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τα ευρήµατα άξια εµπιστοσύνης. Κριτήρια για παρουσία-
ση δεδοµένων ιατροδικαστικής εντοµολογίας σε µια δίκη θα 
πρέπει να: α) είναι επαληθεύσιµα, β) έχουν γνωστό ποσοστι-
αίο ή αναλογικό δείκτη λάθους γ) να είναι αποδεκτά από την Ι

Iατροδικαστική εντοµολογία είναι η επιστή-
µη που ασχολείται µε την αναζήτηση αποδείξεων εγκληµα-
τολογικών πράξεων µέσα απο την παρουσία εντόµων στο 
χώρο του εγκλήµατος. Σε µεταθανάτιες συνθήκες, η µέχρι 
πρότινος συµβιωτική του µικροβιο-
χλωρίδα ενός ζωικού οργανισµού, αρ-
χίζει να µεταβολίζει πρωτεΐνες, λιπί-
δια και υδατάνθρακες ως ενεργειακές 
πηγές δηµιουργώντας αέρια και υγρά 
υποπροϊόντα προσέλκυσης εντόµων 
ώστε τα τελευταία να διατραφούν και 
να αναπαραχθούν πάνω σε αυτό. Με 
βάση τα παραπάνω, η ιατροδικαστική 
εντοµολογία είναι η µοναδική επιστή-
µη της όποιας η έρευνα δεν ξεκινάει 
µέσα από το εγκληµατολογικό εργα-
στήριο αλλά έξω από αυτό. Η συµβολή 
της ως επιστήµη είναι γνωστή από το 
13ο αιώνα µ.Χ. στην Κίνα, ενώ το χρο-
νικό σηµείο εισόδου στον ∆υτικό κό-
σµο ήταν τέλη της δεκαετίας του 1960 
στις Η.Π.Α. όπου έγινε ευρέως γνωστό 
ότι έντοµα που αποικίζουν πάνω σε νε-
κρά σώµατα έχουν προγνώσιµους ρυθ-
µούς ανάπτυξης και εποµένως µπορεί 
να υπολογιστεί ο χρόνος, ο τόπος και 
σε µερικές περιπτώσεις η αιτία θανά-
του σε ένα έγκληµα. Από την δεκαετία 
του 1980 αποτέλεσε εργαλείο διαλεύ-
κανσης εγκληµάτων στις δικαστικές 
αίθουσες σε όλο τον κόσµο. 
 Στις βασικές υποχρεώσεις ενός ιατρο-
δικαστικού εντοµολόγου είναι η πα-
ρουσίαση του σε δικαστήριο ως µάρτυ-
ρας/ειδικός επιστήµονας καταθέτοντας 
δεδοµένα σχετικά µε το έγκληµα που 
είναι επαρκή, λογικά, επιστηµονικά 
αποδεκτά και νοµίµως συλλεγµένα. Ως 
πλήρης µάρτυρας στοιχείων και απο-
δείξεων δεν θα πρέπει να προστατεύε-
ται από οποιασδήποτε µορφής κοινού 
δικαίου, νοµοθετικών ή συνταγµατι-
κών δικαιωµάτων για να αποδειχθούν 
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Ερώτηση Παρατηρήσεις

Η αναγνώριση-ταξινόµηση των 
εντόµων έγινε µε πιστοποιηµέ-
νη µέθοδο; 

Η σωστή αναγνώριση-ταξινόµηση του είδους του εντόµου που βρέθηκε πάνω σε νεκρό σώµα είναι 
πολύ σηµαντική γιατί κάθε είδος έχει την δική του αναπτυξιακή βιολογία, και τα χρονικά στάδια ανά-
πτυξης του είναι διαφορετικά για το καθένα χωριστά. Έτσι, σε περίπτωση λάθους στην αναγνώριση, 
προκύπτει λάθος στον υπολογισµό του χρόνου αποίκισης.
Πέραν των “κλείδων αναγνώρισης” της µορφολογίας του κάθε είδους, µοριακές τεχνικές όπως αυτές 
της αλυσιδωτής πολυµεράσης (PCR) και των µεθόδων αλληλούχισης DNA µας δίνουν µε εργαστηρια-
κό τρόπο την ταξινοµική ταυτότητα του εντόµου.
 Οι µοριακές τεχνικές είναι σηµαντικό εργαλείο στην αναζήτηση του είδους του εντόµου στο στάδιο 
του αυγού, γιατί τότε το έντοµο είναι µορφολογικά αδιαφοροποίητο σε µακροσκοπικό επίπεδο. Σε πε-
ρίπτωση που δεν είναι διαθέσιµα τα πρωτόκολλα των µοριακών τεχνικών τότε τα αυγά συλλέγονται 
και εκκολάπτονται στο εργαστήριο ή in situ στο δείγµα (αν είναι δυνατό).

