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ABSTRACT 

 

Control of Aedes aegypti, the principal vector of dengue virus, by using 

insecticides has led to resistance throughout the world. Previous studies have shown 

that permethrin resistance in selected PMD-R strain of Ae. aegypti from Chiang Mai, 

Thailand, was associated with a homozygous mutation in the knockdown resistance 

(kdr) gene and other mechanisms. In this study, the metabolic mechanism of 

resistance of this strain was compared to the PMD strain which is susceptible to 

permethrin. The permethrin susceptibility of larvae was determined by dose-response 

bioassay. Two synergists, namely piperonyl butoxide (PBO) and bis-(4-nitrophenyl)-

phosphate (BNPP), were also added to determine if the resistance is conferred by 

oxidase or esterase enzymes, respectively. The LC50 value for PMD-R (25.42 ppb) 

was ~25-fold higher than for PMD (1.02 ppb). The LC50 was reduced 3.03-fold in 

PMD-R and 2.27-fold in PMD when the oxidase inhibitor (PBO) was added, but little 

or no reduction was observed in the presence of BNPP, indicating that oxidase 
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enzymes play an important role in resistance. However, the LC50 previously observed 

in the heterozygous mutation form was reduced ~8-fold, indicating that metabolic 

resistance is inferior to kdr. The levels of cytochrome P450 (P450) extracted from 

fourth instar larvae were similar in both strains and were about 2.3-fold greater in 

microsomal fractions than in crude supernatant and cytosol fractions. Microsome 

oxidase activities were determined by incubation with each of three substrates, i.e., 

permethrin, phenoxybenzyl alcohol (PBOH) and phenoxybenzaldehyde (PBCHO), in 

the presence or absence of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), 

nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+), PBO, and BNPP. It is known that 

hydrolysis of permethrin produces PBOH which is further oxidized to PBCHO by 

alcohol dehydrogenase (ADH) and then to phenoxybenzoic acid (PBCOOH) by 

aldehyde dehydrogenase (ALDH). When incubated with permethrin, a small amount 

of PBCOOH was detected in both strains (about 1.1-1.2 nmole/min/mg protein), 

regardless of the addition of NADPH. The addition of PBO resulted in about 70% and 

50% reduction of PBCOOH in PMD and PMD-R, respectively. The addition of BNPP 

reduced PBCOOH about 50% and 35% in PMD and PMD-R, respectively. Using 

PBOH as substrate increased PBCOOH ~16-fold and ~40-fold in PMD and PMD-R, 

respectively. Using PBCHO as substrate increased PBCOOH ~26-fold and ~50-fold 

in PMD and PMD-R, respectively. The addition of NADPH, and particularly NAD+, 

increased the level of PBCOOH. Together, the results have indicated the presence of a 

metabolic mechanism involving P450, ADHs, and ALDHs in both PMD and PMD-R 

strains, with greater enzyme activity in the latter.  
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การควบคุมยุงลาย Aedes aegypti พาหะนําเช้ือไวรัสเดงกี่โดยการใชสารเคมีฆาแมลง ทํา
ใหเกิดการดื้อตอสารเคมีข้ึนท่ัวโลก จากการศึกษาท่ีผานมาถึงกลไกการดื้อตอเพอรเมธรินในยุงลาย
สายพันธุ PMD-R จากจงัหวัดเชียงใหม พบวามีความสัมพันธกับการกลายพันธุแบบจับคูเหมือน 
(homozygous) ของ kdr (knockdown resistance) ยนี และมีกลไกอ่ืนรวม ในการศึกษาคร้ังนี้
ไดเปรียบเทียบเมแทบอลิซึมตอการยอยสลายเพอรเมธรินในยุงลายสายพันธุ PMD-R กับสายพันธุ 
PMD ซ่ึงไวตอเพอรเมธริน โดยการวดัระดับความไวตอเพอรเมธรินของลูกน้ําโดยวิธี dose-

response bioassay และใสสาร piperonyl butoxide (PBO) และ bis-(4-nitrophyenyl)-

phosphate (BNPP) เพื่อทดสอบดูวากลไกการดื้อเกี่ยวของกับเอนไซมออกซิเดสหรือเอสเทอรเรส
ตามลําดับ  พบวาคา LC50 ของสายพันธุ PMD-R (25.42 ppb) สูงกวาสายพันธุ PMD (1.02 

