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1.1 Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός. 

1.1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (Human Cytomegalovirus, HCMV ή HHV-

5) ανήκει στην οικογένεια των β-ερπητοϊών και αποτελεί έναν παθογόνο 

οργανισμό που προσβάλει τον άνθρωπο προκαλώντας σημαντικές κλινικές 

επιπτώσεις. Ο ιός έχει την ικανότητα να παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση 

για μεγάλα διαστήματα, διαφεύγοντας έτσι του ανοσοποιητικού συστήματος 

και κατά καιρούς ενεργοποιείται προκαλώντας νέα λοίμωξη και σημαντικά 

κλινικά προβλήματα σε ομάδες ασθενών όπως ανοσοκατεσταλμένους καθώς 

και ορισμένους μεταμοσχευμένους ασθενείς (1,2). Επιπλέον, λοίμωξη της 

μήτρας σε έγκυες γυναίκες από τον ιό CMV μπορεί να προκαλέσει συγγενείς 

ανωμαλίες οδηγώντας σε διανοητική καθυστέρηση, απώλεια της ακοής ή 

ακόμα και τον θάνατο του εμβρύου. Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός 

απαντάται παγκοσμίως σε όλες τις γεωγραφικές θέσεις και τις 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες, και μολύνει μεταξύ 50% και 85% των ενηλίκων 

παγκοσμίως. Η μόλυνση από τον κυτταρομεγαλοϊό είναι πιο διαδεδομένη στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και στα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά επίπεδα. Για 

τα περισσότερα υγιή άτομα που αποκτούν CMV μετά τη γέννηση, δεν 

υπάρχουν συμπτώματα και καμία μακροπρόθεσμη συνέπεια υγείας. Ένα μικρό 

ποσοστό μολυσμένων ατόμων περνούν μονοπυρήνωση με παρατεταμένο 

πυρετό, και μια ήπια ηπατίτιδα, ενώ η υποτροπιάζουσα ασθένεια εμφανίζεται 

σπάνια, και όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς καταστέλλεται 

λόγω χορήγησης φαρμάκων (3,4). Επομένως, για τη μεγάλη πλειοψηφία των 

ανθρώπων, η μόλυνση από τον κυτταρομεγαλοϊό δεν είναι ένα σοβαρό 

πρόβλημα. Εντούτοις, η μόλυνση είναι σημαντική σε ορισμένες ομάδες 

υψηλού κινδύνου. Ενδεικτικά σημαντικοί τομείς ανησυχίας είναι: 1) μόλυνση 

από τον ιό στο αγέννητο μωρό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 2) 

μόλυνση σε ανθρώπους που εργάζονται με παιδιά, και 3) ο κίνδυνος μόλυνσης 
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στα άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, όπως οι παραλήπτες 

μεταμόσχευσης οργάνων και ασθενείς που μολύνθηκαν με τον ανθρώπινο ιό 

ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV). 

 

 

1.1.2 Χαρακτηριστικά του ιού 

 

Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός, ανήκει στην οικογένεια των ερπητοιών η 

οποία περιλαμβάνει τους εξής ιούς: 

 

Alphaherpesviridae (α-ερπητοιούς) 

 HSV-1 Herpes simplex virus 1, στοματικά και οφθαλμικά τραύματα 

(fever blisters), εγκεφαλίτιδα.  

 HSV-2 Herpes simplex virus 2, γεννητικά και πρωκτικά τραύματα 

σοβαρές μολύνσεις νεογνών. 

 HSV-3 Varicella Zoster virus, ανεμοβλογιά (πρωταρχική μόλυνση), 

έρπης ζωστήρας (επανενεργοποίηση).  

Betaherpesviridae (β-ερπητοιούς) 

 HΗV-5 ή CMV κυτταρομεγαλοϊός, λοιμώδης μονοπυρήνωση, βαριάς 

μορφής εκ γενετής μόλυνση, μολύνσεις στους δέκτες μοσχευμάτων 

(πνευμονία). 

 HSV-6 Human herpesvirus 6, Roseola στα νήπια (αρχική μόλυνση), 

μολύνσεις στους δέκτες μοσχευμάτων (πνευμονία, αποτυχία μυελού), 

πιθανός ρόλος στην πολλαπλή σκλήρυνση.   

 HSV-7 Human herpesvirus 7, μερικές περιπτώσεις roseola (αρχική 

μόλυνση) και πιτυρίαση.   

Gammaherpesviridae (γ-ερπητοιούς) 

 HSV-4 Epstein-Barr virus, λοιμώδης μονοπυρήνωση (αρχική μόλυνση), 

περιλαμβάνει τους όγκους Β λεμφοκυττάρων (το λέμφωμα Burkitt, 

ανοσοβλαστικά λεμφώματα) συν το ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, μερικοί 

όγκοι Τ λεμφοκυττάρων. 
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 HHV-8, KSHV, σάρκωμα Kaposi, όγκοι που συμπεριλαμβάνουν το 

Kaposi και κάποια λεμφώματα B λεμφοκυττάρων. 

 

 

1.1.3 Λυτικός κύκλος του ιού 

 

Ο κύκλος ζωής του ιού αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: 

προσκόλληση στην κυτταρική μεμβράνη του κυττάρου ξενιστή, είσοδος και 

αποσυναρμολόγηση του ιικού καψιδίου στο κυτταρόπλασμα, είσοδος του ιικού 

DNA στον πυρήνα, αντιγραφή των γονιδίων του ιού, παραγωγή ιικών 

οργανιδίων και συναρμολόγησή τους σε ιικά σωματίδια. Τέλος, ακολουθεί η 

ωρίμανση και η έξοδος τους από το κύτταρο (Εικόνα 1.1). 

 

 
Εικόνα 1.1. Ο κύκλος ζωής ενός ιού. A) Προσκόλληση του ιού στο κύτταρο, Β) Είσοδος, C) 

Σύνθεση ιικών οργανιδίων, D) Αποκόλληση του ιού από το κύτταρο. E-I) Μερικοί ιοί όπως οι 

ερπητοιοί, χρησιμοποιούν μονοπάτια του κυτταρικού μηχανισμού. 

