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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η φλεβοτόμος, είναι ο διαβιβαστής του πρωτοζώου Leishmania που προκαλεί
λεϊσμανίαση. Η ανακάλυψη αυτή έγινε στην Ελλάδα το 1910, σχεδόν μια δεκαετία από τη χρήση
της ονομασίας Leishmania. Η εξάπλωση των φλεβοτόμων καλύπτει και τις πέντε ηπείρους και
καλύπτει τροπικές και υπο-τροπικές περιοχές, ενώ κάποια είδη τα βρίσκουμε και σε πιο εύκρατα
κλίματα. Η συνεχώς αυξανόμενη μέση θερμοκρασία της γης προκαλεί ανησυχία γιατί νέες
περιοχές θα γίνουν φιλόξενες για τις φλεβοτόμους. Εκτός από τους ορεινούς όγκους, οι
κλιματολογικές συνθήκες είναι οι μόνες που περιορίζουν την εξάπλωσή τους στη χέρσο.
Ενδεικτικά σημεία στα οποία μπορούν να ξεκουραστούν και να αναπαραχθούν, είναι μικρές
σχισμές σε βράχους ή τοίχους, σπηλιές ή και κουφάλες δέντρων, αλλά και περιοχές με έντονη
βλάστηση, περιττώματα ζώων και φυλλοστρωμνή. Από τα 31 είδη του γένους Phlebotomus που
παίζουν το ρόλο του διαβιβαστή της Leishmania, μεγαλύτερο υγειονομικό ενδιαφέρον στην
Ελλάδα παρουσιάζουν τα είδη Phlebotomus (Larroussius) tobbi, Phlebotomus (Paraphlebotomus)
sergenti, Phlebotomus (Paraphlebotomus) papatasi, Phlebotomus (Larroussius) perniciosus,
Phlebotomus (Larroussius) neglectus καθώς και ο πιθανός αλλά όχι εξακριβωμένος διαβιβαστής
Phlebotomus (Paraphlebotomus) similis. Στην Κρήτη το Phlebotomus neglectus μεταδίδει τη
Leihsmania infantum, η οποία προκαλεί σπλαχνική λεϊσμανίαση στον άνθρωπο και στο σκύλο.
Το Phlebotomus similis ενοχοποιείται ως ο διαβιβαστής της Leishmania tropica, που προκαλεί τη
δερματική λεϊσμανίαση, λόγω της υψηλής του συγγένειας με το Phlebotomus sergenti που είναι
ο γνωστός διαβιβαστής της Leishmania tropica. Δεδομένης της συνεχόμενης αύξησης των
κρουσμάτων στη χώρα μας και ειδικά στην Κρήτη, καθίσταται αναγκαία η εμπεριστατωμένη
γνώση πάνω στην οικολογία των φλεβοτόμων που μεταδίδουν λεϊσμανίαση.
Η λεϊσμανίαση είναι μια ασθένεια που προκαλείται από το πρωτόζωο παράσιτο του
γένους Leishmania και προσβάλλει τόσο τα θηλαστικά, όσο και τα ερπετά. Η φλεβοτόμος είναι ο
κύριος διαβιβαστής της. Συναντάται σε τρεις μορφές, τη σπλαχνική, τη δερματική και τη
βλεννοδερματική λεϊσμανίαση. Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 0,7 - 1 εκατομμύριο νέα
περιστατικά λεϊσμανίασης σε 98 χώρες με το ποσοστό θνησιμότητας να αγγίζει το 3,3%. Στην
Ελλάδα τα συμπτώματά της είναι γνωστά πριν ακόμη της δοθεί το όνομα «λεϊσμανίαση». Τα
τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας και ειδικά στην
Κρήτη. Η ανάπτυξη επίκτητης αντοχής της Leishmania σε μία ομάδα φαρμάκων, που επάγεται
από την ανάπτυξη αντοχής σε ένα μόνο φάρμακο (φαινότυπος MDR), είναι το πιο σημαντικό
χαρακτηριστικό της. Είναι ένα παράσιτο με εξαιρετική πλαστικότητα στο γονιδίωμα και
χαρακτηρίζεται κυρίως από ανευπλοειδία. Πληθυσμιακά μπορεί να μεταλλάσσεται σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα είτε σε επίπεδο γονιδίου, είτε σε επίπεδο χρωμοσώματος. Παρ’ ότι
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στη φαρέτρα έναντι της νόσου προστίθενται συνεχώς νέα φάρμακα, είναι πολύ σημαντικό να
γνωρίζουμε εάν ο MDR φαινότυπος που αποκτά το παράσιτο παραμένει στις εναλλαγές του
κύκλου ζωής του (αμαστιγωτή – προμαστιγωτή μορφή), ή χάνεται. Σκοπός της παρούσας
διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη της εποχιακής κατανομής των ειδών Phlebotomus που
απαντώνται στην Κρήτη, ώστε να συλλεχθούν σημαντικά δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο τους
στη μετάδοση του πρωτόζωου παράσιτου Leishmania. Έπειτα, η διερεύνηση της διατήρησης ή
μη, της αντοχής των παρασίτων μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους μέσα από τον κάθε
ξενιστή (θηλαστικό – φλεβοτόμος). Επίσης, η δημιουργία ανθεκτικών παρασίτων με τη χρήση
του σκευάσματος Glucantime® και στις δύο μορφές του κύκλου ζωής τους, μέσα και έξω από τον
ξενιστή και η διερεύνηση της διατήρησης ή μη, της επίκτητης αντοχής που θα έχουν αποκτήσει.
Το μέρος που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της μελέτης της εποχιακής κατανομής των
ειδών Phlebotomus που απαντώνται στην Κρήτη, ήταν το χωριό Φόδελε, στο οποίο είχαν
παρουσιαστεί κρούσματα λεϊσμανίασης στο παρελθόν. Η συλλογή των φλεβοτόμων έγινε με τη
χρήση CDC Miniature Light Traps (John W. Hock Co., Gainesville, FL, USA) και Sticky Traps για τρεις
συνεχόμενες ημέρες στα μέσα κάθε μήνα επί τρία συναπτά έτη. Η περίοδος δειγματοληψίας
κάλυπτε όλη τη χρονική περίοδο που οι φλεβοτόμοι παρέμεναν ενεργές. Το πρώτο έτος, οι
δειγματοληψίες δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσουν πριν τον Ιούνιο. Για τη συλλογή των
περιβαλλοντικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δέκα καταμετρητές θερμοκρασίας, σχετικής
υγρασίας και σημείου δρόσου, καθώς και ένα ανεμόμετρο. Λοιποί περιβαλλοντικοί παράγοντες,
όπως υετός και φάση σελήνης, καταγράφονταν επίσης. Για τη μελέτη της διατήρησης της
επίκτητης αντοχής του παράσιτου στα φάρμακα, επιλέχθηκαν πέντε ανθεκτικά και πέντε
ευαίσθητα στελέχη Leishmania infantum που είχαν χαρακτηριστεί ως προς την ανθεκτικότητά
τους στο εργαστήριό μας στο παρελθόν με τη χρήση της κυτταρομετρίας ροής. Το μέγεθος που
ορίζει την αντοχή τους ονομάζεται «slope α» και μετράει το ρυθμό εκροής του φαρμάκου σε
χρονικά διάστημα δύο ωρών. Η αντοχή των δέκα στελεχών μετρήθηκε ξανά όταν αποψύχθηκαν.
Στη συνέχεια ενοφθαλμίστηκαν σε ποντίκια και με το πέρας 15 ημερών, αυτά θανατώθηκαν και
καλλιεργήθηκε ο σπλήνας και το ήπαρ τους, ώστε να απομονωθούν ξανά τα παράσιτα. Αυτά
μετρήθηκαν ξανά και στη συνέχεια ένα από αυτά επιλέχθηκε για την επαγωγή της αντοχής και
την ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους του πειράματος. Η επαγωγή της αντοχής εφαρμόστηκε
στην προμαστιγωτή μορφή σε καλλιέργεια παρασίτων, καθώς και στην αμαστιγωτή μορφή μέσα
στην ανθρώπινη κυτταρική σειρά THP-1 και ποντίκια τύπου Rag1-, με τη χρήση του σκευάσματος
Glucantime®. Χρήση της φλεβοτόμου στο συγκεκριμένο πείραμα δεν έγινε γιατί
πραγματοποιήθηκε στην πορεία από άλλη ερευνητική ομάδα. Η προσπάθεια επαγωγής της
αντοχής στην προμαστιγωτή φάση στην καλλιέργεια δεν επιτεύχθηκε.
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Από το σύνολο των 6.000 περίπου φλεβοτόμων που συλλέχθηκαν (60% αρσενικά, 40%
θηλυκά), αναγνωρίστηκαν τα είδη Phlebotomus neglectus (57,8%), Phlebotomus similis (30,4%),
Phlebotomus papatasi (2,5%), Phlebotomus simici (0,1%), Sergentomyia minuta (8,8%), καθώς και
το νέο-αναγνωρισθέν Phlebotomus (Adlerius) creticus n. sp. (0,4%). Το Phlebotomus neglectus
ήταν το κυρίαρχο είδος, με το Phlebotomus similis να ακολουθεί, εκτός από την πρώτη χρονιά
δειγματοληψίας. Τα δύο κυρίαρχα, καθώς και το Sergentomyia minuta, εμφανίστηκαν ολόκληρη
τη δειγματοληπτική περίοδο. Η μελέτη της εποχιακής διακύμανσης των δύο κυρίαρχων δείχνει
πως το Phlebotomus neglectus εμφάνισε δύο διακριτές πληθυσμιακές εκρήξεις (Μάιο και
Αύγουστο), ενώ το Phlebotomus similis εμφάνισε μια διακριτή με μια λιγότερη διακριτή
πληθυσμιακή έκρηξη να έπεται ή να προηγείται (Ιούνιο και Ιούλιο). Αρσενικά και θηλυκά
παρουσίασαν παρόμοιο πρότυπο. Οι πληθυσμιακές τους εκρήξεις κουμπώνουν σαν παζλ,
καθιστώντας όλους τους καλοκαιρινούς μήνες υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι τιμές
θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας που εμφάνισαν κορυφή τα δύο είδη ήταν Τ = 20,3οC – 27ο
C, RH = 57,5% – 63,1% για το Phlebotomus neglectus και Τ = 24,3οC – 27,2ο C, RH = 53,9% – 59,1%
για το Phlebotomus similis. Το εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας που παρέμειναν ενεργά είναι
σχεδόν το ίδιο με το Sergentomyia minuta, αλλά πολύ πιο διευρυμένο από τα υπόλοιπα είδη. Σε
αυτό το είδος αρσενικά και θηλυκά παρουσίασαν διαφορετικό πρότυπο εποχιακής διακύμανσης.
Η θερμοκρασία ήταν αυτή που σηματοδότησε την έναρξη της περιόδου ενεργοποίησης των
φλεβοτόμων και ήταν ≥ 17 – 18οC για το Phlebotomus neglectus, ενώ ≥ 20 – 22οC για τα
Phlebotomus similis και Sergentomyia minuta. Η αύξηση της θερμοκρασίας (r = 0,776, p < 0,05)
και η μείωση της σχετικής υγρασίας (r = 0,644, p < 0,05), επηρέασαν θετικά μέχρι κάποιο βαθμό
την αφθονία των φλεβοτόμων. Τα Phlebotomus neglectus και Phlebotomus similis επέδειξαν
παρόμοιες οικολογικές προτιμήσεις, καλύπτοντας ολόκληρη την περιοχή μελέτης και
συλλέχθηκαν και από τους δύο τύπους παγίδων. Η πλειονότητα των ατόμων όμως συλλέχθηκε
από τις τύπου CDC και κυρίως από αυτές που ήταν στημένες κοντά σε περιοχές που
λειτουργούσαν ως κοτέτσι και κουνελώνας και χαρακτηρίζονταν από έντονη βλάστηση. Στο
έδαφος υπήρχαν περιττώματα αυτών των ζώων, καθώς και σάπια φρούτα και λαχανικά. Το
Phlebotomus papatasi συλλέχθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό από τη μία από τις περιοχές που
λειτουργούσαν ως κοτέτσι και κουνελώνας, αλλά και από τις παγίδες ST. Το Sergentomyia minuta
συλλέχθηκε κυρίως από τις παγίδες ST (78%). Ένα μεγάλο ποσοστό θηλυκών Phlebotomus
papatasi (29,9%) και Phlebotomus similis (23,2%) και ένα λίγο μικρότερο Phlebotomus neglectus
(17,1%) και Sergentomyia minuta (15,6%) βρέθηκαν σε διάφορες φάσεις πέψης του γεύματός
τους, καθώς και με αυγά. Τα πιο συχνά παρασιτούμενα είδη από ακάρεα ήταν το Phlebotomus
similis (50% των παρασιτούμενων ατόμων) και το Phlebotomus neglectus (41% των
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παρασιτούμενων ατόμων), ενώ το πιο έντονα παρασιτούμενο ήταν το Phlebotomus papatasi με
πάνω από 20 αποτυπώματα. Τέλος, στην κοιλιακή χώρα θηλυκού Phlebotomus neglectus
παρατηρήθηκε νηματώδης σκώληκας.
Όσον αφορά το πείραμα της αντοχής, το 70% των στελεχών που αποψύχθηκαν, εμφάνισαν
αυξημένη αντοχή μετά την απόψυξη από την τράπεζα του εργαστηρίου, σε σχέση με αυτή που
είχαν επιδείξει πριν καταψυχθούν. Το 20% εμφάνισε μειωμένη αντοχή, ενώ το 10% εμφάνισε την
ίδια αντοχή προ- και μετά κατάψυξης. Όλα τα ευαίσθητα στελέχη παρουσίασαν αυξημένη
αντοχή. Όταν τα δέκα στελέχη απομονώθηκαν από τα ποντίκια τύπου Rag1-, σχεδόν το 100% που
ανακτήθηκε, προήλθε από τον σπλήνα. Το νωρίτερο που χρειάστηκε για την εμφάνιση των
πρώτων παρασίτων στην καλλιέργεια ήταν 3 ημέρες και το αργότερο 14, ενώ ο μέσος όρος ήταν
6 ημέρες. Όταν αυτά τα στελέχη μετρήθηκαν ξανά με κυτταρομετρία ροής, το 70% παρουσίασε
μειωμένη αντοχή, ενώ το 30% παρουσίασε αυξημένη αντοχή. Σε όλα τα ανθεκτικά στελέχη η
αντοχή μειώθηκε. Στη συνέχεια επιλέχθηκε ένα στέλεχος, στο οποίο έγινε επαγωγή της αντοχής
με το σκεύασμα Glucantime®. Αυτό ξεκίνησε ως ευαίσθητο, όταν απομονώθηκε για πρώτη φορά
και σταδιακά έγινε ανθεκτικό μέχρι να χρησιμοποιηθεί στο πείραμα της αντοχής. Τα παράσιτα
που ανακτήθηκαν από τα κύτταρα THP-1, φαίνεται πως έγιναν πιο ευαίσθητα σε σχέση με το
αρχικό στέλεχος, είτε εφαρμόστηκε σε αυτά Glucantime®, είτε όχι. Σε αυτά που εφαρμόστηκε
Glucantime® η βεραπαμίλη μπλόκαρε τη δράση των αντλιών και εμφάνισαν χαμηλότερη τιμή
«slope β». Όσον αφορά την τιμή FVI, αυτά στα οποία δεν εφαρμόστηκε Glucantime® (THP-1_C)
απορρόφησαν στατιστικά σημαντικά μικρότερη ποσότητα Rhod-123 σε σχέση με το αρχικό
στέλεχος, είτε προστέθηκε βεραπαμίλη, είτε όχι (α < 0,05). Τέλος, παρατηρήθηκε πολύ ισχυρή
μονοτονική συσχέτιση (|r| ≥ 0,8) μεταξύ της FVI και του slope, τόσο σε αυτά που εφαρμόστηκε
Glucantime® (THP-1_C), όσο και σε αυτά που δεν εφαρμόστηκε (THP-1_G) (α < 0,05). Στα
παράσιτα που ανακτήθηκαν από τα ποντίκια τύπου Rag1-, η αντοχή μειώθηκε σε σχέση με το
αρχικό όταν δεν εφαρμόστηκε Glucantime® (Rag1_NGAI), ενώ αυξήθηκε όταν εφαρμόστηκε
Glucantime® (Rag1_GAI). Όσον αφορά την τιμή FVI, στατιστικά σημαντική διαφορά
παρατηρήθηκε μεταξύ αυτών στα οποία εφαρμόστηκε και αυτών στα οποία δεν εφαρμόστηκε
Glucantime® (α < 0,05).
Η κατανομή της φλεβοτόμου στην Ευρώπη τα επόμενα πενήντα χρόνια, αναμένεται να
διευρυνθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και να αυξηθεί η περίοδος που τα ενήλικα άτομα
παραμένουν ενεργά. Η χρονική και γεωγραφική αλληλεπικάλυψη των ειδών που μεταδίδουν
λεϊσμανίαση στην Κρήτη, έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς. Η
χρονική κατανομή τους είναι από τις μεγαλύτερες γύρω από τη Μεσογειακή Λεκάνη. Η ύπαρξη
του Phlebotomus papatasi δεν προβληματίζει όσον αφορά τη μετάδοση της λεϊσμανίασης γιατί
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λείπουν τα είδη που αποτελούν τη φυσική δεξαμενή του παρασίτου που μεταδίδει (Leishmania
major), αλλά ευθύνεται για τη μετάδοση φλεβοϊών. Το Φόδελε, με τον έντονο αγροτικό του
χαρακτήρα, προσφέρει πολλά σημεία για καταφύγιο και αναπαραγωγή στις φλεβοτόμους. Η
πρόληψη που θα περιλαμβάνει ψεκασμούς, προστασία του σκύλου που αποτελεί τη φυσική
δεξαμενή του παρασίτου και σωστή ενημέρωση, είναι απαραίτητη για την προστασία της
δημόσιας υγείας. Η αντιμετώπισή των φλεβοτόμων πρέπει να λαμβάνει χώρα τους μήνες πριν
εμφανίσουν πληθυσμιακή έκρηξη με γνώμονα τα σημεία που προτιμούν για ξεκούραση και
αναπαραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο πρώτα εμφανίζουν διαφορετικές οικολογικές
προτιμήσεις και πιο ανθρωπόφιλο χαρακτήρα από το τελευταίο. Η χρήση των διαθέσιμων
εμβολίων και των διάφορων εντομοαπωθητικών στους σκύλους, όπως και η ορολογική εξέταση
στην αρχή και το τέλος της περιόδου ενεργοποίησης των φλεβοτόμων, ενδείκνυνται για την
πρόληψη της λεϊσμανίασης.
Η χρήση των φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο. Αυτό σημαίνει πως αν
ξεκινήσει θεραπεία, θα πρέπει να ολοκληρώνεται. Η Leishmania παρουσιάζει μεγάλη
πλαστικότητα στο γονιδίωμά της με την ανευπλοϊδία να είναι ο κανόνας. Τα εργαστηριακά
στελέχη για να ανταπεξέλθουν στο καινούριο περιβάλλον, υπόκεινται σε μεταλλάξεις που
μπορούν να αλλάξουν ακόμη και τον καρυότυπό τους. Η αντοχή τους στα φάρμακα μπορεί να
μεταβληθεί μέσα από τον κύκλο ψύξης – απόψυξης, καθώς και αν συνεχίσουν τον κύκλο ζωής
τους μέσα από τον θηλαστικό ξενιστή. Κάθε δραστική ουσία που χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση του παρασίτου, προκαλεί γενετικές αλλαγές που επιτρέπουν στον επιστημονικό
κόσμο να βρίσκει γονίδια – στόχους, η απουσία των οποίων μειώνει την αντοχή τους μόνο στη
συγκεκριμένη δραστική ουσία. Η πολυπλοκότητα και η μεταβλητότητα του γενετικού υλικού της
Leishmania αποκαλύπτει το λόγο που τα περισσότερα φάρμακα στοχεύουν ακόμη στο σύστημα
των αντλιών που εισρέουν και εκρέουν το φάρμακο, αφού είναι πιο σταθερό. Στα πειράματα
αντοχής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο μεγέθη. Ο ρυθμός εκροής του φαρμάκου (slope α)
που καθορίζεται από τις αντλίες εκροής, καθώς και η ποσότητα που απορροφάει το παράσιτο τη
χρονική στιγμή μηδέν (FVI), που καθορίζεται από τις αντλίες εισροής. Η συνδυαστική δράση τους
θα καθορίσει πόση ποσότητα φαρμάκου θα μείνει μέσα στο παράσιτο και για πόσο χρόνο, που
έχει μεγάλη σημασία, αφού το φάρμακο είναι κυτταροτοξικό. Ο οργανισμός μοντέλο που πρέπει
να χρησιμοποιείται είναι το θηλαστικό (στην παρούσα έρευνα ανοσοκατασταλμένα ποντίκια),
γιατί προσομοιάζει καλύτερα τον κύκλο ζωής του παρασίτου στη φύση. Από τα αποτελέσματα
της παρούσας διατριβής φαίνεται πως η Leishmania αντέδρασε διαφορετικά μέσα στα ποντίκια
και φάνηκε η σπουδαιότητα να χρησιμοποιούνται τα φάρμακα με σωστό τρόπο.
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Από την παρούσα διατριβή φάνηκε πως η θερμοκρασία παίζει τον πρωταρχικό ρόλο για
την έναρξη της περιόδου ενεργοποίησης των φλεβοτόμων και είναι ξεχωριστή για κάθε είδος,
ενώ η σχετική υγρασία σχετίζεται περισσότερο με την αφθονία τους. Βρέθηκε πως υπάρχει
συγκεκριμένο πρότυπο με διακριτές πληθυσμιακές εκρήξεις για κάθε ένα από τα είδη που
παρουσιάζουν ιατρικό ενδιαφέρον, ενώ ανακαλύφθηκε ακόμη ένα είδος το οποίο συγγενεύει με
το Phlebotomus balcanicus που είναι γνωστός διαβιβαστής της Leishmania infantum. Επίσης
έγινε ξεκάθαρο ότι τα οικόσιτα ζώα (κουνέλια, πουλερικά) πρέπει να τοποθετηθούν σε
μεγαλύτερη απόσταση από τα σπίτια των ανθρώπων. Από την άλλη, φάνηκε ότι τα παράσιτα που
εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή, απορροφούν και μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκου από τα
ευαίσθητα. Τόσο ο κύκλος ψύξης – απόψυξης, όσο και το πέρασμα μέσα από τον ξενιστή
(κύτταρα THP-1, ποντίκια τύπου Rag1-), μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή του παρασίτου. Ο
καλύτερος οργανισμός μοντέλο στα πειράματα αντοχής είναι το θηλαστικό. Μέσα στα θηλαστικά
φάνηκε ότι τα παράσιτα απόκτησαν μεγαλύτερη αντοχή από το αρχικό στέλεχος, απαντώντας
θετικά στο ερώτημα της διατριβής: η αντοχή που θα αποκτηθεί μέσα στον θηλαστικό ξενιστή, θα
διατηρηθεί όταν η Leishmania συνεχίσει τον κύκλο ζωής της.
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ABSTRACT
Phlebotomine sandfly is the host of protozoan Leishmania that transmits leishmaniases. It
was discovered in Greece in 1910, almost a decade since the term “Leishmania” was started to be
used. Distribution of Phlebotomes covers all five continents and it includes tropical and subtropical regions, while some species can also be found in more temperate climates. The
continuously increasing mean earth temperature is a cause of concern as more regions will have
favourable conditions for sandfly reproduction and survival. Apart from mountains, climatological
conditions are the only barrier that prevents their distribution in inland. In general, sandflies rest
and reproduce in small cracks of rocks or walls, in caves and tree hollows, and in habitats with
high vegetation and animal faeces. Out of the 31 Phlebotomus species that serve as host of
Leishmania, those of major medical importance in Greece are Phlebotomus (Larroussius) tobbi,
Phlebotomus

(Paraphlebotomus)

sergenti,

Phlebotomus

(Paraphlebotomus)

papatasi,

Phlebotomus (Larroussius) perniciosus, Phlebotomus (Larroussius) neglectus, as well as the
suspect host Phlebotomus (Paraphlebotomus) similis. In Crete, Phlebotomus neglectus is vector
of Leihsmania infantum that causes canine leishmaniasis and visceral leishmaniasis in humans.
Phlebotomus similis is a suspected vector of Leishmania tropica, that causes anthroponotic
cutaneous leishmaniasis, because it is a sister species with Phlebotomus sergenti, a verified vector
of Leishmania tropica. Given the increasing leishmania cases in Greeece and especially in Crete, it
is important to build the knowledge on the ecology of phlebotomes that transmit leishmaniases.
Leishmaniasis is a disease caused by the protozoan – parasite of genus Leishmania and
infects both mammals and reptiles. Phlebotomine sandflies are the main hosts that transmit
leishmaniasis. There are three types of leishmaniasis: visceral, cutaneous and mucocutaneous.
Every year 0.7 – 1 million new cases are recorded in 98 countries, while mortality occurs in 3.3%
of cases. In Greece, symptoms of the illness are known even before the name “leishmaniasis” was
given. An increase of the cases in Greece, especially in Crete has been observed over the last few
years. The most important feature of Leishmania is the acquired multidrug resistance that
develops, which is induced by the resistance that develops from a single drug (MDR phenotype).
Leishmania presents exceptional plasticity in genome level and is mostly characterized by
aneuploidy. The population of the parasite has the ability to transform in a very short time either
in gene level, or in chromosomal level. Although new drugs are added in the medical arsenal
against leishmaniases, it is very important to know if acquired MDR phenotype is inherited as the
parasite transforms between amastigote and promastigote form. The aim of this dissertation was:
1. the study of seasonal distribution of Phlebotomus species that exist in Crete in order to collect
important data for the transmission of protozoan – parasite Leishmania. 2. investigating if the
13

acquired resistance, using Glucantime, is inherited or not, as the parasite continues its life cycle
through different hosts (mammal – phlebotomine sandfly).
Fodele, a village near Heraklion in Crete, where leishmaniasis has been reported in the past,
was chosen for this research. Trapping of phlebotomes was held using CDC Miniature Light Traps
(John W. Hock Co., Gainesville, FL, USA) and Sticky Traps for three days in the middle of every
month for three continuous years. Sampling period covered the whole period that phlebotomes
remain active. The first year, sampling was not possible to begin before June. The collection of
environmental data was held by ten dataloggers that measured temperature, relative humidity
and dew point, as well as an anemometer. Other environmental factors, like precipitations and
moon phase, were recorded too. For the research of resistance, five “resistant” and five
“susceptible” Leishmania infantum isolates were chosen, that were characterized in our
laboratory using Flow Cytometry. The rate of efflux of the drug in 120 minutes gives the
magnitude of resistance of Leishmania (slope α). All ten isolates where measured again after they
were defrost and they injected in mice. Fifteen days later, mice were euthanized and their liver
and spleen were cultured, in order to recover parasites. These parasites were measured again
using flow cytometry. A single isolate out of these ten, was chosen to become “resistant” and to
be used for the second part of the experiment. The induction of resistance was applied, using
Glucantime®, in promastigotes that were kept in culture medium and in amastigotes that were
grown and multiplied in the human monocytic cell line, THP-1 and in Rag1- deficient mice. No
phlebotomine sandflies were used in this stage because it was already done by another research
group. Induction of resistance in promastigote was not succeeded eventually.
From almost 6,000 phlebotomes (60% males, 40% females) six species were captured:
Phlebotomus neglectus (57.8%), Phlebotomus similis (30.4%), Phlebotomus papatasi (2.5%),
Phlebotomus simici (0.1%), Sergentomyia minuta (8.8%) and the novel species Phlebotomus
(Adlerius) creticus n. sp. (0,4%). Phlebotomus neglectus and Phlebotomus similis were the most
dominant species. Relatice abundance of Phlebotomus similis was higher than Phlebotomus
neglectus only in the first sampling year. These two species, as well as Sergentomyia minuta, were
active the whole sampling period. Seasonal dynamics of Phlebotomus neglectus is characterized
by two distinct peaks (May and August / Τ = 20,3οC – 27ο C, RH = 57,5% – 63,1%), while
Phlebotomus similis shows two confluent peaks (June and July / Τ = 24,3οC – 27,2ο C, RH = 53,9%
– 59,1%). Male and female individuals show similar trend. The peaks of both species together,
clearly indicate that the highest potential risk for Leishmania infantum transmission occurs during
the summer months. Sergentomyia minuta shows similar temperature and relative humidity
preferences, but different seasonal dynamics pattern. Temperature ≥ 17 – 18οC signals the
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beginning of Phlebotomus neglectus activation period, while temperature ≥ 20 – 22οC signals the
beginning of Phlebotomus similis and Sergentomyia minuta activation period. The abundance of
phlebotomes was related with temperature increase (r = 0.776, p < 0.05) and relative humidity
decrease (r = 0.644, p < 0.05). Both dominant species were present in all habitats and where
captured in both CDC and ST traps. However, the majority was captured in CDC and mostly those
that were placed in the two habitats where domesticated animals were present (hencoops and
rabbits). Intense vegetation, animal faeces and rotten fruits and vegetables were present in those
habitats. The majority of Phlebotomus papatasi was collected from one of those two habitats, as
well as from ST traps. Sergentomyia minuta was captured mostly from ST traps (78%). 29.9% of
female Phlebotomus papatasi, 23.2% of female Phlebotomus similis, 17.1% of female
Phlebotomus neglectus and 15.6% of female Sergentomyia minuta were captured in different
stages of bloodmeal digestion, as well as with eggs. 50% of parasitized individuals belong to
Phlebotomus similis and 41% belong to Phlebotomus neglectus, while the most intense parasitism
was observed to Phlebotomus papatasi (more than 20 scars in one individual). A female
Phlebotomus neglectus was parasitized by a nematode.
Regarding the resistance experiment, 70% of isolates showed increased resistance after
defrosting, compared to that prior to frosting. 20% of isolates showed decreased resistance,
whereas 10% showed the same resistance before and after they were frosted. All the
“susceptible” isolates showed increased resistance. The same isolates infected Rag1- mice. Almost
100% of splene cultures showed parasites in three to fourteen days (average six). When those
isolates were measured again, 70% showed reduced resistance in contrast with those before the
infection, while 30% showed increased resistance. All “resistant” isolates showed decreased levels
of resistance. The next step was the induction of resistance of one Leishmania isolate, using
Glucantime®. The isolate that was chosen, was characterized as “susceptible” when it was
cultured from the host. Following the procedure that was described above, this isolate became
“resistant”. All the parasites (treated with or without Glucantime® treatment) that had infected
THP-1 cells, showed reduced resistance in contrast with the primary isolate. Verapamil blocked
the pumps of those that were treated with Glucantime®, so they showed reduced slope (slope β).
Parasites that were not treated with Glucantime® (THP-1_C) influxed lower amount of Rhod-123,
in contrast with the primary isolate in all cases (p < 0.05). Parasites that had infected Rag1 - mice,
were more “susceptible” than the primary without Glucantime® treatment (Rag1_NGAI), but
more “resistant” than the primary with Glucantime® treatment (Rag1_GAI). FVI differed
statistically between those that were treated and those that were not treated with Glucantime®
(p < 0.05).
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Distribution of phlebotomine sandflies is going to expand in Europe the next fifty years,
towards all directions. The activation period of the adult individuals is going to increase as well.
The seasonal and geographical overlap of Phlebotomus species that transmit leishmaniases in
Crete, should taking into consideration by public health services, since leishmania cases are
increasing. Their activation period is one of the longest in Mediterranean. Phlebotomus papatasi,
even if it does not transmit leishmaniasis because of the absence of Leishmania major natural
host, it has medical importance because it transmits phleboviruses. The village of Fodele is an
example of rural area, like many others in Crete that offers many habitats for phlebotomine
resting and reproduction. Prevention measures should include insecticides or repellents,
protection dogs, given they are the natural reservoir of the parasite and appropriate information
to local communities about phlebotomes and the disease. Prevention action should take place
before population outbreak at the spots that phlebotomes prefer for resting and reproducing.
Dogs should be vaccinated and serologically tested both in the beginning and at the end of the
activation period of phlebotomes.
The use of drugs against leishmaniasis should take place in an effective way. This means
that if treatment is started, it should be completed. Leishmania reveals a great genetic plasticity.
Aneuploidy is very common in natural populations. Isolates in laboratories, undergo such
mutations that can even alter their karyotype. Freeze – defreeze cycle, as well as the completion
of their life cycle through mammal host, can alter their drug resistance. Every substance that is
used against leishmaniasis, causes genetic change that allows gene – targets to be found.
However, these gene – targets vary between Leishmania populations, as well as between different
drugs. This plasticity of Leishmania genome, reveals the reason that most drugs aim the protein
pump system that is responsible for their influx and efflux of the parasite, because this system is
universal. Two factors should be considered in resistance experiments. The efflux rate (slope α)
that is driven by efflux protein pumps and the amount that the parasite influxes the zero time
(FVI), that is driven by influx protein pumps. Their combined action will determine how much drug
will remain in the parasite and for how long, which is very important, since the drug is cytotoxic.
The best model organism to be used is the mammal host, because it reflects the life cycle of the
parasite in nature. The results of the present dissertation show that Leishmania reacted
differently in mice and this has significant implications in administering the drugs effectively.
The results of this dissertation suggest that temperature plays the primary role for the
beginning of the activation period of phlebotomes and is species specific, while the relative
humidity is more related to their abundance. It was found that there is a specific pattern with
distinct population outbreaks for each of the species of medical interest, while a novel species
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was discovered that is related to Phlebotomus balcanicus, which is a known transmitter of
Leishmania infantum. It was also made clear that domestic animals (rabbits, poultry) should be
placed at a greater distance from people's homes. On the other hand, it appeared that the
parasites that show greater resistance, influx more drug than the sensitive ones. Both the freeze
– defreeze cycle and the passage through the host (THP-1 cells, Rag1- mice) can affect the
resistance of the parasite. The best model organism in resistance experiments is the mammal.
Inside mammals, the parasites gained resistance in contrast with the primary isolate, answering
the thesis question in the affirmative: the acquired resistance in the mammalian host will be
maintained when Leishmania continues its life cycle.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο διαβιβαστής φλεβοτόμος
1.1.1 Παλαιο-οικολογία και Καταγωγή των φλεβοτόμων
Τα έντομα εμφανίστηκαν κατά το Δεβόνιο, περίπου 180 εκ. χρόνια μετά το
πρωτοεμφανιζόμενο αρθρόποδο (Filho and Brazil, 2003; Gillot, 2005). Από τότε, χρειάστηκαν
περίπου 100 εκ. χρόνια εξέλιξης για να εμφανιστεί το πρώτο Δίπτερο που χρονολογικά το
συναντούμε στο Πέρμιο (286 εκ. χρόνια πριν) (Gillot, 2005; Poinar et al., 2006). Όπως αναφέρουν
οι Filho and Brazil (2003), με την εξάπλωση των αγγειόσπερμων κατά το Κρητιδικό (Cretaceous)
δόθηκε η δυνατότητα στα έντομα και κατ’ επέκταση στα Δίπτερα να σημειώσουν εκρηκτική
εξάπλωση και βιοποικιλότητα. Έτσι, περίπου στο Πρώιμο (Κατώτερο) Κρητιδικό (120 – 135 εκ.
χρόνια πριν) έκαναν την εμφάνισή τους και οι φλεβοτόμοι (Phlebotomites, Mesophlebotomites,
Libanophlebotomus), οι πρόγονοι των οποίων, από την Τριασική ακόμη περίοδο, είχαν μάλλον
ξεκινήσει να τρέφονται με το αίμα των δεινοσαύρων, ίσως και των πρώτων θηλαστικών. Αυτές
όμως οι εξελικτικές γραμμές δεν συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα. Μελετώντας το αρχείο των
απολιθωμάτων, φαίνεται πως ο αρχαιότερος εκπρόσωπος του σύγχρονου γένους Phlebotomus
(Loew, 1845; Kaddumi, 2005) και του σύγχρονου γένους Sergentomyia (Stuckenberg, 1975)
χρονολογείται πίσω στο Ηώκαινο (54,9 εκ. χρόνια πριν) στην περιοχή της Ιορδανίας και της
Βαλτικής αντίστοιχα (Εικόνα 1). Παράλληλα, κατά το Ύστερο (Ανώτερο) Κρητιδικό απολιθώθηκαν
στην περιοχή της Βιρμανίας (Ν.Α. Ασία) δύο προνύμφες με χαρακτηριστικά που φέρει μόνο η P.
tobbi (ένα ζεύγος τριχών αντί για δύο στο 9ο κοιλιακό μεταμερές) υποδεικνύοντας την ξεχωριστή
εξελικτική της γραμμή, καθώς και ότι αρχικά οι προνύμφες των φλεβοτόμων είχαν μόνο ένα
ζεύγος τριχών (Poinar et al., 2006). Οι Lewis (1982), Kerr (2000) και Kerr et al. (2000)
υποστηρίζουν πως ο πρόγονος αυτών των Phlebotomus και Sergentomyia εξελίχθηκε και
μετέδιδε λεϊσμανίαση κατά το Κρητιδικό στην Παλαιαρκτική περιοχή, ενώ οι Noyes et al. (2000)
και Filho and Brazil (2003) θεωρούν πως τα γένη αυτά εμφανίστηκαν πριν ακόμη διαχωριστεί η
Παγγαία, υποστηρίζοντας τη Νεοτροπική προέλευση της Leishmania. Μάλιστα για τους
τελευταίους, αυτός είναι ο λόγος που οι φλεβοτόμοι παρουσιάζουν τόσο ευρεία κατανομή και
τόσο μεγάλη βιοποικιλότητα.
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Στο Ηώκαινο χρονολογείται ο αρχαιότερος
γνωστός εκπρόσωπος των γενών
Phlebotomus και Sergentomyia
Έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες
φλεβοτόμοι (Phlebotomites,
Mesophlebotomites, Libanophlebotomus)

Έκαναν την εμφάνισή τους τα Δίπτερα
Έκαναν την εμφάνισή τους τα Έντομα

Την εποχή που ο φλοιός της γης επιτρέπει
την απολίθωση των οργανισμών, τα
Αρθρόποδα παρουσιάζουν ήδη μεγάλη
ποικιλομορφία (Gillot, 2005). Στην προΚάμβρια εποχή υπολογίζεται ότι
εμφανίστηκε το πρώτο αρθρόποδο.
Εικόνα 1. Γεωλογική Κλίμακα Χρόνου. Πάνω σημαίνονται κομβικά γεγονότα που σχετίζονται με την εξέλιξη των
φλεβοτόμων (Πηγή: https://geology.com/time.htm)

1.1.2 Νεότερη ιστορία
Η τελευταία σύνοψη όλων των γενών των φλεβοτόμων του Παλαιού Κόσμου, έγινε με
βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους από τους Rispail και Léger (1998b), που περιέγραψαν
τα υπογένη Australophlebotomus, Idiophlebotomus και Spelaeophlebotomus έξω από τον κλάδο
του γένους Phlebotomus και τα μετονόμασαν σε γένη, όπως επίσης ονόμασαν γένος το άλλοτε
υπογένος Spelaeomyia που ανήκε στο γένος Sergentomyia. Με αυτό τον τρόπο, οι φλεβοτόμοι
του Παλαιού Κόσμου βρέθηκαν να ανήκουν σε 7 διαφορετικά γένη και 15 διαφορετικά υπογένη
(Εικόνα 2).

25

Εικόνα 2. Ταξινόμηση των φλεβοτόμων. Οι Rispail and Léger (1998b) επαναταξινόμησαν
τις φλεβοτόμους και κατέληξαν σε 7 γένη και 15 υπογένη.

Τα υπογένη Paraphlebotomus, Transphlebotomus, Larroussius και Adlerius (εκπρόσωποι
των φλεβοτόμων με υγειονομικό ενδιαφέρον) παρουσιάζουν μεγάλους αριθμούς ειδών, γεγονός
που υποδεικνύει πως είναι σχετικά πρόσφατοι κλάδοι (Rispail and Léger, 1998a). Η άποψη αυτή
ενισχύεται από το μήκος των γενετικών νημάτων (ταξινομικό χαρακτηριστικό) των αρσενικών,
που τείνουν να είναι πολύ μακριά στα νεότερα υπογένη (Rispail and Léger, 1998a).
Σε επίπεδο είδους, οι ταξινομιστές συναντούν ακόμη δυσκολίες, αφού τυχαίνει τα
αρσενικά ή τα θηλυκά κάποιων ειδών να παρουσιάζουν εξαιρετική ομοιότητα στους χαρακτήρες
που περιγράφονται από τις υπάρχουσες κλείδες, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύνατη η
αναγνώρισή τους, η οποία μπορεί να επιλυθεί με μοριακές μεθόδους. Όσον αφορά τη
μορφολογία των συγκεκριμένων ειδών, μια κλασσική μορφολογική ταξινομική θα απαιτούνταν
για να αναδείξει τους χαρακτήρες που θα μπορούσαν να διαχωρίσουν τα είδη μεταξύ τους. Οι
πιο δημοφιλείς ομάδες ειδών, των οποίων η αναγνώριση παρουσιάζει προβλήματα, είναι το P.
perfiliewi complex και το P. perniciosus complex. Ο λόγος που κάνει τόσο επιτακτική την ανάγκη
διαχωρισμού των ειδών που απαρτίζουν αυτά τα υποσύνολα, είναι ότι εκπρόσωποί τους
εμπλέκονται στη μετάδοση της λεϊσμανίασης. Το διαχωρισμό των ειδών που ανήκουν σε τέτοιες
ομάδες, τον κάνουν πιο δύσκολο οι υβριδισμοί που παρατηρούνται στη φύση μεταξύ κοντινών
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ειδών, όπως παρατηρεί ο Paul Ready (2011), με αποτέλεσμα οι κλασσικές κλείδες που
δημιουργήθηκαν πριν από δεκαετίες να μην είναι πλέον ικανοποιητικές. Η καινούρια τάση θέλει
να δημιουργούνται κλείδες για την κάθε γεωγραφική περιοχή ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας τις
παλιές σαν βάση. Η δυσκολία πάντως αναγνώρισης των ειδών και η εμπλοκή κάποιων από αυτά
στη μετάδοση της λεϊσμανίασης των θηλαστικών, έχει οδηγήσει και σε εναλλακτικές προτάσεις
ταξινόμησής τους με βάση την υγειονομική τους σημασία (Ready, 2011).
Η εξέλιξη των φλεβοτόμων όμως, παρατηρείται ακόμη και σε ενδοειδικό επίπεδο ανάλογα
με την περιοχή και τις πιέσεις που δέχεται εκεί ο κάθε πληθυσμός (Belen et al., 2004; Badakhshan
et al., 2011; Dvořák et al., 2011). Γι’ αυτό, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν είναι σπάνιο
το φαινόμενο, άτομα του ίδιου είδους να παρουσιάζουν διαφορετικούς μορφότυπους. Η Κρήτη
θα μπορούσε κάλλιστα, λόγω γεωγραφικής θέσης, απομόνωσης και ανάγλυφου να αναδείξει κι
άλλες τέτοιες περιπτώσεις.