Κατά πόσο οι θερµοκρασίες στα 
αποµακρυσµένα χρονικά και γε-
ωγραφικά µέρη δεν αντιπροσω-
πευτούν την θερµοκρασία κατά 
την διάρκεια εκτέλεσης του 
εγκλήµατος;

Ο ιατροδικαστικός εντοµολόγος θα συλλέξει πληροφορίες από τον κοντινότερο µετεωρολογικό σταθ-
µό-καταγραφέα. Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν ωριαίες µεταβολές θερµοκρασίας, σχετική υγρασία, τα-
χύτητα αέρα, βροχόπτωση, καθώς και τα µέγιστα/ελάχιστα κατά την διάρκεια της ηµέρας και νύχτας. 
∆εδοµένα µετεωρολογικού σταθµού σε απόσταση 30 χλµ. από το σηµείο του εγκλήµατος θεωρούνται 
αξιόπιστα σε δικαστικές υποθέσεις στις ΗΠΑ. Προβλήµατα υπολογισµού θερµοκρασίας εµφανίζονται 
σε µέρη µε υψόµετρο, σε περιβάλλοντα κάτω από την επιφάνεια του νερού και σε περιπτώσεις όπου 
το νεκρό σώµα είναι είτε κάτω από φυλλωσιά ή θαµµένο σε µεγάλο βάθος σε περίοδο του χρόνου 
όπου υπάρχουν ακραίες θερµοκρασίες.

Τα περισσότερα έντοµα αλλά-
ζουν την φυσιολογία τους ανάλο-
γα την θερµοκρασία και τον χρό-
νο ολοκλήρωσης των σταδίων 
τους. Πως το έχετε λάβει υπό-
ψη στα παρουσιαζόµενα στοι-
χεία σας; 

Σε αυτή την ερώτηση χρειάζεται γνώση πληθυσµιακής βιολογίας, φυσιολογίας και βιοχηµείας εντό-
µων για τον προσδιορισµός της συµπεριφοράς των εντόµων πάνω στο νεκρό σώµα. Για παράδειγµα, 
θερµότητα µπορεί να παραχθεί µέσα σε µια κοινότητα από προνύµφες των εντόµων της οικογένειας 
Calliphoridae κατά την διάρκεια αποσύνθεσης νεκρού σώµατος µε φυσικό αποτέλεσµα την αυξηµένη 
θερµοκρασιακή τιµή. Αυτές οι θερµοκρασίες µειώνουν το χρόνο των αναπτυξιακών σταδίων του πλη-
θυσµού, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη του ειδικού επιστήµονα. 
Η συµπλήρωση θερµικών µονάδων είναι απαραίτητη για την συµπλήρωση αναπτυξιακών σταδίων των 
νεκρόφιλων εντόµων καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους. Εάν είναι γνωστές οι διαθέσιµες θερµικές 
µονάδες την ώρα του εγκλήµατος και οι απαιτούµενες θερµικές µονάδες που απαιτεί το έντοµο για 
την ανάπτυξη του τότε είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο ελάχιστος µεταθανάτιος χρόνος του θύµατος. 
Το δεδοµένο αυτό είναι αποδεκτό από τα δικαστήρια, γιατί ο αθροιστικός υπολογισµός των θερµικών 
µονάδων χρησιµοποιείται σε ευρύ φάσµα επιστήµων (και έκτος της παρατήρησης εντοµολογικών φαι-
νοµένων). Για την εφαρµογή στην ιατροδικαστική επιστήµη, η βάση του υπολογισµού των θερµικών 
µονάδων είναι οι 6 ή 10oC, ανάλογα µε το είδος εντόµου. 