 

 

Μετά την είσοδο του κυτταρομεγαλοϊού στο κύτταρο, το ιικό γονιδίωμα 

εισέρχεται στον πυρήνα μέσω των πυρηνικών πόρων. Η είσοδος του ιού σε 

αυτή την περίπτωση ακολουθείται από την συντονισμένη χρονικά έκφραση 
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των γονιδίων του ΗCMV με πρώτη αυτή των άμεσα πρώιμων (Immediate 

Early, ΙΕ) γονιδίων ΙΕ1 και ΙΕ2, τα οποία επάγουν την αντιγραφή του DNA και 

στη συνέχεια ενεργοποιούν τις δύο άλλες κατηγορίες γονιδίων, τα πρώιμα 

(Early) και όψιμα (Late) γονίδια του ιού. Η έκφραση των ιικών πρωτεϊνών 

λαμβάνει χώρα με ένα αυτορρυθμιζόμενο τρόπο αρχικά, με την έκφραση των 

άμεσα πρώιμων πρωτεϊνών ΙΕ1 και ΙΕ2 του ιού. Οι άμεσα πρώιμες πρωτεΐνες 

είναι απολύτως απαραίτητες για την έναρξη του λυτικού κύκλου του 

κυτταρομεγαλοιού, καθώς και για την μεταγραφή γονιδίων που 

ενεργοποιούνται αργότερα, ενώ κατά την απουσία τους ευνοείται η παραμονή 

του ιού σε λανθάνουσα κατάσταση (5). 

Η μόλυνση κυττάρων με τον ιό HCMV προκαλεί την άμεση αλλαγή στον 

κυτταρικό τους κύκλο (6). Πιο συγκεκριμένα, η μόλυνση ενός κυττάρου από 

τον ιό, έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των κυκλινών Β και Ε καθώς και 

την απενεργοποίηση των κυκλινών D και Α, με αποτέλεσμα την αύξηση την 

αντιγραφής του ιικού DNA και την μείωση του αντιγραφόμενου κυτταρικού 

DNA. Στην συνέχεια, ο ιός αναγκάζει το κύτταρο να προχωρήσει στην G1 

φάση του κύκλου του ενεργοποιώντας την κυκλίνη Ε και καταστέλλοντας την 

pocket protein (PP) που αποτελεί μέρος του μονοπατιού του συμπλέγματος 

E2F (7). Επίσης, ο ιός μπορεί να καταστείλει εντελώς την διαίρεση του 

κυττάρου σε αυτό το σημείο απενεργοποιώντας την κυκλίνη Α. Πρέπει να 

αναφερθεί επίσης ότι οι άμεσα πρώιμες πρωτεΐνες ΙΕ1 και ΙΕ2 έχουν την 

δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την φάση G1 του κυτταρικού κύκλου, είτε 

αναστέλλοντας τη λειτουργία των λεγόμενων pocket proteins είτε 

χρησιμοποιώντας κάποιο άγνωστο μέχρι στιγμής μονοπάτι (8,9). 

 

 

1.2 Καρκίνος 

1.2.1 Καρκινογένεση 

Σε αντίθεση με τους μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι 

ανταγωνίζονται για την επιβίωσή τους, τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου 
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οργανισμού πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά το ένα με το άλλο.  Κάθε 

μετάλλαξη που προκαλεί την εγωιστική συμπεριφορά ενός κυττάρου μπορεί 

να προκαλέσει την καταστροφή ολόκληρου του πληθυσμού κυττάρων.  

Καρκίνος είναι η ασθένεια κατά την οποία τα μεταλλαγμένα κύτταρα αρχίζουν 

να «ζουν» σε βάρος των γειτόνων τους, αλλά στο τέλος καταστρέφουν τα 

γειτονικά κύτταρα και πεθαίνουν μαζί τους. Το κάθε κύτταρο ωστόσο, 

διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου ώστε να προλαβαίνει πιθανές μεταλλαγές.  

Πολύ συχνά, οι έλεγχοι που ρυθμίζουν τις κυτταρικές διαιρέσεις 

καταστρέφονται και έτσι ένα κύτταρο αρχίζει να αυξάνεται και να διαιρείται, 

ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερα κύτταρα του 

συγκεκριμένου αυτού τύπου.  Όταν οι απόγονοι του κυττάρου αυτού 

κληρονομήσουν την δυνατότητα να μην υπακούουν τις εντολές ρύθμισης της 

κυτταρικής διαίρεσης, τότε τα κύτταρα αυτά πολλαπλασιάζονται συνεχώς 

δημιουργώντας συσσωματώματα (Εικόνα 1.2).  

 

Εικόνα 1.2. Σχηματική (αριστερά) και Μικροσκοπική (δεξιά) απεικόνιση φυσιολογικών και 

καρκινικών κυττάρων. 

Η μάζα των ανεπιθύμητων αυτών κυττάρων ονομάζεται όγκος. Είναι 

γνωστό ότι στις τεχνολογικά προηγμένες χώρες το 15-20% των θανάτων 

οφείλεται στον καρκίνο. Οι στερεοί όγκοι (δηλαδή εκείνοι των στερεών 
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οργάνων όπως του παχέως εντέρου, της ουροδόχου κύστης, του εγκεφάλου 

και του μαστού) καταστρέφουν τους περιβάλλοντες ιστούς και παρεμποδίζουν 

την κανονική ροή του αίματος και τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων.  