1.1.3 Η ιστορία της μελέτης της φλεβοτόμου στην Ελλάδα
Σχεδόν μία δεκαετία μετά τη χρήση του ονόματος Leishmania, για να περιγραφεί το
παράσιτο που μετέδιδε τη νόσο, ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα πως οι φλεβοτόμοι ήταν
υπεύθυνες για τη μετάδοση της λεϊσμανίασης (Birt, 1910). Έκτοτε, ξεκίνησαν να γίνονται
δειγματοληψίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, με μεγαλύτερες σε έκταση την έρευνα του
Caminopetros το 1934, του Hadjinikolaou το 1958 και των Léger et al. το 1979. Στο πιο πρόσφατο
παρελθόν, οι Ivović et al (2007) διεξήγαγαν μια έρευνα μεταξύ του 1999-2004, η ομάδα της
Αντωνίου συνέχισε να συμπληρώνει το χάρτη της Ελλάδας με έρευνες στην Κρήτη, καθώς και τα
νησιά του Αιγαίου (Tsirigotakis et al., 2018; Dvořák et al., 2020a), ενώ τρεις ακόμη ερευνητικές
ομάδες έχουν μέχρι στιγμής προσθέσει δεδομένα στην εξάπλωση των φλεβοτόμων στην Ελλάδα
(Xanthopoulou et al., 2011; Boutsini et al., 2017; Giantsis et al., 2020). Τα είδη με μεγαλύτερο
υγειονομικό ενδιαφέρον στη μετάδοση της λεϊσμανίασης, είναι τα P. (Larroussius) tobbi, P.
(Paraphlebotomus) sergenti, P. (Paraphlebotomus) papatasi, P. (Larroussius) perniciosus, P.
(Larroussius) neglectus καθώς και ο πιθανός αλλά όχι εξακριβωμένος διαβιβαστής P.
(Paraphlebotomus) similis.

1.1.4 Γεωγραφικά όρια εξάπλωσης
Οι φλεβοτόμοι επεκτείνονται στις τροπικές και υπο-τροπικές περιοχές, ενώ κάποια είδη
τα βρίσκουμε και σε πιο εύκρατα κλίματα (Lewis, 1982; Lane, 1993). Η εξάπλωσή τους καλύπτει
ουσιαστικά και τις πέντε ηπείρους, με κάποια είδη όπως το P. (Paraphlebotomus) papatasi να
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έχουν πολύ ευρεία κατανομή, ενώ περιορίζεται κυρίως από τις κλιματολογικές συνθήκες και
τους ορεινούς όγκους (Colacicco-Mayhugh et al., 2010; Kassem et al., 2012). Η γνώση μας για τα
όρια εξάπλωσής τους συγκροτήθηκε από τον Lewis (1982) και συνεχίζεται από το ECDC και το
VBORNET, στο οποίο μπορούμε να δούμε σε μορφή χάρτη την κατανομή του κάθε είδους με
υγειονομικό ενδιαφέρον ξεχωριστά (http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vectormaps/Pages/VBORNET_maps_sandflies.aspx).
Όσον αφορά την Ευρώπη, οι διαρκώς μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες έχουν
δημιουργήσει ανησυχία, γι’ αυτό δόθηκε αρκετή ώθηση στην επιστημονική κοινότητα, ώστε να
αυξήσει τη γνώση πάνω στη βιολογία, την οικολογία και τη δυνητική εξάπλωση των φλεβοτόμων
(Koch et al., 2017; Erguler et al., 2019). Μέσω της μεθόδου CEM (Climate Envelope Modeling) οι
Trájer et al. (2013) προέβλεψαν πως μέχρι το 2070 ολόκληρη η Γαλλία, η Γερμανία, η δυτική
Πολωνία και το νότιο Ηνωμένο Βασίλειο θα αποικηθούν από φλεβοτόμους, κυρίως τα είδη P.
(Larroussius) ariasi και P. (Larroussius) perniciosus. Τα δύο προαναφερθέντα είδη καθώς και τα
P. (Larroussius) neglectus, P. (Larroussius) perfiliewi, P. (Larroussius) tobbi, P. (Phlebotomus)
papatasi, P. (Paraphlebotomus) sergenti και P. (Paraphlebotomus) similis, θα βρουν ιδιαίτερα
ευνοϊκές συνθήκες για να εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη Μεσογειακή Λεκάνη, τη Βαλκανική
Χερσόνησο, τη Λεκάνη των Καρπαθίων, καθώς και τη βόρεια ακτογραμμή της Μαύρης Θάλασσας
(Trájer et al., 2013; Trájer et al., 2019). Επίσης, βρήκαν πως η ενεργή περίοδος των φλεβοτόμων
θα αυξηθεί κατά ένα με δύο μήνες. Από την άλλη, οι Fischer et al. (2011), παρότι επίσης
παρατήρησαν πως ολόκληρη η Κεντρική Ευρώπη θα γίνει εξαιρετικά φιλόξενη για τις
φλεβοτόμους μέχρι το δεύτερο μισό του 21 αιώνα, θεωρούν πως η αποίκησή της δεν θα είναι
τόσο εύκολη και σύντομη λόγω της μικρής ικανότητάς τους να μεταναστεύουν. Ενδεικτικά, η
μεγαλύτερη απόσταση που έχει καταγραφεί να καλύπτουν τα θηλυκά μετά από σχεδόν 1 ημέρα
ήταν 525 μέτρα (Killick-Kendrick et al., 1984). Οι ορεινοί όγκοι που μπορεί να συναντήσουν οι
φλεβοτόμοι, φαίνεται τελικά πως δεν θα αποτελέσουν ιδιαίτερο γεωγραφικό φραγμό, αφού η
εξάπλωση ειδών, όπως το P. sergenti και το P. papatasi, που είναι γνωστοί διαβιβαστές της
λεϊσμανιάσης, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το υψόμετρο (Simsek et al., 2007). Οι περιοχές
τις οποίες έχουν ήδη καταλάβει, δεν θα τους δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα, αφού φαίνεται
πως μπορούν να προσαρμοστούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πιο ξηρές περιόδους (Singh,
1999).

1.1.5 Οικότοποι στους οποίους τις συναντάμε και εποχική δραστηριότητα
Η φλεβοτόμος, ως ολομετάβολο έντομο, ανάλογα με το στάδιο του κύκλου ζωής της έχει
διαφορετικές απαιτήσεις στο μικροενδιαίτημά της. Επειδή τα προνυμφικά στάδια
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καταλαμβάνουν σκοτεινά, προφυλαγμένα ενδιαιτήματα, είναι δύσκολο να βρεθούν τα σημεία
εναπόθεσης των αυγών από τα ενήλικα θηλυκά. Για αυτό το λόγο, οι περισσότερες μέθοδοι
παγίδευσης και συλλογής επικεντρώνονται στα ενήλικα άτομα, στοχεύοντας τα σημεία που
ξεκουράζονται ή τρέφονται. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η συλλογή μπορεί να γίνει συνήθως
με mouth aspirators (συσκευές με τις οποίες ασκείται αρνητική πίεση με αναρρόφηση από το
στόμα του ερευνητή αναγκάζοντας τις φλεβοτόμους να συγκεντρωθούν σε ένα σωλήνα), άμεσα
ή ύστερα από ενόχλησή τους στα σημεία που βρίσκουν καταφύγιο (π.χ. κουφάλες δέντρων)
(Alexander, 2000). Κατά παράδοση όμως, επειδή οι φλεβοτόμοι είναι νυχτόβια έντομα, η
συλλογή τους γίνεται από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου. Διάφορες τεχνικές έχουν
αναπτυχθεί για την προσέλκυσή τους, όπως η χρήση πηγής φωτός ή η χρήση φερομονών (Alten
et al., 2015).
Τα μέρη όπου εναποθέτουν τα αυγά τους οι φλεβοτόμοι, δεν είναι πάντα ίδια με αυτά που
επιλέγουν για ξεκούραση (Young and Arias, 1991). Σε γενικές γραμμές όμως, τα αυγά μπορούμε
να τα βρούμε σε υγρά ενδιαιτήματα, όπως σχισμές βράχων, στη βάση δέντρων, τη
φυλλοστρωμνή, στις περιοχές που φωλιάζουν ζώα και σε παρόμοια μέρη (Young and Arias,
1991), αφού σκοπός είναι οι προνύμφες που θα εκκολαφθούν να μπορούν εύκολα να βρουν
οργανική ύλη για τροφή.
Η γνώση μας για τα προνυμφικά στάδια προέρχεται κυρίως από την εκτροφή των
φλεβοτόμων στο εργαστήριο (Young and Arias, 1991, Chaniotis et al., 2000). Στη φύση είναι πολύ
δύσκολος ο εντοπισμός τους και απαιτεί συνήθως να καλυφθούν τεράστιες εκτάσεις για να
βρεθεί ένας πολύ μικρός αριθμός προνυμφών. Στην Εικόνα 3 φαίνονται διάφορα σημεία από τα
οποία συλλέχθηκαν προνύμφες φλεβοτόμων. Ένας κλασσικός τρόπος εύρεσης προνυμφών είναι
η επεξεργασία χώματος και η απομόνωσή τους από εκεί. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο KillickKendrick, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κλασσικούς ταξονόμους που ασχολήθηκαν με
φλεβοτόμους, επεξεργάστηκε το 1987 130 κιλά χώματος από ένα στάβλο κατσικιών για να μην
πιάσει τελικά ούτε μία προνύμφη (Killick-Kendrick, 1987). Η ώριμη πια προνύμφη, πριν
μετατραπεί σε νύμφη θα προσκολληθεί σε κάποιο αντικείμενο όπως ένα νεκρό φύλλο ή μια
πέτρα, ώστε να παραμείνει εκεί μέχρι το τελικό στάδιο της μεταμόρφωσης (Young and Arias,
1991).
Οι οικότοποι που θα επιλέξουν οι ενήλικες φλεβοτόμοι για να ξεκουραστούν, εξαρτώνται
από παράγοντες όπως η εποχή, η διαθεσιμότητα σε μικροενδιαιτήματα, η υγρασία, η
διαθεσιμότητα σε οργανική ύλη (Young and Arias, 1991; Feliciangeli, 2004). Αν και κάθε είδος
παρουσιάζει μικρές διαφορές στις απαιτήσεις του (Müller et al., 2011a), γενικά τα σημεία που
μπορούμε να τις συναντήσουμε είναι μικρές σχισμές σε βράχους ή τοίχους, σπηλιές ή και
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κουφάλες δέντρων, αλλά και θάμνοι ή σημεία με έντονη βλάστηση, έδαφος με περιττώματα στις
περιοχές που φωλιάζουν ζώα, ή ακόμη και η φυλλοστρωμνή (Young and Arias, 1991; Chaniotis
and Tselentis, 1996; Feliciangeli, 2004; Dinesh et al., 2009; Müller et al., 2011a; Srinivasan et al.,
2013), ειδικά αν βρίσκεται κοντά στη βάση των δέντρων (Alencar et al., 2011). Τα τοιχώματα των
πηγαδιών επίσης χρησιμεύουν ως μέρη ξεκούρασης και αναπαραγωγής των φλεβοτόμων
(Chaniotis and Tselentis, 1996; Dinesh et al., 2009).

Εικόνα 3. Μέρη από τα οποία συλλέχθηκαν προνύμφες φλεβοτόμων
από τον Feliciangeli (2004).

1.1.6 Στοιχεία Φαινολογίας
Η αφθονία των φλεβοτόμων εξαρτάται πολύ από την περιοχή και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν, όπως οι μεταβολές στη θερμοκρασία και ο υετός. Είναι
δύσκολο να προβλέψουμε την αφθονία ενός είδους μιας περιοχής, βασιζόμενοι σε έρευνες που
έχουν γίνει σε άλλες (Young and Arias, 1991). Ακόμη και το ίδιο είδος έχει βρεθεί σε μια περιοχή
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να εμφανίζει έντονη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ξηρασίας, ενώ σε άλλη περιοχή κατά
τη διάρκεια των βροχερών περιόδων, αλλά και λίγο μετά από αυτές (Young and Arias, 1991).
Αν και υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά για όλες τις φλεβοτόμους, όπως ότι
προτιμούν πιο ξηρές περιοχές από τα κουνούπια και δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται κοντά
σε στάσιμα νερά, αφού οι προνύμφες τους δεν είναι υδρόβιες, τα διάφορα είδη παρουσιάζουν
διαφορετικές προτιμήσεις και διαφορετικά βέλτιστα θερμοκρασίας και υγρασίας (Belen and
Alten, 2011). Ενδεικτικά, η P. (Paraphlebotomus) sergenti φαίνεται πως μπορεί να προσαρμοστεί
πιο εύκολα από τη P. (Larroussius) syriacus, την P. (Phlebotomus) papatasi και την P. (Larroussius)
tobbi σε πιο ξηρές περιοχές (Müller et al., 2011a). Οι Cross et al. (1996), παρατήρησαν πως η P.
(Phlebotomus) papatasi θα μπορούσε εύκολα να εποικήσει περιοχές με εύρος μέσης
θερμοκρασίας 16 οC έως 44οC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες απλά επιβραδύνουν το μεταβολισμό,
αλλά παράλληλα μειώνουν τα ποσοστά θνησιμότητας των θηλυκών που έχουν τραφεί με αίμα
(Benkova and Volf, 2007), ενώ ταυτόχρονα επιβραδύνεται και η εξέλιξη του παράσιτου
Leishmania στο έντερό τους.
Οι φλεβοτόμοι, σε αντίθεση με τα κουνούπια, είναι δύσκολο να αναγνωριστούν από τον
κόσμο και έτσι δεν ήταν γνωστό αν παραμένουν ενεργές κατά τους χειμερινούς μήνες. Το
Φεβρουάριο του 2008 όμως, καταγράφηκε για πρώτη φορά η P. (Translphlebotomus) mascittii,
σε μια σήραγγα τρένου στην Κορσική (Naucke et al., 2008), αποδεικνύοντας τη χειμερινή τους
δραστηριότητα. Στην Ινδία επίσης φάνηκε πως οι φθινοπωρινές βροχές δε μπορούν να
σταματήσουν τη δραστηριότητα των φλεβοτόμων, οι οποίες μάλιστα το χειμώνα ήταν
μολυσμένες σε μεγαλύτερο ποσοστό ακόμη και από το καλοκαίρι (Tiwary et al., 2013).

1.1.7 Σύντομη περιγραφή του βιολογικού κύκλου των φλεβοτόμων
1.1.7.1 Αυγά
Τα αυγά των φλεβοτόμων (Εικόνα 4) είναι σκουρόχρωμα, σχήματος ελλειπτικού και
σχηματίζουν προεξοχές σε πρότυπα χαρακτηριστικά για κάθε είδος ή σύνολο ειδών (Young and
Arias, 1991). Ανάλογα με τη μορφολογία της επιφάνειάς τους, τα αυγά κατατάσσονται σε 4
κατηγορίες: 1. με ακρολοφίες σαν βουνό ή ηφαίστειο, 2. με πολυγωνικές ακρολοφίες, 3.
παράλληλες και συνδεμένες, ή 4. παράλληλες και ασύνδετες (Fausto et al., 1992). Ένα θηλυκό
μπορεί να εναποθέσει 40 – 70 αυγά, ενώ κάποια είδη μπορούν να είναι αυτογενή, δηλαδή τα
πρώτα αυγά να τα εναποθέσουν χωρίς να έχουν τραφεί με αίμα (Young and Arias, 1991). Η
εκκόλαψη συνήθως διαρκεί 10 ημέρες, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι κάποια αυγά καθυστερούν να
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εκκολαφθούν 30, 40 ή και περισσότερες μέρες ακόμη και κάτω από ιδανικές συνθήκες (Young
and Arias, 1991).

100 μm

Εικόνα 4. Χαρακτηριστική εικόνα αυγών με πολυγωνικές ακρολοφίες μέσα σε σώμα P. neglectus

1.1.7.2 Προνύμφες
Η γνώση μας για τα προνυμφικά στάδια των φλεβοτόμων προέρχεται κυρίως από άτομα
που εκτράφηκαν στο εργαστήριο (Killick-Kendrick et al., 1989; Young and Arias, 1991, Chaniotis
et al., 2000). Οι προνύμφες είναι μικρές και μοιάζουν με κάμπιες, με καλά ανεπτυγμένη κεφαλική
κάψουλα και πολλές τρίχες σαν βούρτσα στο σώμα τους, ενώ επίσης έχουν μακριές ουριαίες
τρίχες από τις οποίες μπορεί να ξεχωρίσει και το στάδιό τους (Young and Arias, 1991). Συναντάμε
τέσσερα προνυμφικά στάδια. Σε όλες τις φλεβοτόμους του Παλαιού Κόσμου που ανήκουν στα
γένη Phlebotomus και Sergentomyia, καθώς και στο γένος Lutzomyia του Νέου Κόσμου, το πρώτο
στάδιο φέρει ένα ζεύγος τριχών στο τελευταίο (έννατο) μεταμερές, ενώ τα υπόλοιπα φέρουν 2
ζεύγη τριχών, 2 μακρύτερες εσωτερικά και 2 κοντύτερες εξωτερικά (Killick-Kendrick et al., 1989),
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η προνύμφη τέταρτου σταδίου θα έχει πάντα 4 τρίχες (Young
and Arias, 1991). Το πρώτο είδος του γένους Phlebotomus που βρέθηκε να σπάει αυτόν τον
κανόνα είναι η P. (Larroussius) tobbi, που φέρει μόνο ένα ζεύγος τριχών αντί για δύο (KillickKendrick et al., 1989), ότι ακριβώς συνέβαινε και στις πρώτες φλεβοτόμους που εμφανίστηκαν
κατά το Πρώιμο Κρητιδικό (Poinar et al., 2006). Η προνύμφη των φλεβοτόμων του γένους
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Brumptomyia του Νέου Κόσμου, φέρει επίσης μόνο ένα ζεύγος τριχών και στα τέσσερα στάδια
(Killick-Kendrick et al., 1989).
Η προνύμφη πρώτου σταδίου τρέφεται με νεκρή οργανική ύλη συμπεριλαμβανόμενου,
κάποιες φορές, ακόμη και του περιβλήματος του αυγού που την φιλοξενούσε, με αποτέλεσμα
πολλές φορές να καταπίνει και ωοκύστες πρωτόζωων της υποκλάσης Gregarinia (Young and
Arias, 1991).
Ο χρόνος που χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί η προνύμφη σε τέσσερα
στάδια, μέχρι την νύμφη, ποικίλει από 18 ημέρες έως και αρκετούς μήνες, ανάλογα με τις
περιβαλλοντικές συνθήκες (Young and Arias, 1991).

1.1.7.3 Νύμφη
Πριν μεταμορφωθεί σε νύμφη, η ώριμη προνύμφη παύει να τρέφεται και ψάχνει για ένα
μέρος συνήθως πιο ξηρό. Εκεί θα προσκολληθεί σε κάποιο αντικείμενο, όπως ένα νεκρό φύλλο,
ή μια πέτρα, όπου θα παραμείνει 7-12 ημέρες. Τα αρσενικά ενήλικα άτομα συνήθως
εμφανίζονται πριν τα θηλυκά (Young and Arias, 1991).

1.1.7.4 Ενήλικα
1.1.7.4.1 Ζευγάρωμα
Μέσα σε 24 ώρες τα γεννητικά όργανα των αρσενικών, εκστρέφονται 180 μοίρες και
ωριμάζουν σεξουαλικά (Young and Arias, 1991). Στη συνέχεια ανιχνεύουν τα θηλυκά μέσω των
φερομονών τους, αλλά και ψάχνοντας στα μέρη ξεκούρασης και κοντά στους σπονδυλωτούς
ξενιστές (Young and Arias, 1991). Το ζευγάρωμα μπορεί να λάβει χώρα ακόμη και κατά τη
διάρκεια που το θηλυκό τρέφεται με αίμα, ενώ γενικότερα στην υποοικογένεια Phlebotominae
δεν συναντάμε σμήνη με σκοπό το ζευγάρωμα (Young and Arias, 1991).
Έχει παρατηρηθεί πως τα ανθρωπόφιλα είδη (Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis, P.
(Phlebotomus) papatasi), όταν είναι μολυσμένα με Leishmania θα τραφούν με αίμα αρκετές
φορές πριν ωριμάσουν τα αυγά τους και τα εναποθέσουν, ως αποτέλεσμα της παρουσίας του
παρασίτου (Ready, 2013).

1.1.7.4.2 Διατροφικές συνήθειες και προτίμηση ξενιστή
Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην υγειονομική σημασία των φλεβοτόμων λόγω της
Leishmania, της Bartonella και των ιών που μεταδίδουν, έχει κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα τη
μελέτη των σακχάρων που χρειάζονται τα έντομα για να επιβιώσουν. Ορισμένες σχετικές
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έρευνες έχουν γίνει κυρίως για το είδος P. (Phlebotomus) papatasi. Η έλλειψη σχετικών μελετών
αποτελεί παράδοξο γεγονός, αφού η πηγή των υδατανθράκων μπορεί να επηρεάσει τη
μολυσματικότητα και την ανάπτυξη της Leishmania μέσα στη φλεβοτόμο (Young and Arias, 1991),
προκαλώντας ακόμη και την καταστροφή του παρασίτου (Schlein and Jacobson, 1994). Τα φυτά
που βρέθηκε πως επιφέρουν το θάνατο στη Leishmania σε ποσοστό >50%, όταν συμμετέχουν
στη διατροφή της φλεβοτόμου, είναι η κοινή Ρετσινολαδιά (Ricinus communis, το φυτό από το
οποίο βγαίνει το καστορέλαιο), η κάπαρη (Capparis spinosa) και το Solanumluteum, φυτά που
συναντάμε και στην Ελλάδα.
Τόσο τα αρσενικά, όσο και τα θηλυκά άτομα, χρειάζονται υδατάνθρακες (σάκχαρα) (Young
and Arias, 1991), τους οποίους μπορούν να καταναλώσουν από διάφορα μέρη του φυτού, όπως
ο βλαστός, τα φύλλα και τα λουλούδια (Schlein and Warburg, 1986; Schlein and Müller, 1995;
Müller and Schlein, 2004), με τα θηλυκά να καταναλώνουν μάλλον μεγαλύτερες ποσότητες
(Schlein and Jacobson, 2008). Έχει φανεί πως η έντονη διαπνοή των φυτών κατά τη διάρκεια της
νύχτας, είναι οδηγός για την εύρεση πλούσιων σε σάκχαρα φύλλων από τις φλεβοτόμους.
Μάλιστα, ο ρυθμός καθώς και η ποσότητα του γεύματος εξαρτώνται από το επίπεδο των
σακχάρων που εμπεριέχουν τα φύλλα (Schlein and Jacobson, 2008). Οι φλεβοτόμοι, φαίνεται
πως μπορούν να τραφούν από αρκετές οικογένειες φυτών, πολλές από τις οποίες απαντώνται
στην Ελλάδα (Πίνακας 1).
Οι Schlein et al. (2001), βρήκαν πως υπάρχουν φυτά (Solanum jasminoides, Ricinus
communis, Bougainvillea glabra) από τα οποία όταν τρέφονται οι φλεβοτόμοι μειώνεται η
διάρκεια ζωής τους. Μάλιστα παρατηρήθηκε πως το Bougainvillea glabra, ένα είδος της γνωστής
μας Βουκαμβίλιας, φαίνεται πως προσφέρει, σε κάποιο βαθμό, φυσική προστασία από τις
φλεβοτόμους, αφού στις περιοχές στις οποίες υπήρχε, συλλέχθηκαν λιγότερες φλεβοτόμοι σε
σχέση με αυτές από τις οποίες απουσίαζε.

Πίνακας 1. Φυτά από τα οποία έχει καταγραφεί πως τρέφονται οι φλεβοτόμοι (Schlein and Müller, 1995;
Junnila et al., 2011 και Müller et al., 2011b)
Νεκταρινιά (Prunus persica var. nectarine /

Ochradenusbaccatus / Resedaceae

Αλιμιά (Atriplex halimus / Amaranthaceae)

Μιμόζα (Prosopis farcta /

Βιθάνια (Withania somnifera / Solanaceae)

Rosaceae)
Κάκτος (Opuntia ficus-indica / Cactaceae)

Fabaceae)
Γκουάβα (Psidium guajava / Myrtaceae)

Αλμυρίκι (Tamarix nilotica και

Solanum luteum / Solanaceae

Tamarix palaestina / Tamaricaceae)
Δαμασκηνιά (Psidium guajava / Myrtaceae)

Balanites aegyptiaca /

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis /

Zygophyllaceae

Euphorbiaceae)
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Αμπέλι (Vitis vinifera / Vitaceae)

Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica /

Polygonum palaestinum /

Arthrocnemum macrostachyum /

Polygonaceae

Amaranthaceae

Ziziphus spina-christi / Ramnaceae

Μάνγκο (Mangifera indica L /

Rosaceae)

Anacardiaceae)

Πεπονιά (Cucumis melo L. / Cucurbitaceae)

Ακακία (Acacia tortillis / Fabaceae)

Μαύρη μουριά (Morus nigra / Moraceae)

Ροδακινιά (Prunus persica L. / Rosaceae)

Nitraria retusa / Nitrariaceae

Κάπαρη (Capparis spinosa / Capparaceae)

Σακχαροκάλαμο (Saccharum officinarum L. /

Salvadora persica / Salvadoraceae

Suaeda fruticosa / Amaranthaceae

Poaceae)
Μηλιά (Malus domestica / Rosaceae)

Zygophyllum simplex /
Zygophyllaceae

Με εξαίρεση την πρώτη ωοτοκία των αυτογενών, τα θηλυκά χρειάζεται να καταναλώσουν
αίμα για την ωρίμανση των αυγών τους (Young and Arias, 1991), εμπλέκοντας έτσι και τα
σπονδυλωτά ζώα στη διατροφή τους. Ενώ τα θηλυκά είναι αυτά που κατά παράδοση τρέφονται
με αίμα, έχουν παρατηρηθεί και αρσενικά να κάνουν το ίδιο όταν βρίσκουν ανοιχτή πληγή, μια
και δεν έχουν τα απαραίτητα στοματικά εξαρτήματα για να διαπεράσουν το δέρμα. Κάποια είδη
τρέφονται μόνο μία φορά μεταξύ των ωοτοκιών, ενώ άλλα μπορεί να πραγματοποιήσουν
περισσότερα του ενός γεύματα (Young and Arias, 1991). Ο μέσος χρόνος που χρειάζεται ένα
θηλυκό για να τραφεί πλήρως από τον άνθρωπο, φαίνεται πως είναι γύρω στα 4 1/2 λεπτά
(Quate, 1964). Τα θηλυκά, καθώς τρέφονται, μπορεί να ελευθερώνουν ένα σύνολο φερομονών
που να προσελκύουν και άλλες φλεβοτόμους στον ξενιστή (Young and Arias, 1991).
Στην Αμερική η πλειονότητα των ανθρωπόφιλων φλεβοτόμων τσιμπάνε έξω από τα σπίτια,
ενώ άλλες μπαίνουν στα σπίτια όταν αυτά βρίσκονται κοντά στον φυσικό τους βιότοπο (Young
and Arias, 1991). Τα φώτα τις προσελκύουν, ενώ το πόσο ανθρωπόφιλες είναι μπορεί να
εξαρτάται όχι μόνο από το είδος, αλλά ακόμη και από την περιοχή στην οποία βρίσκονται, π.χ.
στο Μεξικό η Lutzomyia (Lutzomyia) shannoni είναι ανθρωπόφιλη, ενώ στον Παναμά σπάνια
τσιμπάει άνθρωπο (Young and Arias, 1991).
Διαφορετικά γένη δείχνουν διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις στα σπονδυλωτά, π.χ.
το γένος Sergentomyia προτιμά ερπετά, το γένος Brumptomyia της Αμερικής προτιμά τα
armadillos, ενώ το γένος Phlebotomus τρέφεται κυρίως με πτηνά και θηλαστικά (Young and Arias,
1991), με τα βοοειδή να έρχονται πρώτα στην προτίμησή τους (Velo et al., 2005; Palit et al., 2005;
Tiwananthagorn et al., 2012). Συνήθως, αν υπάρχουν περισσότερες της μίας διαθέσιμες πηγές
τροφής, δεν θα διστάσουν να τραφούν από αυτές (Garlapati et al., 2012), ανάλογα με τον
βιότοπο που τους προσφέρεται (Palit et al., 2005). Γι’ αυτό και αν μειωθεί η κύρια πηγή τροφής
τους, θα στραφούν σε κάποιο άλλο ζώο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Μαδρίτης στην
Ισπανία, όπου η P. (Larroussius) perniciosus αναγκάστηκε να αλλάξει τις διατροφικές της
συνήθειες και να στραφεί προς τους λαγούς που κυκλοφορούν ελεύθεροι εκεί, καθιστώντας τους
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τη νέα δεξαμενή λεϊσμανίασης (Ruiz-Fons et al., 2013) και το παράδειγμα του Πακιστάν, στο
οποίο παρατηρήθηκε πως εκπρόσωποι του γένους Sergentomyia προτίμησαν να τραφούν με
θηλαστικά και όχι με ερπετά που είναι η κλασσική πηγή τροφής τους (Tiwananthagorn et al.,
2012). Στη λίστα των ζώων που έχει παρατηρηθεί πως αποτελούν πηγή τροφής της φλεβοτόμου,
βρίσκονται τα πρόβατα και τα κατσίκια, τα άλογα, τα βοοειδή, τα ποντίκια και οι αρουραίοι, οι
καμήλες, οι λαγοί και οι γάτες (Jaouadi et al., 2013).

1.1.7.4.3 Εύρος πτήσης
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα υποκινήσει μια φλεβοτόμο να
ταξιδέψει, είναι η διαθεσιμότητα τροφής αλλά και η αναζήτηση κατάλληλου μέρους για να
ζευγαρώσει (Young and Arias, 1991). Συνήθως δεν ταξιδεύουν πολύ. Στον Παναμά,
απελευθερώθηκαν 20.000 άτομα και ύστερα από 13 ημέρες, τα περισσότερα από αυτά που
επανασυλλέχθηκαν, βρίσκονταν σε μια ακτίνα 57 μέτρων, ενώ μόνο 4 βρέθηκαν 200 μέτρα
μακριά από το σημείο απελευθέρωσης (Young and Arias, 1991). Στη Βραζιλία, δασόφιλες
φλεβοτόμοι βρέθηκαν μέχρι και 500 μέτρα μακριά από το δάσος (Young and Arias, 1991). Από
την άλλη, έρευνα στο Σουδάν με φωσφορίζουσα σκόνη έδειξε πως η P. (Larroussius) orientalis
έφτασε με ευκολία τα 730 μέτρα και πως το μέσο ύψος στο οποίο πετούσαν οι φλεβοτόμοι ήταν
1,5 – 2 μέτρα από το έδαφος (Quate, 1964). Στη Γαλλία, η P. (Larroussius) ariasi παρατηρήθηκε
πως όσο είχε γεμάτη κοιλιά από το γεύμα της παρέμεινε σε ακτίνα 250 μέτρων, ενώ μετά τις 8
ημέρες απομακρύνθηκε σε αποστάσεις >350 μέτρων, πιθανώς για να ψάξει μέρος για να
αποθέσει τα αβγά της, ή να ψάξει καινούρια πηγή τροφής, ενώ η μεγαλύτερη απόσταση που
κάλυψε μετά από σχεδόν 1 ημέρα, ήταν 525 μέτρα (Killick-Kendrick et al., 1984). Τα θηλυκά με
άδεια κοιλιά παρατηρήθηκε να καλύπτουν ακόμη και μεγαλύτερες αποστάσεις του 1 χλμ, μέχρι
και 2,2 χλμ μέσα σε 3 ημέρες (Killick-Kendrick et al., 1984). Τα αρσενικά από την άλλη, έμειναν
κοντά στο σημείο απελευθέρωσης και δεν κάλυψαν απόσταση >600 μέτρων (Killick-Kendrick et
al., 1984).
Η ταχύτητα που μπορεί να φτάσει η φλεβοτόμος κυμαίνεται μεταξύ 2,2 – 2,5 km/h (Franco
et al., 2010). Καθοριστικός παράγοντας στο εύρος πτήσης φαίνεται να είναι η ταχύτητα του
ανέμου, όπου βρέθηκε πως ταχύτητες 1,5 – 2,5 m/sec δυσχεραίνουν την πτήση, ενώ ταχύτητες
πάνω από 4 m/sec την καθιστούν αδύνατη (Quate, 1964). Αυτό όμως δεν αποδεικνύει πως δεν
χρησιμοποιούν τον άνεμο σε αυτή την περίπτωση για παθητική πτήση.
Επειδή λοιπόν οι φλεβοτόμοι δεν καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, άτομα του ίδιου είδους
σε περιοχές με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες μπορούν να παρουσιάζουν μοριακή και
μορφολογική ποικιλομορφία, αφού είναι σχετικά απομονωμένα. Αυτό φάνηκε σε πληθυσμούς
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P. (Phlebotomus) papatasi σε 4 υψομετρικές περιοχές (368 έως 1117 μέτρα) της επαρχίας
Sanliurfa στην Τουρκία (Belen et al. 2004), οι οποίοι παρουσίασαν επίσης και βιολογικές
διαφορές στον χρόνο εξέλιξης από την εκκόλαψη του αυγού ως το ενήλικο (36 έως 49 ημέρες
αντίστοιχα) και με τα αρσενικά να εμφανίζουν ελαφρώς μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (Belen and
Alten, 2006).
Παρά τη μικρή πτητική τους ικανότητα και ενώ θεωρητικά δε μπορούν να βρεθούν σε πολύ
μεγάλα υψόμετρα, έχουν βρεθεί φλεβοτόμοι των γενών Phlebotomus και Sergentomyia ακόμη
και στα 1400 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας (Lewis, 1971; Gunay et al., 2010).

1.1.7.4.4 Παράσιτα και Θηρευτές
Οι ενήλικες φλεβοτόμοι έχουν βρεθεί μολυσμένες με διάφορα μαστιγοφόρα παράσιτα,
κάποια από τα οποία είναι αποκλειστικά παράσιτα εντόμων, ενώ κάποια άλλα όχι (Young and
Arias, 1991). Ενδοπαράσιτα, όπως γρεγαρίνες (του γένους Ascogregarina) και νηματώδεις, αλλά
και εξωπαράσιτα, όπως ακάρεα (Young and Arias, 1991), είναι κάποια από τα παράσιτα που
μπορούν να φέρουν. Επίσης, μπορεί να μεταφέρουν μήκυτες και βακτήρια. Στις ασθένειες που
μεταδίδονται από τις φλεβοτόμους, συγκαταλέγονται η λεϊσμανίαση, η μπαρτονέλωση, αλλά και
διάφορες ασθένειες από τους λεγόμενους arboviruses (Young and Arias, 1991), αρκετούς από
τους οποίους συναντάμε και στην Ελλάδα (Alwassouf et al., 2016).
Για τους θηρευτές τους δεν γνωρίζουμε ακόμη πολλά, αλλά μέσα σε αυτούς σίγουρα
συμπεριλαμβάνονται σαρκοφάγα έντομα, όπως τριζόνια, αλλά και ακάρεα και αράχνες (Young
and Arias, 1991; Dinesh et al., 2014).
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1.2 Το πρωτόζωο παράσιτο Leishmania
1.2.1 Γεωγραφική κατανομή, κύκλος ζωής και τρόποι μετάδοσης
Η λεϊσμανίαση είναι μια ασθένεια που προκαλείται από το πρωτόζωο παράσιτο του γένους
Leishmania και προσβάλλει τόσο τα θηλαστικά, όσο και τα ερπετά. Ο κύριος τρόπος μετάδοσής
της είναι μέσω της φλεβοτόμου (σκνίπα). Οι μορφές στις οποίες συναντάται είναι η σπλαχνική
λεϊσμανίαση (ΣΛ), η δερματική λεϊσμανίαση (ΔΛ) και η βλεννοδερματική λεϊσμανίαση. Ως νόσος
ήταν γνωστή πριν ακόμη δοθεί το όνομα Leishmania στο παράσιτο. Πρώτη φορά ανακαλύφθηκε
το 1885, ενώ σχεδόν 20 χρόνια μετά,το 1903, πήρε την ονομασία Leishmania. Η πρώτη
καταγραφή της νόσου σε ευρωπαϊκό έδαφος σημειώθηκε στην Ελλάδα, όπου της δόθηκαν
διάφορα ονόματα όπως Πόνος στις Σπέτσες (1835), Τσανάκι στην Ύδρα (1882), Ανατολίτικη
Πληγή (1909), Απλοπίνακον στην Κεφαλονιά (1914), Απλός Συνεχής Πυρετός ή Ροζ Μάτι (1910)
και Χανιώτικο Σπυρί στην Κρήτη (Chaniotis and Tselentis, 1994). Κάθε χρόνο καταγράφονται
περίπου 0,7 - 1 εκατομμύριο νέα περιστατικά λεϊσμανίασης σε 98 χώρες, με το ποσοστό
θνησιμότητας να αγγίζει το 3,3% την τετραετία 2014 – 2018 (Ruiz-Postigo et al., 2020;
https://www.who.int/health-topics/leishmaniasis#tab=tab_1). Οι γεωγραφικές περιοχές στις
οποίες συναντάται είναι η Κεντρική και Νότια Αμερική, η Νότια Ευρώπη, η Βόρεια και Ανατολική
Αφρική, η Μέση Ανατολή και η περιοχή της Ινδίας (Croft et al., 2007). Οι χώρες που υποφέρουν
περισσότερο από ΣΛ είναι η Ινδία, το Σουδάν, η Βραζιλία, η Αιθιοπία και το Μπανγκλαντές
(Χάρτης 1), ενώ αυτές που υποφέρουν περισσότερο από ΔΛ είναι το Αφγανιστάν, το Πακιστάν,
το Ιράν, η Συρία, η Σαουδική Αραβία, το Περού, η Βραζιλία, η Αλγερία και η Κολομβία (Χάρτης 2)
(Croft et al., 2007; https://www.who.int/health-topics/leishmaniasis#tab=tab_1). Ο λόγος που
προκαλεί ανησυχία, είναι πως λόγω του δυναμικού και πολυμεταβλητού κλιματικού
συστήματος, ολοένα και περισσότερες περιοχές γίνονται δυνητικά φιλόξενοι οικότοποι για τις
φλεβοτόμους, οπότε παρατηρείται μια τάση ανόδου τους προς το Βορρά (Githeko et al., 2000).
Ακόμη όμως και περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν φλεβοτόμοι, αντιμετωπίζουν περιστατικά
λεϊσμανίασης, αφού με την μετακίνηση των ανθρώπων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
προσβάλλονται αρκετοί τουρίστες, οι οποίοι εκδηλώνουν τα συμπτώματα όταν βρίσκονται ήδη
στις χώρες τους (εισαγώμενα κρούσματα) (Crowe et al., 2014). Στην Ελλάδα και δη στην Κρήτη,
η συχνότητα των κρουσμάτων σπλαχνικής λεϊσμανίασης που προκαλείται από τη L. infantum
αυξάνεται συνεχώς από το 1990 (Antoniou et al., 2019b). Μάλιστα την τελευταία δεκαετία έκανε
ξανά την εμφάνισή της η δερματική λεϊσμανίαση που προκαλείται από τη L. tropica
(Christodoulou et al., 2012).
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Χάρτης 1. Καταγεγραμμένα περισταστικά ΣΛ παγκοσμίως, 2018, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
Διαθέσιμο στο: https://www.who.int/health-topics/leishmaniasis#tab=tab_1

Χάρτης 2. Καταγεγραμμένα περισταστικά ΔΛ παγκοσμίως, 2018, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
Διαθέσιμο στο: https://www.who.int/health-topics/leishmaniasis#tab=tab_1
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Σύμφωνα με την κλινική της εικόνα, η νόσος χωρίζεται σε 3 κύριες κατηγορίες: τη
σπλαχνική, τη δερματική και τη βλεννοδερματική λεϊσμανίαση (reviewed in Croft et al., 2007).
Μέσα στον ξενιστή, το παράσιτο προσβάλλει και πολλαπλασιάζεται στα μακροφάγα που
βρίσκονται στην κυκλοφορία του αίματος (Εικόνα 5) και ανάλογα με τον τροπισμό του είδους
φτάνει σε όργανα όπως το ήπαρ, ο σπλήνας και ο μυελός των οστών (σπλαχνική λεϊσμανίαση), ή
θα παραμείνει στο δέρμα ή το ρινικό βλεννογόνο (δερματική και βλεννοδερματική λεϊσμανίαση,
αντίστοιχα).