Πόσο χρονικό διάστηµα παίρνει 
η αποίκιση του νεκρού σώµατος 
από τα έντοµα; 

Η τυπική απάντηση είναι: “Μέσα σε λίγα λεπτά”. Αυτή η δήλωση έχει τεκµηριωθεί πάρα πολύ καλά 
µέσα στην επιστήµη της ιατροδικαστικής εντοµολογίας. Αποκλίσεις από την τοποθέτηση αυτή µπο-
ρούν να βασιστούν στο γεγονός ότι κλιµατικές συνθήκες (π.χ. χειµώνας/χαµηλές θερµοκρασίες) µπο-
ρεί να καθυστερήσουν το φαινόµενο. Επίσης φυσικά εµπόδια ανάµεσα στα έντοµα και το νεκρό σώµα 
µπορούν να καθυστερήσουν την ανάπτυξη της αποίκισης. Νέκρα σώµατα που βρίσκονται καλυµµένα 
σε πλαστικές σακούλες ή κάτω από κουβέρτα και έχουν αποικιστεί από έντοµα ιατροδικαστικής αξίας 
είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο χρόνος αποίκισης από δίπτερα. 

Είναι αξιόπιστοι οι τρόποι διατή-
ρησης των δειγµάτων µε εντοµο-
λογική προσβολή ιατροδικαστι-
κής αξίας;

∆ιατήρηση προνυµφών εντόµων σε διάλυµα µε 80% αλκοόλη την στιγµή της συλλογής τους δίνει στιγ-
µιαία απάντηση στο ερώτηµα. Οτιδήποτε χηµική ουσία έχει χρησιµοποιηθεί στην εντοµολογική επιστή-
µη για διατήρηση δειγµάτων είναι κατάλληλη για την περίπτωση. ∆ιατήρηση του γενετικού υλικού του 
εντόµου µπορεί λάβει χώρα και µέσα από την κατάψυξη σε χαµηλές θερµοκρασίες.

Ως ειδικός επιστήµονας, συγκρί-
νατε τα δείγµατα σας µε τοπικές 
εθνικές ή διεθνείς συλλογές 
εντόµων ιατροδικαστικής αξίας; 

Συλλογές εντόµων ιατροδικαστικής αξίας πρέπει να δηµιουργηθούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, και 
όποιες να διατηρούνται σε αρίστη κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει ο ιατροδικαστικός εντο-
µολόγος θα πρέπει να αποταθεί σε εντοµολογικές συλλογές του εξωτερικού.

