτου σταδίου. Εφαρμόστηκαν πέντε διαφορετικές συγκεντρώσεις, σε δύο επαναλήψεις η 

κάθε μία, του εντομοκτόνου temephos στα στελέχη Resistant (0.1, 0.16, 0.2, 0.3 και 0.4 ppm ) 

και Parental (0.02, 0.03, 0.04, 0.05 και 0.1 ppm)  και τέσσερις διαφορετικές συγκεντρώσεις 

στο στέλεχος Susceptible (0.02, 0.03, 0.04 και 0.05 ppm). Για κάθε στέλεχος έγιναν και δύο 

επαναλήψεις χωρίς εντομοκτόνο (μάρτυρας). Για κάθε επανάληψη χρησιμοποιήθηκαν 10 

προνύμφες. Οι προνύμφες αφέθηκαν για 24 ώρες σε συνθήκες εκτροφής και στη συνέχεια 

εκτιμήθηκε η θνησιμότητά τους.  

 

3.3 Σύνθεση συμπληρωματικού DNA (cDNA synthesis)  

 Η εξαγωγή του ολικού RNA έγινε από προνύμφες Ae. albopictus προχωρημένου 

τρίτου και πρώιμου τέταρτου σταδίου, με το Trizol Reagent της εταιρίας Invitrogen. Κάθε 

εξαγωγή έγινε από πέντε προνύμφες. Ακολούθησε καθαρισμός του RNA από υπολείμματα 

DNA με το ένζυμο DNase I της εταιρίας Fermentas 

 Η σύνθεση του cDNA πραγματοποιήθηκε με το ένζυμο Superscript III της εταιρίας 

Invitrogen. H ποιότητα του cDNA ελέγχθηκε με αντιδράσεις PCR με τους εκκινητές 

Ex19ex31F: 5’ CTTCGAGTGTTCAAGCTAGCGAAATC 3’ και Ex19ex31R: 5’ 

CTGAAACAGGATCATGCTCTG 3’. Το αναμενόμενο μέγεθος του προϊόντος ενίσχυσης είναι 

2586 bp. Χρησιμοποιήθηκε η Phusion High-Fidelity DNA Polymerase της εταιρίας 

Finnzymes. H αντίδραση ήταν σε τελικό όγκο 15 ul και η συγκέντρωση των εκκινητών ήταν 

0,53 μΜ. Οι συνθήκες ήταν στους 98 
ο
C για 1 min, στη συνέχεια για 35 κύκλους 98 

ο
C για 10 

sec, 60 
ο
C για 30 sec, 72 

ο
C για 1.5 min και ακολούθησαν 72 

ο
C για 10 min. 
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4. Αποτελέσματα 

4.1 Βιοδοκιμές 

 Τα αποτελέσματα των βιοδοκιμών με temephos που έγιναν για τα τρία διαφορετικά 

στελέχη Ae. albopictus, Resistant, Parental και Susceptible δίνονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα βιοδοκιμών με το εντομοκτόνο temephos που έγιναν σε προνύμφες Ae. albopictus 

προχωρημάνου τρίτου ή πρώιμου τετάρτου σταδίου. Χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη Parental, Susceptible 

και Resistant. 

  Parental Susceptible 

 

  Resistant 

Συγκέντρωση 

εντομοκτόνου 

(ppm) 

Ζωντανά Νεκρά Ζωντανά Νεκρά 

  

Insecticide 

concentration 

(ppm) 

Ζωντανά Νεκρά 

Control (1) 10 0 10 0   Control (1) 10 0 

Control (2) 10 0 10 0   Control (2) 10 0 

0,02 (1) 1 9 1 9   0,1 (1) 9 1 

0,02 (2) 5 5 1 9   0,1 (2) 3 7 

0,03 (1) 1 9 0 10   0,16 (1) 9 1 

0,03 (2) 1 9 0 10   0,16 (2) 6 4 

0,04 (1) 1 9 0 10   0,2 (1) 2 8 

0,04 (2) 0 10 0 10   0,2 (2) 5 5 

0,05 (1) 0 10 0 10   0,3 (1) 2 8 

0,05 (2) 0 10 0 10   0,3 (2) 1 9 

0,1 (1) 0 10       0,4 (1) 2 8 

0,1 (2) 0 10       0,4 (2) 0 10 

 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 δείχνουν ξεκάθαρα ότι το στέλεχος Resistant ήταν ανθεκτικό 

στο εντομοκτόνο temephos.  