Εικόνα 5. Κύκλος ζωής της Leishmania. Η φλεβοτόμος θα τραφεί από ένα μολυσμένο θηλαστικό, προσλαμβάνοντας
το παράσιτο (αμαστιγωτή μορφή). Στο μεσέντερο του εντόμου, το παράσιτο εξελίσσεται στην προμαστιγωτή μορφή,
πολλαπλασιάζεται με διχοτόμηση και μεταναστεύει στην προβοσκίδα του, όπου εξελίσσεται περαιτέρω στην
μετακυκλική (μολύνουσα) μορφή. Στο επόμενο γεύμα της φλεβοτόμου, τα μετακυκλικά παράσιτα μεταφέρονται στο
δέρμα του σπονδυλωτού, και φαγοκυτταρώνονται από τα μακροφάγα του ξενιστή. Μέσα στα μακροφάγα
μετατρέπονται στην αμαστιγωτή μορφή, πολλαπλασιάζονται με διχοτόμηση και όταν το παρασιτούμενο
λευκοκύτταρο λυθεί, τα παράσιτα εισβάλλουν σε νέα λευκοκύτταρα, είτε στο σημείο της μόλυνσης, είτε
μεταναστεύοντας σε άλλα όργανα, όπως οι λεμφαδένες, ο σπλήνας και το ήπαρ. Η φλεβοτόμος μολύνεται από τον
ξενιστή, είτε από τα δερματικά έλκη (δερματική λεϊσμανίαση του ανθρώπου, λεϊσμανίαση του σκύλου), είτε κατά την
αιματοφαγία (σπλαχνική λεϊσμανίαση του ανθρώπου, λεϊσμανίαση του σκύλου) (Esch and Petersen, 2013).
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Όσον αφορά τους ανθρώπους, περισσότερα από 20 είδη Leishmania ευθύνονται για την
ανάπτυξη νόσου (στις περισσότερες των περιπτώσεων κάθε είδος ευθύνεται για μια
συγκεκριμένη μορφή της νόσου). Στην περίπτωση της σπλαχνικής λεϊσμανίασης (ΣΛ) μόνο,
γνωρίζουμε πως αν δε δοθεί θεραπεία επέρχεται ο θάνατος στο 95% των περιπτώσεων
(https://www.who.int/health-topics/leishmaniasis#tab=tab_1).
Η Leishmania είναι ευκαιριακό παράσιτο. Αυτό σημαίνει πως πολλαπλασιάζεται και
προκαλεί νόσο στις ομάδες υψηλού κινδύνου, άτομα με αδύναμο ή ανενεργό ανοσοποιητικό
σύστημα (Croft et al., 2006). Για αυτό, οι ομάδες που προσβάλλονται, συνήθως, είναι παιδιά
(Stratigos et al., 1980; Chaliasos et al., 1997; Maltezou et al., 2000), ηλικιωμένοι (Rizos et al., 2005)
και ανοσοκατασταλμένοι λόγω κάποιας ασθένειας (AIDS) (Sundar and Chakravarty, 2010), ή λόγω
κάποιας θεραπευτικής αγωγής (π.χ. για ρευματοειδή αρθρίτιδα) (Bassetti et al, 2006; Xynos et
al., 2009; Kritikos et al., 2010). Από τα συμπτώματα που προκαλεί η ΣΛ ξεχωρίζουν ο διαλείπων
πυρετός και η ηπατοσπληνομεγαλία. Είναι συχνό το φαινόμενο η νόσος πολλές φορές να είναι
ασυμπτωματική, τόσο στους ανθρώπους, όσο ακόμη περισσότερο στους σκύλους, γεγονός που
μπορεί να κάνει την εξάπλωσή της πολύ εύκολη (Deplazes et al., 1998; Ozensoy et al., 1998; Ozbel
et al., 2000; Papadopoulou et al., 2005).
Όλα τα αιμοπαράσιτα για να μεταδοθούν από τον ένα ξενιστή στον άλλο, χρειάζονται τη
μεσολάβηση συνήθως κάποιου εντόμου ή αραχνιδίου. Η μετάδοση της Leishmania γίνεται μέσω
της φλεβοτόμου με φυσικό τρόπο, αλλά μπορεί επίσης να συμβεί και με άλλους, μη φυσικούς
τρόπους, όπως η μετάγγιση αίματος (Mpaka et al., 2009), αλλά και η κάθετη μετάδοση από την
πάσχουσα μητέρα προς το παιδί (Papageorgiou et al., 2010). Μετά την πρόσληψη της
αμαστιγωτής μορφής της Leishmania από τις θηλυκές φλεβοτόμους, το παράσιτο μετατρέπεται
στην προμαστιγωτή μορφή, πολλαπλασιάζεται και ταξιδεύει από το έντερο στην προβοσκίδα σε
ένα διάστημα δύο περίπου εβδομάδων, οπότε θα είναι έτοιμο να μεταδοθεί ξανά με το επόμενο
γεύμα του θηλυκού (Εικόνα 6). Ο κύκλος ζωής του παρασίτου παρουσιάζεται πολύ κατανοητά
με δύο animations στην παρακάτω ιστοσελίδα του WHO, στην ενότητα «Multimedia»:
https://www.who.int/health-topics/leishmaniasis#tab=tab_1. Η άμεση εξάρτηση της λεϊσμανίασης

από την φλεβοτόμο, μαρτυρά αυτόματα και τα μέρη στα οποία απαντά η νόσος. Η Leismania
παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Ανάλογα με το είδος του παράσιτου, μπορεί
να είναι ανθρωπονόσος ή ζωοανθρωπονόσος. Στην ανθρωπονόσο, το παράσιτο μπορεί να
μεταδοθεί μέσω πάντα της φλεβοτόμου από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στη ζωοανθρωπονόσο, ο
κύριος ξενιστής είναι κάποιο άλλο θηλαστικό πλην του ανθρώπου.
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Εικόνα 6. Διαδρομή της Leishmania μέσα στη φλεβοτόμο. Η αμαστιγωτή μορφή που υπάρχει στο μολυσμένο γεύμα
της φλεβοτόμου θα χρειαστεί 18 – 24 ώρες για να εξελιχθεί στην προκυκλική προμαστιγωτή μορφή μέσα στο κοιλιακό
μεσέντερο. Από εκεί και πέρα θα χρειαστούν περίπου δύο εβδομάδες πολλαπλασιασμών, μεταναστεύσεων και
διάφορων εξελικτικών σταδίων, μέχρι να εξελιχθεί στη μολυσματική μετακυκλική προμαστιγωτή μορφή, οπότε τα
παράσιτα θα κατακλύσουν τη στομοειδή βαλβίδα και με το επόμενο γεύμα θα μολύνουν τον ξενιστή (Sacks, 2001)

Για τη L. infantum για παράδειγμα, το ρόλο της φυσικής δεξαμενής του παρασίτου παίζει ο
σκύλος, ενώ ο άνθρωπος είναι τυχαίος ξενιστής. Σε αυτή την περίπτωση για να προσβληθεί ο
άνθρωπος από το παράσιτο, θα πρέπει η φλεβοτόμος να έχει τσιμπήσει κατά κανόνα μολυσμένο
σκύλο. Σε αυτή τη μορφή, τη ζωοανθρωπονόσο, η φλεβοτόμος μπορεί να μολυνθεί ακόμη και αν
τραφεί από άνθρωπο, αυτό όμως δεν θα συμβεί συχνά λόγω της συνεξέλιξης του συστήματος
παράσιτο – σκύλος και την προσαρμογή του σε αυτόν, με αποτέλεσμα να αποτελεί την κύρια
φυσική δεξαμενή του. Αυτό είναι το κύριο μοντέλο που παρατηρείται στην Ελλάδα, κάνοντας
απαραίτητη την ευαισθητοποίησή μας για την αντιμετώπιση της λεϊσμανίασης των σκύλων που
αποτελούν την κύρια δεξαμενή του παρασίτου. Οι σκύλοι δεν είναι οι μόνες κυνίδες που
προσβάλλονται. Από ελέγχους που έχουν γίνει φαίνεται πως οι αλεπούδες παίζουν επίσης το
ρόλο της φυσικής δεξαμενής. Η πρόληψη της λεϊσμανίασης θα πρέπει να γίνει με προσοχή, μιας
και το παράσιτο δείχνει μεγάλη ευελιξία, αφού στην περίπτωση της Ισπανίας η δεξαμενή
μετατοπίστηκε από τους σκύλους στους λαγούς (Molina et al., 2012) και τα κουνέλια (Jiménez et
al., 2014), στην Αλγερία αναφέρθηκε κρούσμα σε σκαντζόχοιρο (Tomás-Pérez et al., 2014) και οι
γάτες δεν αποτελούν εξαίρεση (Navarro et al., 2008; Pennisi, 2015).
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1.2.2 Φάρμακα έναντι της Leishmania
1.2.2.1 Ιστορική αναδρομή και συνέπειες
Τα μέταλλα στην ιατρική χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιετίες (Caballero et al., 2014). Το
tartar emetic ή antimony potassium tartrate, μια από τις πρώτες μορφές αντιμονίου, είναι ένα
από τα πρώτα μεταλλικής φύσεως φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία της
λεϊσμανίασης. Στην Ελλάδα προτάθηκε το 1917 από τον Κουζή, ως η καλύτερη θεραπεία έναντι
της λεϊσμανίασης (Chaniotis and Tselentis, 1994). Τα μέταλλα έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μας
περισσότερο για την τοξικότητά τους, παρά για τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Ακόμη και στη
σημερινή τους μορφή, τα άλατα του αντιμονίου, Glucantime® (meglumine antimoniate) και
Pentostam® (sodium stibogluconate) (Εικόνα 7) προκαλούν ισχυρές παρενέργειες (Frézard and
Demicheli, 2010; Frézard et al., 2009; Berman, 1997) και είναι τοξικά για το ήπαρ (Kato et al.,
2014) και τους νεφρούς (da Silva Junior et al., 2014). Η εισαγωγή όμως του πεντασθενούς
αντιμονίου σε λιποσωματική κάψουλα, θα μπορούσε να μειώσει την τοξικότητά του και να
αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, έτσι ώστε μικρότερες δόσεις αντιμονίου να
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της λεϊσμανίασης (Frézard and Demicheli, 2010).

Εικόνα 7. Χημική δομή των δύο πιο αποτελεσματικών και διαδεδομένων φαρμάκων στη φαρέτρα έναντι της
λεϊσμανίασης (Caballero et al., 2014)

Τώρα πια, γνωρίζουμε πως διαφορετικά είδη Leishmania παρουσιάζουν διαφορετική
ευαισθησία στα φάρμακα (Croft et al., 2006), με τη L. infantum να βρίσκεται μεταξύ αυτών που
συγκριτικά παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή (Sereno and Lemesre, 1997). Οι κύριοι μηχανισμοί
αντοχής αναλύονται στην αντίστοιχη Ενότητα.
Σε επίπεδο γονιδιώματος η χρήση των φαρμάκων προκαλεί ολόκληρες δομικές αλλαγές
του χρωμοσωμικού DNA, με την ανευπλοϊδία να είναι συχνό φαινόμενο των ανθεκτικών σε αυτά
παρασίτων (Frézard et al., 2014; Laffitte et al., 2016). Αυτές οι αλλαγές στον αριθμό των
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χρωμοσωμάτων θα μπορούσαν να αποτελούν έναν από τους λόγους υπερέκφρασης των
γονιδίων που ενεργοποιούνται κατά την παρουσία του αντιμονίου. Ακόμη και η αλλαγή ενός
μόνο νουκλεοτιδίου όμως, μπορεί να προσδώσει ανθεκτικότητα στα φάρμακα, όπως στην
περίπτωση της L. infantum απέναντι στο Miltefosine (Cojean et al., 2012).
Η αδυναμία λήψης της θεραπείας από τον ίδιο τον ασθενή σύμφωνα με τις οδηγίες του
ιατρού και η μεγάλη διαθεσιμότητα του φαρμάκου, σε συνδυασμό με λανθασμένες αντιλήψεις
για εναλλακτικά σχήματα που μειώνουν την τοξικότητα του φαρμάκου, μπορεί να δημιουργήσει
ανθεκτικά παράσιτα. Έτσι, τα τελευταία 50 χρόνια η δόση του φαρμάκου, στις χώρες που
αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, έχει υπερδιπλασιαστεί και η διάρκεια της θεραπείας έχει
επίσης παραταθεί (Croft et al., 2006). Στο Ιράν, έχουν δημιουργηθεί ήδη ανθεκτικά στελέχη L.
tropica που δεν καταπολεμούνται με φάρμακα του πεντασθενούς αντιμονίου (Hadighi et al.,
2006). Στην ιδιαίτερη περίπτωση της Ινδίας φαίνεται η πολυπαραγοντικότητα του φαινοτύπου
αντοχής της Leishmania. Συγκεκριμένα, στο Bihar η χρήση αλάτων του πεντασθενούς αντιμονίου
(Sb(V)) έπεσε πάνω σε τείχος από ήδη ανθεκτικά παράσιτα. Η αιτία που φαίνεται ως
επικρατέστερη για αυτό το φαινόμενο, είναι η περιεκτικότητα σε αρσενικό του πόσιμου νερού
(Perry et al., 2011). Αποτυχία θεραπείας με αντιμόνιο όμως παρατηρείται και στη δερματική
λεϊσμανίαση, που υπολογίζεται μάλιστα ότι θα γίνεται ολοένα και πιο συχνή (Valencia et al.,
2012). Σε περίπτωση υποτροπής, οι πιθανότητες αποτυχίας αυξάνονται ακόμη περισσότερο
(Rojas et al., 2006). Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, στη Βραζιλία δεν επιτρέπεται η
εφαρμογή χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση της λεϊσμανίασης στους σκύλους, ακριβώς για
να μη δημιουργηθούν ανθεκτικά παράσιτα (Frézard et al., 2009). Λόγω της έξαρσης αντοχής,
γίνονται συνεχώς προσπάθειες εύρεσης νέων φαρμάκων (Gupta and Nishi, 2011), που να
μπορούν να «αντιμετωπίσουν» τα ανθεκτικά στελέχη της Leishmania, όπως το σκεύασμα BZTS
που στοχεύει στον πολλαπλασιασμό των παρασίτων (Britta et al., 2014).

1.2.2.2 Ο μηχανισμός δράσης των αντιμονίων
Η μοριακή οδός που θα ακολουθήσει το αντιμόνιο μέσα στο παράσιτο, καθώς και ο
μηχανισμός δράσης του είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που δεν είναι ακόμη γνωστά
(Ouellette et al., 2014; Frézard et al., 2009, 2014; Caballero et al., 2014). Αν και θεωρείται πως
για να δράσουν μέσα στο παράσιτο, τα άλατα του πεντασθενούς αντιμονίου (Sb(V)) ανάγονται
σε άλατα του τρισθενούς αντιμονίου (Sb(III)), υπάρχουν μελέτες που δείχνουν πως αυτό δεν είναι
η μόνη αλήθεια και έτσι έχουν προταθεί δύο μοντέλα, αυτό του Sb(V) και αυτό του Sb(III), τα
οποία αναλύονται παρακάτω (Εικόνα 8).
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Σύμφωνα με το μοντέλο του Sb(III), το (Sb(V)) είναι προ-φάρμακο που πρέπει να αναχθεί
στο πιο τοξικό και πιο δραστικό Sb(III). Η αναγωγή θα γίνει είτε στο κυτοσόλιο του κυττάρου του
θηλαστικού με τη βοήθεια της γλουταθειόνης (GSH – που είναι η κύρια θειόλη του κυτοσολίου),
είτε από τις θειόλες Cys και Cys-Gly που συναντώνται στα όξινα διαμερίσματα των κυττάρων των
θηλαστικών, τα λυσοσώματα (Frézard et al., 2001; Ferreira et al., 2003). Αφού αναχθεί σε Sb(III),
θα μεταφερθεί μέσω μιας υδροπορίνης (AQP1) μέσα στο κύτταρο του παρασίτου (Gourbal et al.,
2004). Κάποιες φορές έχει παρατηρηθεί πως το Sb(V) μεταφέρεται με άγνωστο μηχανισμό
αυτούσιο μέσα στο παράσιτο, όπου υπόκειται σε αναγωγή από την τρυπανοθειόνη T(SH)2, που
είναι η κύρια θειόλη που παρατηρείται μέσα στα παράσιτα (Ferreira et al., 2003), ή από τις
αναγωγάσες ACR2 – antimoniate reductase ή/και TDR1 – thiol-dependent reductase (Zhou et al.,
2004). Μέσα στο παρασιτικό κύτταρο, το Sb(III) θα συμπλοκοποιηθεί με την GSH και την T(SH)2
(Yan et al., 2003) και μπορεί να ακολουθήσει 4 διαφορετικούς δρόμους: 1. να δημιουργήσει εκ
νέου σύμπλοκο με την πρωτεΐνη Zinc Finger, μια σημαντική για την αντιγραφή και την
επιδιόρθωση του DNA του παρασίτου πρωτεΐνη (Webb and McMaster, 1993) και θα προκαλέσει
την έξοδο ψευδαργύρου (Zn) από το κύτταρο προκαλώντας δυσλειτουργία στο παράσιτο
οδηγώντας το πιθανώς σε απόπτωση, 2. να συμπλοκοποιηθεί με την TR – αναγωγάση της
τρυπανοθειόνης, οπότε και θα προκαλέσει αναστολή του σχηματισμού T(SH)2, με συνέπεια την
αύξηση της ευαισθησίας του παρασίτου στο οξειδωτικό stress (Meister and Anderson, 1983;
Lecureur et al., 2002), οπότε πιθανώς θα επέλθει και πάλι κυτταρικός θάνατος, 3. να μεταφερθεί
μέσω ενός ABC μεταφορέα, του MRPA/PGPA μέσα σε κενοτόπιο (vacuole), οπότε και θα
απομονωθεί (Légaré et al., 2001). Οι Callahan et al. (1994), αναφέρουν πως η υπερέκφραση του
MRPA οδηγεί σε μείωση της εισροής του αντιμονίου στο κύτταρο, παρά σε αύξηση της εκροής,
οδηγώντας στη σκέψη πως μάλλον αυτό οφείλεται σε αρνητική αλληλεπίδραση αυτού του
μεταφορέα με άλλες μεμβρανικές Pgp πρωτεΐνες (γλυκοπρωτεΐνες), 4. να μεταφερθεί μέσω
τουλάχιστον ενός ABC μεταφορέα έξω από το παράσιτο, με αποτέλεσμα την έξοδο των θειολών
με τις οποίες είχε δημιουργήσει σύμπλοκο (Wyllie et al., 2004).
Από την άλλη, σύμφωνα με το μοντέλο του Sb(V), το Sb(V) λειτουργεί αυτό καθεαυτό ως η
κύρια δραστική ουσία αντιμετώπισης του παρασίτου. Μέσω άγνωστης οδού θα μεταφερθεί
μέσα στο παράσιτο, όπου εκεί θα δημιουργήσει σύμπλοκο με την DNA τοποϊσομεράση τύπου Ι,
προκαλώντας την αναστολή της, ή/και θα δημιουργήσει σύμπλοκο με βιομόρια που περιέχουν
ριβόζη, προκαλώντας δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το μεταβολισμό των πουρινών. Μόνο
υποθέσεις μπορούν ακόμη να γίνουν για τον τρόπο που εισάγεται το Sb(V) μέσα στο παράσιτο
και μία από αυτές λέει πως η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω ενός φωσφορικού μεταφορέα,
όπως συμβαίνει και με το επίσης μέταλλο As(V) (Rosen, 2002). Αναφορές έχουν γίνει και για
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αναστολή της βιοσύνθεσης των μακρομορίων, επηρεάζοντας τη γλυκόλυση και την β-οξείδωση
των λιπαρών οξέων, όπως και για κυτταρικό θάνατο μέσω κατακερματισμού του DNA και
προκαλώντας την μεταφορά της φωσφατιδυλ-σερίνης στην εξωτερική επιφάνεια της
πλασματικής μεμβράνης (Croft et al., 2006; Sereno et al., 2001a).

Εικόνα 8. Τα δύο μοντέλα δράσης του πεντασθενούς αντιμονίου Sb (V)

1.2.2.3 Μοντέλα ανάπτυξης αντοχής στο αντιμόνιο
Με βάση αυτά τα μοντέλα εισαγωγής του Sb(V) στη Leishmania, έχουν προταθεί 3 μοντέλα
ανάπτυξης αντοχής από το παράσιτο. Οι Frézard et al. (2014) παρατηρούν ότι τα παράσιτα
μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αντοχή στο αντιμόνιο με τρεις μηχανισμούς: 1. είτε
μειώνοντας την έκφραση ή μεταλλάσσοντας την υδροπορίνη AQP1, οπότε εισέρχεται μικρότερη
ποσότητα Sb στο κύτταρο (μοντέλο «εισροής»), 2. είτε υπερεκφράζοντας τις ήδη υπάρχουσες
αντλίες εκροής ή/και εκφράζοντας ακόμη περισσότερες (μοντέλο «εκροής»), 3. είτε, τέλος,
δεσμεύοντας το Sb στα ενδοκυτταρικά οργανίδια (μέσω πρωτεϊνών, όπως η MRPA) και
απομακρύνοντάς το μετέπειτα με κάποια άλλη αντλία έξω από το κύτταρο (μοντέλο
«δέσμευσης»).
Στην πραγματικότητα γνωρίζουμε πως τα παράσιτα που έρχονται σε επαφή με τα
φάρμακα αποκρίνονται με διάφορους τρόπους, επιβάλλοντάς μας να κάνουμε πιο πολύπλοκες
υποθέσεις. Η AQP1 μειώνει την πρόσληψη του φαρμάκου στα ανθεκτικά στελέχη στο αντιμόνιο,
αλλά δεν υπάρχει σταθερή συσχέτιση μεταξύ της μειωμένης συγκέντρωσης Sb(III) μέσα στο
κύτταρο και του αριθμού των αντλιών αυτών, δείχνοντας πως δεν είναι αυτός ο μόνος
μηχανισμός στην αύξηση της αντοχής (Maharjan et al., 2008). Είναι γνωστό πια πως η επαφή με
τα άλατα του αντιμονίου αναγκάζει τα παράσιτα να εκφράσουν περισσότερες ABC πρωτεΐνες
(περιγράφονται παρακάτω) για να τα αποβάλλουν από το κύτταρό τους, χωρίς όμως να υπάρχει
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γραμμική αναλογία μεταξύ του αριθμού των πρωτεϊνών και της ποσότητας του φαρμάκου που
εκρέεται και με τρόπο που δίνει την αίσθηση πως κάθε στέλεχος μπορεί να εκφράσει έναν
συγκεκριμένο και πεπερασμένο αριθμό αντλιών (Messaritakis et al., 2013). Από την άλλη όμως,
όταν η Leishmania έρχεται σε επαφή με το Sb(III), παρατηρείται μια αύξηση του αριθμού των
πρωτεϊνών heat-shock της ομάδας HSP70, αυξάνοντας την ανοχή της στα μέταλλα, χωρίς όμως
να αυξάνει άμεσα την αντοχή του παρασίτου στο ίδιο το Sb(III) (Ouellette et al., 2004).

1.2.3 Γνωριμία με τις ABC πρωτεΐνες και κατανόηση της σημασίας τους
Η υπεροικογένεια των ABC (ATP-binding cassette) μεταφορέων, μια από τις μεγαλύτερες
που συναντώνται στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς, χωρίζεται ως επί το
πλείστον σε δύο μεγάλες λειτουργικές ομάδες, αυτές που συμμετέχουν στην εισροή και αυτές
που συμμετέχουν στην εκροή μιας μεγάλης ποικιλίας μορίων (Saurin et al., 1999). Εξελικτικά ο
διαχωρισμός αυτός έχει τις ρίζες του, πιθανόν, πριν το διαχωρισμό των οργανισμών μεταξύ προκαι ευ- καρυωτών (Saurin et al., 1999). Οι ABC πρωτεΐνες συναντώνται τόσο μέσα στα οργανίδια
του κυττάρου, όσο και πάνω στην κυτταροπλασματική μεμβράνη (Ashutosh et al., 2007;
Castanys-Muñoz et al., 2008; Leprohon et al., 2009; Messaritakis et al.,2013)

1.2.3.1 Δομή των ABC πρωτεϊνών
Γονιδιακά, οι ABC πρωτεΐνες έχουν κοινή μια περιοχή που κωδικοποιείται από μια
εξαιρετικά συντηρημένη περιοχή του γονιδιώματος. Αυτή είναι η κασέτα πρόσδεσης ATP, που
εμπεριέχει τρεις κύριες πολυπεπτιδικές αλληλουχίες: τα μοτίβα Walker Α και Β που εμπλέκονται
στην πρόσδεση Mg-ATP (Pérez-Victoria et al., 2001) και το μοτίβο C (ABC signature) ανοδικά του
Walker Β, το οποίο είναι η σφραγίδα της ABC υπεροικογένειας σε σχέση με τις υπόλοιπες
πρωτεΐνες πρόσδεσης ATP (Ouellette et al, 2001; Walker et al., 1982).
Όπως περιγράφεται στην ανασκόπηση των Pérez-Victoria et al. (2001) και Sauvage et al.
(2009), στην τεταρτοταγή δομή τους οι ABC παρουσιάζουν δύο ζεύγη πολυπεπτιδίων (TMD–
NBD)2. Δύο υδρόφοβες διαμεμβρανικές αλληλουχίες (TMD – Transmembrane domains) και δύο
κυτταροπλασματικές αλληλουχίες πρόσδεσης νουκλεοτιδίων (NBD – Nucleotide-binding
domains). Οι πρώτες δύο εμπλέκονται σε μονοπάτια μετατόπισης υποστρώματος, όπως
ενδογενείς μεταβολίτες (σάκχαρα, αμινοξέα, φωσφολιπίδια κτλ) και κυτταροτοξικές ενώσεις.
Στις δύο τελευταίες, που είναι πιο συντηρημένες, πραγματοποιείται πρόσδεση ATP και
υδρόλυση (Εικόνα 9).
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Εικόνα 9. Αναπαράσταση των ABC πρωτεϊνών στα πρωτόζωα. Τα περισσότερα μέλη των οικογενειών ABCA, ABCB
και ABCC οργανώνονται σε δύο υδρόφοβες διαμεμβρανικές περιοχές (TMD – Transmembrane domains) και δύο
κυτταροπλασματικές περιοχές πρόσδεσης νουκλεοτιδίων (NBD – Nucleotide-binding domains). Οι ABCA
χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός βρόγχου έξω από το κυτταρόπλασμα, ενώ οι ABCC (MRP πρωτεΐνες)
παρουσιάζουν ένα μακρύ κυτταροπλασματικό ή διαμεμβρανικό αμινοτελικό άκρο (Sauvage et al., 2009)

1.2.3.2 Έκφραση των ABC πρωτεϊνών
Από τις οχτώ οικογένειες ABC (ABCA έως ABCH) που γνωρίζουμε συνολικά (εφτά
απαντώνται στο ανθρώπινο γονιδίωμα (Sauvage et al., 2009)), δύο είναι αυτές που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην παρούσα μελέτη. Η ABCB που εμπεριέχει τις γλυκοπρωτεΐνες
MDR1 ή ABCB1 ή Pgp170 και MDR3 ή ABCB4 και κωδικοποιούνται από τα γνωστά γονίδια mdr1
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και mdr3 αντίστοιχα. Η ABCC που εμπεριέχει τις MRP πρωτεΐνες, που θα μας απασχολήσουν
παρακάτω. Οι MDR (Multidrug resistance), προκαλούν την έξοδο πολλών υδρόφοβων φαρμάκων
και χαρακτηρίζονται από την αναστολή της δράσης τους παρουσία των δραστικών ουσιών
verapamil και κυκλοσπορίνης Α (Ashutosh et al., 2007). Προσδίδουν στα καρκινικά κύτταρα
επίκτητη αντοχή, δυσχεραίνοντας την αποτελεσματικότητα των χημειοθεραπειών, προκαλώντας
την εκροή των φαρμάκων από τα κύτταρα (Sauvage et al., 2009). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται
πολλαπλή αντοχή, γιατί η αντοχή που θα επαχθεί από τη χρήση του ενός φαρμάκου, σημαίνει
απευθείας και αντοχή προς μια μεγαλύτερη ομάδα φαρμάκων (Castanys-Muñoz et al., 2008;
Coelho et al., 2007), με τα οποία το στέλεχος του παρασίτου μπορεί να μην είχε έρθει ποτέ σε
επαφή. Ο φαινότυπος MDR, είναι το χαρακτηριστικό των μολυσματικών οργανισμών με το
προσωνύμιο «super bugs», λόγω της αυξημένης αντοχής τους στα διαθέσιμα φάρμακα και η
εξάπλωσή του ευνοείται από τη μη ορθή χρήση των φαρμάκων, τις λάθος πρακτικές
αντιμετώπισής τους και τις ανεπαρκείς υγειονομικές συνθήκες (Tanwar et al., 2014).

1.2.3.3 ABC transporters στη Leishmania
Η ύπαρξη των ABC μεταφορέων στην κυτταρική μεμβράνη της Leishmania μπορεί να
ανιχνευθεί έμμεσα με κυτταρομετρίας ροής και τη χρήση της χημικής ουσίας rhodamine-123
καθώς και κλασσικών αναστολέων των pgp αντλιών, όπως η δραστική ουσία verapamil
(Essodaigui et al. 1999; Sharom 2008; Messaritakis et al. 2013). Η rhodamine-123 που έχει
εισέλθει στο κύτταρο, εκρέεται από τους ABC μεταφορείς, ενώ το verapamil μπλοκάρει τις
αντλίες ασβεστίου και εμποδίζει την έξοδο του φαρμάκου από το παράσιτο, καθιστώντας το πιο
ευαίσθητο στο Glucantime®, που χρησιμοποιείται κλασσικά σε τέτοιου είδους πειράματα (Shokri
et al., 2012). Η ανασταλτική δράση του verapamil δεν παρατηρείται στις ενδοκυτταρικές MRP
πρωτεΐνες, μια ομάδα ABC μεταφορέων που επίσης προσδίδουν ανθεκτικότητα στο αντιμόνιο
(reviewed in Ashutosh et al., 2007).
Από τα 32 γονίδια της Leishmania που κωδικοποιούν ABC μεταφορείς, πάνω από 10
κωδικοποιούν ομόλογες πρωτεΐνες με αυτές των θηλαστικών σε τουλάχιστον 4 υποοικογένειες
(Sauvage et al., 2009). Η αντιστοιχία αυτή παίζει μεγάλο ρόλο γιατί η Leishmania φαίνεται πως
έχει παρόμοιους μηχανισμούς αντοχής απέναντι στα φάρμακα, με αυτούς των καρκινικών
κυττάρων αλλά και των πρωτόζωων παρασίτων Plasmodium spp. (αίτιο της ελονοσίας) και
Entamoeba histolytica. Έτσι, κατανοώντας τους μηχανισμούς του μοντέλου αυτού, προσθέτουμε
γνώση στην κατανόηση των μηχανισμών και των υπόλοιπων. Στην υπεροικογένεια ABC ανήκουν
και οι λεγόμενοι ABC ημι-μεταφορείς, που επίσης προσδίδουν αντοχή στα άλατα του αντιμονίου
(Manzano et al., 2013), αλλά δεν θα μας απασχολήσουν. Δεν προσδίδουν αντοχή στα φάρμακα,
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όλες οι ABC πρωτεΐνες που μεταφέρουν φωσφολιπίδια (Araújo-Santos et al., 2005). Συνοπτικά,
οι ABC πρωτεΐνες της Leishmania που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ανήκουν στις παρακάτω
υποοικογένειες

ABCB – η πρώτη ομόλογη Pgp που αναγνωρίστηκε στη Leishmania και παρουσίαζε πολλαπλό
προφίλ αντοχής σε υδρόφοβα φάρμακα, που κωδικοποιείται από το γονίδιο mdr1 (Juliano and
Ling, 1976). Οι πρωτεΐνες αυτές μπορούν να βρίσκονται τόσο μέσα στα οργανίδια του κυττάρου,
όσο και πάνω στην κυτταροπλασματική μεμβράνη, όπως παρατηρήθηκε για την Pgp-170 από
τους Messaritakis et al. (2013). Η εφαρμογή πεντασθενούς αντιμονίου (Glucantime®) προκαλεί
υπερέκφρασή τους, που είναι ακόμη πιο έντονη στα ανθεκτικά στελέχη σε σχέση με τα
ευαίσθητα (Messaritakis et al., 2013; Soleimanifard et al, 2014), με αποτέλεσμα την εκροή του
φαρμάκου από το παράσιτο. Οι ενδοκυτταρικές, σε πειράματα με πενταμιδίνη, φάνηκε πως την
εισάγουν μέσα στο μιτοχόνδριο, οπότε έχει υποτεθεί πως προσδίδουν αντοχή μειώνοντας την
εισροή του φαρμάκου μέσα σε αυτά τα οργανίδια (Sauvage et al., 2009).

ABCC – η πρωτεΐνη PRP1/ABCC7 (Pentamidine resistance protein 1) είναι ενδοκυτταρική και
προσδίδει ανθεκτικότητα στην πενταμιδίνη (Coelho et al., 2007), χωρίς να σχετίζεται όμως πάντα
με αυτήν (Coelho et al., 2008). Έχει αναφερθεί πως προσφέρει αντοχή (cross-resistance) και στο
αντιμόνιο (Coelho et al., 2003). Οι ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες MRPA/ABCC3, ABCC4 και ABCC5
προσδίδουν επίσης αντοχή έναντι των αντιμονίων (Ashutosh et al., 2007; Leprohon et al., 2009).

ABCG – οι πρωτεΐνες ABCG4 και ABCG6 βρίσκονται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη και
προσδίδουν αντοχή στα αντιλεϊσμανιακά miltefosine και sitamaquine, ενώ επίσης παίζουν ρόλο
στη μεταφορά λιπιδίων (Castanys-Muñoz et al., 2008).

1.2.4 Στάδιο του παρασίτου στο οποίο μελετάται η αντοχή
Δεν υπάρχει ακόμη κοινή γραμμή για το στάδιο του παρασίτου που πρέπει να
χρησιμοποιείται στα πειράματα αντοχής. Η προμαστιγωτή μορφή δεν απαιτεί δύσκολο χειρισμό
in vitro και μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεγάλους αριθμούς και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στη
φύση αναπτύσσεται μέσα στον δίπτερο ξενιστή και δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα φάρμακα
καταπολέμησης της Leishmania. Επίσης, υποστηρίζεται πως στην προμαστιγωτή μορφή δεν
παράγονται οι ίδιες χημικές ενώσεις όπως στην αμαστιγωτή, με αποτέλεσμα να ξεκινάμε από
διαφορετική βάση όταν μελετούμε ανθεκτικότητα σε φάρμακα (De Muylder et al., 2011). Το
επόμενο στάδιο, που μπορεί να καλλιεργηθεί στο εργαστήριο είναι η αμαστιγωτή μορφή, που
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καλλιεργείται in vitro σε σκέτο θρεπτικό υλικό, η επονομαζόμενη αξενική αμαστιγωτή μορφή.
Αυτό, είναι πλέον το στάδιο στο οποίο ασκούν πίεση τα φάρμακα και προσομοιάζει λίγο
καλύτερα τις φυσικές συνθήκες σε σχέση με το στάδιο της προμαστιγωτής μορφής, αλλά είναι
πιο δύσκολο στον χειρισμό και απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τον
πολλαπλασιασμό των παρασίτων.
Κάποια φάρμακα όμως, μέσα στα οποία βρίσκεται και το Glucantime® καθιστούν
απαραίτητη την παρουσία μακροφάγων, γιατί όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο
«Μηχανισμός δράσης των αντιμονίων», ο ρόλος τους στη σωστή δράση του φαρμάκου είναι
σχεδόν αδιαμφισβήτητος, αφού το πιθανότερο είναι να ευθύνονται για τη μετατροπή του Sb(V)
στη δραστική ουσία Sb(III). Ακολουθώντας αυτή την οδό λογικής, φαίνεται πως το
καταλληλότερο στάδιο του παρασίτου στο οποίο πρέπει να μελετάμε την αντοχή, είναι η
αμαστιγωτή μορφή και μάλιστα in vivo. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση της ανθρώπινης
μονοκυτταρικής σειράς THP-1. Σε αυτό το μοντέλο, οι φυσικές συνθήκες που αναπτύσσεται η
Leishmania προσομοιάζονται ακόμη καλύτερα, αν και τα εξίσου σημαντικά, στο μεταβολισμό του
φαρμάκου, κύτταρα THP-1 αναπτύσσονται σε απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες in vitro γεγονός
που αντίστοιχα θα μπορούσε να επηρεάσει τη δράση τους. Έτσι, επάγεται το συμπέρασμα πως
ίσως το καλύτερο μοντέλο από άποψης φυσικών συνθηκών και όχι πρακτικής διευκόλυνσης,
είναι η χρήση ενός ζωντανού οργανισμού, που θα φιλοξενεί in vivo τόσο το παράσιτο, όσο και τα
κύτταρα μέσα στα οποία αυτό αναπτύσσεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το ρόλο αυτό
τον παίζουν ανοσοκατασταλμένα ποντίκια (μια και μη ανοσοκατασταλμένα έχουν ικανό
ανοσοποιητικό σύστημα για την αντιμετώπιση της Leishmania), αν και ο σκύλος χρησιμοποιείται
επίσης ως μοντέλο.
Στη χρήση του ζωικού ξενιστή ως μοντέλο, ξεπερνιέται το εμπόδιο της επιλογής του
καλλιεργητικού υλικού για την ανάπτυξη του παρασίτου, αφού ακόμη και τα συστατικά αυτού
μπορούν να παίξουν ρόλο στη δράση του Glucantime® απέναντι στη Leishmania (Moreira et al.,
1995). Η ανάγκη χρήσης της αμαστιγωτής μορφής του παρασίτου, ενισχύεται από το γεγονός ότι
εκφράζονται διαφορετικά γονίδια ανάλογα με το στάδιο του κύκλου ζωής της Leishmania και
παρά το γεγονός ότι πιθανά δεν υπάρχει διαφορά στα περισσότερα από τα γονίδια που
σχετίζονται με τις πρωτεΐνες ABC (Leprohon et al., 2006), μπορεί ωστόσο να διαφέρει η ένταση
της έκφρασής τους ανάλογα με το στάδιο (Leprohon et al., 2006; Coelho et al., 2007). Επίσης,
έχει παρατηρηθεί πως η αμαστιγωτή μορφή δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία από την
προμαστιγωτή (Sereno and Lemesre, 1997), ενώ τα ενδοκυτταρικά, σε THP-1, παράσιτα δείχνουν
μεγαλύτερη ευαισθησία από τα αξενικά (Sereno et al., 1998). Όλα αυτά συντελούν στο
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συμπέρασμα πως στα πειράματα αντοχής θα πρέπει τα παράσιτα να βρίσκονται τουλάχιστον in
vivo.

1.2.5 Μέτρηση της αντοχής του παρασίτου με τη χρήση Κυτταρομετρίας
Ροής (FCM)
Η επαφή της Leishmania με φάρμακα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των
pgp πρωτεϊνών που βρίσκονται στη μεμβράνη του παρασίτου, με συνέπεια την εκροή του
φαρμάκου από το κύτταρο του παρασίτου με γρηγορότερο ρυθμό. Ο ρυθμός μπορεί να μετρηθεί
με τη χρήση κυτταρομετρίας ροής και να μας δώσει ένα μέγεθος της αντοχής του παρασίτου,
που ονομάζεται «slope α» (Messaritakis et al., 2013). Το «slope α» είναι στην ουσία ο ρυθμός
εκροής του φαρμάκου από το κυτταρόπλασμα του παρασίτου σε διάστημα δύο ωρών (Εικόνα
10).