φύσηςτης
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εξειδικευµένη επιστηµονική κοινότητα η όποια θα τα χρησι-
µοποιήσει ως εργαλείο και δ) είναι δηµοσιεύσιµα. Ερωτήσεις 
στις δικαστικές αίθουσες για τους περιορισµούς της εξήγησης 
των δεδοµένων ιατροδικαστικής εντοµολογίας καθώς το εύρος 
λάθους των µετρήσεων αυτών είναι προαπαιτούµενο ώστε να 
αποφευχθεί ο συνδυασµός ασυνείδητων ή και µη ρεαλιστικών 
αναλύσεων από τηλεοπτικό υλικό µέσων µαζικής ενηµέρωσης 
µε πραγµατικές εγκληµατολογικές καταστάσεις.
Ο ιατροδικαστικός εντοµολόγος σύµφωνα µε την αµερικάνικη 
νοµοθεσία για να παραστεί σε µια δίκη ως ειδικός µάρτυρας, 
θα πρέπει να έχει µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην εντοµολογία 
(M.Sc./Ph.D.) σαν ελάχιστες απαιτήσεις του βιογραφικού του 
σηµειώµατος. Η Αµερικανική Εταιρία Ιατροδικαστικής Εντο-
µολογίας απαιτεί διδακτορικό στη βιοιατρική εντοµολογία για 
να είναι πιστοποιουµένη η άποψη του ειδικού στο δικαστήριο. 
Η ύπαρξη διδακτορικού τίτλου στην πληθυσµιακή βιολογία, 
φυσιολογία βιοχηµεία και ανοσολογία των εντόµων, αποτελεί 
συγκριτικό πλεονέκτηµα, γιατί τότε ο ιατροδικαστικός εντοµο-
λόγος είναι σε θέση να πιστοποιήσει το ιατρικό status των εντό-
µων πάνω στο νεκρό σώµα. Και πέραν των σχετικών ακαδηµα-
ϊκών τίτλων, ο ειδικός επιστήµονας θα πρέπει να δείξει σταθερή 
ενασχόληση του µε το αντικείµενο και συνεργασίες µε δηµοσί-
ους φορείς δηµοσιεύοντας ή ανασκοπώντας ένα ευρύ φάσµα δε-
δοµένων είτε για το ευρύ κοινό είτε για επιστηµονικές εφηµε-
ρίδες. 
Παρόλα ταύτα, τις περισσότερες φορές όµως τα δικαστήρια ζη-
τούν µόνο τον υψηλότερο ακαδηµαϊκό τίτλο να σχετίζεται µε 
την εντοµολογία.
Ευθεία ανάλυση των αποτελεσµάτων, µπορεί να οδηγήσει σε 
συναισθηµατικά φορτισµένη συζήτηση όπου σε νοµική βάση 
µπορεί να ληφθούν ως στοιχεία νοµικής επίθεσης προς άτοµο 
και όχι για την περιγραφή της υπόθεσης. 
Οι καταθέσεις αναφορών και οι µαρτυρίες ενός ιατροδικαστι-
κού εντοµολόγου µπορούν να λάβουν χώρα µε ή χωρίς κλήτευ-
ση. Η επίκληση του ειδικού συνήθως γίνεται από δικηγόρο της 
µιας ή της άλλης πλευράς για κατάθεση σε δικαστήριο. Η πρώ-
τη κίνηση του δικηγόρου θα είναι η παρουσίαση του επιστή-
µονα µε έκθεση του βιογραφικού του σηµειώµατος του και της 
εµπειρίας του στο αντικείµενο. Εάν ο ιατροδικαστικός εντο-
µολόγος δεν είναι τόσο οικείος µε δικαστικά περιβάλλοντα, θα 
ήταν καλύτερα αντί µακροσκελούς παρουσίασης των ευρηµά-
των των του στην δίκη, να αφεθεί σε ερωτήσεις του δικηγόρου 
ο όποιος τον παρουσίασε στους δικαστές.
Στην διάρκεια της κατάθεσης σε δικαστήριο, ο ιατροδικαστι-
κός εντοµολόγος εστιάζεται στην έγγραφη αναφορά του και τα 
συµπεράσµατα που έχουν προκύψει σε αυτή. Στην αρχή, του 
ζητείται η επεξήγηση όρων και τεχνικών, των οποίων η αυ-
θεντικότητα θα πρέπει να υποστηρίζεται από το βιογραφικό 
σηµείωµα του εντοµολόγου και τις βιβλιογραφικές αναφορές 
τις όποιες χρησιµοποίησε για να υποστηρίξει τα συµπεράσµα-
τα του. Επαναλαµβανόµενες ασάφειες µειώνουν το κύρος του 
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επιστήµονα. Αν η κατάθεση είναι µακροσκελής, καλό εί-
ναι να ζητηθεί διάλλειµα. Μετά την κατάθεση του ακο-
λουθούν οι ερωτήσεις από το δικαστικό σώµα πάνω στην 
έγγραφη αναφορά και τα προφορικώς καταγραφόµενα δε-
δοµένα. Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση µε άλλον επιστήµο-
να της ιδίας ή παρεµφερούς ειδικότητας είναι ενδεχόµενο 
εξέλιξης µέσα σε µια δίκη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝΤΟΜΑ ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

∆ΙΠΤΕΡΑ ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Οικ. Calliphoridae Oικ. Sarcophagidae

Calliphora coloradensis Sarcophaga bullata

Calliphora latifrons (Eucalliphora lilaea) Sarcophaga haemorrhoidalis

Calliphora loewi (Calliphora morticia) Oικ. Μuscidae

Calliphora vicina (Calliphora erythrocephala) Fannia canicularis

Calliphora vomitoria Fannia scalaris

Chrysomya albiceps Hydrotaea (Ophyra) aenescens

Chrysomya megacephala Hydrotaea (Ophyra) leucostoma

Chrysomya rufifacies Musca domestica

Cochliomyia macellaria Synthesiomyia nudiseta

Compsomyiops callipes Oικ. Piophilidae

Cynomyopsis (Cynomya) cadaverina Piophila casei

Cynomya mortuorum (Calliphora mortuorum) Prochyliza sp.