Κατά τη μετάσταση, λόγω της διαταραχής στη συνέχεια των ιστών, μπορούν 

να προκληθούν αιμορραγία και μολύνσεις με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις 

στην υγεία του ασθενούς.  Στις περιπτώσεις που η συνολική μάζα του 

καρκινικού ιστού αυξηθεί αρκετά, οι απαιτήσεις των αυξανόμενων και 

διαιρούμενων καρκινικών κυττάρων σε θρεπτικά συστατικά είναι πολύ 

μεγάλες και έτσι στερούν από τα κανονικά κύτταρα βασικά λειτουργικά 

στοιχεία, προκαλώντας μυϊκή αδυναμία, κόπωση και γενική παρεμπόδιση των 

σωματικών λειτουργιών.  

 

1.2.2 Ογκογονίδια 

Για τη μετάβαση ενός κυττάρου από την φυσιολογική φάση στην 

καρκινική, υπάρχουν δύο ομάδες γονιδίων που έχουν πολύ μεγάλη σημασία: 

α. τα ογκογονίδια, τα οποία παρακάμπτουν τα σημεία ελέγχου της κυτταρικής 

διαίρεσης, προκαλώντας ανεξέλεγκτη κυτταρική αύξηση, και 

β. τα όγκο-κατασταλτικά γονίδια, τα οποία παρεμποδίζουν την ανεξέλεγκτη 

δράση των ογκογονιδίων. 

Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί 100 περίπου διαφορετικά ογκογονίδια. Τα 

προϊόντα των γονιδίων αυτών συμμετέχουν σ’ έναν περιορισμένο αριθμό 

κυτταρικών δραστηριοτήτων και αναφορικά μπορούν να λειτουργήσουν ως: 

α. πρωτεϊνικές κινάσες (προάγοντας την κυτταρική διαίρεση, και πολλές φορές 
τη μετάσταση όγκων), 

β. πρωτεϊνικοί αυξητικοί παράγοντες, 

γ. μεμβρανικοί υποδοχείς για ορμόνες ή διάφορους αυξητικούς παράγοντες, 

δ. G πρωτεΐνες, 
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ε. υποδοχείς στεροειδών ορμονών ή ορμονών του θυρεοειδούς αδένα, και 

ζ. πυρηνικές πρωτεΐνες, οι οποίες πιθανόν να ρυθμίζουν την γονιδιακή δράση 

(10).  Το προϊόν του γονιδίου myc, π.χ., το οποίο είναι μια πυρηνική 

πρωτεΐνη, έχει την ικανότητα να συνδέεται άμεσα με το DNA και να ελέγχει τη 

μετάβαση από τη φάση G1 στη φάση S. 

 

 

1.3 Σηματοδοτικά μονοπάτια 

 

Το σηματοδοτικό μονοπάτι Ras/Raf/MEK/ERK, αποκαλούμενο και ως 

μονοπάτι  της μιτογονικά ενεργοποιούμενης πρωτεϊνικής κινάσης (MAPK 

pathway), ρυθμίζει ένα μεγάλο αριθμό λειτουργιών του κυττάρου, 

περιλαμβάνοντας την εμβρυογένεση, τον πολλαπλασιασμού, τη 

διαφοροποίηση και την απόπτωση, λειτουργίες οι οποίες εμπλέκονται στη 

διαδικασία της ογκογένεσης (11,12). Το ογκογονίδιο ras αποτελεί το πρώτο 

μέλος του μονοπατιού κωδικοποιώντας για μια πρωτεΐνη με μοριακό βάρος 21 

kDa, την Rasp21. Η ενεργός μορφή της Ras πρωτεΐνης εντοπίζεται στην 

εσωτερική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης από όπου μπορεί να 

αλληλεπιδρά με άλλους ενεργοποιητές οι οποίοι βρίσκονται είτε πριν 

(upstream) είτε μετά (downstream) από αυτήν. Συγκεκριμένα, το ras 

ενεργοποιείται από τον μεμβρανικό υποδοχέα EGFR (Epidermal Growth Factor 

Receptor) (1,13,14). Η πρωτεΐνη Ras μπορεί να βρίσκεται τόσο σε ενεργή 

κατάσταση κατά την οποία μόρια GTP είναι προσδεδεμένα πάνω της όσο και 

σε ανενεργή κατάσταση όπου μόρια GTP υδρολύονται σε GDP. Οι  πρωτεΐνες 

Ras διαθέτουν εσωτερική δράση GTPάσης, η οποία φυσιολογικά οδηγεί στην 

απενεργοποίησή τους και τον έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. 

Αμέσως μετά την πρωτεΐνη Ras, ακολουθεί η πρωτεΐνη Raf, η οποία κατέχει 

κεντρική θέση μεταφέροντας σήματα από τις ενεργοποιημένες Ras πρωτεΐνες 

μέσω των ΜΕΚ1/2 προς τις πρωτεΐνες ERK1/2 που αποτελούν μόρια κλειδιά 

για την τελική κατάληξη του σήματος (Διάγραμμα 1) (14, 15). 
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Το σηματοδοτικό μονοπάτι του ras ενέχει διάφορα μόρια ώστε να 
μεταφέρει το μήνυμα από τον EGFR  στον πυρήνα. Εδώ απεικονίζονται τα 
πιο σημαντικά. 

 

 

Ο ρόλος και η συμμετοχή των μορίων Ras/Raf/MEK/ERK έχει μελετηθεί 

εκτενώς σε ότι αφορά την συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και εξέλιξη 

διαφόρων τύπων καρκίνου του ανθρώπου. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα που 

αφορούν την επίδραση τέτοιων ογκογόνων σημάτων κατά τη διάρκεια 

μόλυνσης από ένα ιό είναι πολύ περιορισμένα. Ο ιός Borna virus έχει δειχθεί 

ότι επάγει το σηματοδοτικό μονοπάτι Raf/MEK/ERK, γεγονός  το οποίο είναι 

απαραίτητο για την εξάπλωση της ιϊκής λοίμωξης. Επίσης, η πρόσδεση 

καθαρισμένων HIV-1 ιικών σωματιδίων σε CD4 υποδοχείς έχει σαν 

αποτέλεσμα τη φωσφορυλίωση τυροσίνης και την ενεργοποίηση των κινασών 

τυροσίνης, Lck και Raf-1. Επιπρόσθετα, η συνέκφραση συνεχώς 

ενεργοποιημένων Ras, Raf, ή MEK πρωτεϊνών απουσία εξωκυττάριου 

ερεθίσματος, έχει δειχθεί ότι ενισχύει τη λοίμωξη από τον ιό HIV-1 σε κύτταρα 

293Τ. Επίσης, διάφοροι DNA ιοί όπως αδενοιοί και ο ιός της ηπατίτιδας Β  
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ενεργοποιούν το μονοπάτι Raf/MEK/ERK κατά την μόλυνση του οργανισμού 

(16). 