Εικόνα 10. Εκροή Rhod-123 από προμαστιγωτά Leishmania κατά την FCM. Αριστερά φαίνεται η εκροή ενός ανθεκτικού
στελέχους, ενώ δεξιά η εκροή ενός ευαίσθητου στελέχους (Messaritakis et al., 2013)

Όταν το «slope α» είναι κατ’ απόλυτη τιμή >1, το στέλεχος θεωρείται ανθεκτικό, ενώ όταν
είναι <1, θεωρείται ευαίσθητο. Στην κυτταρομετρία το ρόλο του φαρμάκου τον παίζει μια
φθορίζουσα ουσία που ονομάζεται ροδαμίνη (Rhod-123) και το «slope α» είναι ο ρυθμός εκροής
της ροδαμίνης στο διάστημα δύο ωρών (βλ. Παράρτημα 4).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1 Μελέτη της εποχιακής κατανομής των φλεβοτόμων
2.1.1 Περιοχή μελέτης
Το μέρος που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της μελέτης, ήταν το Φόδελε (35o 22` 51`` N,
24o 57` 27`` E), ένα χωριό δυτικά του Ηρακλείου της Κρήτης (Χάρτης 3), στο οποίο είχαν
αναφερθεί κρούσματα λεϊσμανίασης στο παρελθόν. Το Φόδελε βρίσκεται σε μια κοιλάδα,
μεταξύ χαμηλών ορεινών όγκων, που το προστατεύουν από τους άνεμους. Το χωριό διαρρέεται
από τον ποταμό Παντομάντρη, που προσφέρει ευνοϊκό περιβάλλον για έντονη βλάστηση
εκατέρωθέν του. Ο ποταμός εκρέει στη θάλασσα, στην παραλία του Φόδελε, που βρίσκεται
περίπου 2 χλμ μακριά από το κέντρο του χωριού. Η κύρια ενασχόληση των κατοίκων είναι η
γεωργία και λιγότερο η κτηνοτροφία. Το χωριό φημίζεται για τους πορτοκαλεώνες του. Το
Φόδελε είναι πόλος έλξης τουριστών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Χάρτης 3. Περιοχή μελέτης. Περιοχή μελέτης είναι το Φόδελε, χωριό στα βόρεια του Ηρακλείου, που
είναι σχετικά προστατευμένο από τον άνεμο αφού βρίσκεται μεταξύ χαμηλών ορεινών όγκων
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2.1.2 Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν
•

Για τη δειγματοληψία

−

10 μπαταριοκίνητες παγίδες CDC Miniature Light Traps (John W. Hock Co., Gainesville,
FL, USA)

−

200 παγίδες Sticky Traps (χαρτί μεγέθους Α4) επικαλυμμένες με καστορέλαιο. Κάθε μήνα
ετοιμάζονταν νέες

•

Για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών παραγόντων

−

10 Data Loggers (LOG32 Temperature Humidity data logger, LOG32, WertheimReicholzheim, Germany) που συνέλεγαν τις τιμές της θερμοκρασίας, της υγρασίας και
του σημείου δρόσου κάθε 2 ώρες για όλη την περίοδο δειγματοληψίας

−

Ανεμόμετρο (Kestrel Instruments, Boothwyn, PA, USA) που συνέλεγε τη μέγιστη,
ελάχιστη και μέση ταχύτητα του ανέμου για μισή ώρα κάθε φορά που τοποθετούνταν
και κάθε φορά που συλλέγονταν οι CDC παγίδες

•

Για τη μονιμοποίηση και την αναγνώριση των φλεβοτόμων

−

Στερεοσκόπιο Olympus SZ51 για το διαχωρισμό του κεφαλιού και των τελευταίων
κοιλιακών μεταμερών από το υπόλοιπο σώμα

−

Μικροσκόπιο Zeiss

−

Αντικειμενοφόροι πλάκες

−

Καλυπτρίδες

−

Μονιμοποιητικό υλικό CMCP-10 (High Viscosity)

−

Εντομολογικά εργαλεία μονιμοποίησης (νυστέρια, εντομολογικές βελόνες)

2.1.3 Συλλογή φλεβοτόμων
Η δειγματοληψία των φλεβοτόμων περιορίστηκε στα ενήλικα άτομα, αφού η συλλογή
προνυμφών είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα και μη παραγωγική διαδικασία (Killick-Kendrick,
1987). Η συλλογή τους έλαβε χώρα την περίοδο 2011 – 2013 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
προγράμματος EDENext και πραγματοποιήθηκε με δυο μεθόδους:
1. Με τη χρήση παγίδων CDC Miniature Light Traps (John W. Hock Co., Gainesville, FL, USA)
(Εικόνα 11), οι οποίες τοποθετούνταν μία ώρα πριν τη δύση του ηλίου και αφαιρούνταν μία ώρα
μετά την ανατολή, για 3 συνεχόμενες ημέρες στα μέσα κάθε μήνα. Η χρήση των παγίδων κάλυπτε
την αρχή και το τέλος της περιόδου που τα έντομα αυτά αναμενόταν να είναι ενεργά.
Τοποθετούνταν λίγο πριν την έναρξη της δραστηριοποίησης του πληθυσμού των φλεβοτόμων
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(Μάρτιος – Απρίλιος), έως και τη διάπαυση (Οκτώβριος – Νοέμβριος). Αυτό σημαίνει πως οι
δειγματοληψίες περιλάμβαναν τους μήνες κατά τους οποίους οι συλλήψεις ήταν μηδενικές ή,
σχεδόν μηδενικές. Οι μήνες πριν και μετά το τέλος της δειγματοληψίας χαρακτηρίζονταν από
υετό και κρύο. Έτσι, οι κλιματολογικές συνθήκες καθόριζαν πότε ακριβώς θα ήταν η έναρξη και
πότε το τέλος της δειγματοληψίας.
2. Με τη χρήση παγίδων ST (sticky traps) (Εικόνα 11), χαρτί μεγέθους Α4 εμποτισμένο με
καστορέλαιο, οι οποίες τοποθετούνταν την πρώτη μέρα μαζί με τις CDC και επανασυλλέγονταν
την τελευταία ημέρα παράλληλα με την τελευταία συλλογή των CDC παγίδων. Κάθε μήνα
τοποθετούνταν νέες ST παγίδες που ετοιμάζονταν στο εργαστήριο.

Εικόνα 11. Χαρακτηριστικά σημεία στα οποία στήθηκαν οι CDC και οι ST παγίδες. Αριστερά φαίνεται η
μπαταριοκίνητη CDC Light Trap, ενώ δεξιά ανάμεσα στις ξερολιθιές φαίνονται οι εμποτισμένες με
καστορέλαιο Sticky Traps. Οι παγίδες επισημαίνονται με άσπρο βέλος.

Πριν την έναρξη της πειραματικής διαδικασίας, έγινε μελέτη και καθορίστηκαν οι δέκα
θέσεις στις οποίες θα στήνονταν οι CDC παγίδες (Εικόνα 12). Η επιλογή τους έγινε με βάση τα
σημεία που θεωρήθηκε πως θα συγκεντρώνονταν οι φλεβοτόμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας
(π.χ. κοτέτσια) (Young and Arias, 1991; Feliciangeli, 2004) και η θέση τους ήταν ίδια για τα τρία
έτη του πειράματος. Τρεις παγίδες στήθηκαν μέσα ή κοντά σε κοτέτσι, τρεις στήθηκαν μέσα ή
κοντά σε σπηλιά, δύο στήθηκαν κοντά σε περιοχές που υπήρχε ανθρώπινη δραστηριότητα και
δύο σε περιοχές μακριά από ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι ST παγίδες, διακόσιες στον αριθμό,
κάλυπταν όλη την περιοχή μεταξύ των CDC παγίδων και τοποθετούνταν σε σημεία που
θεωρήθηκε πως θα κρύβονταν και θα αναπαύονταν οι φλεβοτόμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας,
καθώς επίσης και τα σημεία που θα χρησιμοποιούσαν ως θέσεις εναπόθεσης των αυγών τους
(Feliciangeli, 2004). Οι θέσεις που στήνονταν οι ST παγίδες, σε αντίθεση με τις CDC παγίδες, δεν
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ήταν απόλυτα καθορισμένες. Η φύση της τοποθεσίας που στήνονταν, ήταν αυτή που καθόριζε
τη θέση τους σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. ξερολιθιές).
Σύμφωνα με τους Young and Arias (1991), επειδή οι φλεβοτόμοι δεν κατανέμονται τυχαία
στη φύση, όποια μέθοδος συλλογής και να χρησιμοποιηθεί, τα αποτελέσματα θα κρύβουν το
υποκειμενικό στοιχείο του ερευνητή (biased). Για να μειωθεί το σφάλμα, ο μόνος τρόπος είναι
να αυξηθεί η περίοδος των δειγματοληψιών πέραν των 2 χρόνων, καθώς και ο αριθμός των
παγίδων, κάτι που λήφθηκε υπόψη για την πραγματοποίηση αυτής της διατριβής.

N

Εικόνα 12 Η γεωγραφική θέση και η εικόνα του οικοτόπου κάθε CDC παγίδας που
χρησιμοποιήθηκε

2.1.4 Διαλογή φλεβοτόμων
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κάθε αυγή οι CDC παγίδες περισυλλέγονταν και οδηγούνταν
στο εργαστήριο, όπου γινόταν η διαλογή των φλεβοτόμων. Πριν ξεκινήσει η διαλογή, οι παγίδες
(χωρίς το μπαταριοκίνητο μηχανισμό) τοποθετούνταν στην κατάψυξη για λίγα λεπτά, χρόνο
αρκετό ώστε να ναρκωθούν τα έντομα και να ακινητοποιηθούν χωρίς να θανατωθούν ή να
αφυδατωθούν. Στη συνέχεια, αδειαζόταν το περιεχόμενο πάνω στον πάγκο, όπου με τη βοήθεια
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ενός πινέλου ξεκινούσε η διαλογή των φλεβοτόμων από τα υπόλοιπα έντομα και αραχνίδια. Για
την αποθήκευση των εντόμων που συλλέγονταν από κάθε παγίδα, χρησιμοποιούνταν τρία
σωληνάρια τύπου eppendorf με σήμανση, ένα για τις φλεβοτόμους, ένα για τα κουνούπια και
ένα για όλα τα υπόλοιπα έντομα, καθώς και για τα αραχνίδια που είχε αιχμαλωτιστεί. Τα
σωληνάρια τύπου eppendorf περιείχαν 90% αλκοόλη. Στο τέλος της τρίτης ημέρας, συλλέγονταν
και οι ST παγίδες. Πάνω στον πάγκο, απομακρύνονταν τα έντομα από τις ST παγίδες με τη
βοήθεια ενός πινέλου εμβαπτισμένου σε σαπουνόνερο μεγάλης αραίωσης, ο ρόλος του οποίου
ήταν να απομακρύνει το καστορέλαιο από τα έντομα. Στη συνέχεια η διαλογή γινόταν με τον ίδιο
τρόπο, όπως από τις CDC παγίδες.

2.1.5 Μονιμοποίηση φλεβοτόμων
Για τη μονιμοποίηση των φλεβοτόμων χρησιμοποιήθηκε στερεοσκόπιο Olympus SZ51. Τα
μέρη του σώματος που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση σε επίπεδο είδους των ήδη
γνωστών ειδών φλεβοτόμων, είναι το κεφάλι και τα τελευταία κοιλιακά μεταμερή, που
περιέχουν τα γεννητικά όργανα. Με τη βοήθεια ειδικών εντομολογικών εργαλείων, αφαιρούνταν
το κεφάλι και τα τελευταία κοιλιακά μεταμερή από το υπόλοιπο σώμα και τοποθετούνταν πάνω
σε αντικειμενοφόρο πλάκα, μέσα σε μια σταγόνα μονιμοποιητικού υλικού CMCP-10 (High
Viscosity). Στη συνέχεια, τοποθετούνταν καλυπτρίδα και αφηνόταν μία ημέρα για να στεγνώσει,
ώστε να εμποτιστεί το έντομο από το μονιμοποιητικό υλικό και να είναι εφικτή η παρατήρηση
στο μικροσκόπιο. Σε κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα τοποθετούνταν, σημαίνονταν και
καταγράφονταν τρία άτομα. Το υπόλοιπο σώμα του εντόμου επανατοποθετούνταν σε
σωληνάρια τύπου eppendorf με 90% αλκοόλη, για περαιτέρω μοριακή ανάλυση, όπου αυτό
χρειαζόταν.

2.1.6 Συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων
Δέκα καταμετρητές δεδομένων (dataloggers) τοποθετήθηκαν στις δέκα προκαθορισμένες
δειγματοληπτικές θέσεις των CDC παγίδων, για να συλλέγουν κάθε δύο ώρες δεδομένα για τη
θερμοκρασία, την υγρασία και το σημείου δρόσου (dew point) της κάθε περιοχής. Οι
καταμετρητές τοποθετούνταν κάθε έτος, ένα μήνα πριν ξεκινήσει η δειγματοληψία και
αφαιρούνταν ένα μήνα μετά το τέλος της. Οι καταγραφές τους αποθηκεύονταν στο τέλος της
δειγματοληπτικής περιόδου στον υπολογιστή. Κατά την τοποθέτηση των CDC παγίδων, καθώς
και κατά τη συλλογή τους, ένα ανεμόμετρο χρησιμοποιούνταν για να λαμβάνονται δεδομένα για
την ταχύτητα του αέρα τη συγκεκριμένη ημέρα δειγματοληψίας. Η περίοδος λειτουργίας του
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ανεμόμετρου ήταν τριάντα λεπτά (μέγιστος χρόνος που παρέμενε ενεργό) και μπορούσε να
αποθηκεύσει σε m/s τη μέγιστη, την ελάχιστη, αλλά και τη μέση ταχύτητα του ανέμου, για όσο
παρέμενε ενεργό. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνονταν δεδομένα δύο φορές τη μέρα, κατά τις
ημέρες δειγματοληψίας. Τηρήθηκε επίσης αρχείο και για άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους,
όπως η φάση της σελήνης, ο υετός, η φυτοκάλυψη, αλλά και οι ανθρώπινες δραστηριότητες που
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του πειράματος (π.χ. ψεκασμοί).

2.1.7 Αναγνώριση φλεβοτόμων
Η αναγνώριση των φλεβοτόμων έγινε με τη βοήθεια μικροσκοπίου

Zeiss.

Χρησιμοποιήθηκε η κλείδα του Lewis (1982), η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη κλείδα στην
Ευρώπη, καθώς και οι κλείδες των Artemiev (1980), και Léger et al. (1986), όπου αυτό κρίθηκε
απαραίτητο.
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2.2 Μελέτη της διατήρησης της επίκτητης αντοχής του παράσιτου στα
φάρμακα μέσα στους ξενιστές του
2.2.1 Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν
•

Για την καλλιέργεια

−

Καλλιεργητικό υλικό, RPMI 1640 με L- Glutamine (LONZA)

−

Βόειος εμβρυϊκός ορός, FBS (EUROCLONE)

−

Αντιβιοτικό πενικιλίνης – στρεπτομυκίνης, Pen-Strep (Roche Diagnostics, USA)

−

Ρυθμιστικός παράγοντας pH, Hepes 1M (INVITROGEN – GIBCO)

−

Φλάσκες καλλιέργειας με φίλτρο στο καπάκι για ανταλλαγή αερίων (SARSTEDT)

−

Ορολογικές πιπέτες (SARSTEDT)

−

CN Filter με μεμβράνη διαμέτρου 75mm (NALGENE) για φιλτράρισμα του FBS

−

Hood μέσα στην οποία γίνονταν όλοι οι χειρισμοί των καλλιεργειών

−

Επωαστήρας ρυθμισμένος στους 26 οC ± 1 για τη συντήρηση των καλλιεργειών της
προμαστιγωτής μορφής

−

Επωαστήρας με 5% CO2 ρυθμισμένος στους 37 οC για τη συντήρηση των καλλιεργειών
των THP-1 κυττάρων, των αξενικών παρασίτων, καθώς και των μολυσμένων THP-1
κυττάρων από την αμαστιγωτή μορφή του παρασίτου

•

Για την κυτταρομετρία ροής

−

Κυτταρομετρητής Ροής (Beckman Coulter Epics Elite Flow Cytometer, equipped with
argon - ion laser tuned to 630 nm)

−

Φθορίζουσα χρωστική Rhodamine 123 (Rhod-123) (Sigma-Aldrich Inc., St Louis, MO,
USA), που εισέρχεται στα κύτταρα και με τη διαδρομή που θα ακολουθήσει θα παίξει το
ρόλο του αντιλεϊσμανιακού φαρμάκου

−

Propidium Iodide (PI) (Sigma-Aldrich Inc., St Louis, MO, USA) για να φανούν τα νεκρά
κύτταρα

−

Verapamil (Isoptin, Abbott Laboratories S.A., Greece), που μπλοκάρει τις αντλίες και δεν
επιτρέπει την εκροή της Rhod-123

−

Φυγόκεντρος

−

Σωληνάρια τύπου eppendorf

−

Μπουκαλάκια τύπου Rhia
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•

Για τη μόλυνση

−

Σύριγγες ινσουλίνης

−

Φυσιολογικός ορός

•

Για την επαγωγή της αντοχής

−

Glucantime® (Merial)

•

Για την αποθήκευση στην τράπεζα του εργαστηρίου

−

Γλυκερόλη

−

CryoPure Tubes (SARSTEDT)

2.2.2 Επιλογή στελεχών Leishmania
Η μελέτη της διατήρησης της επίκτητης αντοχής του παρασίτου στα φάρμακα διεξήχθη
στο Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας και Παρασιτολογίας του τμήματος Ιατρικής, του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα στελέχη που επιλέχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, είχαν
απομονωθεί από παλαιότερες έρευνες και βρίσκονταν στην τράπεζα του εργαστηρίου. Δέκα
στελέχη Leishmania infantum MON-1 επιλέχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στα πειράματα
αντοχής του παρασίτου έναντι σε αντιλεϊσμανιακά φάρμακα. Η ονομασία «ΜΟΝ» παραπέμπει
στο ισοενζυμικό προφίλ κάθε στελέχους. Η ισοενζυμική ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο
Ινστιτούτο Pasteur στο Montpellier της Γαλλίας.
Τα πέντε από αυτά, ήταν στελέχη με μεγάλη αντοχή στα φάρμακα, ενώ τα υπόλοιπα πέντε
είχαν μικρή αντοχή (Messaritakis et al., 2013). Όλα τα στελέχη καλλιεργήθηκαν σε υγρό θρεπτικό
μέσο RPMI 1640, συμπληρωμένο με 2mM glutamine, που περιείχε 25 mM Hepes buffer, 10%
heat-inactivated FBS, 100 IU/ml πενικιλλίνη, 100 g/ml στρεπτομυκίνη και 5% φιλτραρισμένα
ανθρώπινα ούρα (Howard et al., 1991) και διατηρούνταν σε επωαστήρα στους 26 ± 1οC,
θερμοκρασία ιδανική για την ανάπτυξη των προμαστιγωτών μορφών της L. infantum (WHO,
1991). Όταν τα παράσιτα έφταναν στην εκθετική φάση ανάπτυξης, χρησιμοποιούνταν τόσο για
την κυτταρομετρία, όσο και για τη μόλυνση των κυττάρων THP-1 και των ποντικιών Rag1-. Η
διατήρηση της καλλιέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της
μολυσματικότητας του παρασίτου (Moreira et al., 2012). Γι’ αυτό το λόγο, οι καλλιέργειες που
χρησιμοποιήθηκαν για ερευνητικούς σκοπούς δεν ξεπερνούσαν τη δεύτερη ανακαλλιέργεια.
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2.2.3 Κυτταρομετρία Ροής
Τα παράσιτα που βρίσκονταν σε εκθετική φάση, ανακαλλιεργούνταν σε νέα φλάσκα χωρίς
την προσθήκη ούρων και παρέμεναν για διάστημα 3 ημερών, οπότε και έφταναν πάλι σε
εκθετική φάση, ούτως ώστε να είναι έτοιμα για τη μέτρηση της αντοχής τους με τη χρήση
κυτταρομετρίας ροής. Η διαδικασία είχε ως εξής: γινόταν πλύση των παρασίτων και ανασύσταση
2 x 106 παράσιτα / 1 ml PBS, pH 7,2. Στη συνέχεια δημιουργούνταν δύο ομάδες, των δύο
σωληνάριων τύπου eppendorf ανά ομάδα με: 1) 106 παράσιτα και 2) 106 παράσιτα με 10 ml
Rhod-123 (με αραίωση 1:1600 σε PBS, pH 7,2). Έπειτα συμπληρωνόταν PBS, έτσι ώστε ο τελικός
όγκος σε κάθε σωληνάριο τύπου eppendorf να γίνει 1 ml και επωάζονταν για 45 min στους 26 ±
1οC σε σκοτεινό θάλαμο. Μετά την επώαση, τα παράσιτα φυγοκεντρούνταν, πλένονταν και
γινόταν ανασύσταση σε 1 ml PBS θερμοκρασίας 4οC. Σε αυτό το βήμα, προστίθεντο στο δεύτερο
σωληνάριο τύπου eppendorf της δεύτερης ομάδας, 9,5μl υδροχλωρικό Verapamil (Isoptin,
Abbott Laboratories S.A., Greece). Για κάθε ένα από τα τέσσερα σωληνάρια τύπου eppendorf,
200 μl μεταφέρονταν σε ένα φιαλίδιο τύπου Rhia ως εξής: 200 μl PBS και 200 μl παράσιτα (1ο),
194 μl PBS και 200 μl παράσιτα και 6 μl PI (Sigma-Aldrich Inc., St Louis, MO, USA) (2ο έως 4ο). Στα
τρία από τα τέσσερα προστέθηκε PI, για να εξαιρεθούν τα νεκρά κύτταρα κατά τη μέτρηση
(Kamau et al., 2000). Μετά την πρώτη μέτρηση, η κυτταρομετρία συνεχιζόταν στα δύο από τα
τέσσερα σωληνάρια τύπου eppendorf (αυτά στα οποία είχε προστεθεί Rhod-123). Τα δύο πρώτα
χρησίμευαν ως μάρτυρες για να γνωρίζουμε 1) τον φυσικό φθορισμό των κυττάρων και 2) των
φθορισμό των νεκρών κυττάρων. Η μέση ένταση φθορισμού (MFI) από 10.000 γεγονότα,
μετριούνταν κάθε 30 λεπτά στον Κυτταρομετρητή Ροής, για δύο ώρες, ώστε να δούμε το ρυθμό
εκροής της Rhod-123, με και χωρίς τη δράση του Verapamil. Η διαδικασία γινόταν εις τριπλούν,
δηλαδή κάθε φορά ετοιμάζονταν τρία ζευγάρια φιαλιδίων Rhia (με και χωρίς Verapamil). Η
μέτρηση θεωρούνταν έγκυρη μόνο εάν το ποσοστό των νεκρών κυττάρων ήταν <5%. Η επώαση
στο σκοτεινό θάλαμο στους 26 ± 1οC, συνεχιζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το software WinMDI 2.8 [J. Trotter (1993-1998)]. Όσο
μεγαλύτερη ποσότητα Rhod-123 είχε εκλυθεί από το σώμα του παρασίτου στο διάστημα των
δύο ωρών, τόσο μεγαλύτερη αντοχή παρουσίαζε το παράσιτο στα φάρμακα (Messaritakis et al.,
2013). Ο μηχανισμός με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό, αναλύεται στην Εισαγωγή. Η μέτρηση της
αντοχής και για τα δέκα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα, έγινε αμέσως πριν τη
χρήση του κάθε πληθυσμού για τη μόλυνση των οργανισμών ή για την άμεση επαγωγή της
αντοχής.
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2.2.4 Επαγωγή αντοχής της προμαστιγωτής και της αμαστιγωτής μορφής
της Leishmania με σκοπό τη δημιουργία ανθεκτικών παρασίτων
Επαγωγή της αντοχής έχει γίνει με διάφορους συνδυασμούς φαρμάκων σε διάφορες
συγκεντρώσεις, καθώς και σε διάφορες φάσεις της καμπύλης ανάπτυξης του παρασίτου. Οι πιο
δημοφιλείς τρόποι είναι 1. με διαδοχικά αυξανόμενες συγκεντρώσεις, ύστερα από μια περίοδο
επώασης στην κάθε συγκέντρωση (Agnew et al., 2001; Sereno et al., 1998; Ephros et al., 1997)
και 2. με προσθήκη μιας μόνο συγκέντρωσης φαρμάκου στην καλλιέργεια και επώαση για
κάποιο χρονικό διάστημα (Sereno et al., 2001b; Faraut-Gambarelli et al., 1997). Για την επαγωγή
της αντοχής της προμαστιγωτής μορφής εφαρμόστηκε ο πρώτος τρόπος, ενώ για την επαγωγή
της αντοχής της αμαστιγωτής μορφής στα THP-1 κύτταρα και στα Rag 1- ποντίκια
χρησιμοποιήθηκε ο δεύτερος τρόπος.
Για τη δημιουργία ανθεκτικών παρασίτων χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα Glucantime®,
της εταιρείας Merial. Το Glucantime® ανήκει στα φάρμακα πρώτης γραμμής, τόσο για τη
σπλαχνική, όσο και για τη δερματική λεϊσμανίαση (Croft et al., 2006). Η δραστική του ουσία είναι
το πεντασθενές αντιμόνιο. Ανάλογα με την εταιρεία παραγωγής του μπορεί να έχει τη δραστική
ουσία σε διαφορετική συγκέντρωση, γι’ αυτό στην επαγωγή της αντοχής υπολογίστηκε η
συγκέντρωση αυτής και όχι του Glucantime® ως σκευάσματος (στο σκεύασμα που
χρησιμοποιήθηκε η συγκέντρωση ήταν 30g/100ml).

2.2.4.1 Επαγωγή αντοχής της προμαστιγωτής μορφής με σκοπό τη
δημιουργία ανθεκτικών παρασίτων
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο (βλ. Παράρτημα 3i), η επαγωγή της αντοχής επιχειρήθηκε να
γίνει με ολοένα αυξανόμενη δόση Glucantime®. Η δόση αύξανε μόνο εάν ο πληθυσμός που
δεχόταν την προηγούμενη δόση έφτανε το 50% του αρχικού πληθυσμού. Η μέτρηση των
κυττάρων γινόταν με τη βοήθεια αιματοκυτταρόμετρου. Αφού είχε γίνει πλύσιμο της
καλλιέργειας με PBS και ανασύσταση σε 1 ml PBS, 100 μl καλλιέργειας αραιώνονταν σε 900 μl
φορμόλης 10% (αραίωση 1:10) και στη συνέχεια γινόταν αραίωση 1:2 σε Trypan Blue, ώστε να
βαφτούν τα νεκρά κύτταρα. Στη συνέχεια πληρωνόταν το αιματοκυτταρόμετρο και υπολογιζόταν
ο αριθμός των παρασίτων της αρχικής καλλιέργειας. Ο στόχος ήταν, στο τέλος του πειράματος
να έχει δημιουργηθεί ένας ικανός αριθμός ανθεκτικών παρασίτων, που θα είχε επιλεχθεί μέσω
της εφαρμογής Glucantime® στον πληθυσμό.
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2.2.4.2 Επαγωγή αντοχής της αμαστιγωτής μορφής με σκοπό τη
δημιουργία ανθεκτικών παρασίτων
Μέσα στον θηλαστικό ξενιστή συναντάται η αμαστιγωτή μορφή του παρασίτου και είναι
αυτή η οποία ουσιαστικά δέχεται την πίεση από τη χρήση των φαρμάκων. Η επαγωγή της
αντοχής της αμαστιγωτής μορφής αποφασίστηκε να γίνει με δύο τρόπους: 1. σε κύτταρα της
ανθρώπινης κυτταρικής σειράς λευκοκυττάρων, THP-1 (Sigma-Aldrich, Inc., St Louis, MO, USA)
και 2. μέσα σε ποντίκια τύπου Rag1- που είναι ανοσοκατασταλμένα λόγω τη μη διαφοροποίησης
των T και B λεμφοκυττάρων τους.

2.2.4.2.1 Μόλυνση της ανθρώπινης κυτταρικής σειράς THP-1 και επαγωγή
αντοχής
Φρέσκα THP-1 κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε RPMI-1640 και διατηρήθηκαν στους 37οC, σε
επωαστήρα με συνεχόμενη παροχή 5% CO2 και υγρασίας >80% (Lightner et al., 1983; Lemesre et
al, 1988). Αυτά μολύνθηκαν με την προμαστιγωτή μορφή των παρασίτων L. infantum σε εκθετική
φάση σε αναλογία 1:10 (THP-1 : παράσιτα) και επωάστηκαν για 24 ώρες στους 37οC + 5% CO2 και
υγρασίας >80%, χρόνο ικανό να επιτρέψει στο παράσιτο να μολύνει τα κύτταρα. Για κάθε
στέλεχος L. infantum δημιουργήθηκαν 3 φλάσκες στις οποίες προστέθηκε Glucantime® και 3
φλάσκες στις οποίες δεν προστέθηκε. Μετά το πέρας του 24ώρου οι καλλιέργειες αφέθηκαν σε
επικλινή θέση, μέχρι να δημιουργήσουν ίζημα τα THP-1 κύτταρα και στη συνέχεια αφαιρέθηκε
το υπερκείμενο καλλιεργητικό υλικό. Με αυτό τον τρόπο απομονώθηκαν τα μολυσμένα κύτταρα
από τα ελεύθερα παράσιτα. Ακολούθησε η επαγωγή της αντοχής της ενδοκυττάριας
αμαστιγωτής μορφής της L. infantum. Αυτό επιτεύχθηκε με εφαρμογή 90μM Glucantime® επί 5
ημέρες, κάνοντας κάθε μέρα ανασύσταση των μολυσμένων κυττάρων σε νέο καλλιεργητικό
υλικό (βλ. Παράρτημα 3ii). Στο τέλος του πειράματος ανακαλλιεργήθηκαν τα THP-1 σε
RPMI+20%FBS+5% ούρα και επωάστηκαν στους 26οC, ώστε να ανακτηθεί η προμαστιγωτή μορφή
του παρασίτου. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι προμαστιγωτές μορφές έφτασαν στην εκθετική
φάση ανάπτυξης, μετρήθηκαν εκ νέου με κυτταρομετρία ροής και παράλληλα μέρος της
καλλιέργειας πάγωσε για να εμπλουτίσει την τράπεζα του εργαστηρίου.

2.2.4.2.2 Μόλυνση των ποντικιών Rag 1- και επαγωγή της αντοχής
Οι άγριοι πληθυσμοί ποντικιών έχουν ανοσοποιητικό σύστημα που αντιμετωπίζει
επιτυχώς τη Leishmania. Για αυτό το λόγο χρειαζόταν ένας οργανισμός μοντέλο που να μπορεί
να φιλοξενήσει το παράσιτο και να του επιτρέψει. Για αυτό το σκοπό επιλέχθηκαν ποντίκια,
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ανεξαρτήτως φύλου, από το Animal House του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ). Τα
ποντίκια ήταν τύπου Rag 1-, που σημαίνει ότι στα συγκεκριμένα έχει γίνει διαγραφή του γονιδίου
Rag1 (recombination activating gene), με αποτέλεσμα τη μη διαφοροποίηση των T και B
λεμφοκυττάρων, καθιστώντας τα ευάλωτα στο παράσιτο. Τα ποντίκια τοποθετήθηκαν σε
αποστειρωμένο χώρο στο ζωοκομείο της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για να μην υπάρξει
κίνδυνος μόλυνσής τους από άλλους μικροοργανισμούς.Η θερμοκρασία και η φωτοπερίοδος σε
αυτό τον χώρο διατηρούνταν σταθερές, ενώ η τροφή που τους δινόταν ήταν αποστειρωμένη.
Την ίδια ημέρα που μολύνθηκαν τα THP-1, έγινε και η μόλυνση των ποντικιών, ενδοπεριτοναϊκά,
με 107 παράσιτα/ποντίκι (βλ. Παράρτημα 2). Κάθε στέλεχος L. infantum μόλυνε 6 ποντίκια (3 που
θα λάμβαναν θεραπεία και 3 που δεν θα λάμβαναν). Μετά από 14 ημέρες επώαση, ξεκίνησε η
θεραπεία, οπότε για 15 ημέρες δίνονταν ημερησίως 120mg Glucantime® ανά kg, αφού ζυγιζόταν
το κάθε ποντίκι ξεχωριστά. Μία ημέρα μετά το τέλος της θεραπείας και ενώ τα παράσιτα είχαν
κλείσει περίπου 1 μήνα ανάπτυξης μέσα στα ποντίκια, τα τελευταία θανατώθηκαν και
αφαιρέθηκαν ο σπλήνας και το ήπαρ τους, τα οποία καλλιεργήθηκαν σε RPMI+20%FBS+5%ούρα
στους 26οC, έτσι ώστε να ανακτηθεί η προμαστιγωτή μορφή του παρασίτου. Αφού ανακτήθηκαν
τα παράσιτα, ανακαλλιεργήθηκαν σε φρέσκο καλλιεργητικό υλικό και όταν έφτασαν σε εκθετική
φάση ανάπτυξης, μετρήθηκε ο ρυθμός εκροής τους με κυτταρομετρία ροής, ενώ παράλληλα
μέρος της καλλιέργειας πάγωσε για να εμπλουτίσει την τράπεζα του εργαστηρίου.

2.2.5 Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων
Το στατιστικό πακέτο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν το
SPSS v. 22.
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της κυτταρομετρίας ροής και την εξαγωγή των
γραφικών παραστάσεων της αντοχής χρησιμοποιήθηκε το Kaluza Analysis v.13.
Η παρασκευή των ραβδογραμμάτων των φλεβοτόμων και των παρασίτων έγινε με τη χρήση του
Microsoft Excel 2007.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Εποχιακή διακύμανση, οικολογικές προτιμήσεις και ρόλος στη
δημόσια υγεία των ειδών Phlebotomus
3.1.1 Αφθονία
Τα κύρια είδη φλεβοτόμων που συλλέχθηκαν στο Φόδελε, ήταν τέσσερα και ανήκουν σε
δύο γένη και τέσσερα υπογένη (Πίνακας 2): τα Phlebotomus (Larroussius) neglectus (57,8%),
Phlebotomus (Paraphlebotomus) similis (30,4%), Phlebotomus (Phlebotomus) papatasi (2,5%),
καθώς και το Sergentomyia (Sergentomyia) minuta (8,8%) (Εικόνες 13, 14 ,15), με κυρίαρχα τα
δύο πρώτα (Πίνακας 2). Εκτός από τα κυρίαρχα, δύο είδη ακόμη συλλέχθηκαν σε πολύ
μικρότερους αριθμούς τα οποία ανήκουν στο υπογένος Adlerius. Αυτά είναι το Phlebotomus
(Adlerius) simici (0,1%), καθώς και το νέο-αναγνωρισθέν Phlebotomus (Adlerius) creticus (0,4%)
n. sp., του οποίου η αναλυτική μελέτη και περιγραφή ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας
διατριβής και έχει δημοσιευθεί πρόσφατα (Dvořák et al., 2020a).

Πίνακας 2. Σχετική αφθονία των ειδών Phlebotomus

και Sergentomyia που συλλέχθηκαν στο Φόδελε τα 3 έτη

δειγματοληψίας
Είδη

Έτος

P. neglectus

P. similis

P. papatasi

P. creticus

P. simici

S. minuta

Σύνολο

Φύλο

Φύλο

Φύλο

Φύλο

Φύλο

Φύλο

Φύλο

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

Νο

Νο

Νο

Νο

Νο

Νο

Νο

Νο

Νο

Νο

Νο

Νο

Νο

Νο

2011

181

91

265

185

13

5

3

0

1

0

45

33

508

314

2012

684

309

302

298

27

26

10

0

1

0

77

68

1101

701

2013

1389

801

385

385

41

36

10

0

1

0

157

149

1983

1371

Σύνολο

2254

1201

952

868

81

67

23

0

3

0

279

250

3592

2386

Τη μεγαλύτερη σχετική αφθονία, το 2011, την έδειξε το P. similis (54,7%), με σχεδόν
διπλάσιες συλλήψεις από το P. neglectus, που ήταν το αμέσως επόμενο (33%). Τα επόμενα έτη
όμως, το P. neglectus εμφάνισε ξεκάθαρα τη μεγαλύτερη σχετική αφθονία (55,1% το 2012 και
65,3% το 2013), με το P. similis να ακολουθεί (33,3% το 2012 και 23% το 2013), όπως φαίνεται
και στο Γράφημα 1. Το επόμενο είδος με όρους σχετικής αφθονίας, ήταν το S. minuta για όλα τα
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έτη, ενώ το P. papatasi και κυρίως τα P. creticus και P. simici πιάστηκαν σε πολύ μικρούς
αριθμούς.

P. (Larroussius) neglectus

P. (Paraphlebotomus) similis

P. (Phlebotomus) papatasi
Sergentomyia (Sergentomyia) minuta

200 μm
Εικόνα 13 Τα αρσενικά άτομα των ειδών που συλλέχθηκαν στο Φόδελε. Οι κύριες ταξινομικές διαφορές τους παρατηρούνται στον στύλο
με τους άκανθες, καθώς και στο σχήμα και το μέγεθος του αιδεάγου
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P. (Larroussius) neglectus

P. (Paraphlebotomus) similis

P. (Phlebotomus) papatasi
Sergentomyia (Sergentomyia) minuta

50 μm
Εικόνα 14 Τα θηλυκά άτομα των ειδών που συλλέχθηκαν στο Φόδελε. Οι κύριες ταξινομικές διαφορές στο κεφάλι τους παρατηρούνται
στο σχήμα και τον αριθμό των δοντιών που βρίκονται στον φάρυγγα, καθώς και την έκταση που καλύπτουν
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P. (Paraphlebotomus) similis

P. (Larroussius) neglectus

P. (Phlebotomus) papatasi
Sergentomyia (Sergentomyia) minuta

25 μm

Εικόνα 15 Τα θηλυκά άτομα των ειδών που συλλέχθηκαν στο Φόδελε. Οι κύριες ταξινομικές διαφορές στα τελευταία κοιλιακά μεταμερή
τους, παρατηρούνται στο σχήμα και τους δακτύλιους των ωοθηκών τους
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Το γένος Phlebotomus, πλην του P. papatasi, συλλέχθηκε κυρίως από τις CDC παγίδες, ενώ το S.
minuta, συλλέχθηκε κυρίως από τις ST. Το P. papatasi συλλέχθηκε σε μεγάλους αριθμούς και
από τα δύο είδη παγίδων (βλ. Κεφάλαιο «Οικολογικές Προτιμήσεις»). Όσον αφορά το φύλο, το
60% ήταν αρσενικά, ενώ το 40% θηλυκά. Στα P. similis, P. papatasi και S. minuta ο αριθμός των
συλλήψεων ήταν παραπλήσιος μεταξύ αρσενικών και θηλυκών και μάλιστα βρίσκονταν σε
συμφωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας (Πίνακας 2).

Γράφημα 1. Γράφημα αφθονίας, ανά είδος, των φλεβοτόμων που συλλέχθηκαν στο Φόδελε κατά τα 3 έτη
δειγματοληψίας

Στο P. neglectus, ο αριθμός των αρσενικών που συλλέχθηκαν ήταν διπλάσιος από τον
αριθμό των θηλυκών. Από τα P. creticus και P. simici, συλλέχθηκαν μόνο αρσενικά άτομα. Όσον
αφορά τον αριθμό των ατόμων, φαίνεται ξεκάθαρα σε όλα τα είδη, πως αυξήθηκε η αφθονία
τους σε κάθε χρονιά δειγματοληψίας σε σχέση με την προηγούμενη. Οι τιμές της θεμοκρασίας
και της σχετικής υγρασίας δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους ανά έτος (F = 0,106
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, p > 0,05 και F = 0,532 , p > 0,05 αντίστοιχα), σε βαθμό που να δικαιολογούν αυτή την αύξηση.
Η πιο μεγάλη αύξηση αναλογικά, παρατηρήθηκε στο P. neglectus και το S. minuta.

3.1.2 Εποχιακή διακύμανση (Φαινολογία)
Η πρώτη χρονιά δειγματοληψίας ήταν το 2011. Η δειγματοληπτική περίοδος ξεκίνησε τον
Ιούνιο, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο μήνα ενεργοποιήθηκε το κάθε είδος
για το χρόνο αυτό. Οι πληροφορίες όμως που πήραμε από τους υπόλοιπους μήνες ήταν πολύ
σημαντικές για να βελτιώσουμε την εικόνα για τη φαινολογία των φλεβοτόμων στο Φόδελε της
Κρήτης καθώς και τις γνώσεις μας γύρω από τις οικολογικές τους προτιμήσεις (Γράφημα 2). Στη
δεύτερη χρονιά δειγματοληψίας καλύφθηκε ολόκληρη η
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Γράφημα 2. Καμπύλη εποχιακής διακύμανσης του κάθε είδους φλεβοτόμου κατά τα 3 έτη δειγματοληψίας. Τα
γραφήματα έχουν χωριστεί σε 3 ομάδες. Σε κάθε ομάδα η κλίμακα του Υ άξονα είναι διαφορετική, ώστε να μπορεί να
είναι ευδιάκριτη η απεικόνιση
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περίοδος που παρέμειναν ενεργές οι φλεβοτόμοι. Έτσι, παρατηρήθηκε πως τα ενήλικα άτομα
ενεργοποιήθηκαν τον Απρίλιο, ενώ τα τελευταία άτομα συλλέχθηκαν ένα μήνα αργότερα σε
σύγκριση με το 2011, ήτοι τον Οκτώβριο. Κατά την τρίτη δειγματοληπτική περίοδο, οι
φλεβοτόμοι παρέτειναν τη δραστηριότητά τους ακόμη ένα μήνα σε σχέση με το 2012. Οι τιμές
θερμοκρασίας (T) και σχετικής υγρασίας (RH) (Πίνακας 3) εμφάνισαν θετική και αρνητική
συσχέτιση, αντίστοιχα, με την αφθονία τους (r = 0,776 , p < 0,05 και r = -0,644 , p < 0,05,
αντίστοιχα). Το κάθε είδος παρουσίασε διαφορετικό φαινολογικό πρότυπο (Γράφημα 2), το
οποίο θα αναλυθεί παρακάτω.

Πίνακας 3. Μετρήσεις θερμοκρασίας (Τ), σχετικής υγρασίας (RH) και ταχύτητας του ανέμου κατά τους μήνες
δειγματοληψίας, στο Φόδελε
2011

2012

2013

T (oC)

RH (%)

Ταχύτητα
Ανέμου
(m/s)

23,3
25,9

61,6
59,1

0,2
0,3

18,2
20,3
24,3
27,2

62,9
63,1
57,9
53,9

0,2
0,4
0,4
0,1

17,7
22,3
24,6
26,0

56,5
59,1
55,8
54,4

0,0
0,3

25,2
23,5
17,6
-

61,2
62,5
74,8
-

0,2
0,1
0,1
-

27,0
23,8
20,7
-

55,2
65,9
76,4
-

0,3
0,0
0,4
-

26,6
24,4
19,7
17,5

57,5
58,8
65,6
72,3

0,3
0,2
0,6
0,2

Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβρης
Οκτώβρης
Νοέμβρης

•

T (oC)

RH (%)

Ταχύτητα
Ανέμου(m/s)

T (oC)

RH (%)

Ταχύτητα
Ανέμου(m/s)

P. neglectus
Το P. neglectus έκανε την εμφάνισή του όταν η T ήταν ≥ 17 – 18οC και παρέμεινε ενεργό

καθ’ όλη τη διάρκεια της δειγματοληπτικής περιόδου. Η συσχέτιση της αφθονίας του με την
αύξηση της T ήταν πολύ ασθενής (r = 0,538 , p < 0,05), ενώ με την RH δεν παρουσίασε στατιστική
σημαντικότητα. Το 2011 παρουσίασε μονοκόρυφη τάση, με την κορυφή να εμφανίζεται τον
Αύγουστο (Γράφημα 2), οπότε η T ήταν στους 25,2oC και η RH στο 61,2%. Τα επόμενα δύο έτη το
πρότυπο άλλαξε σε δίκορφο, με αυτό του 2013 να είναι πιο έντονο από του 2012. Οι μήνες στους
οποίους παρατηρήθηκαν οι κορυφές ήταν οι ίδιοι και για τα δύο έτη, ο Μάιος και ο Αύγουστος
(Τ = 20,3οC, RH = 63,1% και Τ = 27οC, RH = 55,2% για το 2012 και Τ = 22,3οC, RH = 59,1% και Τ =
26,6οC, RH = 57,5% για το 2013 αντίστοιχα). Το 2013, τα τελευταία άτομα P. neglectus
συλλέχθηκαν το Νοέμβριο και όχι τον Οκτώβρη, όπως συνέβη τα δύο προηγούμενα έτη. Τόσο τα
αρσενικά, όσο και τα θηλυκά επέδειξαν παρόμοια τάση και στα τρία έτη (Γράφημα 3). Η μόνη
διαφορά έγκειται στο ότι κατά τη δεύτερη δειγματοληπτική περίοδο, τα θηλυκά καθυστέρησαν
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ένα μήνα να ενεργοποιηθούν σε σχέση με τα αρσενικά. Το εύρος T και RH που το είδος P.
neglectus παρέμεινε ενεργό, ήταν 17,6oC – 27,2oC και 53,9% – 76,4% αντίστοιχα.