Lucilia illustris (Musca illustris) Οικ. Scathophagidae

Lucilia silvarum (Bufolucilia silvarum) Scatophaga stercoraria

Phaenicia cluvia (Lucilia cluvia) Οικ. Sepsidae

Phaenicia coeruleiviridis (Lucilia coeruleiviridis) Sepsis sp.

Phaenicia cuprina (Lucilia cuprina, Phaenicia 
pallescens)

 Oικ. Sphaeroceridae

Phaenicia eximia (Lucilia eximia) Poecilosomella angulata

Phaenicia sericata Οικ. Stratiomyidae

Phormia regina Hermetia illucens

Protophormia terraenovae (P. terrae-novae) Oικ. Psychodidae

Οικ. Phoridae Psychoda alternata

Megaselia scalaris Είδη κουνουπιών και άλλων 
αιµοµυζητικών διπτέρων

Conicera tibialis

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Οικ. Silphidae Οικ. Dermestidae

Heterosilpha ramosa (Silpha ramosa) Dermestes ater 

Necrodes surinamensis Dermestes caninus 

Necrophilia americana (Silpha Americana) Dermestes maculatus

Nicrophorus americanus Oικ. Staphylinidae

Nicrophorus carolinus Creophilius maxillosus 

Nicrophorus investigator Platydracus comes 

Nicrophorus marginatus Platydracus fossator 

Nicrophorus orbicollis Platydracus maculosus 

Nicrophorus tomentosus Platydracus tomentosus

Oiceoptoma inaequalis Οικ. Histeridae

Oiceoptoma noveboracense Saprinus pennsylvanicus

Oiceoptoma rugulosum Οικ. Cleridae

Αnatophilus lapponicus (Silpha lapponica) Necrobia rufipes

Oικ. Τrogidae Oικ. Scarabaeidae

Trox suberosus (Omorgus suberosus) Deltochilum gibosum gibosum

Οικ. Nitidulidae Phanaeus vindex

∆ηλητηριώδη Έντοµα
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νεκρό σώµα-ξενιστή Στην περίπτωση (α) η σχετική ηθολογι-
κή συµπεριφορά και η εγκεφαλική καθοδήγηση γίνεται µε 
προκαθορισµένο τρόπο, ενώ στις άλλες το έντοµο έχει να κά-
νει επιλογές (αν υπάρχει το άλλο φύλο στον πληθυσµό αποί-
κησης και µε τι πληθυσµιακή συχνότητα εµφανίζεται) πριν 
την αποίκηση του νεκρού σώµατος. Αυτές οι επιλογές που 

θα γίνουν από το έντοµο πρέπει να ληφθούν υπόψη µε σκο-
πό να µην υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από τον πραγµατι-
κό χρόνο του θανάτου. 
Η φάση έκθεσης είναι ο χρόνος ανάµεσα στην στιγµή θα-
νάτου και στην έκθεση του στον περιβάλλοντα χώρο για 
να ανιχνεύει από τα έντοµα. Αν ο περιβάλλοντας χώρος εί-
ναι ταυτόσηµος µε φυσικό περιβάλλον, τότε το σώµα άµε-
σα εκτίθεται προς ανίχνευση από τα έντοµα ιατροδικαστικής 
σηµασίας, αλλά είναι κάτι που δεν συµβαίνει σε όλες τις περι-
πτώσεις. Σε αρκετές καταστάσεις, αρθρόποδα ιατροδικαστι-
κής σηµασίας ανακαλύπτουν νεκρά σώµατα σε χώρους όπου 
υπάρχει ψύχος, ή µεγάλο βάθος, ή το νεκρό σώµα έχει καλυ-
φτεί από υλικό συσκευασίας ή έχει καεί ή είναι εντός τρο-
χοφόρων οχηµάτων. Στις τελευταίες περιπτώσεις είναι πά-
ρα πολύ δύσκολο να εκτιµηθεί ο χρόνος θανάτου µόνο από 
τα εντοµολογικά ευρήµατα. Απαιτούνται βιοχηµικές και µι-
κροβιακές αναλύσεις να συνεπικουρήσουν το τελικό πόρι-
σµα.
Η φάση της ανίχνευσης του νεκρού σώµατος από τα έντο-
µα, έχει δυο στάδια, την ενεργοποίηση και την αναζήτηση. Η 
ενεργοποίηση ξεκινάει όταν ανιχνεύονται οσµές αποσύνθε-
σης. Η αναζήτηση των συγκεκριµένων εντόµων ρυθµίζεται 
µε δυο ελεγκτικά συστήµατα: το αλλοθετικό σύστηµα (επε-
ξεργασία εξωτερικών ερεθισµάτων) και το ιδιοθετικό σύστη-
µα (επεξεργασία εσωτερικών ερεθισµάτων). Με βάση τα ερε-
θίσµατα αυτά προσδιορίζεται η σχετική νευρική απόκριση. 