ppb) ประมาณ 25 เทา เม่ือเติม PBO คา LC50 ของสายพันธุ PMD-R ลดลง 3.03 เทา และของสาย
พันธุ PMD ลดลง 2.27 แตพบการเปล่ียนแปลงนอยมากเม่ือเติม BNPP แสดงวาเอนไซมออกซิเดส 
มีบทบาทสําคัญตอการดื้อเพอรเมธริน อยางไรก็ตามในการศึกษาท่ีผานมาคา LC50 ของยุงท่ีมี kdr 

ยีนแบบจับคูตาง (heterozygous) ลดลงประมาณ 8 เทาแสดงวากลไกการดื้อโดยเมแทบอลิซึม มี
ประสิทธิภาพดอยกวา จากการวัดปริมาณไซโตโครม พี 450 ท่ีสกัดจากลูกน้ํายุงระยะท่ีส่ีของยุงท้ัง
สองสายพันธุพบวามีปริมาณพอๆกัน โดยมีในสวนไมโครโซมมากกวาสวนสกดัหยาบและ ไซโท
ซอล 2.3 เทา สารสกัดไมโครโซมจึงถูกนํามาศึกษาการทํางานของเอนไซมออกซิเดสตอการ
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เมแทบอลิซึมเพอรเมธรินในหลอดทดลองโดยใหทําปฏิกิริยากับสารเพอรเมธริน, phenoxybenzyl 

alcohol (PBOH) และ phenoxybenzaldehyde (PBCHO) กับการเติมหรือไมเติม 
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), nicotinamide adenine 

dinucleotide (NAD+), PBO และ BNPP เนื่องจากเปนท่ีรูกันวากระบวนการเมแทบอลิซึมเพอร
เมธรินในข้ันแรกจะถูกไฮโดรไลซิสได PBOH และถูกออกซิไดซตอโดยเอนไซมแอลกอฮอล ดี
ไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase, ADH) ได PBCHO และ phenoxybenzoic acid 

(PBCOOH) โดยเอนไซมแอลดีไฮดดีไฮโดรจีเนส (aldehyde dehydrogenase, ALDH)  
 ผลการศึกษาพบวาเม่ือบมเพอรเมธรินกับไมโครโซมแลววัดผลิตผลจากการเมแทบอลิซึม 
(PBCOOH) พบวายงุท้ังสองสายพันธุยอยสลายเพอรเมธรินไดเพียงเล็กนอย (1.1-1.2 

nmol/min/mg protein) ไมวาจะมี NADPH หรือไมก็ตาม เม่ือเติม PBO พบวา PBCOOH 
ลดลง 70% และ 50% ในยุงลายสายพนัธุ PMD และ PMD-R และเม่ือเติม BNPP พบวา 
PBCOOH ลดลง 50% และ 35% ในยุงลายสายพันธุ PMD และ PMD-R ตามลําดับ เม่ือใช 
PBOH เปนสารต้ังตนพบวาเอนไซมจากสารสกัดไมโครโซมสามารถยอยสลายไดดีกวาเม่ือใช
เพอรเมธรินเปนสารต้ังตน โดยวดั PBCOOH ไดมากข้ึน 16 และ 40 เทาในยุงลายสายพันธุ PMD 
และ PMD-R เชนเดยีวกับเม่ือใช PBCHO เปนสารต้ังตนสามารถวัด PBCOOH ไดมากข้ึน 26 
และ 50 เทาในยุงลายสายพนัธุ PMD และ PMD-R ตามลําดับ เม่ือเติมตัวเรงปฎิกริิยา NADPH 
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง NAD+ พบวาสามารถเรงกระบวนการเมแทบอลิซึมไดมากข้ึน จากผล
การศึกษาคร้ังนี้กลาวไดวาเอนไซมไซโตโครม พี 450, แอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนส และแอลดีไฮดดี
ไฮโดรจีเนสเกีย่วของกับกระบวนการเมแทบอลิซึมเพอรเมธรินในยุงลายท้ังสองสายพันธุ แตการ
ยอยสลายเกิดข้ึนมากกวาในสายพันธุ PMD-R 