Γράφημα 3. Καμπύλη εποχιακής διακύμανσης αρσενικών και θηλυκών P. neglectus κατά τα 3 έτη δειγματοληψίας

•

P. similis
Το P. similis έκανε την εμφάνισή του όταν η T ήταν ≥ 20 – 22οC και παρέμεινε ενεργό καθ’

όλη τη διάρκεια της πρώτης δειγματοληπτικής περιόδου, ενώ παρουσίασε μονοκόρυφη τάση με
μία έντονη κορυφή τον Ιούλιο (Γράφημα 2), όταν η T ήταν στους 25,9οC και η RH στο 59,1%. Η
συσχέτιση της αφθονίας του με την αύξηση T και τη μείωση της RH ήταν ασθενής (r = 0,652 , p <
0,05 και r = -0,6 , p < 0,05, αντίστοιχα). Τον επόμενο χρόνο η τάση διακύμανσης έγινε συρρέουσα
δίκορφη, με την πρώτη κορυφή να παρουσιάζεται ένα μήνα νωρίτερα (Ιούνιο) (Τ = 24,3οC, RH =
57,9%) και το μέγιστο να παρατηρείται τον Ιούλιο (Τ = 27,2οC, RH = 53,9%). Το 2013, ο πληθυσμός
του P. similis ήταν μεγαλύτερος καθ’ όλη τη δειγματοληπτική περίοδο και το φαινολογικό του
πρότυπο άλλαξε σε πιο εμφανές δίκορφο (bimodal), αν και πάλι δε μπορεί να θεωρηθεί καθαρό
δίκορφο με δύο διακριτές κορυφές (Alten et al., 2016). Το μέγιστο της δραστηριότητας του
πληθυσμού εμφανίστηκε τον Ιούνιο (Τ = 24,6οC, RH = 55,8%), με μια μικρότερη κορυφή τον Ιούλιο
(Τ = 26οC, RH = 54,4%). Ο Νοέμβρης και όχι ο Οκτώβρης, όπως συνέβη τα δύο προηγούμενα έτη,
ήταν αυτός που σηματοδότησε το τέλος της δραστηριότητας των ενήλικων φλεβοτόμων. Το
εύρος T και RH που παρέμεινε ενεργό, ήταν 17,6oC – 27,2oC και 53,9% – 76,4% αντίστοιχα. Το
φαινολογικό πρότυπο τόσο των αρσενικών, όσο και των θηλυκών, ήταν παρόμοιο (Γράφημα 4).
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Γράφημα 4. Καμπύλη εποχιακής διακύμανσης αρσενικών και θηλυκών P. similis κατά τα 3 έτη δειγματοληψίας

•

P. papatasi, P. creticus n. sp., P. simici
Το P. papatasi έκανε την εμφάνισή του όταν η T ήταν ≥ 20 – 22οC. Το 2011, παρέμεινε

ενεργό μέχρι τον Οκτώβρη, όπως και το 2012 (Γράφημα 2). Η συσχέτιση της αφθονίας του με την
αύξηση T και τη μείωση της RH ήταν πιο ισχυρή από των δύο κυρίαρχων (r = 0,7 , p < 0,05 και r =
-0,7 , p < 0,05, αντίστοιχα). Το 2013 όμως παρέμεινε ενεργό μέχρι τον Σεπτέμβρη. Σε αντίθεση με
τα κυρίαρχα είδη Phlebotomus, δεν ενεργοποιήθηκε από την αρχή της δειγματοληπτικής
περιόδου, αλλά από το Μάιο. Το εύρος T και RH που παρέμεινε ενεργό ήταν 17,6oC – 27,2oC και
53,9% – 76,4% αντίστοιχα. Το P. creticus συλλέχθηκε γενικά από το Μάιο έως τον Αύγουστο, με
το εύρος T και RH που παρέμεινε ενεργό, να είναι 20,3oC – 27,2oC και 53,9% – 63,1% αντίστοιχα.
Ο μικρός αριθμός συλλήψεων δεν επιτρέπει να γίνει παρατήρηση για τη φαινολογία του είδους.
Για το λόγο αυτό, το P. simici, με τις 3 συλλήψεις καθ’ όλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας (02 /
2011, 01 / 2012 και 01 / 2013), δεν συμπεριλήφθηκε στο γράφημα.
Άλλοι

περιβαλλοντικοί

παράγοντες

που

λήφθηκαν

υπόψη

κατά

την

τριετή

δειγματοληπτική περίοδο, ήταν η ταχύτητα του αέρα, η φάση της σελήνης, καθώς και ο
απρόσμενος υετός. Η διακύμανση της ταχύτητας του αέρα ήταν αμελητέα καθ’ όλη τη
δειγματοληπτική περίοδο (0,1 – 0,6 m/s), όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. Η φάση της σελήνης
καθώς και ο απρόσμενος υετός ακόμη και τις ημέρες δειγματοληψίας, δεν φάνηκε να
επηρεάζουν καθόλου την εμφάνιση των φλεβοτόμων.
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•

S. minuta
Τα πρώτα άτομα S. minuta, κατά την πρώτη χρονιά δειγματοληψίας, συλλέχθηκαν τον

Ιούνιο, όταν η T ήταν στους 25οC και όχι τον Ιούλιο, όπως συνέβη με τα υπόλοιπα είδη. Το εύρος
T και RH που παρέμεινε ενεργό, ήταν 17,6oC - 27,2oC και 53,9% - 76,4% αντίστοιχα. Η συσχέτιση
της αφθονίας του με την αύξηση της T και τη μείωση της RH ήταν πολύ ασθενής (r = 0,586 , p <
0,05 και r = -0,491 , p < 0,05, αντίστοιχα). Ο πληθυσμός δεν φαίνεται να παρουσίασε κάποιο
πρότυπο το 2011. Τα επόμενα δύο έτη, το S. minuta έκανε την εμφάνισή του όταν η T ήταν ≥ 17
– 18οC και παρέμεινε ενεργό όλους τους μήνες δειγματοληψίας, πλην του Νοεμβρίου. Το
Νοέμβριο, η T δεν κατέβηκε πιο κάτω από τις χαμηλές τιμές του Απριλίου, που επίσης είχαν
συλλεχθεί άτομα S. minuta. Η RH όμως ήταν αρκετά πιο υψηλή σε σχέση με την υψηλή RH του
Απριλίου, στο 76,4% (2012) και 72,3% (2013), 14 και 16 μονάδες πάνω. Το 2012 παρουσίασε
μονοκόρυφη τάση με την κορυφή να παρουσιάζεται τον Σεπτέμβρη (Τ = 23,8οC, RH = 65,9%). Το
2013 παρουσίασε κανονική κατανομή (Γράφημα 2). Αρσενικά και θηλυκά δεν παρουσίασαν την
ίδια τάση, όπως συνέβη με τα δύο προηγούμενα είδη. Το 2011 τα θηλυκά σταμάτησαν τελευταία
τη δραστηριότητά τους, ενώ το επόμενο έτος και τα δύο φύλα δραστηριοποιήθηκαν τους ίδιους
μήνες (Γράφημα 5). Αντίθετα, το 2013, τα θηλυκά καθυστέρησαν να δραστηριοποιηθούν κατά
ένα μήνα. Το 2012, η έξαρση του πληθυσμού των θηλυκών παρατηρήθηκε ένα μήνα μετά την
αντίστοιχη των αρσενικών (Τ = 27,2οC, RH = 53,9%), δηλαδή τον Αύγουστο (Τ = 27οC, RH = 55,2%).
Το 2013 παρατηρήθηκε ακριβώς το ανάποδο, δηλαδή τα θηλυκά παρουσίασαν πληθυσμιακή
έκρηξη το μήνα Ιούνιο (Τ = 24,6οC, RH = 55,8%), ένα μήνα πριν την αντίστοιχη έκρηξη των
αρσενικών (Τ = 26οC, RH = 54,4%) (Γράφημα 5). Όσον αφορά την τάση που ακολούθησε το κάθε
φύλο, ήταν διαφορετική το 2012 και το 2013. Το 2012 τα θηλυκά παρουσίασαν μονοκόρυφη
τάση, ενώ τα αρσενικά δίκορφη. To 2013, τα θηλυκά παρουσίασαν δίκορφη τάση με κορυφές το
Μάιο (Τ = 22,3οC, RH = 59,1%) και το Σεπτέμβριο (Τ = 24,4οC, RH = 58,8%), ενώ τα αρσενικά
παρουσίασαν συρρέουσα δίκορφη τάση, τους διαδοχικούς μήνες Ιούλιο (Τ = 26οC, RH = 54,4%)
και Αύγουστο (Τ = 26,6οC, RH = 57,5%).
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Γράφημα 5. Καμπύλη εποχιακής διακύμανσης αρσενικών και θηλυκών S. minuta κατά τα 3 έτη δειγματοληψίας

3.1.3 Οικολογικές Προτιμήσεις
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρέασαν,
ή όχι, τη δραστηριότητα των φλεβοτόμων. Τα ενδιαιτήματα όμως στα οποία εμφανίζουν
προτίμηση, μπορούμε να τα εξετάσουμε αναφορικά με τις CDC και ST παγίδες που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δειγματοληπτική περίοδο. Οι CDC παρέμειναν σταθερές καθ’ όλη την
περίοδο, ενώ οι ST κάλυψαν χωρικά ολόκληρη την περιοχή της δειγματοληψίας. Με μια πρώτη
ματιά, μπορούμε να διακρίνουμε πως το P. neglectus ήταν το κυρίαρχο είδος που συλλέχθηκε
από τις παγίδες τύπου CDC, με το P. similis να ακολουθεί (Γράφημα 6). Από την άλλη, στις παγίδες
ST, το κυρίαρχο είδος φαίνεται πως είναι το S. minuta, με το P. neglectus και το P. similis να
ακολουθούν.
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Γράφημα 6. Ποσοστό συλλεχθέντων ειδών σε κάθε τύπο παγίδας

•

P. neglectus
Το P. neglectus φάνηκε πως δραστηριοποιούνταν έντονα σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης

και συλλήφθηκε τόσο στις CDC, όσο και στις ST παγίδες. Παρ’ όλ’ αυτά, υπήρχαν κάποια
ενδιαιτήματα στα οποία έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση (Εικόνα 16). Αυτά ήταν γύρω από τις παγίδες
CDC2 και CDC9, ενώ επίσης δραστηριοποιήθηκε αρκετά γύρω από τις CDC1 και CDC4, αλλά και
στα σημεία που στήθηκαν οι ST παγίδες (Γράφημα 7). Οι παγίδες αυτές έπιασαν το 78,5% των
συνολικών ατόμων P. neglectus που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η CDC9
τοποθετήθηκε σε περιφραγμένο χώρο, στην είσοδο ακριβώς ενός κτιρίου που λειτουργούσε ως
κοτέτσι. Στο ακριβώς δίπλα κτίριο υπήρχε κουνελώνας, ενώ σε κοντινή απόσταση υπήρχαν
σκύλοι. Η παρουσία του ανθρώπου, σε σχέση με το άλλο κοτέτσι της δειγματοληψίας, ήταν
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λιγότερο έντονη. Η βλάστηση της γύρω περιοχής ήταν ακόμη πιο έντονη από την αντίστοιχη της
CDC2, με το έδαφος να καλύπτεται από διάσπαρτα σάπια φρούτα και λαχανικά, καθώς και από
περιττώματα, κυρίως ορνίθων.

Εικόνα 16. Παγίδα CDC9. Η παγίδα CDC9 τοποθετήθηκε σε περιφραγμένο χώρο έξω από ένα κτίριο που λειτουργούσε
ως κοτέτσι. Το δίπλα ακριβώς κτίριο χρησίμευε ως κουνελώνας. Στο έδαφος υπήρχαν διάσπαρτα πολύ ώριμα φρούτα
και λαχανικά. Στο δίπλα περιβόλι υπήρχαν σκύλοι.

Οι παγίδες ST, στις οποίες πιάστηκε το είδος P. neglectus, ήταν κυρίως αυτές που στήθηκαν
στις εισόδους ακατοίκητων σπιτιών, ή κλειδωμένων αποθηκών και γενικότερα σε αυτές που
στήθηκαν κοντά στην κατοικήσιμη περιοχή του Φόδελε.

Γράφημα 7. Ποσοστό συλλήψεων του P. neglectus ανά παγίδα. Οι CDC2, CDC9, καθώς και η CDC1 και οι ST που
• P. similis
στήθηκαν γύρω σε αποθήκες και εγκαταλελειμμένα σπίτια, ήταν οι πιο παραγωγικές παγίδες, όσον αφορά το P.
neglectus, με ποσοστό συλλήψεων 70,2%
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Το P. similis, όπως και το P. neglectus, πιάστηκε σε όλες τις παγίδες, τόσο τις CDC όσο και
τις ST. Οι πιο πολλές συλλήψεις όμως έγιναν από τις CDC1, CDC2 και CDC4, με ποσοστό
συλλήψεων 66,8% επί του συνόλου (Γράφημα 8). Η CDC2 τοποθετήθηκε μέσα σε έναν ανοιχτό
και περιφραγμένο χώρο που λειτουργούσε ως κοτέτσι (Εικόνα 17). Δυο – τρία κουνέλια
βρίσκονταν επίσης σε υπερυψωμένους μικρούς κουνελώνες μέσα στο κοτέτσι. Η CDC1
τοποθετήθηκε σε μια υπαίθρια αποθήκη έξω από το κοτέτσι (Εικόνα 18). Η περιοχή ήταν
ιδιόκτητη και λίγα μέτρα πιο πέρα βρισκόταν η μονοκατοικία στην οποία ζούσαν οι ιδιοκτήτες.
Η CDC4 τοποθετήθηκε σε υψηλότερο επίπεδο της πλαγιάς στην οποία χτίστηκαν τα σπίτια, στην
είσοδο μιας μικρής σπηλιάς (Εικόνα 19). Η περιοχή γύρω από τις παγίδες χαρακτηρίζεται από
ασβεστολιθικό πέτρωμα με αρκετές τρύπες μέσα στις οποίες μπορούν να προστατευτούν

Εικόνα 17. Παγίδα CDC2. Η παγίδα CDC2 στήθηκε μέσα σε ένα υπαίθριο, περιφραγμένο κοτέτσι. Δυο – τρία κουνέλια
βρίσκονταν μέσα σε υπερυψωμένους κουνελώνες μέσα στο κοτέτσι. Το έδαφος ήταν καλυμμένο από περιττώματα ζώων
και σάπια φρούτα και λαχανικά.

Εικόνα 18. Παγίδα CDC1. Η παγίδα CDC1 στήθηκε σε μια υπαίθρια αποθήκη έξω από έναν περιφραγμένο χώρο που
λειτουργούσε ως κοτέτσι. Τα περισσότερα πράγματα μέσα στην αποθήκη δεν χρησιμοποιούνταν. Η βλάστηση έξω από την
αποθήκη ήταν πυκνή με αυτοφυή ποώδη φυτά και δέντρα, καθώς και ένα μεγάλο πλάτανο στη μέση του κήπου
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Εικόνα 19. Παγίδα CDC4. Η παγίδα CDC4 τοποθετήθηκε σε υψηλότερο επίπεδο από τις CDC1 και CDC2, στην
είσοδο μιας σπηλιάς. Η βλάστηση της γύρω περιοχής ήταν έντονη με αυτοφυή ποώδη φυτά και εσπεριδοειδή
δέντρα.

και να ξεκουραστούν τα έντομα. Περιττώματα, καθώς και πολύ ώριμα ή και σάπια λαχανικά και
φρούτα, υπήρχαν διάσπαρτα στο κοτέτσι (CDC2), από τα οποία τρέφονταν οι όρνιθες. Η αποθήκη
έξω από το κοτέτσι (CDC1), ήταν γεμάτη με παλιά μηχανήματα και πρόσφερε κρυψώνες όχι μόνο
για τις φλεβοτόμους, αλλά και για τους αρουραίους που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην
περιοχή. Ο χώρος γύρω από αυτές τις δύο παγίδες αποτελούνταν από έντονη αυτοφυή
βλάστηση, με ένα μεγάλο πλάτανο να σκεπάζει τον κήπο, ενώ πολλά ήταν και τα καλλωπιστικά
φυτά που διατηρούσαν οι ιδιοκτήτες. Απέναντι από τις δύο παγίδες, σε ελαφρώς κατώτερο
επίπεδο (περίπου 2 μέτρα), βρισκόταν ένα εγκαταλελειμμένο πλίνθινο κτίσμα, το πέτρωμα του
οποίου με τον καιρό είχε γίνει πορώδες και σαθρό. Η πρόσβαση σε αυτό ήταν εύκολη μέσα από
ένα μονοπάτι καλυμμένο με φυλλοστρωμνή. Τόσο την ημέρα, όσο και το απόγευμα, μέχρι να
βραδιάσει, υπήρχε ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στους χώρους αυτούς. Τις βραδινές
ώρες έως την αυγή, τα πουλιά της περιοχής έβρισκαν στον πλάτανο, μέρος να κοιμηθούν, ενώ
παράλληλα δραστηριοποιούταν τα τρωκτικά. Η περιοχή που βρισκόταν η CDC4, ήταν ένα
επίπεδο που κάποτε χρησιμοποιούνταν ως κήπος. Τέσσερα – πέντε εσπεριδοειδή αποτελούσαν
τα δέντρα του κήπου, ενώ ζιζάνια και έντονη φυλλοστρωμνή, όπως και σάπιοι καρποί σκέπαζαν
το χώμα. Η σπηλιά στην οποία τοποθετήθηκε η παγίδα, παρείχε δυνητικά προστασία σε έντομα
και μικρά θηλαστικά και ερπετά.
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Γράφημα 8. Ποσοστό συλλήψεων του P. similis ανά παγίδα. Οι CDC2, CDC4 και CDC1 ήταν οι πιο παραγωγικές
• P. papatasi
παγίδες, όσον αφορά το P. similis, με ποσοστό συλλήψεων 66,8%

Το P. papatasi εμφάνισε ιδιαίτερη δραστηριότητα στην περιοχή που βρισκόταν η CDC9,
καθώς και στα μέρη που στήθηκαν οι παγίδες ST (Γράφημα 9). Σε αυτές τις παγίδες πιάστηκε το
79,7% των ατόμων. Κανένα άτομο δεν συλλέχθηκε από την περιοχή που βρισκόταν η σπηλιά
(CDC4), καθώς και από τις περιοχές που βρίσκονταν οι CDC6 και CDC7 (Εικόνα 20). Και στις δύο
περιοχές η επίδραση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον ήταν πιο αισθητή, με τα ζώα να
απουσιάζουν, ενώ η βλάστηση γύρω δεν ήταν τόσο έντονη όσο στις υπόλοιπες παγίδες.

Εικόνα 20. Παγίδες CDC6 και CDC7. Aριστερά: CDC6, Δεξιά: CDC7. Οι περιοχές στις οποίες δεν πιάστηκε κανένα
άτομο P. papatasi ήταν αυτές στις οποίες η ανθρώπινη επίδραση πάνω στο φυσικό περιβάλλον ήταν μεγαλύτερη.
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Γράφημα 9. Ποσοστό συλλήψεων του P. papatasi ανά παγίδα. Η πλειονότητα των ατόμων (79,7%) πιάστηκε στην
παγίδα CDC9, καθώς και στις παγίδες ST.

•

P. creticus
Το σύνολο σχεδόν των ατόμων P. creticus (87%) πιάστηκε σε δύο παγίδες (Γράφημα 10).

Στη CDC2 που στήθηκε στο κοτέτσι με τον ασβεστολιθικό βράχο, καθώς και στη CDC4 που
στήθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Κανένα άτομο δεν πιάστηκε στις παγίδες ST.

Γράφημα 10. Ποσοστό συλλήψεων του P. creticus ανά παγίδα. Η πλειονότητα των ατόμων (87%) πιάστηκε στις
παγίδες CDC2 και CDC4. Κανένα άτομο δεν παρατηρήθηκε στις παγίδες ST.
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•

P. simici
Το P. simici συλλέχθηκε από τρεις μόνο παγίδες (Γράφημα 11). Στις CDC2 και CDC4, όπως

και το έτερο Adlerius, καθώς και στη CDC10. Η τελευταία στήθηκε σε πιο εκτεθειμένη περιοχή
στον άνεμο, μακριά από την ανθρώπινη παρουσία, μέσα σε ένα παλιό κτίριο το οποίο κάποτε
λειτουργούσε ως στάβλος (Εικόνα 21).

Εικόνα 21. Παγίδα CDC10. Η παγίδα CDC10 τοποθετήθηκε μέσα σε ένα παλιό κτίριο, το οποίο κάποτε
λειτουργούσε ως στάβλος. Το κτίριο αυτό βρίσκεται πιο ψηλά από όλα τα υπόλοιπα της μελέτης, είναι
πιο εκτεθειμένο στον άνεμο και ανθρώπινη παρουσία δεν υπάρχει .

Γράφημα 11. Ποσοστό συλλήψεων του P. simici ανά παγίδα. Το είδος αυτό συλλέχθηκε από 3 μόνο παγίδες, τις
CDC2, CDC4 και CDC10.
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•

S. minuta
Το S. minuta συλλέχθηκε κυρίως από τις κολλώδεις παγίδες ST. Η πλειονότητα των

παγίδων αυτών στήθηκε μέσα στις τρύπες που αφήνουν οι ξερολιθιές, ενώ κάποιες στήθηκαν
στις εισόδους ακατοίκητων σπιτιών και κλειδωμένων αποθηκών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω
(Εικόνα 22). Η συντριπτική πλειονότητα των φλεβοτόμων S. minuta πιάστηκε πάνω στις παγίδες
που στήθηκαν στις ξερολιθιές, σε ένα ποσοστό 77,9% (Γράφημα 12), σε περιοχές δηλαδή που η
ανθρώπινη παρουσία δεν ήταν τόσο έντονη. Στις ξερολιθιές βρίσκουν καταφύγιο τα ερπετά, όταν
αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και επίσης εκεί βρίσκουν επίσης
την τροφή τους.

Εικόνα 22. Παγίδες ST. Οι παγίδες ST κάλυψαν όλη την έκταση στην οποία τοποθετήθηκαν οι CDC. Τα σημεία που
επιλέχθηκαν, ήταν κατά κύριο λόγο είσοδοι ακατοίκητων σπιτιών, καθώς και ανάμεσα στις ξερολιθιές

Γράφημα 12. Ποσοστό συλλήψεων του S. minuta ανά παγίδα. Η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων (77,9%)
συλλέχθηκε από παγίδες ST. Οι ST τοποθετήθηκαν σε όλη την έκταση της περιοχής μελέτης, κυρίως αποθήκες και
εγκαταλελειμμένα σπίτια, αλλά και ανάμεσα στις ξερολιθιές.
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3.1.4 Παράλληλα ευρήματα
Ένα μεγάλο ποσοστό θηλυκών P. papatasi (29,9%) και P. similis (23,2%) και ένα λίγο
μικρότερο P. neglectus (17,1%) και S. minuta (15,6%) πιάστηκαν σε διάφορες φάσεις πέψης του
γεύματός τους, καθώς και με αυγά (Εικόνα 23). Από τη στιγμή που τόσο η διατροφή με αίμα, όσο
και η ύπαρξη αυγών, παραπέμπουν στην εναπόθεση αυγών για την επόμενη γενεά, οι δύο αυτές
παρατηρήσεις αξιολογήθηκαν ως μία (Πίνακας 4). Για τα P. creticus και P. simici δεν υπάρχει
καμία τέτοια πληροφορία, αφού δεν συλλέχθηκε κανένα θηλυκό άτομο του υπογένους Adlerius.

Εικόνα 23. Θηλυκές φλεβοτόμοι με αυγά. Αριστέρα: Θηλυκό άτομο του γένους Phlebotomus γεμάτο
με αυγά / Δεξιά: Θηλυκό άτομο του γένους Sergentomyia γεμάτο με αυγά

Πολλά άτομα φλεβοτόμων βρέθηκαν επίσης να παρασιτούνται από ακάρεα (Πίνακας 4). Τα πιο
συχνά παρασιτούμενα είδη ήταν τα δύο κυρίαρχα και συγκεκριμένα το P. similis σε ποσοστό 50%,
ενώ το P. neglectus σε ποσοστό 41% των παρασιτούμενων ατόμων.

Πίνακας 4.

Ποσοστό θηλυκών που βρέθηκαν με αίμα ή αυγά στην κοιλιά τους, καθώς και ποσοστό
ατόμων που βρέθηκαν με εξωπαράσιτα και ενδοπαράσιτα, χωρισμένα ανά είδος
Αίμα ή Αυγά (%)

Εκτοπαράσιτα

Ενδοπαράσιτα

Αποτυπώματα ή

Species

Ναι

Όχι

Ακάρεα

Καθόλου εκτοπαράσιτα

Παρουσία

Απουσία

P. neglectus

17,1%

82,9%

1,9%

98,1%

0,08%

99,9%

P. similis

23,2%

76,8%

4,3%

95,7%

0,0%

100,0%

P. papatasi

29,9%

70,1%

6,8%

93,2%

0,0%

100,0%

P. creticus

0,0%

100,0%

4,3%

95,7%

0,0%

100,0%

P. simici

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

S. minuta

15,6%

84,4%

0,4%

99,6%

0,0%

100,0%
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Το πιο έντονα παρασιτούμενο είδος, ήταν το P. papatasi με πάνω από 20 αποτυπώματα από
ακάρεα σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ το λιγότερο έντονα παρασιτούμενο είδος, ήταν το S.
minuta. Η αναλογία αρσενικά:θηλυκά παρασιτούμενα άτομα ήταν 1:3. Η διαπίστωση πως ένα
άτομο παρασιτιζόταν, γινόταν ή με απευθείας παρατήρηση του ακάρεος πάνω στο σώμα της
φλεβοτόμου, ή από την ύπαρξη αποτυπωμάτων στα σημεία προσκόλλησης του ακάρεος (Εικόνα
24).

Εικόνα 24. Αρσενικές φλεβοτόμοι με αποτυπώματα από ακάρεα. Αριστερά: Αρσενικό άτομο P. papatasi με 5
αποτυπώματα από άκαρι. Δεξιά: Αρσενικό άτομο P. papatasi με 20 αποτυπώματα από άκαρι. Δίπλα
μονιμοποιήθηκε και ένα από τα ακάρεα που υπήρχαν στο σώμα του

Οι αλλοιώσεις του επιδερματιδίου που μετρήθηκαν στα παρασιτούμενα άτομα, ήταν
συνήθως από μία έως 10 αλλά έφταναν και τις 20 ανά άτομο σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν όλες
σκούρες σε μέγεθος, με το περίγραμμα να είναι λίγο πιο φωτεινό, ενώ το σχήμα τους ήταν
ακανόνιστο. Οι αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν κυρίως στα κοιλιακά μεταμερή. Τα ακάρεα που
προσέβαλαν τις φλεβοτόμους (Εικόνα 25) ανήκουν στην οικογένεια Stigmaeidae (Lewis and
MacFarlane, 1981; Martinez-Ortega et al., 1983; Shehata and Baker, 1996).

Εικόνα 25. Ακάρεα της οικογένειας Stigmaeidae από τα οποία βρέθηκαν προσβεβλημένες οι φλεβοτόμοι,
τόσο του γένους Phlebotomus, όσο και του γένους Sergentomyia
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Εκτός από τα εξωπαράσιτα, βρέθηκε σε ένα άτομο θηλυκού P. neglectus, νηματώδης σκώληκας
(Εικόνα 26). Τέλος, καταγράφηκαν πολλά μη ταυτοποιημένα ευρήματα που θα μπορούσαν να
παραπέμπουν σε μήκυτες, κόκκους γύρης ή ακόμη και απλά τμήματα οργανικού υλικού (Εικόνα 27).

Εικόνα 26. Παρασιτικός Νηματώδης στην κοιλιακή χώρα θηλυκού P. neglectus
Φάρυγγας θηλυκού P. similis.

Φάρυγγας θηλυκού P. neglectus

Φάρυγγας θηλυκού P. similis

Κοξίτης αρσενικού P. neglectus

Εικόνα 27. Μη ταυτοποιημένα ευρήματα σε διάφορα είδη φλεβοτόμων που θα μπορούσαν να
παραπέμουν σε μήκυτες, κόκκους γύρης ή απλά οργανικό υλικό
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3.2 Εξέλιξη της επίκτητης αντοχής του παράσιτου στα φάρμακα μέσα από
τους ξενιστές του: κύτταρα THP-1 και ποντίκια τύπου Rag13.2.1

Επιλογή

στελεχών

Leishmania

sp.

και

πρώτος

κύκλος

Κυτταρομετρήσεων (FCM)
Η επιλογή των στελεχών του παράσιτου που χρησιμοποιήθηκαν, έγινε με βάση την
κυτταρομετρία (FCM) που είχε γίνει στο εργαστήριο όταν αυτά απομονώθηκαν από τους
σπονδυλωτούς ξενιστές τους. Από τα 700 περίπου στελέχη της τράπεζας του εργαστηρίου,
επιλέχθηκαν 10, με βάση το ρυθμό εκροής ροδαμίνης (Rhod-123) που είχαν επιδείξει στο
παρελθόν, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Το πρώτο γράμμα της κωδικοποίησής τους
δηλώνει την χώρα από την οποία προέρχονται (G: Greece, C: Cyprus), ενώ το δεύτερο γράμμα
δηλώνει τον ξενιστή (D: Dog). Ο ρυθμός εκροής της Rhod-123 σε διάστημα 120 λεπτών,
ονομάστηκε «slope α» (Messaritakis et al., 2013). To «slope α» ήταν το μέτρο σύγκρισης αντοχής
των στελεχών στα φάρμακα. Η μέτρηση γινόταν στο μηχάνημα κυτταρομετρίας, που έδειχνε
μέσω φθορισμού την ποσότητα της Rhod-123 που βρισκόταν μέσα στο κύτταρο τη στιγμή της
μέτρησης. Η Rhod-123 παίζει το ρόλο του φαρμάκου. Τα στελέχη που επιδείκνυαν υψηλότερες
απόλυτες τιμές «slope α», ήταν αυτά που απέβαλλαν τη Rhod-123 από το κυτταρόπλασμά τους
με μεγαλύτερο ρυθμό. Οι τιμές «slope α» είναι κατά κανόνα αρνητικές, γιατί το αρνητικό
πρόσημο υποδεικνύει την αποβολή Rhod-123 από το κυτταρόπλασμα με την πάροδο του
χρόνου. Τα στελέχη με ρυθμό εκροής, |»slope α»| < 1, θεωρήθηκαν ευαίσθητα, γιατί δε
μπορούσαν να αποβάλλουν τη Rhod-123 με μεγάλο ρυθμό, ενώ τα στελέχη με |»slope α»| > 1
θεωρήθηκαν ανθεκτικά. Τα δέκα στελέχη, όταν αποψύχθηκαν, επανακαλλιεργήθηκαν σε
θρεπτικό υλικό RPMI-1640 στους 26±1οC, και όταν έφτασαν σε εκθετική φάση, προετοιμάστηκαν
για κυτταρομετρία, ώστε να επαληθευθεί ο ρυθμός εκροής τους, ή να υπολογιστεί ο νέος
(Πίνακας 5). Η κυτταρομετρία περιγράφεται στο Παράρτημα, στην ενότητα «Μέτρηση της
αντοχής της Leishmania spp με χρήση κυτταρομετρίας ροής». Από τα δέκα στελέχη, τα εφτά
(GD150, GD69, CD89, GD154, GD149, GD155 και GD151) εμφάνισαν αυξημένη αντοχή μετά την
απόψυξη σε σχέση με τη μέτρηση που έγινε πριν καταψυχθούν και αποθηκευτούν σε γλυκερόλη
στους -80οC. Τα δύο (CD90 και GD71) εμφάνισαν μειωμένη αντοχή και ένα (GD70) εμφάνισε την
ίδια αντοχή προ- και μετά ψύξης.
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Πίνακας 5. Τα στελέχη που επιλέχθηκαν για το πείραμα της αντοχής στο φάρμακο. Το «αρχικό
«slope α» είναι η μέτρηση που έγινε όταν τα στελέχη απομονώθηκαν από τον
θηλαστικό ξενιστή τους, ενώ το «slope α» μετά την απόψυξη» είναι η μέτρηση που
έγινε όταν αυτά αποψύχθηκαν από την τράπεζα του εργαστηρίου για να
χρησιμοποιηθούν στο πείραμα. Το βέλος συμβολίζει αν η αντοχή αυξήθηκε,
μειώθηκε, ή παρέμεινε ίδια

Στελέχη που
επιλέχθηκαν
GD 155
GD 151
GD 149
GD 150
GD 154
GD 70
CD 89
GD 69
CD 90
GD 71

Αρχικό «slope α»

«slope α» μετά την απόψυξη

-0,06
-0,12
-0,18
-0,31
-0,41
-1,10
-1,32
-1,42
-1,49
-1,65

-0,73
-0,24
-0,75
-2,67
-1,49
-1,11
-1,70
-1,96
-0,99
-0,53

↑
↑
↑
↑
↑
=
↑
↑
↓
↓

3.2.2 Μόλυνση των πειραματόζωων, επανάκτηση και δεύτερος κύκλος
κυτταρομετρήσεων
Την ίδια ημέρα που έγινε η μέτρηση αντοχής των στελεχών με κυτταρομετρία ροής, έγινε
και η μόλυνση των ποντικιών, ώστε να γνωρίζουμε το «slope α» κάθε στελέχους την ημέρα του
ενοφθαλμισμού. Στο Παράρτημα, στην ενότητα «Μόλυνση ποντικιών Rag1- με παράσιτα
Leishmania spp», παρουσιάζεται η διαδικασία με την οποία γινόταν η μόλυνση, κατά την οποία
1 στέλεχος μόλυνε 3 ποντίκια, έτσι ώστε η διαδικασία να λαμβάνει χώρα εις τριπλούν. Η δόση
που χρησιμοποιήθηκε ήταν 107 παράσιτα/ml φυσιολογικού ορού, όπως αναφέρεται στα «Υλικά
και Μεθόδους». Με το πέρας των 15 ημερών, τα ποντίκια θυσιάστηκαν και έγιναν τρεις
καλλιέργειες˙ μία από τον σπλήνα και δύο από το ήπαρ του κάθε ζώου (σύνολο 90 καλλιέργειες).
Κάθε καλλιέργεια που εμφάνιζε τα παράσιτα (προμαστιγωτή μορφή), προετοιμαζόταν για
κυτταρομετρία. Οι μέρες στις οποίες εμφανίστηκαν παράσιτα στην κάθε καλλιέργεια,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 και ο μέσος χρόνος ήταν 6 ημέρες. Το νωρίτερο που χρειάστηκε
ήταν 3 ημέρες (GD151) και το αργότερο 14 ημέρες (GD149). Δώδεκα ημέρες χρειάστηκαν επίσης
και τα GD150 και CD89, τα οποία σε αντίθεση με το GD149 είχαν χαρακτηριστει ως ανθεκτικά
μετά την κυτταρομετρία. Τα υπόλοιπα στελέχη εμφάνισαν τις πρώτες προμαστιγωτές μορφές τις
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Πίνακας 6. Χρονοδιάγραμμα μόλυνσης ποντικιών και εμφάνισης παρασίτων. Οι ημέρες καλλιέργειας, είναι
ο χρόνος που χρειάστηκε μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα παράσιτα. Επίσης, φαίνεται το όργανο
από το οποίο έγινε η ανάκτηση

Μόλυνση

Ευθανασία

Εμφάνιση
Leishmania

GD 150

13/3/2012

27/3/2012

GD 69

30/11/2012

14/12/2012

CD 89

21/11/2012

5/12/2012

GD 154

27/11/2012

11/12/2012

01/04/2013
03/04/2013
08/04/2013
19/12/2012
20/12/2012
21/12/2012
12/12/2012
17/12/2012
17/12/2012

5
7
12
5
6
7
7
12
6

Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας

05/12/2012

19/12/2012

23/12/2012

4

Σπλήνας

GD 70

14/11/2012

28/11/2012

CD 90

13/03/2013

27/03/2013

GD 149

16/11/2012

30/11/2012

GD 155

26/11/2012

10/12/2012

3/12/2012
5/12/2012
5/12/2012
03/04/2013
03/04/2013
5/12/2012
5/12/2012
14/12/2012
17/12/2012

5
7
7
7
7
5
5
14
7

Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Ήπαρ
Σπλήνας

17/12/2012

7

Σπλήνας

17/12/2012
28/11/2012
28/11/2012
29/11/2012
24/11/2012
29/11/2012
29/11/2012
29/11/2012

7
5
5
6
3
8
8
8

Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Σπλήνας
Ήπαρ του

GD 71

9/11/2012

23/11/2012

GD 151

7/11/2012

21/11/2012

Ημέρες
καλλιέργειας

Όργανο

Παρατηρήσεις

Τα δύο από τα τρία
απεβίωσαν
στις
04/12/2012
και
επαναλήφθηκε
το
πείραμα

Έντονη
ηπατοσπληνομεγαλία.
Δερματικές βλάβες

πρώτου
ζώου

ίδιες περίπου ημέρες. Το κύριο όργανο από το οποίο ανακτήθηκαν παράσιτα ήταν ο σπλήνας
(Πίνακας 6), με επιτυχία σχεδόν 100%, ενώ για δύο στελέχη (GD149 και GD151) τα παράσιτα
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ανακτήθηκαν επίσης από το ήπαρ. Αυτά τα στελέχη δεν έχουν κάποια χαρακτηριστικό που να τα
ξεχωρίζει σε σχέση με τα υπόλοιπα οχτώ.
Το

στέλεχος

GD155

προκάλεσε

στα

ποντίκια

–

ξενιστές

του

ευδιάκριτη

ηπατοσπληνομεγαλία, καθώς και δερματικές αλλοιώσεις. Τα δύο από τα τρία ποντίκια που
μόλυνε το στέλεχος GD154 απεβίωσαν πριν ολοκληρωθεί το πείραμα, γι’ αυτό επαναλήφθηκε η
διαδικασία.
Τα παράσιτα που απομονώθηκαν από κάθε τριάδα ποντικιών, μετρήθηκαν ξανά με FCM
για να προσδιοριστεί εκ νέου η αντοχή τους. Τα αποτελέσματα πριν και μετά τον ενοφθαλμισμό
στα ποντίκια, φαίνονται στον Πίνακα 7. Από τα δέκα στελέχη, φαίνεται πως τα εφτά (GD150,
GD69, CD89, GD154, GD70, CD90 και GD155) εμφάνισαν μειωμένη αντοχή μετά τον
ενοφθαλμισμό τους στα ποντίκια, σε σχέση με τα αρχικά (πριν τον ενοφθαλμισμό στα ποντίκια),
ενώ τα τρία (GD149, GD71 και GD151) εμφάνισαν αυξημένη αντοχή. Αυτό που μπορούμε να
διακρίνουμε, είναι πως όλα τα ευαίσθητα στελέχη παρουσίασαν αυξημένη αντοχή, ενώ για τα
ανθεκτικά στελέχη η αντοχή μειώθηκε στα τρία από τα πέντε. Σε τρία από τα πέντε ανθεκτικά
στελέχη (GD150, CD89 και GD154), καθώς και σε ένα από τα πέντε ευαίσθητα (GD149), δε
μπόρεσαν να ανακτηθούν τα παράσιτα και από τα τρία ποντίκια. Στα τρία πρώτα, η αντοχή
μειώθηκε μετά τον ενοφθαλμισμό, ενώ στο τελευταίο η αντοχή αυξήθηκε (Πίνακας 7).
Πίνακας 7. Αποτελέσματα κυτταρομετρίας ροής (FCM). Συνοψίζονται οι μετρήσεις πριν και μετά τον
ενοφθαλμισμό των παρασίτων σε ποντίκια. Με σκίαση απεικονίζονται τα στελέχη
που πριν τον ενοφθαλμισμό είχαν χαρακτηριστεί ως «ανθεκτικά»
Στέλεχος

«slope α»
(πριν)

«slope α»
(μετά)

Μέσος όρος «slope α»
(μετά)

GD 155

-0,73

-0,35

-0,59

-0,57

-0,5

GD 151

-0,24

-0,85

-0,74

-0,70

-0,76

GD 149

-0,75

-1,57

-1,16

-1,37

GD 150

-2,67

-0,73

-1,04

-0,89

GD 154

-1,49

-0,90

-1,16

-1,03

GD 70

-1,11

-0,69

-1,02

-0,63

-0,78

CD89

-1,70

-0,78

-1,20

GD 69

-1,96

-1,59

-1,64

-0,64

-1,29

CD 90

-0,99

-0,79

-0,33

-0,49

-0,54

GD 71

-0,53

-0,70

-1,49

-0,61

-0,93
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-0,99

3.2.3 Επαγωγή της αντοχής με χρήση Glucantime®
3.2.3.1 Επαγωγή της αντοχής της προμαστιγωτής μορφής
Για να ξεκινήσει το πείραμα επαγωγής της αντοχής των παρασίτων, προετοιμάστηκαν οι
καλλιέργειες από παράσιτα που φυλάσσονταν στην κατάψυξη, με τον ίδιο τρόπο, όπως στον
ενοφθαλμισμό των ποντικιών. Δηλαδή, 4 ημέρες πριν το πείραμα, έγινε ανασύσταση σε νέο
καλλιεργητικό υλικό χωρίς προσθήκη ούρων. Το πείραμα ξεκίνησε εφόσον τα παράσιτα
βρίσκονταν στην εκθετική τους φάση, χωρίς την παρουσία συσσωματωμάτων. Τέσσερεις
φλάσκες δημιουργήθηκαν, εκ των οποίων η μία λειτούργησε ως control, ενώ οι υπόλοιπες τρεις
εξασφάλιζαν ότι το πείραμα θα γινόταν εις τριπλούν. Η διαδικασία επαγωγής της αντοχής στην
ελεύθερη προμαστιγωτή μορφή περιγράφεται στο Παράρτημα, στην ενότητα «Ελεύθερη
προμαστιγωτή μορφή της Leishmania spp σε καλλιεργητικό υλικό RPMI-1640». Η αραίωση με την
οποία ξεκίνησε το πείραμα, ήταν 3.2 ml RPMI + 6.3 μl Glucantime®. 125 μl αυτής της αραίωσης
εισήχθησαν σε 5ml καλλιέργειας προμαστιγωτών παρασίτων. Όσο ο πληθυσμός τους μειωνόταν
σε ποσοστό μικρότερο του 50% του αρχικού πληθυσμού, εφαρμοζόταν η ίδια αραίωση. Η
επόμενη αραίωση (μεγαλύτερη συγκέντρωση Glucantime®), εφαρμοζόταν μόνο εάν ο
πληθυσμός των παρασίτων έπαυε να μειώνεται κάτω από το 50% του αρχικού. Κάθε φορά που
εφαρμοζόταν η εκάστοτε αραίωση, τα παράσιτα εισάγονταν σε φρέσκο καλλιεργητικό υλικό. Εν
τέλει, για να επιτευχθεί η αντοχή, χρησιμοποιήθηκαν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις Glucantime®,
οι οποίες δεν ήταν ρεαλιστικές σε σύγκριση με τη θεραπεία που δίνεται στον θηλαστικό ξενιστή
που έχει προσβληθεί από το παράσιτο (100 mg αντιμονιακής μεγλουμίνης / kg ή 0,33 ml
Glucantime® / kg). Για αυτό, αποφασίστηκε να τερματιστεί το πείραμα στην προμαστιγωτή
μορφή και να συνεχιστεί σε κύτταρα θηλαστικών. Η επαγωγή της αντοχής στη φλεβοτόμο δεν
έλαβε χώρα, γιατί πριν ξεκινήσουν τα πειράματα ολοκληρώθηκε η έρευνα από τους συνεργάτες
μας. Ως μοντέλα οργανισμοί για την αμαστιγωτή μορφή, επιλέχθηκε η ανθρώπινη κυτταρική
σειρά THP-1 και τα ανοσοκατασταλμένα ποντίκια τύπου Rag 1-. Σε αυτά τα ποντίκια έχει γίνει
διαγραφή του γονιδίου Rag1 (recombination activating gene), με αποτέλεσμα τη μη
διαφοροποίηση των T και B λεμφοκυττάρων, καθιστώντας τα ευάλωτα στο παράσιτο.

