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Περίληψη 

Το αρθρόποδο παράσιτο Dermanyssus gallinae αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα παράσιτα των 

αυγοπαραγωγών ορνίθων όπου μέσω της αιμομυζητικής του δράσης ευθύνεται για οικονομικές απώλειες 

231 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στην Ευρώπη, (μείωση αυγοπαραγωγής και ποιότητας των αυγών, υψηλή 

νοσηρότητα, θνησιμότητα). Επιπλέον, το άκαρι μεταφέρει σημαντικούς παθογόνους μικροοργανισμούς 

(βακτήρια όπως Salmonella gallinarum, Escherichia coli, και ιούς όπως ο avian influenza A virus) οι οποίοι 

προσβάλλουν τα πτηνά. Στην Ευρώπη, τα ποσοστά προσβολής των εκτροφών αυγοπαραγωγών ορνίθων με 

D. gallinae υπερβαίνουν το 80% (Ελλάδα 100%) και αυξάνονται συνεχώς. Tο D. gallinae έχει αναπτύξει 

γρήγορα αντοχή σε ακαρεοκτόνα φάρμακα (πυρεθροειδή, οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά κ.α.) όπως 

διαπιστώνεται στις ελληνικές εκτροφές με αποτέλεσμα να απειλείται η βιωσιμότητά τους. Στόχοι της 

παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της διασποράς του D. gallinae σε ελληνικές εκτροφές ορνίθων 

αυγοπαραγωγής (30 βιομηχανικές και 50 οικόσιτες), η μελέτη της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών 

στο D. gallinae, η ταυτοποίηση απλοτύπων του D. gallinae, ο καθορισμός των παραγόντων επικινδυνότητας 

(risk factors) με τη χρήση ερωτηματολογίου και η in vitro αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

νανοσωματιδίων Ag (AgNPs) για την καταπολέμησή του. Κατά τη δειγματοληψία θα συμπληρώνεται 

ερωτηματολόγιο με στοιχεία ιστορικού της εκτροφής. Tα ακάρεα θα συλλεχθούν από εκτροφές σε περιοχές 

με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, με τη χρήση ειδικών παγίδων. Αφού ταυτοποιηθούν 

μορφολογικά, θα χρησιμοποιηθούν για in vitro βιοδοκιμές (AgNPs σε διάφορες συγκεντρώσεις και 

μάρτυρες) και μικροβιολογικές εξετάσεις (καλλιέργεια με εκλεκτικό υπόστρωμα). Επιπλέον ορισμένος 



αριθμός ακάρεων θα τοποθετηθεί μέσα σε πλαστικούς περιέκτες με 70% αλκοόλη για περαιτέρω μοριακή 

ανάλυση (παθογόνα, απλότυποι και φυλογένεση) με PCR, ενισχύοντας το μιτοχονδριακό γονίδιο COI. Η 

απομόνωση του DNA των παρασίτων θα γίνει με τη χρήση εμπορικού kit. 
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Abstract 

The arthropod parasite Dermanyssus gallinae is currently one of the most important parasites of laying hens 

and through its blood-sucking action, it is responsible for financial losses of 231 million euros per year in 

Europe, (reduced egg production and egg quality, high morbidity, mortality). In addition, the mite carries 

important pathogens (bacteria such as, Salmonella gallinarum, Escherichia coli, and viruses such as avian 

influenza A virus) which infect birds. In Europe, the infestation rates of laying hen farms with D. gallinae 

exceed 80% (Greece 100%) and continue to increase. D. gallinae has quickly developed resistance to 

acaricidal drugs (pyrethroids, organophosphates, carbamates, etc.) as observed in Greek farms, thus 

threatening their viability. The research aims to investigate the spread of D. gallinae in Greek farms of laying 

hens (30 industrial and 50 domestic), study the presence of pathogenic microorganisms in D. gallinae, 

identify haplotypes of D. gallinae, determinate risk factors using a questionnaire and the in vitro evaluation 

of the effectiveness of Ag nanoparticles (AgNPs) to control it. During sampling, a questionnaire will be 

completed with data on farm history. Mites will be collected from farms in areas with variable climatic 

conditions, using special traps. Once morphologically identified, they will be used for in vitro bioassays 

(AgNPs at various concentrations and controls) and microbiological examinations (cultivation with a 

selective substrate). A certain number of mites will be placed in plastic containers with 70% alcohol for 

further molecular analysis (pathogens, haplotypes, and phylogenesis) by PCR, amplifying the mitochondrial 

COI gene. Isolation of parasitic DNA will be completed using a commercial kit. 