 

4.2 Σύνθεση cDNA  

 Έγινε σύνθεση μίας σειράς cDNA για κάθε ένα από τα τρία στελέχη Ae. albopictus. 

Κάποια από τα cDNA ελέγχθηκαν για την ποιότητά τους με τους με το ζεύγος των εκκινητών 

Ex19ex31. Στον Πίνακα 2 δίνονται συγκεντρωμένα τα δείγματα RNA που εξάχθηκαν, τα 

cDNA που συντέθηκαν από κάθε RNA δείγμα και τα αποτελέσματα από τις PCR αντιδράσεις 

που έγιναν για τον έλεγχο της ποιότητάς τους. Στις Εικόνες 1 και 2 δίνονται τα προϊόντα από 

τις PCR αντιδράσεις που έγιναν για τον έλεγχο της παρουσίας και της ποιότητας του cDNA. 
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Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας των δειγμάτων cDNA που συντέθηκαν. Δείγματα P1, P2, P4: Parental 

στέλεχος, R1, R2, R3: Resistant στέλεχος, S1, S2, S3: Susceptible στέλεχος. Η κατάσταση OK/NOT OK, 

περιγράφει την παρουσία/απουσία προϊόντος στην αντίδραση PCR με τους Ex19ex31 εκκινητές. 

RNA δείγμα cDNA cDNA checked 

  Primers Ex19ex31 

P1  

P1-1 Ελέγχθηκε: OK, Εικόνα 1 

P1-2 Ελέγχθηκε: OK, Εικόνα 2 

P1-3 Ελέγχθηκε: OK, Εικόνα 2  

P2  

P2-1 Ελέγχθηκε: OK , Εικόνα 2 

P2-2 Ελέγχθηκε: OK, Εικόνα 1 

P2-3 Ελέγχθηκε:  OK, Εικόνα 2 

P4  

P4-1  

P4-2  

P4-3 Ελέγχθηκε:  OK , Εικόνα 1 

R1  

R1-1 Ελέγχθηκε: NOT OK, Εικόνα 1 

R1-2 Ελέγχθηκε:  OK, Εικόνα 2 

R1-3 Ελέγχθηκε:  OK, Εικόνα 2 

R2  

R2-1 Ελέγχθηκε:  OK, Εικόνα 2 

R2-2 Ελέγχθηκε:  OK, Εικόνα 2 

R2-3 Ελέγχθηκε:  OK, Εικόνα 2 

R3  

R3-1  

R3-2  

R3-3  

S1 

S1-1 Ελέγχθηκε:  NOT OK, Εικόνα 2 

S1-2 Ελέγχθηκε:  OK, Εικόνα 2 

S1-3 Ελέγχθηκε:  OK, Εικόνα 2 

S2 

S2-1 Ελέγχθηκε:  OK, Εικόνα 2 

S2-2 Ελέγχθηκε:  NOT OK, Εικόνα 2 

S2-3 Ελέγχθηκε: OK, Εικόνα 2 

S3 

S3-1  

S3-2  

S3-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1: Προϊόντα των PCR αντιδράσεων για τον έλεγχο των cDNA με τους εκκινητές Ex19ex31. Τα 

δείγματα δίνονται στο επάνω μέρος της πηκτής αγαρόζης. Ν.C. : αρνητικός μάρτυρας, DNA ladder: 

HyperLadderI. 
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5. Συζήτηση 

 Όπως έχει αναφερθεί, η κατανόηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας των 

κουνουπιών στα εντομοκτόνα αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να βρεθούν μοριακοί 

δείκτες και να αναπτυχθούν μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι με τελικό στόχο τη διαχείριση 

της ανθεκτικότητας και τον έλεγχο των πληθυσμών των κουνουπιών.  

 Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του Ae. albopictus στο temephos δεν είναι ακόμα πολύ 

έντονη παγκοσμίως (Ranson et al., 2010, Vontas et al., 2012),  όμως λόγω της ευρείας 

χρήσης του temephos ως προνυμφοκτόνου, είναι πιθανόν ο φορέας αυτός να γίνει γρήγορα 

ανθεκτικός στο εντομοκτόνο αυτό. Επιπλέον, λόγω της επικινδυνότητας του Ae. albopictus 

ως δυνητικού φορέα ασθενειών, και λόγω της ελλιπούς γνώσης των μηχανισμών 

ανθεκτικότητας στο συγκεκριμένο είδος, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για τη 

μελέτη του συγκεκριμένου είδους.  

 Στην παρούσα μελέτη σκοπός ήταν η προετοιμασία δειγμάτων για τη μοριακή 

ανάλυση της μεταβολικής ανθεκτικότητας του είδους Ae. albopictus στο οργανοφωσφορικό 

εντομοκτόνο temephos. Η εργασία αυτή θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον, αξιοποιώντας τα 

cDNA δείγματα που παρήχθησαν στην παρούσα μελέτη, για τον έλεγχο των επιπέδων 

έκφρασης γονιδίων εστερασών. Επιπλέον, στο μέλλον θα ήταν σκόπιμη η χρήση της 

ανάλυσης μικροσυστοιχιών για τον έλεγχο της έκφρασης γονιδίων που τα προϊόντα τους 

ευθύνονται για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Μία τέτοια προσέγγιση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί όταν οι μικροσυστοιχίες αυτές γίνουν διαθέσιμες, αμέσως μετά την 

Εικόνα 2: Προϊόντα των PCR αντιδράσεων για τον έλεγχο των cDNA με τους εκκινητές Ex19ex31. Τα 

δείγματα δίνονται στο επάνω μέρος της πηκτής αγαρόζης. Ν.C. : αρνητικός μάρτυρας, DNA ladder: 

HyperLadderI. 
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ολοκλήρωση της αλληλούχισης του γονιδιώματος του Ae. albopictus που είναι σε εξέλιξη 

(www. infravec.eu) 
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Γενική Συζήτηση 

 Η ανθεκτικότητα των κουνουπιών στα εντομοκτόνα  αποτελεί κύριο παρεμποδιστικό 

παράγοντα για την αποτελεσματική καταπολέμησή τους. Για το λόγο αυτό, η 

παρακολούθηση της ανθεκτικότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρακολούθησης 

των πληθυσμών των κουνουπιών. Η ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών διαγνωστικών 

αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση προγραμμάτων 

καταπολέμησης των κουνουπιών-φορέων ασθενειών. Η ανάπτυξη των διαγνωστικών 

περιλαμβάνει δύο κύρια στάδια, την εύρεση των κατάλληλων δεικτών και την ανάπτυξη 

μεθόδων διάγνωσης αυτών των δεικτών.  

 Η παρούσα εργασία είχε στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

μοριακών διαγνωστικών για κάποια από τα κυριότερα είδη κουνουπιών-φορέων ασθενειών. 

 Στο Κεφάλαιο 1 εφαρμόσαμε ήδη υπάρχουσες μοριακές μεθόδους για το 

χαρακτηρισμό ελληνικού πληθυσμού Culex pipiens για την παρακολούθηση της κατάστασης 

της ανθεκτικότητας του πληθυσμού στα πυρεθροειδή, οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά 

εντομοκτόνα. Τα δεδομένα που πήραμε μας έδωσαν μία εικόνα για την ανθεκτικότητα για 

τους δείκτες που ελέγξαμε στο συγκεκριμένο πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, μας έδειξαν την 

παρουσία σημαντικής συχνότητας ανθεκτικών αλληλομόρφων kdr, 1014F (πυρεθροειδή) και 

μικρής συχνότητας ανθεκτικών αλληλομόρφων iAChE, G119S (καρβαμιδικά και 

οργανοφωσφορικά), στον πληθυσμό Cx. pipiens από την περιοχή της Ανθήλης. 

 Η εφαρμογή μοριακών διαγνωστικών μεθόδων έχει ήδη ξεκινήσει να ενσωματώνεται 

σε προγράμματα παρακολούθησης πληθυσμών κουνουπιών, και απαιτείται  να γίνει σε ακόμα 

μεγαλύτερο βαθμό. Η τακτική αυτή μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση της 

ανθεκτικότητας και στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της. 