3.2.3.2 Επαγωγή της αντοχής της αμαστιγωτής μορφής των στελεχών
μέσα στον θηλαστικό ξενιστή (κύτταρα THP-1 και ποντίκια τύπου Rag 1-)
Το στέλεχος που επιλέχθηκε για να γίνει το πείραμα της αντοχής, ήταν το GD151.
Υπενθυμίζεται πως οι καλλιέργειες που

χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα, είχαν

ανακαλλιεργηθεί το πολύ δύο φορές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως αυτό το στέλεχος,
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που επιλέχθηκε ως ευαίσθητο, στον δεύτερο κύκλο πειραμάτων παρουσιάστηκε ως ανθεκτικό.
Το GD151, όταν απομονώθηκε για πρώτη φορά από τον ξενιστή του παρουσίασε «slope α» = 0,12 και καταψύχθηκε στις 4/2008 στους -80οC. Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής
διατριβής, αποψύχθηκε, καλλιεργήθηκε και μετρήθηκε στις 11/2012, παρουσιάζοντας «slope α»
= -0,24. Ένα μήνα μετά, με το πέρας του πρώτου κύκλου μολύνσεων των ποντικιών,
επανακτήθηκε από τους ξενιστές του και παρουσίασε «slope α» = -0,76.

Στη συνέχεια

καταψύχθηκε και στις 7/2014 αποψύχθηκε και καλλιεργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί στον
δεύτερο κύκλο μολύνσεων. Όταν μετρήθηκε, παρουσίασε «slope α» = -1,78. Έτσι, μέσα από έναν
επαναλαμβανόμενο κύκλο καταψύξεων και μολύνσεων, το GD151 αύξησε την αντοχή του σε
βαθμό να θεωρηθεί από ευαίσθητο, ανθεκτικό (-0,12 -> -0,24 -> -0,76 -> -1,78).

3.2.3.2.1 Επαγωγή της αντοχής του GD151 στην ανθρώπινη κυτταρική
σειρά THP-1
Για να ξεκινήσει το πείραμα επαγωγής της αντοχής των παρασίτων, οι καλλιέργειες, που
βρίσκονταν σε εκθετική φάση, ανασυστάθηκαν 4 ημέρες πριν το πείραμα σε νέο καλλιεργητικό
υλικό χωρίς προσθήκη ούρων. Το πείραμα ξεκίνησε εφόσον τα παράσιτα βρίσκονταν στην
εκθετική τους φάση, χωρίς την παρουσία συσσωματωμάτων. Την ίδια ημέρα που μετρήθηκε με
FCM, το στέλεχος GD151 προετοιμάστηκε και μόλυνε δύο τριπλέτες THP-1 κυττάρων, εκ των
οποίων η μία χρησιμοποιήθηκε ως Control (C) και στην άλλη εφαρμόστηκε Glucantime® (G) σε
συγκέντρωση 90μM. Η διαδικασία μόλυνσης των κυττάρων THP-1, απαιτεί την συγκαλλιέργεια
των παρασίτων με τα κύτταρα THP-1 και περιγράφεται στο Παράρτημα, στην ενότητα «Μόλυνση
κυττάρων THP-1 με παράσιτα Leishmania spp». Επί πέντε ημέρες γινόταν επανασύσταση των
μολυσμένων κυττάρων σε φρέσκο καλλιεργητικό υλικό, εμπλουτισμένο με Glucantime®. Την
έκτη ημέρα ξεκίνησε η διαδικασία ανάκτησης των παρασίτων από τα κύτταρα και την έβδομη
ημέρα, επανασυλλέχθηκαν τα παράσιτα στην προμαστιγωτή πλέον μορφή για να καλλιεργηθεί
και να προετοιμαστεί για νέα FCM μέτρηση. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο «Μέθοδοι και Υλικά», κάθε φορά που γινόταν FCM, εκτός
από Rhod-123 που παίζει το ρόλο του φαρμάκου, προστίθεντο επιπλέον σε άλλα φιαλίδια Ria
βεραπαμίλη, που μπλοκάρει τις αντλίες εκροής των κυττάρων, όπως έγινε στην κυτταρομετρία
που έκαναν οι Messaritakis et al., 2013. Ο ρυθμός εκροής των συγκεκριμένων παρασίτων
ονομάζεται «slope β».
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Πίνακας 8.

Ρυθμός εκροής («slope α» και «slope β») του GD151 πριν τη

μόλυνση των κυττάρων THP-1, καθώς και μετά τη μόλυνση, σε αυτά
που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες (C), καθώς και σε αυτά που
εφαρμόστηκε Glucantime® (G)
«slope α»

«slope β»

GD151 αρχική τιμή

-1,78

-1,62

GD151 THP-1 C1

-1,25

-1,34

GD151 THP-1 C2

-0,80

-0,89

GD151 THP-1 C3

-0,98

-0,87

Μέσος όρος THP-1 C

-1,01

-1,03

GD151 THP-1 G1

-1,15

-0,81

GD151 THP-1 G2

-0,97

-0,90

GD151 THP-1 G3

-2,04

-1,36

Μέσος όρος THP-1 G

-1,39

-1,02

Τα παράσιτα που ανακτήθηκαν από τα κύτταρα, φαίνεται πως έγιναν πιο ευαίσθητα σε
σχέση με το αρχικό στέλεχος, είτε εφαρμόστηκε σε αυτά Glucantime®, είτε όχι (Πίνακας 8). Όσον
αφορά τη μεταξύ τους σύγκριση, αυτά στα οποία εφαρμόστηκε Glucantime® ήταν πιο ανθεκτικά
σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν ως control. Σε αυτά που εφαρμόστηκε Glucantime®,
φαίνεται πως η βεραπαμίλη μπλόκαρε τη δράση των αντλιών, οπότε εμφάνισαν χαμηλότερη τιμή
«slope β», δηλαδή δεν κατάφεραν να διώξουν τη Rhod-123 με το ρυθμό που το έκαναν αυτά στα
οποία δεν προστέθηκε βεραπαμίλη.
Στο Γράφημα 13 φαίνεται ο μέσος όρος των τιμών φθορισμού Rhod-123 από τις μετρήσεις
FCM, κατά τη χρονική στιγμή μηδέν (έναρξη πειραματικής διαδικασίας). Όπως περιγράφεται και
στο Παράρτημα στην ενότητα «Μέτρηση της αντοχής της Leishmania spp με χρήση
κυτταρομετρίας ροής», τα παράσιτα επωάστηκαν για 45 min μαζί με διάλυμα PBS και Rhod-123
πριν ξεκινήσει το πείραμα της κυτταρομετρίας. Η πρώτη από τις πέντε μετρήσεις στο διάστημα
των δύο ωρών, ορίστηκε ως η χρονική στιγμή μηδέν. Η ποσότητα της Rhod-123 που
απορρόφησαν τα κύτταρα τη χρονική στιγμή μηδέν των μετρήσεων, ονομάζεται FVI (First Value
Influx). Στο Γράφημα 13 μπορούμε να δούμε πως το αρχικό στέλεχος GD151, σημείωσε
μεγαλύτερη τιμή FVI (μεγαλύτερη τιμή φθορισμού) από τα αντίστοιχα κύτταρα που
απομονώθηκαν μετά το πέρασμα στα κύτταρα THP-1. Επίσης, τα κύτταρα στα οποία
εφαρμόστηκε Glucantime®, είχαν απορροφήσει περισσότερη ποσότητα από αυτά στα οποία δεν
εφαρμόστηκε.

94

First value influx
40.00
35.00
Rho-123

30.00

MFI

25.00
Rho-123 +
Verapamil

20.00
15.00

10.00
5.00
0.00

Γράφημα 13. Φθορισμός των κυττάρων GD151 πριν και μετά το πέρασμα στα κύτταρα THP-1 και στα ποντίκια Rag
1-, τόσο με, όσο και χωρίς εφαρμογή Glucantime®. Η ένταση του φθορισμού υποδηλώνει την ποσότητα της Rhod-123
που βρίσκεται μέσα στα κύτταρα τη χρονική στιγμή μηδέν.

Η στατιστική ανάλυση της ποσότητας Rhod-123 (ένταση φθορισμού) στο χρόνο μηδέν με
Kruskall-Wallis έδειξε πως ο φθορισμός των THP-1_C καθώς και ο φθορισμός των THP-1_G,
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από τον φθορισμό του αρχικού στελέχους GD151 (THP1_C_Mean ≠ THP-1_G_Mean ≠ GD151) (Γράφημα 13). Στα pairwise comparisons όμως, φαίνεται
πως μόνο τα THP-1_C διαφέρουν στατιστικά σημαντικά στην ποσότητα Rhod-123 που
απορρόφησαν, σε σχέση με την ποσότητα Rhod-123 που απορρόφησε το GD151 πριν τον
ενοφθαλμισμό του στα ποντίκια (Εικόνα 28). Η στατιστική ανάλυση έγινε σε επίπεδο
σημαντικότητας α < 0,05.
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Εικόνα 28. Pairwise comparisons στα κύτταρα THP-1 απουσία βεραπαμίλης. Η τιμή FVI διέφερε στατιστικά
σημαντικά μεταξύ του control (χωρίς εφαρμογή Glucantime®) και του αρχικού στελέχους GD151, πριν το πέρασμα
στα κύτταρα THP-1 (Γράφημα 13)

Το ίδιο ακριβώς παρατηρήθηκε και στη στατιστική ανάλυση αυτών στα οποία προστέθηκε
βεραπαμίλη (Εικόνα 29)

Εικόνα 29. Pairwise comparisons στα κύτταρα THP-1 παρουσία βεραπαμίλης. Στα κύτταρα στα οποία προστέθηκε
βεραπαμίλη, φάνηκε πως η απορρόφηση Rhod-123 τη χρονική στιγμή μηδέν διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ
του control (χωρίς εφαρμογή Glucantime®) και του αρχικού στελέχους GD151, πριν το πέρασμα στα κύτταρα THP-1

Ο έλεγχος συσχέτισης (Spearman’s Rhod) μεταξύ του « «slope α» – FVI », έδειξε πως
υπάρχει πολύ ισχυρή μονοτονική συσχέτιση (|r| ≥ 0,8) μεταξύ της πρώτης τιμής φθορισμού και
του ρυθμού εκροής Rhod-123, τόσο στα THP-1_C (κύτταρα στα οποία δεν εφαρμόστηκε
Glucantime®), όσο και στα THP-1_G (κύτταρα στα οποία εφαρμόστηκε Glucantime®), ακόμη και
σε επίπεδο σημαντικότητας α < 0,01 (Πίνακας 9 και Πίνακας 10). Δηλαδή η εκροή του φαρμάκου
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από το παράσιτο («slope α»), παρουσιάζει μια ισχυρή τάση να αυξάνεται, όσο αυξάνεται η
απορρόφηση του φαρμάκου τη χρονική στιγμή μηδέν του πειράματος (first value influx).
Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε βεραπαμίλη, όλοι οι έλεγχοι συσχέτισης « «slope
β» – FVI » είχαν επίπεδο σημαντικότητας α > 0,05, οπότε δε λήφθηκαν υπόψη.

Πίνακας 9. Έλεγχος συσχέτισης (Spearman’s Rhod) μεταξύ του «slope α» και τιμής FVI στα
κύτταρα που δεν εφαρμόστηκε Glucantime®

Spearman's

Slope_THP1_C_NO_Vm

Rhod

Slope_THP1_C_NO_Vm

First_value_THP1_C_NO_Vm

1,000

-,900**

Sig. (2-tailed)

.

,001

N

9

9

-,900**

1,000

,001

.

9

9

Correlation
Coefficient

First_value_THP1_C_NO_Vm

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Πίνακας 10. Έλεγχος συσχέτισης (Spearman’s Rhod) μεταξύ του «slope α» και της τιμής FVI, στα
κύτταρα που εφαρμόστηκε Glucantime®
Slope_THP1_G_NO_Vm
Spearman's

Slope_THP1_G_NO_Vm

Correlation
1,000

-,933**

Sig. (2-tailed)

.

,000

N

9

9

-,933**

1,000

,000

.

9

9

Coefficient

Rhod

First_value_THP1_G_NO_Vm

First_value_THP1_G_NO_Vm

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3.2.3.2.2 Επαγωγή της αντοχής του GD151 σε ποντίκια τύπου Rag 1Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο «Υλικά και Μέθοδοι», παράλληλα με τα κύτταρα THP-1
μολύνθηκαν και τα ποντίκια τύπου Rag 1-. Με το πέρας των 30 ημερών (15 για να αναπτυχθεί το
παράσιτο μέσα στον οργανισμό τους και άλλες 15 για να δοθεί θεραπεία) έγινε ευθανασία στα
ποντίκια και καλλιεργήθηκε ο σπλήνας και το ήπαρ τους σε RPMI-1640. Σε κάποιες από τις
καλλιέργειες δεν αναπτύχθηκαν τα παράσιτα, ακόμη και ύστερα από 45 ημέρες, ενώ κάποιες
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άλλες μολύνθηκαν από βακτήρια. Όπου αναπτύχθηκαν τα παράσιτα, συνέχισαν να
καλλιεργούνται και όταν έφτασαν σε εκθετική φάση, προετοιμάστηκαν και έγινε ξανά μέτρηση
FCM. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.

Πίνακας 11. Ρυθμός εκροής (α και «slope β») του GD151 πριν τη μόλυνση
των ποντικιών Rag 1- (αρχική τιμή), καθώς και μετά τη
μόλυνση, στα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες
(NGAI), καθώς και σε αυτά που εφαρμόστηκε Glucantime®
(GAI).
«slope α»

«slope β»

GD 151 αρχική τιμή

-1,78

-1,62

1GD 151 NGAI

-1,36

-1,72

4GD 151 NGAI

-1,42

-0,88

5GD 151 NGAI

-1,46

-1,30

9GD 151 NGAI

-1,55

-1,10

Μέσος όρος NGAI

-1,45

-1,25

1GD 151 GAI

-2,82

-1,95

6GD 151 GAI

-2,18

-1,80

7GD 151 GAI

-1,77

-0,96

8GD 151 GAI

-1,88

-1,47

9GD 151 GAI

-1,90

-1,79

11GD 151 GAI

-2,15

-1,74

Μέσος όρος GAI

-2,12

-1,62

Σε αυτό τον κύκλο μολύνσεων τα παράσιτα ανακτήθηκαν από το 50% των ποντικιών που
μολύνθηκαν (10/20). Τα στελέχη στα οποία δεν εφαρμόστηκε Glucantime®, έχασαν μέρος της
αντοχής τους σε σχέση με το αρχικό στέλεχος, με «slope α» = 1,45 έναντι «slope α» = 1,78. Σε
αυτά όμως που εφαρμόστηκε Glucantime®, φάνηκε πως αυξήθηκε η αντοχή («slope α» = 2,12).
Κοιτάζοντας την τιμή FVI (Γράφημα 13) μέσα στα κύτταρα (χρόνος μηδέν), μπορούμε να
παρατηρήσουμε πως τα παράσιτα στα οποία δεν εφαρμόστηκε Glucantime®, απορρόφησαν
μικρότερη ποσότητα Rhod-123 (μικρότερη τιμή έντασης φθορισμού) από το αρχικό GD151 κατά
την κυτταρομετρία (FCM), ενώ αυτά στα οποία εφαρμόστηκε Glucantime®, απορρόφησαν
μεγαλύτερη ποσότητα. Η στατιστική ανάλυσή τους όμως, έδειξε πως ο φθορισμός των
Rag1_NGAI (αυτά στα οποία δεν εφαρμόστηκε Glucantime®) καθώς και των Rag1_GAI (αυτά στα
οποία εφαρμόστηκε Glucantime®) δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά, ούτε μεταξύ τους ούτε
και με το GD151 (Εικόνα 30). Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε βεραπαμίλη, φαίνεται πως

98

ο φθορισμός των Rag1_NGAI καθώς και ο φθορισμός των Rag1_GAI, διαφέρουν στατιστικά
σημαντικά από τον φθορισμό του αρχικού στελέχους GD151 (Rag1_NGAI ≠ Rag1_GAI ≠ GD151)
(Γράφημα 13). Στα pairwise comparisons όμως, φαίνεται πως μόνο τα Rag1_GAI, είναι αυτά που
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά στην ποσότητα Rhod-123 που απορρόφησαν, από τα
Rag1_NGAI και το αρχικό GD151.

Εικόνα 30. Kruskal-Wallis τεστ για την ποσότητα Rhod-123 που απορροφήθηκε μεταξύ Rag1_NGAI και Rag1_GAI,
παρουσία και απουσία βεραπαμίλης. Η ποσότητα Rhod-123 που απορρόφησαν τα Rag1_NGAI καθώς και τα Rag1_GAI,
δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά ούτε μεταξύ τους ούτε και με αυτή που απορρόφησε το GD151, στα κύτταρα που
δεν προστέθηκε βεραπαμίλη. Σε αυτά όμως που προστέθηκε βεραπαμίλη, φάνηκε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά στην ποσότητα Rhod-123 που απορρόφησαν.

Ο έλεγχος συσχέτισης (Spearman’s Rhod) μεταξύ του slope και της τιμής FVI, τόσο στη
χρήση, όσο και στη μη χρήση βεραπαμίλης, είχε επίπεδο σημαντικότητας α > 0,05, οπότε δε
λήφθηκε υπόψη.
Στο Γράφημα 14 συνοψίζονται τα αποτελέσματα από την επαγωγή της αντοχής στα
κύτταρα THP-1 και στα ποντίκια Rag 1-. Και στις δύο περιπτώσεις, όταν χορηγήθηκε το φάρμακο,
τα παράσιτα διατήρησαν μέρος της αντοχής τους, σε σχέση τις αντίστοιχες περιπτώσεις του
μάρτυρα. Επίσης, φαίνεται πως όταν χρησιμοποιήθηκε ζωντανός οργανισμός ως μοντέλο, η
αντοχή του παρασίτου επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό, σε αντίθεση με την περίπτωση που
χρησιμοποιήθηκε καλλιέργεια κυττάρων ως ξενιστής.
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Γράφημα 14. Σύνοψη «slope α» (ροζ) και «slope β» (μπλε) των παρασίτων πριν το πέρασμα, αλλά και μετά το
πέρασμα από τον κάθε οργανισμό μοντέλο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην Κρήτη έχουν βρεθεί τουλάχιστον 10 είδη φλεβοτόμων (Christodoulou et al., 2012),
από τα 12 συνολικά που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα (Léger et al., 1986). Αυτά ανήκουν στα
υπογένη

