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Ενώσεις που επιταχύνουν την έκδυση (molting accelerating compounds, MACs) ή
αγωνιστές εκδυσόνης
Οι ενώσεις MAC ενεργούν ως εντομοκτόνα προκαλώντας μια πρόωρη, θανατηφόρο έκδυση
στα έντομα-στόχους. Επειδή οι ενώσεις MAC μπορούν να επάγουν την έκδυση σε πολύ
χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε σύγκριση με τη φυσική ορμόνη, την 20-υδροξυ-εκδυσόνη
(20Ε), και δεν αποβάλλονται αποτελεσματικά από το σώμα του εντόμου, το έντομο
παραμένει εγκλωβισμένο στη διαδικασία της έκδυσης και πεθαίνει λόγω αφυδάτωσης και
στέρησης τροφής.

Για την ανίχνευση των ενώσεων MAC αναπτύχθηκε ένα σύστημα που βασίζεται στην
ενεργοποίηση ενός ευαίσθητου στην εκδυσόνη γονιδίου αναφοράς σε κυτταρικές σειρές
εντόμων (1) και χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο μιας συλλογής από περισσότερες των 200
ενώσεων διβενζοϋλυδραζίνης (
2). Η δραστικότητα των ενώσεων που
αποδείχθηκαν πιο δραστικές κατά τη σάρωση αυτή επιβεβαιώθηκε σε δοκιμές τοξικότητας
σε προνύμφες της φυτοφάγου κάμπιας της Μεσογείου,
Spodoptera
littoralis
(
3
).

Συστήματα ανίχνευσης αγωνιστών εκδυσόνης ή ενώσεων MAC αναπτύχθηκαν για είδη που
ανήκουν στα λεπιδόπτερα (3), τα δίπτερα (4), τα κολεόπτερα (5,6) και τα οστρακόδερμα (7
,8
). Πρόσφατα παρατηρήθηκε ισχυρή δραστικότητα των ενώσεων διβενζοϋλυδραζίνης σε
δοκιμές τοξικότητας έναντι προνυμφών του κουνουπιού που προκαλεί ελονοσία (Anopheles
gambiae) (
9
).
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