 Στο Κεφάλαιο 2 έγινε προσπάθεια ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης μοριακής 

διαγνωστικής μεθόδου με βάση ήδη γνωστούς μοριακούς δείκτες χαρακτηρισμού των ειδών 

του Αn. gambiae complex, των ειδών του γένους Plasmodium και των γνωστών μεταλλαγών 

ανθεκτικότητας στόχου kdr, Ache, Rdl. Πετύχαμε ως ένα βαθμό τη δημιουργία της 

διαγνωστικής μεθόδου, η οποία όμως, για την πλήρη ολοκλήρωσή της, χρήζει περαιτέρω 

βελτίωσης σε κάποιες από τις μεταλλαγές ανθεκτικότητας στόχου (kdr, Rdl), και στον 

χαρακτηρισμό ενός ατόμου για πολλούς δείκτες ταυτόχρονα.  

 Οι ολοκληρωμένες διαγνωστικές μέθοδοι δύνανται να αποτελέσουν πολύ σημαντικό 

εργαλείο στην παρακολούθηση πληθυσμών κουνουπιών-φορέων, όπως τα είδη του An. 

gambiae complex, για την αντιμετώπιση των ασθενειών που μεταφέρουν. Οι απλές μέθοδοι 
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δεν είναι αρκετές για να έχουμε σε σύντομο χρόνο μία πλήρη εικόνα των υπό 

παρακολούθηση πληθυσμών. Όμως, ολοκληρωμένες μέθοδοι δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί. 

 Στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία δειγμάτων για τη μοριακή 

ανάλυση της μεταβολικής ανθεκτικότητας του είδους Ae. albopictus στο οργανοφωσφορικό 

εντομοκτόνο temephos, με τελικό στόχο την εύρεση των κατάλληλων δεικτών που θα 

μπορούσαν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη μοριακών μεθόδων ανίχνευσης 

της ανθεκτικότητας των ατόμων Ae. albopictus στο temephos. Συγκεντρώθηκε βιολογικό 

υλικό και αρκετά δείγματα ώστε να συνεχιστεί η μελέτη στο μέλλον.   
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Παράρτημα Ι 

 

1. Απομόνωση γονιδιωματικού DNA με χρήση του DNAzol Reagent 

 

 Ομογενοποίηση κάθε ατόμου σε 200 ul DNAzol reagent με κατάλληλο γουδί 

λειοτρίβισης. 

 Το ομογενοποιημένο υλικό φυγοκεντρείται  για 10 min σε 10.000 rpm στους 24 oC. 

 Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο eppendorf και προστίθενται 100 ul αιθανόλης 

100%. Ακολουθεί ανάμιξη του μίγματος. 

 Το μίγμα φυγοκεντρείται για 20 min σε 13.000 rpm στους 24 oC. 

 Το υπερκείμενο απορρίπτεται. 

 Στο ίζημα προστίθεται 1 ml αιθανόλης 75%. 

 Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 min σε 13.000 rpm στους 24 oC. 

 Το υπερκείμενο απορρίπτεται. 

 Το ίζημα αφήνεται να στεγνώσει για τουλάχιστον 30 min. 

 Ακολουθεί επαναδιάλυση του ιζήματος σε 50 ul ΤΕ buffer ή σε Η2Ο. 

 

2. Εκκινητές για την ενίσχυση του τμήματος που περιέχει τη θέση της μεταλλαγής kdr 

(L1014F). 

Πίνακας 1: Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ταυποποίηση της 

μεταλλαγής ανθεκτικότητας τύπου kdr (L1014F) στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα στο είδος Cx. pipiens. 

Εκκινητής Αλληλουχία 

Cgd1 5΄ GTGGAACTTCACCGACTTC 3΄ 

Cgd2 5΄ GCAAGGCTAAGAAAAGGTTAAG 3΄ 

Cgd3 5΄ CCACCGTAGTGATAGGAAATTTA 3΄ 

Cgd4 5΄ CCACCGTAGTGATAGGAAATTTT 3΄ 

 

3. Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση του τμήματος που περιέχει τη 

θέση της μεταλλαγής ακετυλοχολινεστεράσης Ache (G119S) 
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Πίνακας 2: Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ταυποποίηση της 

μεταλλαγής ανθεκτικότητας τύπου ακετυλοχολινεστεράση (G119S) στα καρβαμιδικά και 

οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα στο είδος Cx. pipiens. 