Sergentomyia,

Larroussius,

Adlerius,

Phlebotomus,

Paraphlebotomus

και

Transphlebotomus. Εκτός από το τελευταίο, εκπρόσωποι των υπόλοιπων βρέθηκαν και στο
Φόδελε (P. (Larroussius) neglectus, P. (Paraphlebotomus) similis, P. (Phlebotomus) papatasi, P.
(Adlerius) simici, S. (Sergentomyia) minuta και το νέο-αναγνωρισθέν είδος P. (Adlerius) creticus n.
sp.).
Το P. neglectus εξαπλώνεται σε περιοχές της Ιταλικής και Βαλκανικής χερσονήσου
καλύποντας όλα τα ανατολικά παράλια της Μεσογείου και φτάνοντας μέχρι τα ενδότερα της
Μικράς Ασίας, ενώ στο Βορρά εξαπλώνεται μέχρι τα κεντρικά παράλια της Μαύρης και της
Κασπίας Θάλασσας (ECDC, 2019). Στον ελληνικό χώρο έχει επίσης ευρεία κατανομή, τόσο στην
ηπειρωτική, όσο και στη νησιωτική χώρα (Caminopetros, 1934; Hadjinicolaou, 1958; Léger et al.,
1979; Xanthopoulou et al., 2011; Ivović et al., 2007; Tsirigotakis et al., 2018) και είναι ο κύριος
διαβιβαστής της L. infantum που προκαλεί ζωονοτική σπλαχνική λεϊσμανίαση στην Ελλάδα
(Chaniotis et al. 2000; Ivović et al. 2007). Η ευρεία εξάπλωσή του στην Κρήτη καθιστά απαραίτητη
τη γνώση της φαινολογίας και της οικολογίας του, γιατί η συχνότητα των κρουσμάτων
σπλαχνικής λεϊσμανίασης στο νησί αυξάνεται συνεχώς από το 1990 (Antoniou et al., 2009b). Το
P. similis εξαπλώνεται στη Νότια Αλβανία καθώς και τη Δυτική κυρίως Τουρκία (ECDC, 2019). Στην
Ελλάδα η κατανομή του καλύπτει λίγες περιοχές τόσο κατά μήκος της ηπειρωτικής Ελλάδας, πλην
της Πελοποννήσου, για την οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (Ivović et al. 2007; ECDC, 2019), όσο
και κάποια νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου (Xanthopoulou et al., 2011; Tsirigotakis et al., 2018).
Επιδημιολογικά δεν γνωρίζουμε ακόμη τη σημασία του, γιατί δεν έχει αποδειχθεί ο ρόλος του
στη μετάδοση της λεϊσμανίασης, θεωρείται όμως πιθανός διαβιβαστής της L. tropica (Depaquit
et al., 1998; Ntais et al., 2013; Ntais et al., 2014), που προκαλεί ανθρωπονοτική δερματική
λεϊσμανίαση στην Ελλάδα και την Τουρκία (Jacobson, 2011; Antoniou et al., 2013). Ο λόγος που
θεωρείται πιθανός διαβιβαστής είναι η υψηλή συγγένεια που έχει με το P. sergenti, που είναι
γνωστός διαβιβαστής της L. tropica (Depaquit et al., 1998; Depaquit et al., 2002). Μέχρι στιγμής
δεν έχει ξεκαθαριστεί αν αυτά τα δύο είναι διαφορετικά είδη, ή αν το P. similis είναι υποείδος ή
κάποιος μορφότυπος του P. sergenti. Τα δύο είδη ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους όταν
χωρίστηκαν από τον ασιατικό τους πρόγονο κατά το Μειόκαινο, οι οποίοι μαρτυρούν τη σχετική
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τους απομόνωση (Depaquit et al., 1998). Για αυτό είναι κατά κανόνα αλλοπάτρια (Depaquit et
al., 2002), αν και έχουν υπάρξει συμπάτρια στο παρελθόν και χαρακτηρίστηκαν ως διαφορετικοί
μορφότυποι (Moin-Vaziri et al., 2007). Στην Ελλάδα όλες οι φλεβοτόμοι που είχαν αναγνωριστεί
ως P. sergenti μέχρι το 2002, αποδείχθηκε τελικά πως ήταν P. similis (Depaquit et al., 2002). Ως
εκ τούτου, στην Κρήτη το είδος που υπάρχει είναι το P. similis, του οποίου η κατανομή καλύπτει
όλο το νησί (Christodoulou et al., 2012). Η επανεμφάνιση της δερματικής λεϊσμανίασης στην
Κρήτη (Christodoulou et al., 2012), δίνει ακόμη ένα στοιχείο για τον πιθανό ρόλο του στη
μετάδοση της νόσου και η μελέτη της φαινολογίας και της οικολογίας του δίνουν σημαντικές
πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπισή της. Το P. papatasi
εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα (ECDC, 2019). Στην
Ελλάδα έχει βρεθεί από το Κιλκίς έως την Πελοπόννησο, καθώς επίσης στη Σαντορίνη την Ανάφη,
τη Νίσυρο, την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Κρήτη (Caminopetros, 1934; Xanthopoulou et al.,
2011; Ivović et al., 2007; Tsirigotakis et al., 2018). Είναι γνωστός διαβιβαστής της L. major που
ευθύνεται για τη ζωονοτική δερματική λεϊσμανίαση στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή
(Ready, 2010; Antoniou et al., 2013). Στην Κρήτη και γενικότερα στην Ευρώπη δεν αποτελεί
κίνδυνο για τη μετάδοση της λεϊσμανίασης, επειδή λείπει ο θηλαστικός ξενιστής που παίζει το
ρόλο της φυσικής δεξαμενής του παρασίτου (τρωκτικά των γενών Psammomys, Rhombomys,
Meriones) (Ready, 2010). Το νέο είδος που ανακαλύφθηκε (P. creticus n. sp.), ανήκει στο γένος
Adlerius, η κύρια διαφορά του οποίου με το Larroussius, στο οποίο ανήκει το P. neglectus, είναι
τα εξαιρετικά μακριά γενετικά νημάτια. Για τον επιδημιολογικό του ρόλο στη μετάδοση της
λεϊσμανίασης δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες, αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι πως
γενετικά και μορφολογικά βρίσκεται πολύ κοντά στο P. balcanicus (Dvořák et al., 2020a). Το P.
balcanicus, που έχει παρουσία στην Ελλάδα αλλά όχι στην Κρήτη (Ivović et al., 2007), είναι
γνωστός διαβιβαστής της L. infantum (Giorgobiani et al., 2012). Δεν αποκλείεται στο μέλλον, το
P. creticus n. sp. να θεωρηθεί πιθανός διαβιβαστής της L. infantum, όπως συνέβη με το P. similis.
Τα άτομα P. creticus n. sp. που συλλέχθηκαν στα πλαίσια της διατριβής, αλλά και κάποιων ακόμη
προγραμματισμένων δειγματοληψιών, είναι πολύ λίγα για να βγει κάποιο συμπέρασμα για τη
φαινολογία αυτού του είδους. Μπορούμε να γνωρίζουμε μόνο λίγα πράγματα για την οικολογία
του, όπως ότι η T που παρατηρήθηκαν ενεργά ενήλικα άτομα είχε εύρος 22,3 οC έως 27,3οC, με
μέσο όρο 25,4οC και η RH είχε εύρος 53,4% έως 66,3%, με μέσο όρο 57,1%, ενώ παρουσιάζει
ιδιαίτερη προτίμηση σε απάνεμους οικότοπους και συγκεκριμένα σε εισόδους ρηχών σπηλιών
με μεγάλο άνοιγμα και νότιο ή νοτιοανατολικό προσανατολισμό. Η βλάστηση δεν φαίνεται να
παίζει ρόλο, αφού συλλέχθηκε τόσο σε ενδιαιτήματα με παρουσία αγριόχορτων, εσπεριδοειδών
και άμπελων, όσο και σε ενδιαιτήματα που χαρακτηρίζονταν από το τυπικό φρυγανικό
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οικοσύστημα της Κρήτης. Οι εκπρόσωποι του γένους Sergentomyia κυριαρχούν κυρίως σε
τροπικές περιοχές στις οποίες οι εκπρόσωποι του γένους Phlebotomus είναι ελάχιστοι ή
απουσιάζουν (Akhoundi et al., 2016). Η κατανομή του S. minuta φαίνεται να καλύπτει τόσο την
ηπειρωτική, όσο και τη νησιωτική Ελλάδα (Xanthopoulou et al., 2011; Ivović et al., 2007;
Tsirigotakis et al., 2018). Στην Κρήτη δεν έχουμε σαφή εικόνα για το συγκεκριμένο είδος, αλλά το
γένος Sergentomyia απαντάται σε ολόκληρο το νησί (Christodoulou et al., 2012). Είναι γνωστό
από τη βιβλιογραφία πως στις διατροφικές προτιμήσεις του, ανήκουν κυρίως τα ερπετά και
μάλιστα εκπρόσωποί του ευθύνονται για τη μετάδοση της λεϊσμανίασης σε αυτά (Maia and
Depaquit, 2016). Όμως, αναλύοντας μοριακά το γεύμα θηλυκών ατόμων, έχει βρεθεί πως το
γένος Sergentomyia μπορεί να τραφεί επίσης από θηλαστικά (Senghor et al., 2016), ενώ
ειδικότερα το S. minuta μπορεί να τραφεί και από άνθρωπο (Maia et al., 2015). Κατά τη διάρκεια
του γεύματός τους δεν είναι απίθανη η κατάποση ειδών Leishmania με τα οποία δεν έχουν
συνεξελιχθεί και δεν θεωρούνται διαβιβαστές τους. Ενδεικτικά, έχει βρεθεί DNA L. major στα
είδη S. garnhami και S. minuta (Mutinga et al., 1994; Campino et al., 2013; Jaouadi et al., 2015),
L. infantum στο S. minuta (Pereira et al., 2017), αλλά και L. tropica στο P. papatasi στην Αττική
(Giantsis et al., 2020). Η ανίχνευση DNA στο γεύμα τους δεν είναι αρκετή για να θεωρηθούν
διαβιβαστές αυτών των ειδών Leishmania, γιατί θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από κριτήρια
(Killick-Kendrick, 1990; Ready, 2013). Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, πως στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι φλεβοτόμοι μπορούν να επιτρέψουν την ανάπτυξη στο έντερό
τους περισσότερων ειδών Leishmania από αυτά με τα οποία έχουν συνεξελιχθεί και τις έχουν
καταστήσει διαβιβαστές τους (Antoniou et al., 2013).
Σε απόλυτους αριθμούς, το P. neglectus (3455) ήταν το κυρίαρχο είδος, ακολουθούμενο
από το P. similis (1820). Το ίδιο παρατηρήθηκε στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά του
Ιονίου και του Αιγαίου, όποτε τα δύο αυτά είδη ήταν συμπάτρια (Ivović et al., 2007;
Xanthopoulou et al., 2011; Christodoulou et al., 2012; Boutsini et al., 2017; Tsirigotakis et al.,
2018). Η μοναδική φορά που παρατηρήθηκε το P. similis να έχει μεγαλύτερη αφθονία από το P.
neglectus ήταν στη Σαντορίνη το 2018 (Tsirigotakis et al., 2018). Το P. neglectus έχει βρεθεί να
είναι κυρίαρχο (Cazan et al., 2019; Vaselek et al., 2019; Dvořák et al., 2020b) ή συγκυρίαρχο και
με άλλα είδη διαβιβαστές της Leishmania (Giantsis et al., 2020; Dvořák et al., 2020b). Το
φαινόμενο να είναι κυρίαρχο το είδος φλεβοτόμου που ευθύνεται για τη μετάδοση της
λεϊσμανίασης, είναι πολύ συχνό. Στη Δυτική και Κεντρική Τουρκία, το P. neglectus εμφάνισε
μεγαλύτερη σχετική αφθονία από το συμπάτριό του P. similis (Kavur et al., 2017), αλλά στη
συγκεκριμένη έρευνα κυρίαρχο ήταν το P. tobbi, ένας γνωστός διαβιβαστής της L. infantum
(Chaniotis et al., 1994; Cunze et al., 2019). Στη Νότια Ιταλία και τη Σαρδηνία, δύο άλλα γνωστά
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είδη διαβιβαστές της L. infantum παρατηρήθηκε να είναι κυρίαρχα, το P. perfiliewi και το P.
perniciosus (Dantas-Torres et al., 2014; Carta et al., 2019), όπως συνέβη και στη Γαλλία με το P.
ariasi (Prudhomme et al., 2015). Τρίτο είδος σε αφθονία, όσον αφορά το γένος Phlebotomus,
ήταν το P. papatasi. Σε προγενέστερες πολυετείς έρευνες που έχουν γίνει στην Κρήτη,
παρατηρήθηκε το ίδιο πρότυπο (Ivović et al., 2007; Christodoulou et al., 2012). Το P. papatasi
έχει συλληφθεί σε χαμηλούς αριθμούς τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα (Aransay et al.,
2000; Ivović et al., 2007; Christodoulou et al., 2012), όπως επίσης στη Σερβία (Vaselek et al.,
2019), το Κόσοβο (Vaselek et al, 2020), τη Ρουμανία (Cazan et al., 2019b) και τα παράλια της
Τουρκίας (Belen and Alten, 2011). Στα ενδότερα της Τουρκίας το P. papatasi παρουσίασε
μεγαλύτερη αφθονία από τα P. neglectus και P. similis (Kavur et al., 2017), ενώ στην Κύπρο ήταν
το κυρίαρχο, με το P. tobbi να ακολουθεί (Alten et al., 2016). Σε ευρωπαϊκό έδαφος, όσες φορές
μέχρι στιγμής ήταν συμπάτρια τα P. neglectus και P. papatasi, το τελευταίο συλλέχθηκε σε
μικρότερους αριθμούς από το πρώτο (Ivović et al., 2007; Christodoulou et al., 2012; DantasTorres et al., 2014; Vaselek et al., 2020). Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός πως το P.
papatasi προτιμά εκτάσεις με ξηρασία και στέππα, συνθήκες που μπορεί να συναντήσει στην
έρημο (Dedet and Belazzoug 1985; Boussaa et al. 2005; Kahime et al., 2015), ενώ το P. neglectus
προτιμά πιο υγρά κλίματα (Ivović et al., 2010). Μάλιστα έχει παρατηρηθεί αύξηση του
πληθυσμού του P. papatasi με την αύξηση της ξηρασίας (Croset et al. 1974). Έτσι, στην Αίγυπτο,
στη Χερσόνησο του Σινά, το P. papatasi συλλέχθηκε σε μεγαλύτερους αριθμούς από το δεύτερο
P. sergenti (Samy et al., 2014). Όσον αφορά το γένος Sergentomyia, το S. (Sergentomyia) minuta
ήταν το μόνο είδος που συλλέχθηκε στο Φόδελε, ενώ γενικότερα στην Κρήτη έχει αναφερθεί και
το S. dentata, σε μικρότερους αριθμούς από το πρώτο (Ivović et al., 2007). Το S. minuta ήταν το
τρίτο σε σχετική αφθονία μετά τα δύο κυρίαρχα και συλλέχθηκε κυρίως από τις ST παγίδες. Όσον
αφορά αυτόν τον τύπο παγίδας (Γράφημα 6), το S. minuta ήταν συγκυρίαρχο μαζί με το P.
neglectus. Τα είδη του γένους Sergentomyia είναι συνήθως κυρίαρχα ή ανάμεσα στα κυρίαρχα
όταν χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος παγίδας (Alten et al., 2016; Boussaa et al., 2016; González
et al., 2017). Κυρίαρχα όμως δεν είναι μόνο τότε. Ενδεικτικά σε μία έρευνα στην Αττική, όταν
χρησιμοποιήθηκαν παγίδες με φωτισμό, αντίστοιχες με τις τύπου CDC της παρούσας έρευνας,
το S. minuta ήταν δεύτερο σε αφθονία, με περισσότερα συλληφθέντα άτομα από τα P. neglectus,
P. similis, και P. papatasi (Boutsini et al., 2017). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως στην Αιθιοπία,
σε μια περιοχή με υψηλή βροχόπτωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα άτομα του γένους
αυτού ήταν υπερπολλαπλάσια του Phlebotomus και στους δύο τύπους παγίδων (Yared et al.,
2017). Συγκρίνοντας τα φύλα μεταξύ τους, βλέπουμε πως συλλέχθηκαν σχεδόν μιάμιση φορά
περισσότερα αρσενικά (3592) από θηλυκά (2386). Στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του Ιονίου,
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που τα P. neglectus και P. similis ήταν επίσης κυρίαρχα, η αναλογία αρσενικών:θηλυκών ήταν
ακριβώς ανάποδη (Xanthopoulou et al., 2011). Γενικότερα στη φύση δεν φαίνεται να υπάρχει
κάποια τάση όσον αφορά την αφθονία των δύο φύλων. Άλλες φορές έχει παρατηρηθεί να
υπερτερούν τα αρσενικά (Belen and Alten, 2011; Kavarizadeh et al., 2013; Dantas-Torres et al.,
2014; Alten et al., 2016; Boussaa et al., 2016; Carta et al., 2019; Talbi et al., 2020) και άλλες φορές
τα θηλυκά (Dantas-Torres et al., 2014; Cazan et al., 2019a, Cazan et al., 2019b), ενώ άλλες φορές
η αναλογία είναι 1:1 (Christodoulou et al., 2012; Kassiri et al., 2013; Dantas-Torres et al., 2014;
Prudhomme et al., 2015; Boutsini et al., 2017). Κάνοντας τη σύγκριση αυτή για κάθε είδος,
εμφανής διαφορά υπάρχει μόνο στο P. neglectus, με τα αρσενικά να είναι διπλάσια ή σχεδόν
διπλάσια σε αριθμό (Πίνακας 2). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το P. creticus γιατί όλα τα άτομα που
συλλέχθηκαν ήταν αρσενικά. Δεδομένου πως κανένα άτομο δεν συλλέχθηκε στις παγίδες ST
(Γράφημα 10) και γνωρίζοντας πως το είδος προτιμά μικρές σπηλιές θα πρέπει στο μέλλον να
γίνει μια πιο ενδελεχής μελέτη της οικολογίας του και των διατροφικών του προτιμήσεων, για
να φανεί αν ήταν τυχαίο ή όχι το γεγονός πως οι CDC παγίδες δεν κατάφεραν να προσελκύσουν
θηλυκά άτομα.
Από τη στιγμή που τοποθετήθηκαν οι παγίδες, οι κάτοικοι του Φόδελε ξεκίνησαν άναρχους
ψεκασμούς με εντομοκτόνα που προμηθεύτηκαν από εξειδικευμένα καταστήματα με γεωργικά
προϊόντα. Από την άλλη, οι κοινοτικοί ψεκασμοί πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του καλοκαιριού
και έλαβαν χώρα στο Κάτω Φόδελε, όπου βρίσκεται ο ποταμός Παντομάντρης, με στόχο τα
κουνούπια. Παρά την πίεση που ασκούσαν οι ψεκασμοί στον πληθυσμό των φλεβοτόμων, η
αφθονία των ενήλικων ατόμων αυξήθηκε σταδιακά στα τρία έτη δειγματοληψίας (Γράφημα 1).
Σε αντίστοιχες έρευνες που έγιναν στη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Τουρκία
παρατηρήθηκε επίσης αύξηση του πληθυσμού των φλεβοτόμων με το πέρασμα των ετών (Alten
et al., 2016; Prudhomme et al., 2015). Οι τιμές της T και της RH που καταγράφηκαν στην παρούσα
έρευνα (Πίνακας 3), δε μπορούν να δικαιολογήσουν την αύξηση που παρατηρήθηκε, αφού δεν
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των τριών ετών. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι
Alten et al. (2016), στη μεγάλης κλίμακας έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εννέα χώρες. Εκεί
που έπαιξε κύριο ρόλο η T, ήταν στην ενεργοποίηση του πληθυσμού και συγκεκριμένα οι τιμές
17 – 18οC για τα είδη P. neglectus και S. minuta, ενώ οι τιμές 20 – 22οC για τα είδη P. similis και
P. papatasi. Εξετάζοντας τα δύο κυρίαρχα, αυτό σημαίνει, πως όταν η T έπιασε τις συγκεκριμένες
τιμές ευνοήθηκε η πλειονότητα των προνυμφών (L4), έτσι ώστε να βγουν από τη διάπαυση, με
αποτέλεσμα τον επόμενο μήνα να κάνουν την εμφάνισή τους τα ενήλικα άτομα και να
σηματοδοτήσουν την πρώτη πληθυσμιακή έκρηξη για το κάθε είδος (Volf and Volfova, 2011;
Alten et al., 2016). Οι Benkova and Volf (2007) απέδειξαν στο εργαστήριο πως η T επηρεάζει τη
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βιολογία της φλεβοτόμου, με μεγαλύτερο αντίκτυπο στα προνυμφικά στάδια από ότι στα
ενήλικα άτομα. Οι Alten et al. (2016), παρατήρησαν πως υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση της T με
την ενεργοποίηση των φλεβοτόμων που είναι διαβιβαστές της Leishmania και μάλιστα είδαν πως
συνδέεται με το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής. Στην Κύπρο το P. tobbi συλλέχθηκε στις αρχές
ή στα μέσα Απριλίου, όπως συνέβη με το P. neglectus στην παρούσα έρευνα (Alten et al., 2016).
Το P. tobbi στην Τουρκία, το P. perniciosus στην Ισπανία και την Πορτογαλία, τα P. perniciosus και
P. perfiliewi στη Σαρδηνία και τα P. neglectus και P. tobbi στην Αττική, συλλέχθηκαν μέσα στο
Μάιο (Alten et al., 2016; Boutsini et al., 2017; Carta et al., 2019). Σε ακόμη μεγαλύτερα
γεωγραφικά πλάτη, όπως στην Ιταλία το P. perfiliewi και το P. perniciosus και στη Γεωργία τα P.
kandelakii και P. balcanicus συλλέχθηκαν αρχές Ιουνίου (Alten et al., 2016). Αν και φαίνεται πως
αυτός ο κανόνας βρίσκει ευρεία εφαρμογή, θα πρέπει ίσως να ληφθούν υπόψη και άλλοι
παράγοντες γιατί σε άλλη έρευνα στην Ισπανία, το P. perniciosus δεν συλλέχθηκε το Μάιο, αλλά
στις αρχές Ιουλίου (González et al., 2017). Στην παρούσα διατριβή, όταν η T έπεσε κάτω από τους
17 – 18οC σταμάτησε οποιαδήποτε δραστηριότητα ενήλικων φλεβοτόμων, με βάση τη μηδενική
επιτυχία των δύο τύπων παγίδων που χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι, η περίοδος που παρέμειναν
ενεργές οι φλεβοτόμοι, κάλυπτε όλους τους μήνες από τον Απρίλιο έως το Νοέμβριο με μικρές
διαφορές μεταξύ των τριών δειγματοληπτικών περιόδων. Το εύρος αυτό είναι από τα
μεγαλύτερα που παρατηρούνται σε ευρωπαϊκό και ασιατικό έδαφος γύρω από τη Λεκάνη της
Μεσογείου (Alten et al., 2016). Το τέλος της ενεργής περιόδου των φλεβοτόμων δε μπορεί να
συνδεθεί με το γεωγραφικό πλάτος (Alten et al., 2016), αφού σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη
έχουν συλλεχθεί φλεβοτόμοι μέχρι και τον Δεκέμβριο (Lisi et al., 2014).
Συνεχίζοντας την ανάλυση, φάνηκε μια ασθενής συσχέτιση της T και της RH με την
εποχιακή διακύμανση των φλεβοτόμων. H αύξηση της Τ και κυρίως η μείωση της RH επηρέασαν
θετικά μέχρι κάποιο βαθμό την αφθονία τους, που αντιπροσωπεύονται σε μεγάλο βαθμό από τα
δύο κυρίαρχα είδη. Συγκεκριμένα, η συσχέτιση της T και της RH με την αφθονία των ειδών αυτών
ήταν ασθενής, ενώ οι τιμές που θεωρήθηκαν βέλτιστες με βάση τις πληθυσμιακές εκρήξεις (T =
20,3 – 27οC, RH = 57,5% – 63,1% για το P. neglectus και T = 24,3 – 27οC, RH = 53,9% – 59,1% για
το P. similis), υπήρχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας. Αυτό ίσως να εξηγεί και το
γεγονός ότι τα P. neglectus και P. similis είχαν παρουσία σε ολόκληρη την περίοδο που οι
φλεβοτόμοι ήταν ενεργές. Στα νησιά του Αιγαίου τα δύο είδη έδειξαν παρόμοιες προτιμήσεις
τόσο στο θερμοκρασιακό εύρος, όσο και στο εύρος της σχετικής υγρασίας (Tsirigotakis et al.,
2018). Σε εργαστηριακές συνθήκες τα βέλτιστα αυτών των παραμέτρων είναι άλλα και για τα δύο
είδη (Ivović et al., 2007; Ivović et al., 2010), στη φύση όμως φαίνεται πως το γεωγραφικό πλάτος
παίζει σημαντικό ρόλο (Alten et al., 2016). Θετική συσχέτιση με την αύξηση της T και τη μείωση
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της RH εμφάνισαν και οι αντίστοιχοι διαβιβαστές της L. infantum στη Νότια Ιταλία, με την T να
εμφανίζει πιο ισχυρή συσχέτιση από την παρούσα έρευνα (rs = 0,8272 έναντι r = 0,776
αντίστοιχα), ενώ η RH εμφάνισε περίπου την ίδια (rs = -0,6844 έναντι r = -0,644 αντίστοιχα)
(Dantas-Torres et al., 2014). Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα στη Γαλλία με τα P. ariasi
(διαβιβαστής της L. infantum) και S. minuta (Prudhomme et al., 2015), στην Ισπανία με το S.
minuta αλλά όχι με τα υπόλοιπα συλλεχθέντα είδη (González et al., 2017), στο Μαρόκο με το P.
papatasi (Boussaa et al., 2016), αλλά και στην Αιθιοπία με το P. orientalis (διαβιβαστής της L.
donovani), που πιθανόν ευθύνεται για τη σπλαχνική λεϊσμανίαση στην περιοχή (Yared et al.,
2017). Από την άλλη, στη Γαλιλαία, τη Σαρδηνία και τη Ρουμανία η αφθονία των φλεβοτόμων
είχε ισχυρή συσχέτιση μόνο με την T (Waitz et al., 2018; Carta et al., 2019; Cazan et al., 2019b). Η
ταχύτητα του ανέμου, μια άλλη παράμετρος που εξετάστηκε, δεν επηρέασε καθόλου τις
φλεβοτόμους. Το ίδιο αναφέρουν οι Talbi et al. (2020) στο Μαρόκο, ενώ οι Carta et al. (2019)
που έστησαν τις παγίδες τους σε πόλεις βρήκαν αρνητική συσχέτιση της αφθονίας των
φλεβοτόμων με την ένταση του ανέμου. Υπενθυμίζεται πως το Φόδελε είναι σχετικά
προστετευμένο από τους ανέμους εξαιτίας της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του, για αυτό οι τιμές
που καταγράφηκαν ήταν πολύ μικρές με ελάχιστη απόκλιση μεταξύ τους (Πίνακας 3). Οι
βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα κάποιους καλοκαιρινούς μήνες, όπως και η φάση της σελήνης,
δεν επηρέασαν καθόλου την αφθονία ή τη φαινολογία των φλεβοτόμων.
Μελετώντας την εποχιακή διακύμανση των φλεβοτόμων, μπορούν να παρατηρηθούν
διάφορες τάσεις, ανάλογα με τον αριθμό των πληθυσμιακών εκρήξεων που παρουσιάζονται ως
κορυφές στο αντίστοιχο γράφημα της διακύμανσης (Alten et al., 2016). Η εποχιακή διακύμανση
που παρουσίασαν οι φλεβοτόμοι στο Φόδελε (Γράφημα 2), εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες,
εκτός από το S. minuta. Ενώ η πρώτη κορυφή στο Γράφημα, αντιπροσωπεύει τη μαζική
ενεργοποίηση του πληθυσμού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η δεύτερη κορυφή, όπου υπάρχει,
σημαίνει πως υπήρχε αρκετός χρόνος, τα άτομα που ενεργοποιήθηκαν να δώσουν μία γενεά
ακόμη. Ο χρόνος ενηλικίωσης των 45 περίπου ημερών (σε συνθήκες εργαστηρίου), από το στάδιο
του αυγού μέχρι το ενήλικο άτομο (Chaniotis et al., 2000; Ivović et al., 2010), οδηγεί και
μαθηματικά προς την κατεύθυνση αυτή. Η παρατήρηση των Alten et al. (2016), ότι η πρώτη
πληθυσμιακή έκρηξη είναι πάντοτε μικρότερη από τις μεταγενέστερες, βρίσκει εφαρμογή και
εδώ. Το πρότυπο της κατανομής του P. neglectus μεταβλήθηκε από μονοκόρυφο το 2011 σε
δίκορφο τα επόμενα δύο έτη, με αυτό του 2013 να είναι πιο έντονο από του 2012 (Γράφημα 2).
Γνωρίζοντας την τάση που παρουσίασε τα δύο τελευταία έτη δειγματοληψίας, δε μπορούμε να
ισχυριστούμε με σιγουριά αν το 2011 η τάση του πληθυσμού ήταν όντως μονοκόρυφη. Το 2011
η χρηματοδότηση ξεκίνησε τον Ιούνιο. Αυτό είχε σαν συνέπεια να μη συλλεχθούν δεδομένα για
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τους πρώτους δύο μήνες και κατ’ επέκταση, για την πρώτη πληθυσμιακή έκρηξη του P. neglectus.
Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει γιατί η T είναι ο κυριότερος παράγοντας που καθορίζει πότε θα
κάνουν την εμφάνισή τους τα ενήλικα άτομα (Young and Arias, 1991; Volf and Volfova, 2011).
Σύμφωνα με τις τιμές T από τη βάση δεδομένων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για
εκείνους τους μήνες (http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp), προκύπτει ότι τα ενήλικα
άτομα θα είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους γιατί η T είχε ξεπεράσει τους 17 – 18οC και το
πιθανότερο είναι να παρουσίασαν το πρότυπο των δύο επόμενων ετών. Η πρώτη πληθυσμιακή
έκρηξη που χάθηκε ήταν επίσης ο λόγος που το P. similis συλλέχθηκε σε μεγαλύτερους αριθμούς
εκείνο το έτος. Η τάση του πληθυσμού του P. similis, κατά τη διάρκεια της τριετίας, άλλαξε
σταδιακά από μονοκόρυφη σε συρρέουσα δίκορφη και τέλος σε δίκορφη. Αυτό σημαίνει πως η
γενεά του Ιουλίου μετατοπίστηκε λόγω ευνοϊκών περιβαλλοντικών συνθηκών ένα μήνα
νωρίτερα και πρόλαβε να δώσει μία γενεά ακόμη που επωφελήθηκε των συνθηκών και
σημείωσε δεύτερη πληθυσμιακή έκρηξη. Οι κορυφές που παρουσιάζουν τα P. neglectus και P.
similis, κουμπώνουν σαν παζλ μεταξύ τους, καθιστώντας ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο
υψηλού ιατρικού ενδιαφέροντος, αφού αυτά τα δύο είδη μπορούν πραγματικά ή δυνητικά να
μεταδώσουν λεϊσμανίαση στην Κρήτη. Ενώ τα θηλυκά και τα αρσενικά άτομα του P. similis
παρουσίασαν παρόμοια τάση, φαίνεται πως το 2012 τα θηλυκά παρουσίασαν πιο διακριτή
κορυφή τον Ιούνιο δίνοντας τελικά τον χαρακτήρα της συρρέουσας δίκορφης τάσης του
πληθυσμού (Γράφημα 4). Οι φλεβοτόμοι διαβιβαστές της Leishmania στην υπόλοιπη Ευρώπη,
αλλά και γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, εμφάνισαν παρόμοιες τάσεις. Το ίδιο είδος όμως,
μπορεί να εμφάνιζε διαφορετική τάση μεταξύ διαφορετικών περιοχών, ή ακόμη και στην ίδια
περιοχή μεταξύ διαφορετικών χρονικών περίοδων. Έτσι, στην Ισπανία το P. perniciosus εμφάνισε
συρρέουσα δίκορφη τάση (Alten et al., 2016; González et al., 2017), ενώ σε παλαιότερες έρευνες
εμφάνιζε καθαρή δίκορφη τάση, σύμφωνα με πηγές που αναφέρουν οι González et al. (2017).
Συρρέουσα δίκορφη τάση παρουσίασε και στην Ιταλία και την Κεντρική Πορτογαλία (Alten et al.
2016). Το P. arabicus που είναι διαβιβαστής της L. tropica (Cunze et al., 2019), ανάλογα με την
περιοχή εμφάνισε και μονοκόρυφη και δίκορφη τάση (Waitz et al., 2018). Το P. perfiliewi στη
Ρουμανία (Cazan et al., 2019), όπως και το P. sergenti στην ανατολική Γαλιλαία (Waitz et al., 2018)
εμφάνισαν μονοκόρυφη τάση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως το P. tobbi, που στην
Τουρκία παρουσίασε δίκορφη τάση, στη Νότια Κύπρο εμφάνισε τρίκορφη (Alten et al., 2016).
Καθαρή τρίκορφη τάση μεταξύ μηνιαίων συλλήψεων δεν έχει παρατηρηθεί ξανά. Οι κορυφές
δεν εμφανίστηκαν τους ίδιους μήνες σε όλες τις έρευνες εξαιτίας της πρώτης πληθυσμιακής
έκρηξης για λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Πάντα όμως υπήρχε ένα κενό τουλάχιστον 2
μηνών όπου παρατηρήθηκε δίκορφη τάση, σε συμφωνία με το P. neglectus στο Φόδελε. Από την
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άλλη φαίνεται πως όταν ένα είδος παρουσιάσει τρίκορφη τάση, το διάστημα μεταξύ των
πληθυσμιακών εκρήξεων μειώνεται στον ένα μήνα (Alten et al., 2016). Ο μικρός αριθμός
συλλήψεων των υπόλοιπων ειδών δεν επιτρέπει να βγει ασφαλές συμπέρασμα για την εποχιακή
τους διακύμανση, ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει το S. minuta και αυτό έγκειται στο διαφορετικό
πρότυπο που παρουσίασαν τα αρσενικά από τα θηλυκά άτομα. Το 2012, η πρώτη πληθυσμιακή
έκρηξη σημειώθηκε από τα αρσενικά τον Ιούλιο και τον επόμενο μήνα ακολούθησαν τα θηλυκά
(Γράφημα 5). Η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο φύλων είχε σαν αποτέλεσμα τη μη επιτυχή
συνύπαρξή τους, ώστε να σημειωθεί μια ακόμη διακριτή πληθυσμιακή έκρηξη, πριν οι
περιβαλλοντικές συνθήκες γίνουν δυσμενείς για την ύπαρξη μιας ακόμη γενεάς. Ο Σεπτέμβρης,
όπου υπήρχαν και τα δύο φύλα στους μέγιστους αριθμούς, ήταν ο μήνας στον οποίο
παρουσιάστηκε η μοναδική κορυφή του είδους για το 2012 (Γράφημα 2). Ενδιαφέρον
παρουσιάζει επίσης η τάση του S. minuta για το 2013. Στο Γράφημα 2 φαίνεται πως την τρίτη
χρονιά δειγματοληψίας, ολόκληρος ο πληθυσμός παρουσίασε κανονική κατανομή στο χρόνο,
κάτι που παρατηρήθηκε και στην Ισπανία (González et al., 2017). Μια πιο αναλυτική ματιά όμως
(Γράφημα 5), δείχνει πως αυτό οφείλεται στον τρόπο που σημειώθηκε η πληθυσμιακή έκρηξη
των αρσενικών και των θηλυκών ατόμων. Φαίνεται πως η κανονική κατανομή του είδους
συντίθεται από μία δίκορφη τάση των θηλυκών (Μάιος και Σεπτέμβριος), σε συνδυασμό με μια
συρρέουσα δίκορφη τάση των αρσενικών τους διαδοχικούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Και σε
αυτό το έτος, όπως στο 2012, φαίνεται πως οι κλιματολογικές απαιτήσεις των δύο φύλων στην
εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των ενήλικων ατόμων, είναι μάλλον διαφορετικές. Για
αυτό το λόγο θα ήταν ενδιαφέρον να καλλιεργηθεί το S. minuta στο εργαστήριο και να
διερευνηθεί η βιολογία του.
Στο σύνολό τους οι φλεβοτόμοι συλλέχθηκαν από αναμενόμενα ενδιαιτήματα, όπως
αναφέρεται στην Ενότητα 1.1.5. Όσον αφορά τις οικολογικές προτιμήσεις των ειδών που
συλλέχθηκαν στο Φόδελε, μπορούμε να τα χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες: 1. Στην πρώτη
κατηγορία ανήκουν τα δύο κυρίαρχα, τo P. neglectus και το P. similis. Και τα δύο είδη
συλλέχθηκαν και από τους δύο τύπους παγίδων, δηλαδή τις CDC και τις ST (Γράφημα 7 και
Γράφημα 8). Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή τους κάλυπτε ολόκληρη την περιοχή μελέτης και όχι
μεμονωμένα ενδιαιτήματα. Παρ’ όλα αυτά, έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στα ενδιαιτήματα που
φιλοξενούσαν οικόσιτα θηλαστικά και πτηνά και πιο συγκεκριμένα κουνέλια και όρνιθες, ενώ
αρουραίοι κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην περιοχή. Σκύλοι υπήρχαν επίσης σε κοντινή
απόσταση, οι ιδιοκτήτες των οποίων, δήλωσαν πως οι προηγούμενοι σκύλοι που είχαν,
προσβλήθηκαν από λεϊσμανίαση και πέθαναν. Παρόμοια προτίμηση σε ενδιαιτήματα έδειξαν οι
διαβιβαστές της L. infantum στην Ιταλία (Dantas-Torres et al., 2014). Το χαρακτηριστικό αυτών
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των ενδιαιτημάτων στην παρούσα έρευνα, ήταν η έντονη βλάστηση, τα πολλά σημεία που
μπορούσαν δυνητικά να παρέχουν προστασία στις φλεβοτόμους κατά τη διάρκεια της ημέρας
και η έντονη ανθρώπινη παρουσία σε πολύ κοντινή απόσταση. Οι Ivovic et al. (2010)
παρατήρησαν, πως τα άτομα P. neglectus που συνέλαβαν στο Φόδελε και καλλιέργησαν στο
εργαστήριο, δεν είχαν πρόβλημα να τραφούν τόσο από άνθρωπο, όσο και από όρνιθες και
κουνέλια. Για αυτό το λόγο το χαρακτήρισαν πιθανό «opportunistic feeder» στη φύση, που
τρέφεται από διάφορους σπονδυλωτούς ξενιστές. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το διαιτολόγιο
των φλεβοτόμων αποτελείται από ένα πλήθος σπονδυλωτών και δεν θα διστάσουν να
αναζητήσουν άλλη πηγή τροφής, αν μειωθεί η κύρια πηγή τροφής τους, όπως αναφέρεται στην
Ενότητα 1.1.7.4.2. Αξίζει να αναφερθεί, πως σε αυτές τις περιοχές ήταν επίσης μεγάλος ο αριθμός
των κουνουπιών, αλλά κυρίως των υπόλοιπων αιματοφάγων εντόμων που ανήκουν στην
κατηγορία των midges. 2. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το P. papatasi. Αυτό το είδος
συλλέχθηκε από τις περισσότερες παγίδες, φαίνεται όμως πως απέφυγε τις περιοχές που ήταν
πολύ κοντά σε κατοικήσιμα σπίτια (Εικόνα 19 και Γράφημα 9), αν δεν υπήρχε εμφανής πόλος
έλξης, όπως η παρουσία ζώων σε κοτέτσια και κουνελώνες. Το γεγονός πως σε σχέση με τα δύο
κυρίαρχα είδη, έδειξε μεγαλύτερη προτίμηση στις παγίδες ST, οι οποίες στήθηκαν στις ξερολιθιές
και τα εγκαταλελειμμένα σπίτια, δείχνει πως έχει λιγότερο έντονο ανθρωπόφιλο χαρακτήρα από
τα P. neglectus και P. similis. 3. Στην τρίτη κατηγορία οικολογικών προτιμήσεων στα πλαίσια
αυτής της διατριβής, ανήκει το S. minuta. Αν και η κατανομή του καλύπτει ολόκληρη την περιοχή
μελέτης, η πλειονότητα των ατόμων συλλέχθηκε από τις παγίδες ST (Γράφημα 12). Το
μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των παγίδων στήθηκε σε σημεία μακριά από τους ανθρώπους.
Δεδομένου ότι η κύρια πηγή τροφής του S. minuta είναι τα ερπετά, ήταν αναμενόμενο πως η
πλειονότητα θα πιαστεί σε αυτές τις παγίδες, δείχνοντας πως το είδος αυτό δεν είναι
ανθρωπόφιλο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παράσιτα που βρέθηκαν στις φλεβοτόμους. Πολλά άτομα,
κυρίως του είδους P. papatasi βρέθηκαν προσβεβλημένα από ακάρεα. Σε αντίθεση με το μικρό
ποσοστό προσβεβλημένων ατόμων στην παρούσα διατριβή, αναφέρεται στη βιβλιογραφία πως
τα ακάρεα μπορούν να προσβάλλουν ακόμη και το 43% του πληθυσμού των φλεβοτόμων (Lewis
and Macfarlane, 1981; Singh et al., 2014). Αξίζει να σημειωθεί πως στα πλαίσια του
προγράμματος EDENext, το 43% των φλεβοτόμων που συλλέχθηκαν το 2011 στην Κύπρο, από
την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου, παρασιτούνταν από παράσιτα της οικογένειας
Stigmaeidae (αδημοσίευτα δεδομένα). Η ύπαρξη 10 έως και 20 αποτυπωμάτων / άτομο, λόγω
των ακάρεων, δεν προκαλεί εντύπωση, αφού έχουν αναφερθεί ακόμη και 40 αποτυπώματα σε
ένα μόνο άτομο (Lewis and Macfarlane, 1981). Τα φυσικά χαρακτηριστικά των αποτυπωμάτων,
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καθώς και το σημείο στο οποίο εντοπίστηκαν, έρχονται σε συμφωνία με τα ευρήματα των
Martinez-Ortega et al. (1983) και Shehata and Baker (1996), που εντόπισαν στις φλεβοτόμους
παράσιτα της οικογένειας Stigmaeidae. Το P. papatasi έχει βρεθεί κι άλλες φορές να
παρασιτίζεται από εκπροσώπους της οικογένειας αυτής στις γειτονικές χώρες και συγκεκριμένα
από τα γένη Eustigmaeus και Stigmaeus (Majidi et al., 2019). Τα γένη αυτά έχουν ευρεία
εξάπλωση στην Ελλάδα (Stathakis et al., 2016; Stathakis et al., 2019).
Η κατανομή της φλεβοτόμου στην Ευρώπη τα επόμενα πενήντα χρόνια, αναμένεται να
διευρυνθεί προς όλες τις κατευθύνσεις (Trájer et al., 2013), όπως επίσης και να αυξηθεί η
περίοδος που τα ενήλικα άτομα παραμένουν ενεργά (Trájer et al., 2019). Ήδη σε εφτά χώρες των
Βαλκανίων, έχουν βρεθεί είδη που δεν είχαν αναφερθεί πρωτύτερα (Dvořák et al., 2020b). Τα P.
neglectus, P. similis και P. papatasi αναμένεται να εποικήσουν ολόκληρο τον ελληνικό χώρο
(Trájer et al., 2013). Τα δύο πρώτα, που προκαλούν το άμεσο ενδιαφέρον μας, λόγω της
εμπλοκής τους στη μετάδοση της λεϊσμανίασης, επέδειξαν μεγάλη πλαστικότητα στις
περιβαλλοντικές συνθήκες και κατ’ επέκταση τη μεγαλύτερη περίοδο ενεργοποίησης μεταξύ των
συλλεχθέντων ειδών. Η κυριαρχία τους τόσο σε αριθμό ατόμων, όσο και στην εμφάνισή τους
μέσα στο χρόνο, καθιστά σαφές πως μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν πρόβλημα για τη
δημόσια υγεία, ειδικά αν τα κρούσματα λεϊσμανίασης στους φορείς της νόσου (σκύλοι και
άνθρωποι για τη L. infantum, άνθρωποι για τη L. tropica) δεν αναφερθούν και δεν
αντιμετωπιστούν σωστά. Η γνώση που αποκτήθηκε για την περίοδο που παραμένουν ενεργά και
το χρονικό πρότυπο κατανομής που αποκαλύφθηκε, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη προτίμησή
τους για συγκεκριμένα ενδιαιτήματα, δίνει στα χέρια των αρμόδιων αρχών ένα πολύ σημαντικό
εργαλείο. Η αντιμετώπιση των φλεβοτόμων, πρέπει να ξεκινάει από τα μέσα της Άνοιξης και να
συνεχίζεται μέχρι και τα τέλη του Φθινοπώρου, δίνοντας έμφαση κυρίως το μήνα που
εμφανίζεται η πρώτη πληθυσμιακή έκρηξη, γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα είναι πιθανό να
δώσει μια δεύτερη, ακόμη μεγαλύτερη γενεά. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσει να διατηρηθεί ο
πληθυσμός τους σε χαμηλά επίπεδα, κάνοντας πιο εύκολο το έργο των δημόσιων λειτουργών
και των ιατρών. Η ξεκάθαρη προτίμηση των δύο ειδών σε οικόσιτα ζώα και η ευκολία με την
οποία μπορούν να τραφούν από διάφορα είδη, μέσα στα οποία και ο άνθρωπος, οδηγούν στη
σκέψη πως για λόγους δημόσιας υγείας δεν είναι καλή η πρακτική τα κοτέτσια και οι κουνελώνες
να βρίσκονται κοντά στα σπίτια. Τα ζώα αυτά αποτελούν πόλο έλξης αιματοφάγων εντόμων και
η τοποθέτησή τους μακριά από τα σπίτια σε αποστάσεις πολύ μεγαλύτερες από την πτητική
ικανότητα των φλεβοτόμων (σε κανονικές συνθήκες γύρω στα 500 μέτρα), μπορεί να μειώσει το
ποσοστό επαφής των τελευταίων με τους ανθρώπους, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες
μετάδοσης της λεϊσμανίασης. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η στοχευμένη και με σχέδιο
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καταπολέμηση των εντόμων με παγίδες και ψεκασμούς που θα παίξουν τον πρώτο ρόλο στη
μείωση του πληθυσμού τους γενικά. Μεμονωμένοι ψεκασμοί είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν
στην αντοχή των φλεβοτόμων στα συγκεκριμένα εντομοκτόνα, παρά στον έλεγχο του πληθυσμού
τους. Το Φόδελε, με τον έντονο αγροτικό του χαρακτήρα, προσφέρει πολλά σημεία για
καταφύγιο και αναπαραγωγή στις φλεβοτόμους. Τα ερειπωμένα σπίτια, οι αποθήκες με τα
στοιβαγμένα αντικείμενα και τα εκτεθειμένα κοτέτσια και κουνελώνες, προσφέρουν μια πλειάδα
οικοτόπων για την προστασία και αναπαραγωγή των εντόμων αυτών. Περαιτέρω μελέτες πάνω
στα είδη των φυτών που απωθούν τις φλεβοτόμους, θα βοηθούσαν στα μέτρα προστασίας. Ήδη
γνωρίζουμε πως η ρετσινολαδιά (Ricinuscommunis), η κάπαρη (Capparisspinosa) και το
Solanumluteum, φυτά που συναντάμε στην Ελλάδα, επιφέρουν το θάνατο στη Leishmania σε
ποσοστό >50% (Schlein and Jacobson, 1994), ενώ σε μια προσπάθεια να βρεθεί βιολογικός
τρόπος καταπολέμησης των φλεβοτόμων βρέθηκε πως τα Solanum jasminoides, Ricinus
communis, Bougainvillea glabra, μειώνουν το προσδόκιμο ζωής τους, όταν τραφούν από αυτά τα
φυτά (Sclein et al., 2001). Πρακτικές καταπολέμησης των φλεβοτόμων με βιολογικό τρόπο έχουν
επίσης προταθεί, με χρήση θηλαστικών ή αραχνιδίων (Wasserberg et al., 2011; Dinesh et al.,
2014).
Το P. papatasi δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο μετάδοσης της λεϊσμανίασης γιατί λείπoυν
τόσο από την Κρήτη, όσο και από την Ελλάδα, τα τρωκτικά που αποτελούν τη φυσική δεξαμενή
του παρασίτου και ανήκουν στα γένη Rhombomys, Psammomys και Meriones. Και τα τρία όμως
ανήκουν στην οικογένεια Muridae, μια οικογένεια με πολλούς αντιπροσώπους στην Ευρώπη και
κατ’ επέκταση στην Κρήτη. Ήδη γνωρίζουμε περιπτώσεις, στις οποίες όταν μειώθηκε ο
πληθυσμός του είδους που αποτελούσε τη φυσική δεξαμενή του παρασίτου, οι φλεβοτόμοι
άρχισαν να τρέφονται από άλλα είδη, καθιστώντας τα νέα φυσική δεξαμενή. Αυτό ακριβώς
συνέβη στην Ισπανία με τους λαγούς (Molina et al., 2014) και τα κουνέλια (Jiménez et al., 2014),
έναντι των σκύλων. Και άλλες κυνίδες όμως, όπως στην Ελλάδα οι αλεπούδες (Karayiannis et al.,
2015) και στη Σερβία τα τσακάλια (Cirović et al., 2014), αποτελούν παράλληλα με τους σκύλους
φυσική δεξαμενή της L. infantum. Ο υγειονομικός κίνδυνος λόγω του P. papatasi, δεν έγκειται
στη δυνητική μετάδοση της λεϊσμανίασης, αλλά κυρίως στους φλεβοϊούς που μπορεί να
μεταδώσει. Φλεβοϊούς μπορούν να μεταδώσουν και άλλα είδη φλεβοτόμων, όπως αυτά που
ανήκουν στο υπογένος Adlerius (εκπρόσωποί τους στην παρούσα έρευνα είναι τα P. simici και P.
creticus). Οι φλεβοϊοί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως
εγκεφαλίτιδα (Papa et al., 2014) και «sandfly fever» (Niklasson and Eitrem, 1985; Tufan et al.,
2013) και μεταξύ άλλων, απαντώνται και στην Ελλάδα και την Κύπρο (Koliou et al., 2008;
Alwassouf et al., 2016). Σοβαρά υπόψη θα πρέπει να ληφθεί, ότι από τους 1250 σκύλους στην
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Ελλάδα και 442 σκύλους στην Κύπρο που ελέγθχηκαν ορολογικά, το >50% είχαν αντισώματα για
τον ιό SFSV (Sandfly fever Sicilian virus), καθώς και αντισώματα για τους ιούς TOSV (Toscana virus)
και Arbia και Adana (ομάδα Salehabad) (Alwassouf et al., 2016). Η παρουσία αντισωμάτων σε
Ελλάδα και Κύπρο υποδεικνύει την ανάγκη για λήψη μέτρων προστασίας έναντι του P. papatasi.
Για την καταπολέμηση αυτού του είδους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως δεν είναι τόσο
ανθρωπόφιλο όσο τα P. neglectus και P. similis και επιδεικνύει διαφορετικές οικολογικές
προτιμήσεις.
Για την πρόληψη της σπλαχνικής λεϊσμανίασης στον άνθρωπο, κρίνεται απαραίτητο να
εξετάζονται ορολογικά οι σκύλοι (φυσική δεξαμενή της L. infantum) στην αρχή και στο τέλος της
περιόδου ενεργοποίησης του P. neglectus, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και να μην
αποτελούν πηγή μόλυνσης των φλεβοτόμων. Αξίζει να αναφερθεί πως στην Ελλάδα, όπου
υπάρχει πρόβλημα σπλαχνικής λεϊσμανίασης, υπάρχει επίσης και λεϊσμανίαση στους σκύλους.
Ο τουρισμός, αλλά και τα κύματα μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα πρέπει να μας
προβληματίσουν επίσης. Οι γιατροί πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κι άλλα στελέχη
Leishmania εκτός από αυτά των ειδών L. infantum και L. tropica. Στην περίπτωση της L. tropica
μάλιστα, αρκεί ένα μολυσμένο άτομο να έρθει σε επαφή με το P. similis ώστε να ξεκινήσει ένας
νέος κύκλος στην περιοχή, αφού η δερματική λεϊσμανίαση που προκαλεί η L. tropica
χαρακτηρίζεται ως ανθρωπονόσος. Αυτό το ενδεχόμενο δεν είναι απίθανο, αφού η εισαγωγή
καινούριου στελέχους L. tropica στην Κρήτη από μετανάστη είναι ήδη γνωστή (Ntais et al., 2014).
Παρομοίως, έχει αναφερθεί αύξηση των κρουσμάτων δερματικής λεϊσμανίασης, σε περιοχές
που συνορεύουν με τη Συρία (Alawieh et al., 2014), καθώς και εισαγωγή νέων στελεχών L. major,
L. tropica και L. donovani σε περιοχές που δεν υπήρχαν (Koltas et al., 2014; Antoniou et al., 2008,
2009a). Οι Tsirigotakis et al. (2018), βρήκαν πως το P. tobbi (διαβιβαστής της L. donovani στην
Κύπρο (Antoniou et al., 2008; 2009a; Mazeris et al., 2010) και την Τουρκία (Özbilgin et al., 2017)),
εξαπλώνεται στα νησιά που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία, τα οποία είναι οι πρώτοι αποδέκτες
των προσφύγων. Η εισαγωγή στα Δωδεκάνησα, στελεχών που δεν υπήρχαν, όπως συνέβη στην
Κρήτη, είναι επίσης πίθανη. Η μετανάστευση δεν είναι η μόνη οδός ανταλλαγής πληθυσμών στην
οποία μπορεί να μεταδοθεί λεϊσμανίαση μεταξύ δύο απομακρυσμένων περιοχών. Ο Πόλεμος
του Κόλπου είναι μια γνωστή περίπτωση, όπου άλλοι Αμερικανοί στρατιώτες γύρισαν πίσω με
δερματική και άλλοι με σπλαχνική λεϊσμανίαση (Fulco et al., 2000). Το ίδιο συμβαίνει και κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες με τον τουρισμό, όπου οι άνθρωποι θα μολυνθούν στις ενδημικές στη
λεϊσμανίαση χώρες και τα συμπτώματα θα εκδηλωθούν όταν βρίσκονται ήδη στις χώρες τους
(Crowe et al., 2014; Dvořák et al., 2020b). Στην περίπτωση που η χώρα από την οποία έρχονται,
έχει τους κατάλληλους ξενιστές (έντομα και θηλαστικά), δεν αποκλείεται ένας νέος κύκλος
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λεϊσμανίασης σε εκείνη την περιοχή. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους οι γιατροί πρέπει να είναι
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κι άλλα στελέχη Leishmania εκτός από αυτά των ειδών L. infantum
και L. tropica.
Όσον αφορά τη λεϊσμανίαση στους σκύλους, την πενταετία 2005 – 2009, το 24,6% των
σκύλων που εξετάστηκαν ήταν οροθετικοί στη λεϊσμανίαση, ένα ποσοστό που σε κάποιες
περιοχές μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 76,5% (Christodoulou et al., 2012). Σε μια πιο
πρόσφατη έρευνα στην ανατολική Κρήτη, στην οποία εξετάστηκαν σκυλιά που βρίσκονταν σε
τέσσερα καταφύγια, το ποσοστό αυτών που είχαν αντισώματα έναντι στη L. infantum, άγγιζαν
το 25,2% (Hofmann et al., 2019). Ο λόγος που προτάθηκε να εξετάζονται ορολογικά όλοι οι
σκύλοι στην αρχή και στο τέλος της περιόδου ενεργοποίησης των φλεβοτόμων, είναι γιατί δεν
εμφανίζουν συμπτώματα όλοι οι σκύλοι που είναι φορείς της λεϊσμανίασης (Ntais et al., 2013).
Οι σκύλοι έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των Κρητικών. Δεν φιλοξενούνται μόνο ως οικόσιτα
ζώα. Πολλοί χρησιμεύουν επίσης ως φύλακες κοπαδιών, αλλά και ως κυνηγόσκυλα. Ο καλύτερος
τρόπος αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης στους σκύλους είναι η πρόληψη. Αυτή μπορεί να
επιτευχθεί σε έναν ικανοποιητικό βαθμό με τα διαθέσιμα εμβόλια (Calzetta et al., 2020), αλλά
και με τη χρήση διάφορων εντομοαπωθητικών, όπως περιλαίμια (Scalibor, Seresto κτλ) και
αμπούλες (Advantix, Exspot κτλ) (Ribeiro et al., 2018). Για την αντιμετώπιση της νόσου σε ήδη
μολυσμένους σκύλους χρησιμοποιούνται κυρίως τέσσερεις δραστικές ουσίες (αλλοπουρινόλη,
αμφοτερικίνη Β, άλατα του αντιμονίου και μιλτεφοσίνη) και οι συνδυασμοί τους (Ribeiro et al.,
2018). Η έρευνα παρ’ όλα αυτά για νέα εμβόλια και θεραπευτικά σχήματα συνεχίζεται, όπως η
χρήση φαρμάκων βασισμένα σε μέταλλα με τρόπο που να μην είναι τοξικά στα κύτταρα του
ξενιστή (Caballero et al., 2014), αλλά και η χρήση των φλουοροκινολονών, με θετικά
αποτελέσματα (Pineda et al., 2017).
Όταν η θεραπεία είναι ανεπιτυχής είναι δυνατόν να εξελιχθεί ο πληθυσμός των παρασίτων
σε ένα πληθυσμό με μεγαλύτερη αντοχή στα φάρμακα (ανθεκτικότητα). Δεδομένου πως σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου, όπου εμφανίζονται ανθεκτικά στελέχη σε
σκύλους, εμφανίζονται αντίστοιχα ανθεκτικά στελέχη και σε ανθρώπους, ίσως να είμαστε
μάρτυρες της γεωγραφικής εξάπλωσης της αντοχής του παρασίτου στα φάρμακα (Tsirigotakis et
al., 2016). Το αποτέλεσμα της ανάπτυξης και εξάπλωσης της αντοχής στα φάρμακα είναι η
αποδυνάμωση των διαθέσιμων θεραπευτικών σχημάτων (Ponte-Sucre et al., 2017). Το γεγονός
αυτό, εγείρει ένα μεγάλο ερώτημα: Τι γίνεται όταν η θεραπεία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς και
μεταδοθεί το παράσιτο σε άλλον οργανισμό; Τι γίνεται όταν συμβεί αυτό κατά τη διάρκεια της
θεραπείας; Η θεραπεία θα δημιουργήσει ανθεκτικά παράσιτα με επίκτητο τρόπο και αυτό είναι
μία γνώση που ήδη έχουμε από τους Messaritakis et al. (2013). Πάνω σε αυτό το ερώτημα
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στήθηκε το δεύτερο μέρος της διατριβής. Η επίκτητη αντοχή, δηλαδή, που θα αποκτήσει το
παράσιτο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα διατηρηθεί ως μνήμη όταν συνεχίσει τον κύκλο
ζωής του ή όχι;
Για να εξεταστεί αυτό το ερώτημα, έπρεπε πρώτα να αποκλειστούν κάποιες παράμετροι
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Για αυτό το λόγο, τα
παράσιτα που επιλέχθηκαν από την τράπεζα του εργαστηρίου, έπρεπε να περάσουν ξανά από
θηλαστικό ξενιστή και στη συνέχεια να γίνει το πείραμα της αντοχής, ώστε να προσομοιαστεί με
όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο το μοντέλο που υπάρχει στη φύση. Όπως αναφέρεται στην
ενότητα 3.2.1, τα στελέχη που επιλέχθηκαν αρχικά, ήταν ισομοιρασμένα σε ανθεκτικά και
ευαίσθητα. Αυτά, για να χρησιμοποιηθούν στην πειραματική διαδικασία, έπρεπε πρώτα να
αποψυχθούν και να καλλιεργηθούν. Η εκ νέου μέτρησή τους με κυτταρομετρία ροής, έδειξε πως
όλα τα στελέχη που ήταν ευαίσθητα, αύξησαν την αντοχή τους. Στα στελέχη που ήταν ανθεκτικά,
δεν παρατηρήθηκε κάποιο πρότυπο. Είναι γνωστό πως η τεχνική της κατάψυξης χρησιμοποιείται
ως μέθοδος για την αποφυγή της μείωσης της μολυσματικότητας των στελεχών από τις
συνεχόμενες in vitro ανακαλλιέργειες (Sacks and Melby, 2015). Η μολυσματικότητα του
παρασίτου όμως, δεν συνδέεται με την αντοχή του στα φάρμακα. Από την παρούσα διατριβή,
διαφαίνεται η τάση, πως η κατάψυξη βοηθάει ένα στέλεχος να γίνει πιο ανθεκτικό, αν αυτό
εμφανίζει χαμηλή τιμή «slope α». Για να μιλήσουμε όμως για πρότυπο, χρειάζονται δεδομένα
από πολύ περισσότερα στελέχη, ώστε αυτή η υπόθεση να μπορεί να στηριχθεί στατιστικά
σημαντικά. Το γεγονός, πως σε κάθε βήμα που μετρήθηκε η αντοχή της Leishmania (κατάψυξη –
απόψυξη, πέρασμα μέσα από κύτταρα THP-1, πέρασμα μέσα από ποντίκια Rag 1-), επέδειξε και
διαφορετική αντοχή, βάσει της κυτταρομετρίας ροής, αποδεικνύει την εξαιρετική πλαστικότητα
που χαρακτηρίζει αυτό το παράσιτο και επισφραγίζει εκ των υστέρων την επιλογή αυτή.
Μέσα στο θηλαστικό, τα κυριότερα όργανα που θα προσβάλλει η Leishmania, είναι το
ήπαρ και ο σπλήνας (Esch and Petersen, 2013). Το διάστημα των δύο εβδομάδων είναι αρκετό
για να φτάσει το παράσιτα και στα δύο όργανα (Mendes Costa et al., 2019). Ο τροπισμός που
εμφανίζει σε αυτά τα όργανα και κυρίως στον σπλήνα, επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα,
όπου η πιθανότητα εμφάνισης παρασίτων από καλλιέργεια σπλήνα άγγιξε το 100%, ενώ από
καλλιέργεια ήπατος το 10%. Πειράματα που έχουν γίνει σε ποντίκια τύπου BALB/c, για τον
τροπισμό της L. infantum στα εσωτερικά όργανα, έχουν δείξει πως ανεξαρτήτως στελέχους, το
ήπαρ είναι το πρωταρχικό όργανο που δέχεται μεγάλα παρασιτικά φορτία, με την πλάστιγγα
υπέρ του σπλήνα να κλίνει, με ραγδαία κλιμάκωση, σε ύστερο στάδιο και συγκεκριμένα μετά την
21η ημέρα από τη μόλυνση (Sulahian et al., 1997). Στην παρούσα διατριβή η θανάτωση των
ποντικιών έγινε τη 15η ημέρα στον πρώτο κύκλο πειραμάτων (χωρίς τη χορήγηση θεραπείας) και
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την 30η ημέρα στον δεύτερο κύκλο πειραμάτων (με τη χορήγηση θεραπείας). Το γεγονός πως και
στους δύο κύκλους, ο σπλήνας ήταν το όργανο από το οποίο ανακτήθηκαν τα παράσιτα σχεδόν
στο 100% των καλλιεργειών, υποδεικνύει πως τα συγκεκριμένα στελέχη i) εμφάνισαν τροπισμό
στον σπλήνα από την αρχή ή ii) αν τα δύο όργανα προσβλήθηκαν σε δύο φάσεις, τότε το
παρασιτικό φορτίο μεταφέρθηκε από το ήπαρ στον σπλήνα σε πολύ πιο σύντομο διάστημα από
αυτό που παρατήρησαν οι Sulahian et al. (1997). Οι μέρες που χρειάστηκαν για να εμφανιστούν
τα πρώτα παράσιτα Leishmania, σε γενικές γραμμές δεν παρουσίασαν μεγάλη απόκλιση μεταξύ
των καλλιεργειών από τα δέκα ποντίκια. Το GD154 ήταν τόσο επιθετικό, ώστε τα δύο από τα τρία
ποντίκια, στα οποία ενοφθαλμίστηκε, απεβίωσαν την έβδομη μέρα, χωρίς πρωτύτερα να
εμφανίσουν κάποια συμπτώματα. Το πείραμα επαναλήφθηκε, αλλά και πάλι οι καλλιέργειες από
αυτή τη δοκιμή δεν απέδωσαν. Το GD155 προκάλεσε, στα ποντίκια που μόλυνε, πιο διακριτή
ηπατοσπληνομεγαλία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, καθώς επίσης και δερματικές βλάβες. Το
GD154 είχε χαρακτηριστεί ως ανθεκτικό, ενώ το GD155 ευαίσθητο (Πίνακας 7). Τα υπόλοιπα
ποντίκια που μολύνθηκαν από τα άλλα οχτώ στελέχη, δεν παρουσίασαν εμφανή κλινική εικόνα.
Φαίνεται πως η κλινική εικόνα που θα παρουσιάσει ο οργανισμός που θα μολυνθεί από το
παράσιτο, δεν εξαρτάται από την αντοχή του τελευταίου. Η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί σε
άλλους λόγους, όπως η μολυσματικότητα και η ένταση του παρασιτισμού των στελεχών, για τις
οποίες δεν υπήρχαν στοιχεία σε αυτή τη φάση. Σε συνθήκες in vitro, φαίνεται πως τα ευαίσθητα
στελέχη αναπτύσσονται γρηγορότερα από τα ανθεκτικά (Agnew et al., 2001), δίνοντας την
εντύπωση πως ακολουθούν r- και k- στρατηγική αντίστοιχα. Αυτή η αναζήτηση όμως δεν
υπάγεται στα πλαίσια του ερωτήματος αυτής της διατριβής.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως μετά την ανάκτηση από τα ποντίκια, μειώθηκε η
αντοχή των παρασίτων στο 70% των περιπτώσεων, όπως μετά την απόψυξη είχε αυξηθεί επίσης
στο 70% των περιπτώσεων, χωρίς όμως απόλυτη αντιστοιχία. Για ακόμη μια φορά,
αποδεικνύεται η πολυπλοκότητα του παρασίτου, αφού σε αυτή τη φάση αντέδρασε ανάποδα
και όλα τα ανθεκτικά παράσιτα εμφάνισαν μειωμένη αντοχή. Αυτό που γνωρίζουμε για τη L.
infantum, είναι πως αποκαθίσταται η μολυσματικότητά της μετά από διαφοροποίηση στην
αμαστιγωτή της μορφή (Moreira et al., 2012). Όπως ακριβώς υποστηρίχθηκε για την απόψυξη
των παρασίτων, έτσι και εδώ, για να διακριθεί κάποιο πρότυπο χρειάζονται δεδομένα από πολύ
περισσότερα στελέχη, ώστε αυτή η υπόθεση να μπορεί να στηριχθεί στατιστικά σημαντικά. Το
γεγονός πως στη μία περίπτωση παρεμβάλλεται θηλαστικός ξενιστής, ενώ στην άλλη δεν
υπάρχει καθόλου ξενιστής, περιπλέκει τα πράγματα, αφού ίσως οι εναλλαγές της αντοχής των
παρασίτων να μην εξαρτώνται από την αλληλεπίδρασή τους με άλλους οργανισμούς, αλλά από
ενδογενείς παράγοντες ή από συνδυασμό και των δύο. Αυτή η πολυπλοκότητα παρουσιάζει
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ενδιαφέρον και θα έπρεπε να μελετηθεί διεξοδικότερα και μάλιστα ύστερα από έναν
συνεχόμενο κύκλο ψύξης – απόψυξης και περάσματος στον θηλαστικό ξενιστή.
Το γονιδίωμα της Leihsmania αποτελείται από 32 Mb και περισσότερα από 8300 γονίδια
οργανωμένα σε 36 χρωμοσώματα (Winckler et al, 1996; Ivens et al., 2005, Peacock et al., 2007).
Αν και στην αρχή θεωρούνταν πως είναι διπλοειδές, τελικά φαίνεται πως ο κανόνας είναι η
ανευπλοϊδία (Laffitte et al., 2016). Μέσα σε έναν πληθυσμό παρασίτων μπορούν να
παρατηρηθούν διάφορα πρότυπα ανευπλοϊδίας (Lachaud et al., 2014; Carnieli et al., 2018). Το
φαινόμενο αυτό ονομάζεται μωσαϊκή ανευπλοϊδία, τονίζει την πλαστικότητα που παρουσιάζει
το παράσιτο σε επίπεδο γονιδιώματος και αντικατροπτρίζει την ευελιξία που μπορεί να
παρουσιάσει σε συνθήκες πίεσης (Lachaud et al., 2014; Laffitte et al., 2016; Ponte-Sucre et al.,
2017). Όταν η πίεση προέρχεται από τα φάρμακα, πολλαπλά γονίδια συμμετέχουν συνεργιστικά,
ώστε να προσδώσουν αντοχή στη Leishmania, δείχνοντας πως είναι ένα φαινόμενο
πολυπαραγοντικό (Frézard et al., 2014). Για αυτό το λόγο άλλος συνδυασμός φαρμάκων είναι
βέλτιστος στην Ινδία, άλλος στην Ανατολική Αφρική και άλλος στη Μεσόγειο και τη Νότια
Αμερική (Sundar and Singh, 2016). Μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, οι
μεταλλάξεις που έχουν συμβεί στο γονιδίωμα των αντίστοιχων πληθυσμών Leishmania, μπορεί
να είναι τέτοιες που να τους προσδίδουν διαφορετικό φαινότυπο (Decuypere et al., 2012),
γεγονός που να οδηγεί στην ομαδοποίησή τους ανάλογα με την περιοχή (Segatto et al., 2012).
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πάντα πως σε μία περιοχή θα υπάρχει ένας μόνο πληθυσμός με
συγκεκριμένο γενετικό προφίλ. Οι μεταλλάξεις που θα συμβούν λόγω αντίστασης στα φάρμακα,
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το γενετικό υπόβαθρο των παρασίτων και θα μπορούσαν να
οδηγήσουν τελικά στη δημιουργία διακριτών πληθυσμών στην ίδια περιοχή (Decuypere et al.,
2012). Ανάλογα με το φάρμακο που χρησιμοποιείται, διαφορετικά γονίδια μπορεί να βρεθούν
κάτω από επιλεκτική πίεση και να προσδώσουν αντοχή, ενώ η απουσία τους να κάνει τα
παράσιτα ευαίσθητα στο συγκεκριμένο φάρμακο (Laffitte et al., 2016; Carnieli et al., 2018). Το
γεγονός ότι μπορεί να γίνει σάρωση του γενετικού υλικού της Leishmania και να βρεθούν αυτές
οι περιοχές, οδηγεί σε ένα νέο κόσμο στη σχεδιάση των φαρμάκων – στόχων (Decuypere et al.,
2012; Laffitte et al., 2016).
Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που παρατηρείται επίσης στη φύση, είναι όταν δύο
είδη Leishmania είναι συμπάτρια σε μία περιοχή να μην αποκλείεται ο υβριδισμός μεταξύ τους,
αφού μπορούν να προσβάλλουν ταυτόχρονα τον ίδιο οργανισμό. Υβριδισμός έχει παρατηρηθεί
μεταξύ των L. donovani και L. tropica στη Σρι Λάνκα (Lypaczewski et al., 2020), μεταξύ των L.
donovani και L. major στο Σουδάν και την Αιθιοπία (Hamad et al., 2011), αλλά και μεταξύ των L.
infantum και L. major στην Πορτογαλία (Ravel et al., 2006). Η δημιουργία υβριδίου L. infantum
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και L. major παρατηρήθηκε και από τους Romano et al. (2014) και έλαβε χώρα μέσα στη
φλεβοτόμο σε πειραματικές συνθήκες. Ο υβριδισμός μεταξύ διαφορετικών ειδών Leishmania
μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στην παθολογία της ασθένειας που προκαλούν (Lypaczewski et
al., 2020), δυσχεραίνοντας το έργο των ιατρών. Το αποτέλεσμα του υβριδισμού μπορεί να είναι
ακόμη και η απόκτηση αντοχής στα φάρμακα (Romano et al., 2014). Εκτός από τις περιπτώσεις
υβριδισμού, οποιοσδήποτε παράγοντας μπορεί να προκαλέσει stress στη Leishmania, θα έχει ως
αποτέλεσμα μεταλλάξεις, οι οποίες ποικίλουν από αλλαγές ενός μόνο νουκλεοτιδίου (Cojean et
al., 2012), έως ακόμη και ολόκληρες δομικές αλλαγές στο χρωμοσωμικό DNA των παρασίτων
(Frézard et al., 2014; Laffitte et al., 2016). Και οι δύο τύποι μεταλλάξεων μπορούν να
δημιουργήσουν παράσιτα ανθεκτικά στα φάρμακα. Η εξαιρετική πλαστικότητα που παρουσιάζει
η Leishmania καθιστά σαφές, πως ο αρχικός πληθυσμός μπορεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα να μεταλλαχθεί σε έναν τελείως διαφορετικό πληθυσμό, με διαφορετικά
χαρακτηριστικά και διαφορετικά πρότυπα ανάπτυξης και μολυσματικότητας. Αυτό το
χαρακτηριστικό κάνει πολύ δύσκολο το έργο του επιστημονικού κόσμου, όχι μόνο στην
αντιμετώπιση αλλά και στην κατανόηση των μηχανισμών αντίστασης του παρασίτου απέναντι
στα φάρμακα. Στη φύση, ο μηχανισμός προσαρμογής στις περιβαλλοντικές συνθήκες είναι μια
διαδικασία που απαιτεί βάθος χρόνου και περιλαμβάνει κυρίως αλλαγές στον αριθμό των
γονιδίων (Bussoti et al., 2018). Η καλλιέργεια της Leishmania in vitro όμως, προκαλεί τη γρήγορη
εξέλιξη του πληθυσμού σε σχέση με αυτόν που υπήρχε στον ξενιστή, με αποτέλεσμα να ευνοηθεί
εκείνος ο υποπληθυσμός που μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα στις νέες συνθήκες, δηλαδή
στο θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας (Croft et al., 2006). Στην in vitro καλλιέργεια, εν αντιθέσει
με τη φύση, συμβαίνουν ολόκληρες χρωμοσωμικές αλλαγές και μάλιστα σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα (Bussoti et al., 2018), με τις αλλαγές στον αριθμό των βάσεων ή των γονιδίων
να συμβαίνουν αργότερα (Ponte-Sucre et al., 2017). Αυτό είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό που
καθιστά δύσκολο το έργο του ιατρικού κόσμου. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να
μειωθεί η πιθανότητα να αλλάξει η γενετική σύσταση των στελεχών που χρησιμοποιήθηκαν στην
παρούσα διατριβή, το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ όλων των χειρισμών και των
μετρήσεων, ήταν το ελάχιστο δυνατό και τα παράσιτα δεν ξεπερνούσαν τη δεύτερη
ανακαλλιέργεια. Από την άλλη, στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν και θηλαστικοί ξενιστές, ώστε
να προσομοιαστούν οι συνθήκες που συναντά η Leishmania στη φύση. Από τα αποτελέσματα,
παρατηρήθηκε διαφορά στον τρόπο που αντέδρασαν τα στελέχη του πειράματος στην
εφαρμογή Glucantime®, όσον αφορά τη σύγκριση αυτών που αναπτύχθηκαν in vitro με αυτά που
αναπτύχθηκαν in vivo.
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Κατά την προσπάθεια επαγωγής της αντοχής της προμαστιγωτής μορφής σε υγρό
θρεπτικό μέσο, χρησιμοποιήθηκαν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις Glucantime®, σε σύγκριση με
τη θεραπεία που δίνεται στον θηλαστικό ξενιστή. Παρ’ όλα αυτά δεν κατέστη δυνατό να
ολοκληρωθεί το πείραμα, γιατί έπαιρνε πολύ χρόνο και συνήθως η καλλιέργεια έπρεπε να
τερματιστεί για άλλους λόγους, όπως η μόλυνση με βακτήρια. Το Glucantime® σε φυσικές
συνθήκες δίνεται ως θεραπεία για να καταπολεμήσει την αμαστιγωτή μορφή της Leishmania και
όχι την προμαστιγωτή. Έρευνες έχουν δείξει πως σε αυτή τη μορφή, τα άλατα του πεντασθενούς
αντιμονίου δεν επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα (Austrup et al., 2014). Τα μακροφάγα
παίζουν σημαντικό ρόλο στην τοξικότητα του φαρμάκου, πιθανόν επειδή το μεταβολίζουν
(Murray et al., 1993; Sereno et al., 1998; Escobar et al., 2001). Αν ολοκληρωνόταν το
συγκεκριμένο πείραμα, θα φαινόταν το άμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής Glucantime® στο
παράσιτο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει άλλος οργανισμός και χωρίς να περάσει σε άλλο στάδιο
του κύκλου ζωής του, χάνοντας όμως την προσομοίωση σε φυσικές συνθήκες.
Το στέλεχος που επιλέχθηκε για επαγωγή της αντοχής της αμαστιγωτής μορφής μέσα στον
θηλαστικό ξενιστή (κύτταρα THP-1 και ποντίκια τύπου Rag 1-) παρουσίασε ένα πολύ σημαντικό
χαρακτηριστικό. Και τις δύο φορές που αποψύχθηκε, για να χρησιμοποιηθεί εν τέλει στο
πείραμα της αντοχής, εμφάνισε αυξημένη αντοχή ακολουθώντας τον άτυπο κανόνα που, όπως
αναφέρθηκε, χρήζει περαιτέρω διερεύνηση και στατιστικής επιβεβαίωσης. Όταν απομονώθηκε,
ύστερα από την πρώτη μόλυνση των ποντικιών, εμφάνισε ξανά αυξημένη αντοχή. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα, να γίνει το πείραμα της αντοχής σε ένα ανθεκτικό και όχι ευαίσθητο στέλεχος. Αυτή
είναι μια ανησυχητική ένδειξη, που κάνει ακόμη πιο απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση των
στελεχών της Leishmania, με συνεχείς εναλλαγές κατάψυξης ή/και περάσματος σε θηλαστικούς
ξενιστές, ώστε να καταλάβουμε αν υπάχει κάποιο πρότυπο στην αντοχή που επιδεικνύουν.
Η χρήση δύο μοντέλων οργανισμών (κύτταρα THP-1 και ποντίκια τύπου Rag 1-) για τη
μελέτη της αντοχής της L. infantum στα φάρμακα, επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ τους, καθώς και
την διεξαγωγή κάποιων σημαντικών συμπερασμάτων. Η χρήση των αλάτων του πεντασθενούς
αντιμονίου (Glucantime®), αναγκάζει τον πληθυσμό των παρασίτων να εξελιχθεί σε ανθεκτικό,
σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό στον οποίο δεν εφαρμόζεται αυτή η επιλεκτική πίεση. Στην
περίπτωση μάλιστα, που ο οργανισμός που φιλοξενεί τη L. infantum είναι θηλαστικό, όπως
συμβαίνει και στη φύση, η χρήση του Glucantime® μπορεί να δημιουργήσει ακόμη πιο ανθεκτικό
στέλεχος, σε σχέση με το αρχικό. Αυτό σημαίνει πως αν προσβληθεί ένας οργανισμός από
λεϊσμανίαση, σε περίπτωση που δεν του χορηγηθεί θεραπεία και συνεχίσει το παράσιτο τον
κύκλο ζωής του, θα χάσει μέρος της ικανότητάς του να εκρέει το φάρμακο, οπότε και θα
χαρακτηριστεί πιο ευαίσθητο σε σύγκριση με το αρχικό. Εάν όμως δοθεί θεραπεία με
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Glucantime®, είναι απαραίτητο αυτή να ολοκληρωθεί γιατί εάν δεν συμβεί, τότε στην ουσία θα
δημιουργηθεί ένας πληθυσμός με μνήμη στο Glucantime® και όταν μολύνει τον επόμενο
οργανισμό, θα είναι πιο ανθεκτικός σε σχέση με τον αρχικό. Αυτό μας κάνει να ξανασκεφτούμε
και να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο λήψης θεραπείας για την αντιμετώπιση της νόσου.
Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής διακόπτει τη θεραπεία επειδή αισθάνεται καλύτερα, ή
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ιδιοκτήτης αποφασίζει να διακόψει τη θεραπεία του σκύλου του,
μπορούν να αποδειχτούν κρίσιμες στη δημιουργία ανθεκτικών στελεχών Leishmania. Τα
τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στην αντοχή έναντι των αλάτων του
πεντασθενούς αντιμονίου (Ponte-Sucre et al., 2017). Νέα σκευάσματα από διάφορες δραστικές
ουσίες χρησιμοποιούνται παράλληλα για την αντιμετώπιση της σπλαχνικής λεϊσμανίασης στον
άνθρωπο (Pérez-Victoria et al., 2006; Seifert, 2011; Ponte-Sucre et al., 2017), ενώ σε κάποιες
περιοχές που τα παράσιτα είναι πιο ανθεκτικά, όπως η Ινδία (Perry et al., 2011), το θεραπευτικό
σχήμα περιλαμβάνει συνδυασμούς δραστικών ουσιών (Sundar and Singh, 2016; Goyal et al.,
2019). Το γεγονός όμως ότι ανάλογα με τη δραστική ουσία μπορεί να εκφραστούν και
διαφορετικές πρωτεΐνες που θα προσδώσουν αντοχή στο παράσιτο δείχνει πως ακόμη και σε
αυτή την περίπτωση η αντιμετώπισή του δεν είναι απλή υπόθεση. Ενδεικτικό είναι το
παράδειγμα των πρωτεϊνών που εκφράζονται στη χρήση αλάτων του πεντασθενούς αντιμονίου
(Messaritakis et al., 2013) και αυτών που εκφράζονται στη χρήση της hexadecyl phosphocholine
(Pérez-Victoria et al., 2006). Νέες δραστικές ουσίες πολλά υποσχόμενες μπαίνουν στη φαρέτρα
των ιατρών έναντι της λεϊσμανίασης, με αποτελέσματα αρκετά ενθαρρυντικά, όπως η
φεξινιδαζόλη (Sundar and Singh, 2016) και ολόκληρες ομάδες φαρμάκων βασισμένες σε ουσίες
όπως η νιτροϊμιδαζόλη, η οξαβορόλη, η αμινοπιραζόλη, αλλά και σε αναστολείς του
πρωτεασώματος και της κινάσης CRK-12 της Leishmania (Seifert, 2011; Alves et al., 2018).
Εκτός από τον ρυθμό εκροής («slope α»), παρατηρήθηκε ένα δεύτερο πολύ σημαντικό
μέγεθος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη της αντοχή της Leishmania στα φάρμακα.
Αυτό είναι η ποσότητα του φαρμάκου που έχει εισχωρήσει στο παράσιτο τη χρονική στιγμή
μηδέν (FVI). Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η εισροή και η εκροή του φαρμάκου λαμβάνουν χώρα
από δύο διαφορετικά συστήματα αντλιών. Η εισροή λαμβάνει χώρα μέσω της διαμεμβρανικής
υδροπορίνης AQP-1 (Gourbal et al., 2004), ενώ η εκροή από τους ABC μεταφορείς (Wyllie et al.,
2004) (Εικόνα ………………………..). Η αλληλεπίδραση αυτών των συστημάτων αντλιών, καθορίζει
και την ποσότητα Rhod-123 που έχει εισέλθει μέσα στο κύτταρο τη χρονική στιγμή μηδέν κατά
τις μετρήσεις. Το γεγονός πως στα παράσιτα στα οποία εφαρμόστηκε Glucantime®, υπάρχει
μεγαλύτερη ποσότητα Rhod-123 τη δεδομένη χρονική στιγμή, μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως
με την αύξηση της αντοχής τους επηρεάστηκε η έκφραση και των δύο συστημάτων. Σε αυτό το
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συμπέρασμα κατέληξαν και οι Pérez-Victoria et al. (2006), που μελέτησαν την αντοχή ανθεκτικών
στελεχών L. donovani με χρήση του Miltefosine®. Πράγματι, φάνηκε από τα αποτελέσματα, πως
ειδικά στα παράσιτα που μόλυναν τα κύτταρα THP-1, υπήρξε ισχυρή θετική συσχέτιση του FVI
με το «slope α» και κατ’ επέκταση των δύο συστημάτων αντλιών. Από τα αποτελέσματα των
Tsirigotakis et al. (2016), φαίνεται πως η συσχέτιση αυτή συναντάται τόσο στα παράσιτα που
απομονώνονται από σκύλους, όσο και σε αυτά που απομονώνονται από ανθρώπους. Η
διαδικασία πιθανόν χρονικά να έλαβε χώρας ως εξής: Οι AQP1 ενεργοποιήθηκαν και
υπερεκφράστηκαν πρώτες, εισάγοντας τη Rhod-123 μέσα στο κύτταρο. Στη συνέχεια
υπερεκφράστηκαν οι ABC μεταφορείς εξάγοντας τη Rhod-123. Οι Callahan et al. (1994)
υποστήριξαν πως στη L. major τα ανθεκτικά στελέχη δείχνουν αυτό τον φαινότυπο λόγω
μειωμένης εισροής του φαρμάκου και όχι λόγω αυξημένης εκροής του, αυτό όμως δεν ισχύει
στη L. infantum (Messaritakis et al., 2013) και φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή και στα παρόντα
αποτελέσματα. Οι Rai et al. (2013), που έλεγξαν την έκφραση των AQP1 πρωτεΐνών σε ευαίσθητα
και ανθεκτικά στελέχη L. donovani, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως στα ανθεκτικά η έκφραση
των AQP1 πρωτεϊνών ήταν μικρότερη. Μείωση της δραστικότητας της AQP-1 στα ανθεκτικά
παρατηρήθηκε σε διάφορα είδη Leishmania και άλλες φορές, όχι όμως σε όλες τις περιπτώσεις
(Marquis et al., 2005; Maharjan et al., 2008). Τα ανθεκτικά φαίνεται πως έχουν περισσότερα
μόρια AQP-1 από τα ευαίσθητα (Maharjan et al., 2008), δεν έχει όμως παρατηρηθεί αύξηση του
αριθμού των μορίων αυτών, ύστερα από επαφή με το αντιλεϊσμανιακό φάρμακο (Marquis et al.,
2005). Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η τελευταία έρευνα έγινε σε συνθήκες in vitro, με
απευθείας έκθεση του προμαστιγωτού στη δραστική ουσία, συνθήκες δηλαδή που απέχουν από
αυτό που συναντάει η Leishmania στη φύση. Όσον αφορά τις ABC πρωτεΐνες, είναι ήδη γνωστό
πως στα ανθεκτικά στελέχη υπάρχουν σε περισσότερα αντίγραφα σε σχέση με τα ευαίσθητα και
μάλιστα παρουσία φαρμάκου αυξάνονται σε αριθμό, αυξάνοντας έτσι την εκροή του φαρμάκου
από το παράσιτο (Messaritakis et al., 2013). Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις έρευνες, καθώς και
τα στοιχεία από τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής, που αύξηση της εισροής του
φαρμάκου, φαίνεται η αναγκαιότητα να εξεταστεί η έκφραση και των δύο συστημάτων
πρωτεΐνών πιο λεπτομερώς, έτσι ώστε να φανεί η αλληλεπίδρασή τους στο χρόνο.
Το γεγονός πως δεν υποστηρίζονται στατιστικά σημαντικά όλες οι διαφορές που
παρατηρήθηκαν, δε μπορεί να αναιρέσει το γεγονός πως η ποσότητα της Rhod-123 που υπήρχε
μέσα στο παράσιτο, ήταν μεγαλύτερη σε όλα τα στελέχη στα οποία εφαρμόστηκε η πίεση με
Glucantime®. Εδώ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δράση της βεραπαμίλης. Η εισαγωγή της
έπαιξε σημαντικό ανασταλτικό ρόλο στα ανθεκτικά παράσιτα, αφού ανέκοψε την εκροή της
Rhod-123 από το κύτταρο, με αποτέλεσμα να σημειώσουν «slope β» < «slope α». Το ίδιο
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παρατηρήθηκε και από τους Tsirigotakis et al. (2016), που έλεγξαν 275 στελέχη διαφόρων ειδών
Leishmania (L. infantum, L. tropica, L. donovani) απομονωμένων τόσο από ανθρώπους, όσο και
από σκύλους από Ελλάδα και Κύπρο. H συνδυαστική δράση της βεραπαμίλης με το
αντιλεϊσμανιακό φάρμακο, θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκου να μείνει
μέσα στο παράσιτο για περισσότερο χρόνο. Η ανασταλτική δράση της βεραπαμίλης έχει
αναφερθεί κι άλλες φορές (Sauvage et al., 2009; Shokri et al., 2012; Messaritakis et al., 2013;
Austrup et al., 2014), ενώ οι Rai et al. (2013) παρατηρούν πως στα ανθεκτικά παράσιτα η
επίδρασή της είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στα ευαίσθητα. Τα ευαίσθητα στελέχη εκρέουν το
φάρμακο με πολύ αργό ρυθμό, έτσι η χρήση ενός ανασταλτικού παράγοντα δεν θα έχει τόσο
μεγάλο αντίκτυπο, όπως στα ανθεκτικά στελέχη. Σε φυσικές συνθήκες είναι κρίσιμο να
παραμείνει το κυτταροτοξικό φάρμακο μέσα στο παράσιτο σε μεγάλη ποσότητα για πολύ χρόνο.
Έτσι στο σχεδιασμό νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι
δύο ομάδες αντλιών. Σε ένα ιδανικό θεραπευτικό σχήμα, οι πρωτεΐνες AQP-1 θα
υπερεκφράζονται, ενώ οι ABC πρωτεΐνες θα υποεκφράζονται ή θα ανασταλλεί η δράση τους.
Είναι πολύ σημαντικό όμως να κατανοηθούν πλήρως οι μηχανισμοί με τους οποίους αντιστέκεται
η Leishmania στη θεραπεία, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τόσο την παρατήρηση του
φαινοτύπου (π.χ. αριθμός και δραστικότητα των αντλιών που συμμετέχουν στην εισροή – εκροή
του φαρμάκου) όσο και του γονοτύπου του παρασίτου (π.χ. αλλαγές στο DNA) (Croft et al., 2006).
Τα τελευταία χρόνια κάνουν την εμφάνισή τους πολλά γονίδια, που κάθε ένα από αυτά
συνδέεται με την αντοχή της Leishmania σε διαφορετική δραστική ουσία. Οι συχνές και
συνεχόμενες μεταλλάξεις που αλλάζουν το γενετικό προφίλ του παρασίτου σε φυσικές και
εργαστηριακές συνθήκες, οδηγούν σε έναν κόσμο πολλά υποσχόμενο όσον αφορά το σχεδιασμό
νέων φαρμάκων, αλλά παράλληλα δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το λιγότερο πολύπλοκο
πρωτεϊνικό μοντέλο εισροής – εκροής στην αντιμετώπιση της λεϊσμανίασης.
Όταν θέλουμε να μελετήσουμε διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την αμαστιγωτή
μορφή της Leishmania στη φύση, το καλύτερο μοντέλο δεν είναι ούτε η in vitro καλλιέργειά της
σε προμαστιγωτή μορφή, ούτε σε αμαστιγωτή μέσα σε κύτταρα THP-1, τα οποία καλλιεργούνται
επίσης in vitro. Αυτό σίγουρα βρίσκει ερφαρμογή στην έρευνα της δράσης των αλάτων του
πεντασθενούς αντιμονίου απέναντι στη Leishmania. Μέσα στον θηλαστικό ξενιστή ένα πλήθος
παραγόντων και διεργασιών επηρεάζουν τη δράση του πεντασθενούς αντιμονίου,
συμπεριλαμβανόμενων των Τ-κυττάρων και των κυτοκινών (Murray, 2001). Στο ζωικό κύτταρο το
πεντασθενές αντιμόνιο θα αναχθεί σε τρισθενές, με τη βοήθεια θειολών που παρέχει ο
θηλαστικός ξενιστής, ή θα εισέλθει μέσα στο παράσιτο, όπου τότε με τη βοήθεια των θειολών
θα γίνει η αναγωγή (Ferreira et al., 2003; Frézard et al., 2001). Στο μοντέλο των μακροφάγων από
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την άλλη, το πεντασθενές αντιμόνιο θεωρείται καθαρά λεϊσμανιοκτόνο χωρίς να επηρεάζεται
από τίποτα (Ouellete et al., 2004). Το καλύτερο μοντέλο λοιπόν μοντέλο, είναι ο θηλαστικός
ξενιστής που προσομοιάζει όσο το δυνατόν καλύτερα το περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσεται
το παράσιτο στη φύση και τα συμπεράσματα μπορούν να είναι πιο ασφαλή. Αυτό φάνηκε από
τη σύγκριση των δύο μοντέλων οργανισμών που χρησιμοποιήθηκαν και από τη διαφορετική
απόκριση της Leishmania στο κάθε ένα (Γράφημα 14).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Μόλυνση κυττάρων THP-1 με παράσιτα Leishmania spp
1. Προετοιμασία καλλιέργειας Leishmania 4 ημέρες πριν από το πείραμα χωρίς την
προσθήκη ουρίας. Πρέπει τα παράσιτα να βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς
την παρουσία συσσωματωμάτων.
2. Προετοιμασία καλλιέργειας THP-1 κυττάρων 4 ημέρες πριν από το πείραμα.
3. Μέτρηση του αριθμού των παρασίτων με την Thomas slide με αραίωση 1:10 σε Formol
10% (2,7ml Formaldehyde 37% + 7.3ml RPMI) και εν συνεχεία 1:2 σε Trypan Blue,
καθώς και των κυττάρων THP-1 σε αραίωση 1:2 σε Trypan Blue για να σιγουρευτούμε
ότι λιγότερο του 10% είναι νεκρό.
4. Προσαρμογή τους ώστε στις καινούριες φλάσκες που θα δημιουργηθούν η αναλογία
κυττάρων THP-1 ανά παράσιτα να είναι 1:10.
5. Φυγοκέντρηση των προσαρμοσμένων στον επιθυμητό αριθμό κυττάρων και παρασίτων
στις 1500rpm/ 10min και ανασύσταση των ιζημάτων σε RPMI-1640.
6. Επώαση στις 37oC για 24 ώρες, 5% CO2, χρόνος ικανός για να ολοκληρωθεί η μόλυνση.
7. Τοποθέτηση της καλλιέργειας σε επικλινή θέση για να κατακάτσουν τα μολυσμένα
THP-1 και απομάκρυνση του υπερκείμενου, οπότε και των προμαστιγωτών μορφών
Leishmania που πιθανών να υπάρχουν ακόμα ελεύθερες στην καλλιέργεια
8. Ανασύσταση του ιζήματος σε φρέσκο RPMI-1640
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2. Μόλυνση ποντικιών Rag1- με παράσιτα Leishmania spp
1. Προετοιμασία καλλιέργειας Leishmania 4 ημέρες πριν από το πείραμα χωρίς την
προσθήκη ουρίας. Πρέπει τα παράσιτα να βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς
την παρουσία συσσωματωμάτων.
2. Την ημέρα της μόλυνσης, πλύση της καλλιέργειας 1500rpm/ 10 min (λίγο φρένο) με
PBS pH7,2.
3. Μέτρηση του αριθμού των παρασίτων με την Thomas slide με αραίωση 1:10 σε Formol
10% (2,7ml Formaldehyde 37% + 7.3ml RPMI) και εν συνεχεία 1:2 σε Trypan Blue, για να
σιγουρευτούμε ότι λιγότερο του 10% είναι νεκρό.
4. Προσαρμογή του αριθμού των παρασίτων και ανασύσταση με φυσιολογικό ορό, ώστε
να υπάρχουν 2 x 107 παράσιτα / ml.
5. Στο ζωοτροφείο όπου κρατούνται τα ποντίκια, ενοφθαλμισμός των παρασίτων
ενδοπεριτοναϊκά με 107 παράσιτα με χρήση ενέσεων ινσουλίνης.
6. Χρόνος επώασης μέσα στα ποντίκια ορίστηκαν οι 15 ημέρες.
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3. Επαγωγή αντοχής Leishmania
i. Ελεύθερη προμαστιγωτή μορφή της Leishmania sp σε καλλιεργητικό υλικό RPMI-1640
1. Προετοιμασία καλλιέργειας Leishmania 4 ημέρες πριν από το πείραμα χωρίς την
προσθήκη ουρίας. Πρέπει τα παράσιτα να βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς
την παρουσία συσσωματωμάτων.
2. Μέτρηση του αριθμού των παρασίτων με κυτταρομετρητή με αραίωση 1:10 σε Formol
10% (2,7ml Formaldehyde 37% + 7.3ml RPMI) και εν συνεχεία 1:2 σε Trypan Blue για να
σιγουρευτούμε ότι λιγότερο του 10% είναι νεκρό και προσαρμογή του σε
~5x106/φλάσκα 5ml.
3. Θα δημιουργηθούν τέσσερεις φλάσκες για κάθε στέλεχος. Η μία θα λειτουργήσει ως
control, ενώ οι άλλες τρεις είναι αυτές στις οποίες θα εισάγεται κάθε μέρα
Glucantime®:
Φλάσκα 1: Παράσιτα σε καλλιεργητικό υλικό
Φλάσκα 2,3,4: Παράσιτα σε καλλιεργητικό υλικό + Glucantime®
4. Παρασκευή της αραίωσης του Glucantime® και εισαγωγή 25μl αραίωσης/ml
καλλιέργειας, που σημαίνει 125μl για κάθε 5ml καλλιέργειας. Οι αραιώσεις του
Glucantime® έχουν ως εξής:
a: 3.2ml RPMI + 6.3μl Glucantime®
b: 3.2ml RPMI + 12.5μl Glucantime®
c: 3.2ml RPMI + 25μl Glucantime®
d: 3.2ml RPMI + 50μl Glucantime®
e: 3.2ml RPMI + 100μl Glucantime®
5. Επώαση στους 26oC για όλη την διάρκεια του πειράματος
6. Αλλαγή και προσθήκη φρέσκου καλλιεργητικού υλικού και του φαρμάκου στα κύτταρα
κάθε ημέρα. Στην επόμενη αραίωση Glucantime® θα προχωράμε κάθε φορά που ο
πληθυσμός των παρασίτων παύει να πέφτει σε ποσοστό ≥50% του αρχικού πληθυσμού,
εφόσον αυτή η μείωση προέρχεται από το φάρμακο
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ii. Αμαστιγωτή μορφή Leishmania spp μέσα σε κύτταρα THP-1
1. Μόλυνση των κυττάρων THP-1 με παράσιτα, όπως ορίζεται στο τμήμα 1 του
παραρτήματος.
2. Ανασύσταση των μολυσμένων κυττάρων THP-1 σε 6 φλάσκες με φρέσκο RPMI-1640. Οι
τρεις από αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως Control ενώ στις άλλες τρεις θα εισαχθεί
Glucantime® σε συγκέντρωση 90μM, ώστε να επαχθεί η αντοχή στα παράσιτα.
3. Αλλαγή και προσθήκη φρέσκου καλλιεργητικού υλικού και φαρμάκου στα κύτταρα
κάθε μέρα, σύμφωνα με τον αρχικό τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι φλάσκες.
4. Η διαδικασία συνεχίζεται επί 5 ημέρες και τα κύτταρα επωάζονται στους 37oC , 5% CO2
5. Την 6η ημέρα τα κύτταρα μεταφέρονται στους 26oC και παραμένουν για 24 ώρες,
χρόνος ικανός να βγουν τα παράσιτα από τα κύτταρα και να μετατραπούν ξανά σε
προμαστιγωτές.
6. Την 7η ημέρα αφήνονται οι φλάσκες σε επικλινή θέση για να κατακάτσουν τα κύτταρα
THP-1 και συλλέγεται το υπερκείμενο που περιέχει τα προμαστιγωτά Leishmania spp.
7. Φυγοκέντρηση του υπερκείμενου 1500rpm/10min και ανασύστασή του σε φρέσκο
καλλιεργητικό υλικό RPMI-1640. Όταν η καλλιέργεια έρθει σε εκθετική φάση, θα είναι
έτοιμη να μετρηθεί η αντοχή της με κυτταρομετρία ροής.
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iii. Αμαστιγωτή μορφή Leishmania spp μέσα σε ποντίκια Rag11. Μόλυνση των ποντικιών Rag1-, όπως αναφέρεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος. Για
κάθε στέλεχος Leishmania infantum θα χρησιμοποιηθούν 6 ποντίκια. Τα 3 χρησιμεύουν
ως Control και στα άλλα 3 θα εφαρμοστεί Glucantime®.
2. Με το πέρας των 15 ημερών ξεκινάει η θεραπεία με Glucantime®, το οποίο δίνεται
κάθε μέρα επί 15 ημέρες σε συγκέντρωση 120mg/kg σώματος. Η θεραπεία δίνεται
ενδοπεριτοναϊκά με τη βοήθεια ενέσεων ινσουλίνης.
3. Την επόμενη ημέρα από το τέλος της θεραπείας, θανάτωση των ποντικιών σε στείρες
συνθήκες και λήψη του ήπατος και του σπλήνα τους.
4. Ξέπλυμα των οργάνων 2 x PBS pH7,2 και 1 x RPMI, τεμαχισμός τους και παρασκευή
καλλιεργειών 2 από το ήπαρ και 1 από το σπλήνα.
5. Επώαση στους 26οC
6. Από τη στιγμή που θα εμφανιστούν παράσιτα και ύστερα από 2 ανακαλλιέργειες (ώστε
να έχει καθαρίσει η καλλιέργεια από τυχόντα υπολείμματα ιστού), αφήνονται τα
παράσιτα να φτάσουν στην εκθετική τους φάση (4 ημέρες σε φρέσκο καλλιεργητικό
υλικό χωρίς ούρα), ούτως ώστε να είναι έτοιμες για μέτρηση της αντοχής τους με
Κυτταρομετρία Ροής.
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4. Μέτρηση της αντοχής της Leishmania spp με χρήση κυτταρομετρίας
ροής
1. Φυγοκέντρηση 5 ml καλλιέργειας Leishmania στις 1500 rpm / 10 min.
2. Ανασύσταση ιζήματος σε 1 ml PBS (pH 7,5) και μεταφορά του σε σωληνάριο τύπου eppendorf.
3. Πλύση x3 με PBS στις 1500 rpm / 5 min και ανασύσταση ιζήματος σε 1 ml PBS.
4. Μέτρηση παρασίτων Leishmania με διάλυμα Formaldehyde 10% στην πλάκα Thomas
5. Υπολογισμός του όγκου που θα δώσει 2x106 παράσιτα / 1 ml PBS.
6. Προετοιμασία 4 σωληνάριων τύπου eppendorf που θα περιέχουν 2x106 παράσιτα και 1 ml
συνολικό όγκο (μέσα σε παρένθεση η σήμανση του κάθε φιαλιδίου):
i.