Σε ότι αφορά τους ερπητοϊούς και την επίδρασή τους στο συγκεκριμένο 

σηματοδοτικό μονοπάτι, υπάρχουν ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδομένα, τα 

οποία όμως είναι πολύ ενδιαφέροντα, αποκαλύπτοντας ότι μέλη του 

σηματοδοτικού μονοπατιού Ras/Raf/MEK/ERK παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ικανότητα διαφόρων ερπητοϊών να μολύνουν κύτταρα. Μελέτη για τον Herpes 

Simplex Virus 1 (HSV-1) έδειξε την αλληλεπίδραση του ιού με το 

Raf/MEK/ERK μονοπάτι και πώς ο ιός μπορεί να εισβάλει στο κύτταρο 

ενεργοποιώντας τις κινάσες ERK (17). Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε ο ρόλος 

του ογκογονιδίου ras και το κατά πόσο συμβάλει στην ενεργοποίηση του 

μονοπατιού Raf/MEK/ERK. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι 

μετασχηματισμένα (transformed) κύτταρα με το ενεργοποιημένο ογκογονίδιο 

Η-ras αυξάνουν την ικανότητα του ιού να μολύνει τα κύτταρα ενώ αντίθετα η 

χρήση αναστολέων της Ras πρωτεΐνης και του σηματοδοτικού της μονοπατιού 

αναστέλλουν την μόλυνση των κυττάρων αυτών.  

Μια πρόσφατη μελέτη για τον ερπητοιό 8 (Human Herpes Virus-8, HHV-8) 

έδειξε ότι η έκφραση του Raf  αύξησε σημαντικά την ικανότητα του HHV-8 να 

μολύνει κυτταρικές σειρές  σε αντίθεση με κύτταρα που δεν εξέφραζαν την 

ογκοπρωτείνη Raf (18). Τέλος, οι ιοί Epstein-Barr και Varicella-Zoster 

επαναδραστηριοποιούνται από την λανθάνουσα φάση τους προς λυτικό κύκλο 

με την ενεργοποίηση του μονοπατιού MEK/ERK υποδηλώνοντας ότι οι ιοί 

μπορούν να εκμεταλλεύονται το μονοπάτι Raf/MEK/ERK ώστε να αυξήσουν 

την έκφραση δικών τους πρωτεινών (19,20). Ο ευνοϊκός ρόλος πρωτεϊνών 

όπως οι Ras και Raf σε σχέση με την ικανότητα μόλυνσης έχει δειχθεί μόνο 

για μέλη της οικογένειας των α- (HSV-1) και γ-ερπητοϊών (EBV, HHV8). 
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2.1 Σκοπός της μελέτης 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει σαν σκοπό να δώσει απαντήσεις σε 

κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την πιθανή ενεργοποίηση του 

σηματοδοτικού μονοπατιού ras από τον ιό HCMV. Επιπροσθέτως, θα γίνει 

προσπάθεια να αναπτυχθούν μέθοδοι για την παρατήρηση της 

μολυσματικότητας του ιού HCMV και των συνεπειών που προκαλούνται στα 

μόρια που αποτελούν το μονοπάτι ras κατά τα πρώιμα στάδια της λοίμωξης. 

 

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν: 

 

• Έλεγχος ικανότητας και ταχύτητας μολύνσεως ανάμεσα σε φυσιολογικά 

και ενεργοποιημένα με ras κύτταρα από τον ιό HCMV. 

• Καθορισμός του ρόλου της έκφρασης ιικών γονιδίων στην μόλυνση των 

κυτταρικών σειρών. 

• Διερεύνηση του ρόλου των ΙΕ πρωτεϊνών του ιού HCMV 
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3.1 Πέψη DNA με ένζυμα περιορισμού. 

 

Το πλασμίδιο pEGFP-C1 είναι ένα εμπορικό πλασμίδιο που αποκτήθηκε από 

την εταιρεία Clonetech. Τα πλασμίδια pEGFP-IE1 και pEGFP-IE2 

κατασκευάστηκαν από το πλασμίδιο pEYFP-C1 (Clonetech) μετά από σειρά 

πέψεων με περιοριστικά ένζυμα ώστε το κίτρινο φθορίζων χρώμα (YFP) να 

μετατραπεί σε πράσινο (GFP). Επίσης, πέψεις πραγματοποιήθηκαν ώστε να 

πραγματοποιηθεί η σύνδεση των γονιδίων που κωδικοποιούν τις άμεσα 

πρώιμες πρωτεΐνες IE1 και IE2 αντίστοιχα. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν 

πέψεις στο πλασμιδιακό DNA σε ρυθμιστικό διάλυμα που προτείνεται από την 

εταιρεία παραγωγής. Η αναλογία DNA – ενζύμου ήταν 1μg DNA προς 3 unit 

ενζύμου, ενώ η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας του ενζύμου ήταν οι 37οC. 