Συχνό λάθος - µε δυο όψεις - των επιστηµόνων που καλού-
νται ως ειδικοί στα δικαστήρια είναι είτε η χρήση εξεζητη-
µένης ορολογίας είτε ή χρήση εργαλείων εκλαϊκευµένης 
επιστήµης κατά στην δικαστική παράσταση. Πολλές φόρες 
είναι αδύνατο να αναλυθούν στο δικαστήριο όροι που απαί-
τησαν όσο η διάρκεια ενός διδακτορικού διπλώµατος χρό-
νο για να κατανοηθούν. Στην 
δεύτερη περίπτωση, η περι-
γραφή των στοιχείων γίνεται 
τόσο απλή, που καταντάει βα-
ρετή για το δικαστικό σώµα.
Η κατάλληλη αναγνώριση, 
στοιχειοθέτηση, συλλογή και 
µεταφορά των εντοµολογικών 
αποδείξεων από το νεκρό σώ-
µα είναι η βασική λειτουργική 
του αντικείµενου της ιατρο-
δικαστική εντοµολογίας. Για 
το µέγιστο αριθµό συλλογής 
δεδοµένων, η έρευνα χωρίζε-
ται σε 2 µεγάλα στάδια: α) το 
στάδιο της εξωτερικής/επιφα-
νειακής αναζήτησης εντόµων 
και γενικότερα αρθροπόδων 
στον χώρο του εγκλήµατος β) 
εσωτερική αναζήτηση σταδί-
ων ανάπτυξης των εντόµων 
εντός των νεκρών σωµάτων.
Το προαποικιακό χρονικό δι-
άστηµα του νεκρού σώµατος 
από τα έντοµα (εκτείνεται από την στιγµή του θανάτου µέχρι 
του χρονικού σηµείου αποίκισης) είναι δύσκολο να υπολο-
γιστεί λόγω της κληρονοµικής παραλλακτικότητας συµπε-
ριφοράς των εντόµων. Ο κύριος όγκος ερευνητικής βιβλι-
ογραφίας για το προαποικιακό διάστηµα σχετίζεται µε την 
κατανόηση του υπολογισµού του χρόνου αυτού, αλλά χωρίς 
όµως αυτό να συνδυάζεται ποσοτικά και την οικολογίας και 
την βιοχηµεία της αποσύνθεσης του νεκρού σώµατος. Υπάρ-
χουν κάποια σηµαντικά στοιχεία συµπεριφορικής οικολογί-
ας τα οποία τα αρθρόποδα ιατροδικαστικής αξίας τα εκφρά-
ζουν πάνω στο νεκρό ζωικό ή ανθρώπινο οργανισµό. Αυτά 
τα στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνουν υποστηρίξεις σχετικά 
µε την εξελικτική αποτελεσµατικότητα διατροφής, την χα-
ρακτηριστική σηµατοδότηση που λαµβάνουν από το νεκρό 
σώµα, τους µηχανισµούς ελέγχου που επιλεκτικά χρησιµο-
ποιούν τα ίδια τα έντοµα και τους µηχανισµούς ανίχνευσης 
& επιλογής ξενιστή.
Μέχρι στιγµής έχουν ανακαλυφθεί τέσσερα πιθανά σενάρια 
ανίχνευσης νεκρών σωµάτων από έντοµα (αφορά κυρίως δί-
πτερα): α) είδος εντόµου µε πληθυσµιακά µέλη και των δυο 
φυλών, βρίσκονται πολύ κοντά στο νεκρό σώµα-ξενιστή β) 
είδος εντόµου µε πληθυσµιακά µέλη ενός µόνο φύλου, βρί-
σκονται πολύ κοντά στο νεκρό σώµα-ξενιστή γ) είδος εντό-
µου µε πληθυσµιακά µέλη ενός µόνο φύλου, βρίσκονται 
µακριά από το νεκρό σώµα-ξενιστή δ) είδος εντόµου µε πλη-
θυσµιακά µέλη και των δυο φύλων, βρίσκονται µακριά στο 
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ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΤΕΛΟΣ  
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΤΕΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΤΕΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΤΕΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΤΕΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

- Τα έντοµα δεν µπορούν 
να ανιχνεύσουν την 
παρουσία του νεκρού 
σώµατος.
- ∆εν υπάρχουν έντοµα 
στην περιοχή.