Εκκινητής Αλληλουχία 

CxEx3dir 5΄CGACTCGGACCCACTGGT 3΄ 

CxEx3rev 5΄GTTCTGATCAAACAGCCCCGC 3΄ 

 

 

4. Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR, Polymerase Chain Reaction) 

 Η αλυσιδωτή αντίδρασης πολυμεράσης στοχεύει στην ενίσχυση τμημάτων δίκλωνου 

DNA με μία αλυσιδωτή αντίδραση που καταλύεται από τη θερμοανθεκτική DNA 

πολυμεράση. 

 Κάθε ένα από τα συστατικά της αντίδρασης προστίθενται σε σωλήνα χωρητικότητας 

0.5ml κατάλληλο για αντιδράσεις PCR που είναι τοποθετημένος στον πάγο. Στη συνέχεια 

αναμειγνύονται καλά, φυγοκεντρούνται για λίγο ώστε να συγκεντρωθούν στην άκρη του 

σωλήνα και τοποθετούνται στην κεφαλή της συσκευής BioRad DNA Εngine-Peltier Thermal  

Cycler που έχει ήδη προγραμματιστεί με το κατάλληλο πρόγραμμα. Οι θερμόκυκλοι 

επιλέχθηκαν με βάση το πρότυπο που παρουσιάζεται παρακάτω 

 

1x 1x α) Αποδιάταξη του DNA μήτρα για 2-5min στους 94-95°C ανάλογα με 

την πολυμεράση που χρησιμοποιείται. 

25-40x  

 

β) Αποδιάταξη στους 94°C για 20sec 

γ) Υβριδισμός εκκινητών συνήθως σε θερμοκρασία που εξαρτάται από το Τm των 

εκκινητών για 30-40 sec. 

δ) Επιμήκυνση στους 68-74°C ανάλογα με την πολυμεράση που χρησιμοποιείται 

και το μήκος των προϊόντων. Ο χρόνος ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του 

πολυμερισμού και των προδιαγραφών του ενζύμου 

1x ε) Τελική επιμήκυνση και κατανάλωση του ενζύμου για 7-10min, στη 

θερμοκρασία επιμήκυνσης του κάθε ενζύμου 
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 Το παραπάνω αποτελεί ένα πολύ γενικευμένο προφίλ θερμοκρασιών και σταδίων 

PCR αντίδρασης που επιδέχεται μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων ανάλογα με τις επιθυμητές 

εφαρμογές και ιδιαιτερότητες. 

 

5. Ανάλυση σε πηκτή αγαρόζης 

Για την ανάλυση κλασμάτων νουκλεϊκών οξέων διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικών 

διαμορφώσεων χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης. Ο διαχωρισμός 

γραμμικών μορίων DNA είναι ανάλογος προς το μέγεθος των μορίων. Τα μόρια των 

νουκλεϊκών οξέων γίνονται ορατά στην πηκτή αγαρόζης με τη βοήθεια μίας χρωστικής που 

παρεμβάλλεται μεταξύ των βάσεων η οποία είναι το βρωμιούχο αιθίδιο (EtBr) και έχει την 

ιδιότητα να φθορίζει παρουσία υπεριώδους φωτός. Η περιεκτικότητα της πηκτής σε αγαρόζη 

εξαρτάται από το μέγεθος των μορίων που πρόκειται να διαχωριστούν. Συνήθως ποικίλλει 

από 0.8% ως 2% αγαρόζη w/v.  

Παρασκευή πηκτής αγαρόζης 

 Κατάλληλη ποσότητα αγαρόζης προστίθεται σε διάλυμα 1xΤΑΕ. 

 Θέρμανση του διαλύματος σε φούρνο μικροκυμάτων μέχρι να διαλυθεί πλήρως η 

αγαρόζη και το μίγμα γίνει διαφανές. 

 Προσθήκη διαλύματος βρωμιούχου αιθίδιου σε τελική συγκέντρωση 0.005% v/v. 