Πιο συγκεκριμένα, το πλασμίδιο-φορέας (pEGFP-C1) υφίσταται πέψη με το 

ένζυμο BamHI ώστε από κυκλικό να γίνει γραμμικό και να πραγματοποιηθεί η 

εισαγωγή του εισερχομένου τμήματος DNA (insert) με την διαδικασία της 

σύνδεσης (ligation). Στην συνέχεια, το DNA υφίσταται επώαση στους 37οC για 

30 λεπτά με Klenow πολυμεράση. Η Klenow πολυμεράση, σε αντίθεση με την 

DNA πολυμεράση, έχει την δυνατότητα να παράγει ένα 3’ «τυφλό» άκρο στο 

DNA ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσδεση του εισερχόμενου κομματιού. Το 

DNA κατόπιν καθαρίζεται με την διαδικασία φαινόλης – χλωροφορμίου και 

ξεπλένεται με αιθανόλη. Για να είναι δυνατή η σύνδεση του επιθυμητού 

τμήματος DNA στον πλασμιδιακό φορέα, ο φορέας υφίσταται πέψη με τα 

ένζυμα EcoRI και BamHI.  

 

 

3.2 Αντίδραση σύνδεσης (ligation) και κατασκευή πλασμιδίων. 

 

Η αντίδραση σύνδεσης των επιθυμητών τμημάτων DNA γίνεται με την 

βοήθεια του ενζύμου T4 DNA λιγάσης. Συγκεκριμένα, τα τμήματα (pEGFP-x 
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και IE1) (pEGFP-x και IE2) τοποθετούνται σε σωλήνα eppendorf σε αναλογία 

οχήματος – εισερχόμενο τμήμα, 1:3. Προστίθεται το 1/10 του συνολικού 

όγκου ρυθμιστικό διάλυμα της εταιρείας και 4 unit Τ4 DNA λιγάση. Επίσης, 

προστίθεται Η2Ο ώστε να συμπληρωθεί ο επιθυμητός όγκος στα 30μl.  

Κατόπιν, το μείγμα της αντίδρασης επωάζεται ολονυκτίως σε θερμοκρασία 

δωματίου. 

 

 

3.3 Μετασχηματισμός Βακτηριακών κυττάρων (transformation). 

 

Το πλασμιδιακό DNA εισάγεται σε κύτταρα DH5α. Χρησιμοποιούνται 125ng 

πλασμιδιακού DNA σε 20μl DH5a κυττάρων. Κατόπιν, το μείγμα επωάζεται σε 

πάγο για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, τα κύτταρα επωάζονται για 45 

δευτερόλεπτα στους 42οC και στη συνέχεια για 2 λεπτά στον πάγο 

(Heatshock). Ακολουθεί προσθήκη 500μl LB ή SOC medium και επώαση στον 

επωαστήρα στους 37οC για 1h. Χρησιμοποιούνται από 50 έως 200μl σε τριβλία 

με στερεό θρεπτικό μέσο (LB-agar) που περιείχε 100μg/ml αμπικιλλίνης που 

είναι το γονίδιο ανθεκτικότητας του πλασμιδίου. Τα τριβλία επωάζονται στους 

37οC ολονυκτίως ώστε να εμφανιστούν οι αποικίες ανθεκτικών στην 

αμπικιλλίνη βακτηρίων. Στη συνέχεια, γίνεται επιλογή μιας αποικίας από το 

τριβλίο και καλλιεργείται ολονυκτιώς  στους 37οC με 5ml LB και αντιβιοτικό. 

Τέλος ακολουθεί εκχύλιση του πλασμιδίου από τα κύτταρα με την μέθοδο 

Mini-Prep, με STET διάλυμα. 

 

 

3.4 Εκχύλιση πλασμιδίου από καλλιέργειες μικρής κλίμακας (mini-

prep). 

  

Από τις καλλιέργειες  στα  πιάτα με άγαρ απομονώνεται μία αποικία και 

καλλιεργείται σε LB (5ml LB + 1 αποικία). Η καλλιέργεια του πλασμιδίου 

τοποθετείται σε eppendorf (1.5ml)  και φυγοκεντρείται για 2 λεπτά στις 
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4000rpm. Κατόπιν, η πελέτα επαναδιαλύεται σε 200μl  STET. Προστίθενται 5μl 

Λυσοζύμης (10mg/ml STET) και ακολουθεί άμεση ανάδευση. Τα κύτταρα 

υφίστανται βρασμό, για 45 δευτερόλεπτα και φυγοκεντρούνται για 15 λεπτά 

στις 13000rpm. Στη συνέχεια, απομονώνεται το υπερκείμενο και αυξάνεται ο 

όγκος μέχρι τα 200 μl  με STET. Ακολουθεί κατακρήμνιση του DNA με 150 μl 

ισοπροπανόλη, και φυγοκέντρηση για ακόμα 2 λεπτά στις 13000rpm. Το ίζημα 

ξεπλένεται με 70% αιθανόλη. Τέλος, η πλασμιδιακή πελέτα, αφήνεται να 

στεγνώσει  από την αιθανόλη και επαναδιαλύεται σε 30μl Η2Ο ή ΤΕ. 

 

 

3.5 Κυτταρικές σειρές και καλλιέργεια. 

  

 Οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, είναι οι: 

208F και η FE8 (19,20). Η σειρά 208F που προέρχεται από εμβρυικούς 

ινοβλάστες αρουραίων (parental cell line) και η κυτταρική FE-8 η οποία 

προέρχεται από τη σειρά 208F έχοντας ενεργοποιημένο το γονίδιο H-ras το 

οποίο φέρει μετάλλαξη στο κωδικόνιο 12. Η μετάλλαξη αυτή έχει ως 

αποτέλεσμα την έκφραση του ενεργοποιημένου ras ογκογονιδίου (21). Οι 

κυτταρικές αυτές σειρές προέρχονται από το εργαστήριο τον Dr Reinhold 

Schäfer (Berlin, Germany). Όλα τα πειράματα που περιλαμβάνουν κυτταρικές 

σειρές και ιούς, γίνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, στείρων 

συνθηκών (Class II cabinet). Τέτοιες συνθήκες απαιτούνται ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν μολύνσεις από ιούς βακτήρια ή μύκητες. 