-Χηµειοαισθητήρια 
προσέγγιση του εντόµου 
στο νεκρό σώµα
- Κυριαρχία πτητικών 
οσµών από την 
µεταθανάτια 
πληθυσµιακή 
µικροβιοχλωρίδα

- Τα έντοµα 
ιατροδικαστικής αξίας 
έρχονται σε πρώτη 
επαφή µε το σώµα του 
εντόµου, αµελητέα 
φυσική επαφή.
- Ανίχνευση & 
αξιολόγηση πόρων από 
την πλευρά του εντόµου.
- Αυξηµένη 
δραστηριότητα 
αναζήτησης κατάλληλου 
χώρου / θέσεως 
ωοτοκίας.

- Εκτεταµένη επαφή 
εντόµων για διατροφή και 
ωοτοκία µε το σώµα.
- Ρυθµοί ανάπτυξης και 
αύξησης µελετώνται και 
λαµβάνονται υπόψη.
- ∆υναµική διαδοχής 
πληθυσµού.

Συλλογή των 
παλαιοτέρων δειγµάτων 
οδηγεί σε ακριβή 
υπολογισµό µετά-
αποικιακής περιόδου.
- Έλεγχος ροής 
θρεπτικών στοιχείων στο 
έντοµο.
- Μελέτη τροφικών 
αλληλεπιδράσεων

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Εκτίµηση χρόνου µε βάση 
τη µικροβιακή χλωρίδα 
για το χρόνο θανάτου.

Εκτίµηση χρόνου 
περιγραφής φαινόµενων 
µε βάση την 
νευροφυσιολογία των 
εντόµων ιατροδικαστικής 
αξίας

Εκτίµηση χρόνου µε 
βάση την συµπεριφορά 
του εντόµου

Εκτίµηση δεδοµένων µε 
βάση τη φυσική παρουσία 
εντόµων 

Εκτίµηση δεδοµένων 
πάνω σε παρατηρήσεις 
από τη συλλογή εντόµων 
που παραµένουν και 
διασπείρονται 