 Η πηκτή τοποθετείται σε κατάλληλο δοχείο συσκευής ηλεκτροφόρησης με την 

ανάλογη χτένα και αφήνεται να στερεοποιηθεί σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Στα δείγματα που πρόκειται να αναλυθούν προστίθεται κατάλληλη ποσότητα 

χρωστικής 5x loading dye. 

 Μετά την πήξη απομακρύνεται η χτένα και προστίθεται κατάλληλος όγκος 1x TAE, 

που αποτελεί το ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης. 

 Τα δείγματα τοποθετούνται στις ειδικές θέσεις της πηκτής που δημιουργήθηκαν 

από τη χτένα. 

 Λαμβάνει χώρα η ηλεκτροφόρηση παρουσία συνεχούς τάσης 50-120V, η οποία 

ποικίλλει ανάλογα με την επιθυμητή ταχύτητα διαχωρισμού, το μέγεθος της πηκτής 

και την περιεκτικότητά της σε αγαρόζη. Τα δείγματα μεταναστεύουν από τον 

αρνητικό προς το θετικό πόλο αφού είναι αρνητικά φορτισμένα. 

Αν θέλουμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος των ζωνών του DNA, ηλεκτροφορούμε δίπλα στα 

δείγματά μας δείκτες (ladders) οι οποίοι έχουν καθορισμένα και γνωστά μοριακά βάρη. 
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Διαλύματα ηλεκτροφόρησης 

 ΤΑΕ 50x 

24.2gr (w/v) Tris-base, 100ml 0.5M EDTA pH 8 (Ethylene- Diamine- Tetracetic 

Acid disodium salt), 57ml CH3COOH for 1lt of buffer 

 Ethidium Bromide (EtBr) 

10mg EtBr σε 1ml H2O. Αποθήκευση σε σκοτεινό μπουκάλι, σε θερμοκρασία δωματίου 

 Διάλυμα χρωστικής για ηλεκτροφόρηση DNA 

1x βασικού διαλύματος χρωστικών (10x) που περιέχει 1.25% (w/v) bromophenol blue και 

1.25% (w/v) orange G σε dH2O, 50% σουκρόζη. 
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Παράρτημα ΙΙ 

 

1.  Ετοιμασία των Thin-Film Biosensor Chips 

Οι Thin-Film Biosensor Chips που χρησιμοποιήθηκαν ετοιμάζονται με επικάλυψη της 

επιφάνειάς τους με πλακίδια πυριτίου (silicon wafers) 10-cm-διαμέτρου με ένα 475-Å 

στρώμα νιτριδίου του πυριτίου (Si3N4), το οποίο αποτελεί το οπτικό στρώμα. Για να 

διευκολυνθεί η ομοιοπολική σύνδεση των βιομορίων, τα πλακίδια επικαλύπτονται επίσης με 

ένα 135- Å στρώμα T structure aminoalkylpolydimethylsiloxane (TSPS) στο οποίο υπάρχει 

προσροφημένο poly(Phe-Lys). Οι ε-αμινο αμινο ομάδες  του poly(Phe-Lys)  μετατρέπονται 

σε υδραζίνες για την αποτύπωση των ολιγονουκλεοτιδίων (τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε 

να φέρουν μία αλδεϋδομάδα στο 5’ άκρο τους) στην επιφάνεια των chips (Εικόνα 1). Τα 

πλακίδια στη συνέχεια κόβονται σε τετράγωνα 6x6 mm με χρήση μαχαιριού laser. Κάθε 

τέτοιο τετράγωνο αποτελεί ένα chip. Τα chips είναι διαθέσιμα από την εταιρία Great Basin 

Scientific. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα chips τοποθετούνται σε 96-square-well 

microtiter plate (Zhong et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Η επιφάνεια του biosensor chip, μετά τη δημιουργία των υδραζινομάδων. Η ακινητοποίηση των 

ανιχνευτών (στην εργασία αναφέρονται ως Zipcodes1 X) στην επιφάνεια του thin-film biosensor chip 

συμβαίνει μέσω μίας χημικής αντίδρασης μεταξύ των αλδεϋδομάδων των ανιχνευτών και των 

υδραζινομάδων της επιφάνειας του chip. 
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2. Αλληλουχίες εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στις αντιδράσεις PCR του Κεφ. 2 

Πίνακας 1: Αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στις αντιδράσεις PCR. 