Όλες οι κυτταροκαλλιέργειες συντηρούνται σε περιβάλλον 370C, με 80% 

υγρασία και 5% μονοξείδιο του άνθρακα. Η υγρασία είναι απαραίτητη για την 

ανάπτυξη των κυττάρων, ενώ το διοξείδιο σταματά την ανάπτυξη 

μικροοργανισμών. 

 

Τρυψινοποίηση (Trypsinization) για τα κύτταρα 208F και FE8: 

 Αφαιρείται το παλιό θρεπτικό από την φλάσκα της καλλιέργειας και 

ακολουθεί ξέπλυμα 2 φορές με PBS ώστε να φύγει κάθε ίχνος ορού, ο οποίος 

είναι αναστολέας της Τρυψίνης. Για μια μεσαία φλάσκα (75cm2) προστίθεται 
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500μl Trypsin/EDTA. Μετά από 4-5 λεπτά ακολουθεί μικροσκοπική 

παρακολούθηση της φλάσκας ώστε όλα τα κύτταρα να έχουν αποκολληθεί 

από την επιφάνεια της φλάσκας. Κατόπιν τα κύτταρα συλλέγονται από την 

φλάσκα χρησιμοποιώντας 3-4ml φρέσκου θρεπτικού. Στην νέα φλάσκα έχει 

ήδη προστεθεί περίπου 11-12ml φρέσκου θρεπτικού (10% FBS DMEM). Στην 

φλάσκα με τα FE8 κύτταρα προσθέτουμε πάντα G418 σε συγκέντρωση 

100mg/ml. Στην συνέχεια, χρησιμοποιείται μια μικρή ποσότητα από τα 

κύτταρα για να προστεθεί στην νέα φλάσκα. 

 

 

3.6 Δημιουργία ιϊκού αποθέματος HCMV. 

 

Μόλυνση HFF κυττάρων σε τριβλία 100cm2 με HCMV AD169. 

Αρχικά τα κύτταρα στρώνονται σε τριβλία των 100mm2 σε αριθμό 106 και 

επωάζονται για μία μέρα. Ακολουθεί μόλυνση των κυττάρων με το 

εργαστηριακό στέλεχος του ιού AD169 σε m.o.i (multiplicity of infection) = 

0.5. Τα κύτταρα αφήνονται σε επώαση μέχρι να παρατηρηθεί αποκόλληση 

τους από την επιφάνεια του τριβλίου (cytopathic effect). Ακολουθεί συγκομιδή 

των κύτταρων με τη βοήθεια ειδικού ξέστρου και τοποθέτηση τους σε έναν 

15ml σωλήνα falcon. Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 2.000rpm για 10 

λεπτά στους 4οC. Αυτό το είδος του ιού που θα απομονωθεί με την 

συγκεκριμένη μέθοδο, είναι ο ενδοκυτταρικός ιός CAV (Cell Associated Virus). 

Ακολουθεί επαναδιάλυση της πελέτας σε 1ml θρεπτικού και sonication του 

μείγματος με υπερήχους σε υψηλές συχνότητες. Το sonication  γίνεται ώστε 

τα κύτταρα να διαλυθούν και να απελευθερωθούν τα ιϊκά σωματίδια. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15 λεπτά στις 13000rpm και συλλογή του 

υπερκειμένου.  

O ιός που παράγεται από τα κύτταρα (Cell Releasing Virus ή CRV) παράγεται 

ως εξής: Το υπερκείμενο που προκύπτει μετά την πρώτη φυγοκέντρηση των 

κυττάρων, υφίσταται φυγοκέντρηση για 2 ώρες, στις 13000 rpm, στους 4°C. 

Η διάρκεια των 2 ωρών είναι απαραίτητη ώστε τα ιικά σωματίδια να  

συγκεντρωθούν υπό μορφή πελέτας. Κατόπιν, η πελέτα επαναδιαλύεται σε 
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1ml φρέσκου θρεπτικού και τοποθετείται στους 4°C ολονυκτίως ώστε να γίνει 

ομαλή επαναδιάλυση της. Ο ιός  που προκύπτει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μαζί με τον CAV για μολύνσεις κυττάρων. Ο ιός τοποθετείται στους -800C, 

όπου και συντηρείται. 

 

 

3.7 Τιτλοποίηση – Plaque Assay. 

 

Χρησιμοποιώντας κύτταρα HFF, πραγματοποιούμε τις παρακάτω 

επιμολύνσεις για plaque assay, με τη μέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων στα 

διαλύματα που περισυλλέξαμε τον ιό κατά τη δημιουργία του stock. O αρχικός 

αριθμός των κυττάρων που τοποθετήσαμε σε κάθε πηγάδι ήταν 4Χ105 (σε 6-

well plate) και ακολουθεί αναμονή μέχρι να γεμίσουν το πηγάδι σε ποσοστό 

(confluency) 90%. Αρχικά, αφαιρούμε τόσο θρεπτικό, ώστε τα κύτταρα απλά 

να καλύπτονται. Το θρεπτικό φυλάσσεται στον επωαστήρα ώστε να 

χρησιμοποιηθεί αργότερα. Ετοιμάζονται οι αραιώσεις του HCMV ως εξής: 

Εικόνα 3.1. Διαδοχικές αραιώσεις του ιού. Ξεκινώντας με 10μl ιικού αποθέματος, 

καταλήγουμε σε αραίωση της τάξης 10-6. 

 

 

Χρησιμοποιούνται 100μl από την κάθε αραίωση και προστίθενται στα τριβλία, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 3.2. 
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Εικόνα 3.2. 
6-well plate 
Απεικονίζονται οι 
αραιώσεις  του CMV 
που προστέθηκαν 
καθώς και οι 
ποσότητες. 