Παράσιτα & διάλυμα PBS (Μ.Π.)

ii.

Παράσιτα & διάλυμα PBS (Μ.Π.)

iii.

Παράσιτα & διάλυμα PBS & 10 μl διαλύματος Rh 123 (Rh)

iv.

Παράσιτα & διάλυμα PBS & 10 μl διαλύματος Rh 123 (Rh+V)

7. Επώαση φιαλιδίων για 45 min στους 26 ± 1οC σε σκοτεινό θάλαμο
8. Φυγοκέντρηση στις 1500 rpm / 5 ml και ανασύσταση σε 1 ml PBS θερμοκρασίας 4οC.
9. Πλύση x2 με PBS (4oC) στις 2000 rpm / 5 min.
10. Ανασύσταση, ως εξής (και τηρώντας πάντα την αντιστοιχία των φιαλιδίων καθ’ όλη τη
διάρκεια του πειράματος):
i.

(Μ.Π.) → 1 ml PBS

ii.

(Μ.Π.) → 1 ml PBS

iii.

(Rh) → 1 ml PBS

iv.

(Rh+V) → 990,5 ml PBS + 9,5 μl Verapamil (το φάρμακο προστίθεται στο χρόνο 0
λεπτά της κυτταρομετρίας)

11. Προετοιμασία 4 φιαλιδίων τύπου Ria που θα περιέχουν:
i.

200 μl PBS & 200 μl (Μ.Π.) παράσιτα (μέτρηση μόνο στο χρόνο: 0 λεπτά)

ii.

194 μl PBS & 200 μl (Μ.Π.) παράσιτα & 6 μl PI (μέτρηση μόνο στο χρόνο: 0 λεπτά)

iii.

194 μl PBS & 200 μl (Rh) παράσιτα & 6 μl PI

iv.

194 μl PBS & 200 μl (Rh+V) παράσιτα & 6 μl PI

12. Κυτταρομετρία στους χρόνους: 0, 30, 60, 90 και 120 min.
13. Συνέχιση της επώασης σε όλη τη διάρκεια της κυτταρομετρίας
* Παρασκευή διαλύματος PI:
α) Διάλυση 1 mg PI σε 1 ml WFI

β) Αραίωση 1,5 μl PI σε 100 μl PBS

** Παρασκευή διαλύματος Rh 123:
α) Διάλυση 2,5 mg Rh 123 σε 100 μl Ethanol 100% β) Αραίωση 1 μl Rh 123 σε 1600 μl PBS
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