Χαρακτήρας προς 

ταυτοποίηση 

(Μεταλλαγή) 

Εκκινητής 

Μεταλλαγή kdr  

(L1014F, L1014S) 

KdrF 5’-CGCGAATTAAATGCTTTGTG-3’ 

KdrR 5’-/5Phos/GCACCTGCAAAACAATGTCA-3’ 

Μεταλλαγή AChE 

(G119S) 

AcheF 5’-CGTGCTGAACACGACCAC-3’ 

AcheR 5’-/5Phos/CTACCGTAGCGCAAGGTTCT-3’ 

Μεταλλαγή Rdl 

(Α296G, A296S) 

RdlF 5’ – CCTTTCATGCACCATTCTCA- 3’ 

RdlR 5’-/5Phos/ TTTTCGGTAAGGCAGCA-3’ 

Είδος Anopheles 

gambiae  complex 

Species F 5’-/5Phos/GTGTGCCCCTTCCTCGATGT-3’ 

Species GaArQu1R 5’-GTCAACACGTCACATGCACA-3’ 

Species MelMerQu2R 5’-GGACAAGGTAGAGCCATAATGTG-3’ 

Μοριακή μορφή 

Μ/S 

MSF 5’-/5Phos/TCGCCTTAGACCTTGCGTTA-3’ 

MSR 5’-CGCTTCAAGAATTCGAGATAC-3’ 

Είδος Plasmodium 
PlasmFPH 5’-/5Phos/TTCAGATGTCAGAGGTGAAATTCT-3’ 

PlasmR 5’-AATTAGCAGGTTAAGATCTCGTTC-3’ 

 

 

3. Συγκεντρώσεις εκκινητών στην πολλαπλή αντίδραση PCR 

Πίνακας 2: Συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν στην πολλαπλή αντίδραση 

PCR.  

Reaction component Initial Conc. Final Conc. 

Qiagen Multiplex PCR Master Mix 2x 1 

KDRF 10 μΜ 0.2 μΜ 

KDRR 10 μΜ 0.2 μΜ 

AcheF 10 μΜ 0.2 μΜ 

AcheR 10 μΜ 0.2 μΜ 

RdlF 10 μΜ 0.2 μΜ 

RdlR 10 μΜ 0.2 μΜ 

SpeciesF 10 μΜ 0.1 μΜ 

SpeciesGaArQu1R 10 μΜ 0.1 μΜ 
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SpeciesMelMerQu2R 10 μΜ 0.1 μΜ 

MSF 10 μΜ 0.5 μΜ 

MSR 10 μΜ 0.5 μΜ 

PlasmF 10 μΜ 0.5 μΜ 

PlasmR 10 μΜ 0.5 μΜ 

Template DNA  Ποικίλλει 

 

 

Πίνακας 3 

Αντιδραστήριο Τελική συγκέντρωση (pmoles/ 20ul) 

Zip1KdrPheΗΟLA 0,5 

Zip2KdrLeuHOLA 4 

 Zip3KdrSerHOLA 4 

Zip4KdrLeuSerHOLA 4 

BioKdrLeuPheHOLA 5 

 BioKdrLeuSerHOLA 8 

Zip5AcheGly 2 

Zip6AcheSer 2 

BioAche 4 

Zip7RdlAlaSm 1 

Zip8RdlGlySm 1 

Zip9RdlAlaSSm 1 

Zip10RdlSerSm 4 

BioRdlAGly 3 

BioRdlASer 5 

ZIP16gambiae 2 

ZIP17arabiensis 2 

ZIP18mermel 2 

ZIP19quadrA 2 

ZIP20quadrB 2 

BIOgamara 2 

BIOmermel 2 

BIOquadrA 2 
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BIOquadrB 2 

ZIP21Mform  2 

 ZIP22Sform  2 

BIOM/S 4 

ZIP11falcip1 2 

ZIP12falcip2 2 

ZIP13vivax 2 

ZIP14malariae 2 

ZIP15ovale 2 

BIOparasites 4 

BIOparasitesfalcip1 4 

 

 

 

 