 

 

Το πιάτο παραμένει για 2 ώρες στον επωαστήρα, ενώ ανακινείται κάθε 10 

λεπτά. Αφαιρείται το λίγο θρεπτικό που υπάρχει, και τα κύτταρα ξεπλένονται 

με PBS. Εντωμεταξύ, παρασκευάζεται το μείγμα του θρεπτικού με τον ορό για 

τον ιό. Ο ορός  έχει αντισώματα (IgG) κατά του HCMV. Παρασκευάζουμε 30μl 

ορού (1/100) ανά 3ml του αρχικού θρεπτικού (inoculum). Στη συνέχεια, 

προστίθεται το μίγμα θρεπτικού-ορού και τα κύτταρα επωάζονται για περίπου 

10 ημέρες. Η χρώση με Giemsa γίνεται με προσθήκη 500μl της χρωστικής σε 

κάθε πηγάδι. Το πιάτο παραμένει ακίνητο για μια ώρα και στη συνέχεια 

ξεπλένεται  προσεκτικά η χρωστική με νερό. Μετά τη χρώση, με τη βοήθεια 

στερεοσκοπίου, μετρώνται οι πλάκες που έχει δημιουργήσει ο ιός. Με βάση τις 

πλάκες που σχηματίζονται, υπολογίζεται ο τίτλος του ιού στο πηγάδι που έχει 

τις λιγότερες πλάκες. 
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3.8 Ανοσοφθορισμός. 

 

Για τα πειράματα του ανοσοφθορισμού, χρησιμοποιήθηκε το kit από την 

LIGHT DIAGNOSTICS. Το kit χρησιμοποιεί έμμεσο ανοσοφθορισμό ώστε να 

προσδιοριστεί η ιϊκή πρωτεΐνη pp65 του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού. Το 

μείγμα των μονοκλονικών αντισωμάτων προσδένει στην pp65 πρωτεΐνη στα 

μονιμοποιημένα κύτταρα. Το δεύτερο αντίσωμα, το οποίο φθορίζει 

(Fluorescein Isothiocyanate, FITC), προσδένει στο πρώτο και φθορίζει 

πράσινο όταν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία. Τα μη μολυσμένα κύτταρα 

φθορίζουν κόκκινα. Εικόνα 3.3. 

 

 
Εικόνα 3.4. Παράδειγμα ανοσοφθορισμού για την ιϊκή πρωτεΐνη pp65 του ανθρώπινου 

κυττερομεγαλοϊού. Παρατηρούμε την πράσινη φωταύγεια που παράγουν τα κύτταρα που 

είναι μολυσμένα από τον CMV. 

 

Πιο συγκεκριμένα, τα κύτταρα στρώνονται σε 24-well πιάτα, στα οποία 

έχουν προηγουμένως τοποθετηθεί γυάλινες καλυπτρίδες. Οι καλυπτρίδες 

βοηθούν στον χειρισμό τον κυττάρων αργότερα, καθώς είναι ευκολότερη η 

μεταχείριση τους. Στη συνέχεια το πιάτο τοποθετείται στον επωαστήρα 

ολονυκτίως. Την επόμενη ημέρα τα κύτταρα μολύνονται με τον ιό  HCMV  

AD 169 και ακολουθεί περεταίρω επώαση για 48 ώρες ακόμα. Η ιϊκή πρωτεΐνη 

pp65 αρχίζει να εκφράζεται 48 ώρες μετά την μόλυνση από τον ιό. Επομένως, 
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το πρωτόκολλο του ανοσοφθορισμού πραγματοποιείται 48 ώρες μετά την 

μόλυνση. 

Το πρώτο βήμα είναι τα μονιμοποιηθούν τα κύτταρα πάνω στην 

καλυπτρίδα. Για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιείται διάλυμα PBS που περιέχει 

sodium azide στο οποίο επωάζονται τα κύτταρα για 10 λεπτά. Στην συνέχεια 

ακολουθεί η διαπερατοποίηση των κυττάρων χρησιμοποιώντας διάλυμα PBS 

που περιέχει Nonidet P-40 (NP-40) για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Το 

διάλυμα αυτό προκαλεί την διεύρυνση των πόρων στην επιφάνεια των 

κυττάρων, απαραίτητη διαδικασία για την πρόσδεση των αντισωμάτων στην 

πρωτεΐνη. Στην συνέχεια ακολουθεί  ξέπλυμα των κυττάρων με PBS και 

τοποθέτηση του πρώτου αντισώματος (pp65). Κατόπιν, τα κύτταρα 

τοποθετούνται στον επωαστήρα για 30 λεπτά με συνθήκες αυξημένης 

υγρασίας ώστε το αντίσωμα να προσδέσει στην ιϊκή πρωτεΐνη. Το περίσσιο 

αντίσωμα ξεπλένεται με PBS και προστίθεται το δεύτερο αντίσωμα που 

ονομάζεται FITC (Fluorescein Isothiocyanate). Το αντίσωμα αυτό έχει κοινούς 

επίτοπους με το πρώτο και έτσι είναι ικανό να προσδέσει πάνω του. Ακολουθεί 

επανάληψη του ξεπλύματος με PBS και επώαση των κυττάρων για 30 λεπτά 

στον επωαστήρα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με ένα τελευταίο ξέπλυμα του 

περίσσιου αντισώματος από τα κύτταρα, και ακινητοποίηση των κυττάρων σε 

πλακίδιο μικροσκοπίου. Τέλος τα κύτταρα παρατηρούνται σε μικροσκόπιο που 

έχει ειδικό φίλτρο για πράσινο φθορισμό. 

Το μικροσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα, είναι ένα ανάστροφο 

μικροσκόπιο αντιθέσεως φάσεων της LEICA. 
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3.9 Παροδική Διαμόλυνση – Transfection. 

 

Διαμόλυνση των 208F και FE8 κυττάρων με τα πλασμίδια pEGFP-IE1, 

pEGFP-IE2 και pEGFP-C1. Η καλλιέργεια έγινε σε τριβλία των 10cm2 και 

χρησιμοποιήθηκαν 4 πηγάδια για το πείραμα. 