Ερεθίσµατα τα οποία µπορούν να αλλάξουν την συµπεριφορά 
του παρασιτισµού του εντόµου πάνω στο νεκρό σώµα µπορεί 
να είναι και οι καιρικές συνθήκες όπως η θερµοκρασία, ο αέ-
ρας, η βροχή, η ταχύτητα και διεύθυνση του ανέµου. Εσωτερι-
κά ερεθίσµατα για την τελική επιλογή ξενιστή µπορεί να είναι 
η σεξουαλική ζωή του εντόµου και η ανάπτυξη των ωοθηκών 
του.
 Πολλές από τις οσµές/παραγόµενες πτητικές ουσίες του νε-
κρού σώµατος µπορεί να συντίθενται είτε από το ίδιο το νεκρό 
σώµα είτε από πρώην ενδοσυµβιωτικούς βακτηριακούς πλη-
θυσµούς, από άλλους οργανισµούς που πα-
ρέµειναν στα σαρκικά υπολείµµατα µε την 
υποβοήθηση επιλεγµένων ταφρονοµικών 
παραγόντων. Τα έντοµα ιατροδικαστικής 
σηµασίας διαχωρίζουν µε κυτταροσηµατο-
δοτικό τρόπο την ποιότητα των οσµών και 
κατευθύνονται προς την κατάλληλη κα-
τεύθυνση. 
Στο στάδιο της αναζήτησης, τα έντοµα χρη-
σιµοποιούν κλασσικές τεχνικές αναζήτη-
σης οσµών που µπορεί να εκλύονται από 
κόπρανα, προϊόντα αποσύνθεσης, σωµατι-
κά υγρά ή οπτική επαφή µε τον ξενιστή. 
Φεροµόνες, καιροµόνες και άλλες αλληλο-
χηµικές ουσίες που εκλύονται από άλλα εί-
δη εντόµων ιατροδικαστικής σηµασίας ή 
µικροοργανισµών τους που είναι στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή αποτελούν ερέθισµα 
για αναζήτηση. 
Γενικά, η υγρασία, ο αέρας, η ικανότητα µνήµης, η φυσιολο-
γική, η ανοσολογική κατάσταση του εντόµου και η ικανότη-
τα βάδισης και πτήσης είναι παράγοντες που επηρεάζουν τον 
συνολικό χρόνο διάρκειας του σταδίου της αναζήτησης. Ένα 
άλλο κριτήριο αναζήτησης ξενιστή για τα αρθρόποδα ιατροδι-
καστικής αξίας είναι η τοποθεσία οωθέτησης, φαινόµενο που 
αφορά τα θηλυκά ενήλικα άτοµα. Αναπαραγωγικές στρατηγι-
κές για κάθε είδους καθορίζουν τον τρόπο αναζήτησης. Ο αριθ-
µός των αυγών που αποτίθενται είναι συνάρτηση του µεγέθους 
του ξενιστή, της θρεπτικής του αξίας, και της ηλικίας. Ενήλι-
κα θηλυκά µε προηγούµενη εµπειρία οωθέτησης, βρίσκουν πιο 
εύκολα και πιο γρήγορα ξενιστή από ότι εκείνα που δεν την δι-
αθέτουν. Στον αντίποδα, µεγαλύτερης ηλικίας θηλυκά έχουν 
µικρότερη ικανότητα για απόθεση αυγών. Φεροµόνες συνά-
θροισης µπορεί να παίζουν ρόλο στην αποδοχή ξενιστών για 
οωθεσία, ενώ η παρουσία τους στον αέρα αποτελεί αιτία για την 
εµφάνιση αρπακτικών των εντόµων αυτών στην ίδια περιοχή. 
Ακριβής προσδιορισµός της φάσης ενεργοποίησης απαιτεί κα-
τανόηση των ενδοειδικών και διαειδικών σχέσεων των εντό-
µων ιατροδικαστικής σηµασίας σε σχέση µε το νεκρό σώµα.
Στην µετά-αποικιακή φάση, τα αρθρόποδα παραµένουν στο νε-
κρό σώµα µέχρι την αποχώρηση τους από αυτό. Η έναρξη της 
φάσης ξεκινάει όταν αφήνει διακριτά σηµεία παρουσίας ή τα 
σηµάδια βρώσης του ή οωθέτησης του είναι εµφανή. Η µετά-
αποικιακή φάση, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη µεταθανάτια 
περίοδο. H φάση της κατανάλωσης είναι ο χρόνος ανάµεσα από 
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την αποίκηση του νεκρού σώµατος και την αποχώρηση 
του από το σώµα όταν αυτό δεν θα είναι κατάλληλο να 
συντηρήσει το έντοµο. Το στάδιο κατανάλωσης χαρακτη-
ρίζεται από διαδοχικές εκµεταλλεύσεις των ενεργειακών 
και άλλων πηγών του νεκρού σώµατος από τα έντοµα. Η 
αποσύνθεση του νεκρού σώµατος παρουσία της δράσης 
του εντόµου βασίζεται σε µελέτες ανάπτυξης των προ-
νυµφών, στην περιοδικότητα και το µέγεθος του νεκρού 
σώµατος, το είδος του εντόµου, οι µεταθανάτιες τοξίνες 
του σώµατος, και την ύπαρξη αρπακτικών του αρθρόπο-

δου. Στην βιβλιογραφία, τα πιο µελε-
τηθέντα έντοµα σε αυτό το αντικείµε-
νο είναι τα ∆ίπτερα. Στην φάση της 
διασποράς περιλαµβάνεται η κίνηση 
των αρθροπόδων να φύγουν από το 
νεκρό σώµα. ∆ιασπορά λαµβάνει χώ-
ρα από τα αρθρόποδα ιατροδικαστι-
κής αξίας λόγω της ανάγκης τους α) 
να νυµφωθούν β) να βρουν νέους πό-
ρους διατροφής γ) να επιλέξουν κα-
λύτερες τοποθεσίες όπου οι αβιοτικοί 
παράγοντες όπως η θερµοκρασία, η 
βροχή ο ήλιος είναι άριστοι.]
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