  

• Πηγάδι 1: Προστίθεται  4μg pEGFP-IE1 

• Πηγάδι 2: Προστίθεται 4μg pEGFP-IE2 

• Πηγάδι 3: Προστίθεται 4μg pEGFP-C1 

• Πηγάδι 4. Δεν προστίθεται DNA. 

 

Το πλασμιδιακό DNA (4μg/μl) αναμιγνύεται με 50μl/πηγάδι θρεπτικό 

ελεύθερο ορού (Serum Free Medium, SFM). Επίσης αναμιγνύεται: 

Lipofectamine: 10 μl /πηγάδι με 200 μl SFM. Αναμονή για 5 λεπτά ώστε να 

δημιουργηθούν τα συμπλέγματα λιποσωματιδίων. Αναμιγνύονται τα δυο 

μίγματα και επωάζονται σε θερμοκρασία δωματίου για 20 λεπτά. Το θρεπτικό 

αφαιρείται από τα κύτταρα και ξεπλένονται με SFΜ 3 φορές. Τοποθετούνται 

250 μl του μίγματος σε κάθε πηγάδι. Σε κάθε πηγάδι προστίθεται SFΜ ώστε ο 

τελικός όγκος να φτάσει τα 3ml. Κατόπιν το θρεπτικό αντικαθίσταται μετά από 

4 ώρες με φρέσκο (10% FBS DMEM). Την επόμενη μέρα παρατηρούμε τα 

κύτταρα στο ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού. 
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3.10 Ανάλυση πρωτεϊνών κατά Western. 

 

Τα κύτταρα επιστρώνονται σε τριβλία (6-well plate) και μολύνονται με το 

στέλεχος AD169. Σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, συλλέγονται με την 

διαδικασία που ακολουθεί. Τα κύτταρα ξεπλένονται με PBS και αποκολλώνται 

με τη βοήθεια ειδικού ξέστρου. Στην συνέχεια, φυγοκεντρούνται για 10 λεπτά 

στις 2.500 rpm ώστε να δημιουργηθεί το ίζημα των κυττάρων. Το ίζημα 

επαναδιαλύεται σε διάλυμα μερκαπτοαιθανόλης (mercaptoethanol). Η 

μερκαπτοαιθανόλη, προκαλεί την λύση των κυττάρων και την απελευθέρωση 

των πρωτεϊνών από αυτά. Τα κύτταρα στη συνέχεια μπορούν να 

συντηρηθούν στους -800C. 

Κατά την διαδικασία του western, τα δείγματα με την μερκαπτοαιθανόλη 

υφίσταται βρασμό στους 940C για 10 λεπτά. Στην συνέχεια, 

ηλεκτροφορούνται σε πήκτωμα SDS-πολυακρυλαμιδίου (συγκέντρωσης 5% 

stacking, 10% resolving) για 1.5 ώρα στα 100-120V και 150mA. Το πήκτωμα 

παρασκευάζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο (διαχωριστικό πήκτωμα-Resolving 

Gel), παρασκευάζεται σε συγκέντρωση πολυακρυλαμιδίου 10% ώστε να είναι 

δυνατός ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών σε αυτό. Το δεύτερο στάδιο (πήκτωμα 

στοίβαξης - Stacking Gel), παρασκευάζεται με συγκέντρωση 

πολυακρυλαμιδίου 5%, ώστε να είναι εφικτή η ομοιογενής είσοδος των 

πρωτεϊνών στο διαχωριστικό πήκτωμα. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, 

το πήκτωμα στοίβαξης απομακρύνεται και το διαχωριστικό πήκτωμα 

τοποθετείται στη συσκευή μεταφοράς των πρωτεϊνών σε μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης. Η διαδικασία μεταφοράς των πρωτεϊνών διαρκεί 90 λεπτά 

ακριβώς και πραγματοποιείται με ηλεκτρικό ρεύμα τάσεως 15V και εντάσεως 

150mA. Για την οπτικοποίηση των ιϊκών πρωτεϊνών IE1 και IE2 ακολουθούνται 

τα παρακάτω στάδια. Αρχικά, οι μη ειδικές θέσεις καλύπτονται με TBS-T (1x) 

και 5% γάλα για 1 ώρα. Στη συνέχεια, η μεμβράνη ξεπλένεται από το διάλυμα 

κάλυψης με TBS-T (1x) και τοποθετείται στο διάλυμα που περιέχει το 

πρωτογενές αντίσωμα (anti-IE blend antibody). Το διάλυμα του πρωτογενούς 

αντισώματος περιέχει TBS-T (1x), 1% γάλα και το αντίσωμα σε αραίωση 

1:200. Η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης επωάζεται στους  40C ολονυκτίως. Στη 
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συνέχεια, η μεμβράνη υφίσταται μια σειρά πλυσιμάτων με TBS-T (1x), ώστε 

να απομακρυνθεί το περίσσιο αντίσωμα. Πιο αναλυτικά, πραγματοποιούνται 3 

γρήγορα ξεπλύματα της μεμβράνης και 3 των 10 λεπτών. Κατόπιν, γίνεται 

προσθήκη του δευτερογενούς αντισώματος υπεροξειδάσης (anti-mouse HRP). 

Το δεύτερο αντίσωμα υπάρχει αραιωμένο 1:4000 σε διάλυμα TBS-T (1x) με 

1% γάλα. Τέλος, ακολουθεί προσθήκη αντιδραστηρίων ECL (CHEMICON) και 

τοποθέτηση της μεμβράνης σε κασέτα με φιλμ αυτοραδιογραφίας με έκθεση 

από 30 δευτερόλεπτα ως 5 λεπτά. Το πρωτόκολλο του western απεικονίζεται 

στην εικόνα 3.5. 

 
Εικόνα 3.5. Συνοπτική απεικόνιση του πρωτοκόλλου western. Η πρωτεΐνη διαχωρίζεται στο 

πήκτωμα SDS-πολυακρυλαμιδίου και μεταφέρεται σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Προστίθεται 

το διάλυμα κάλυψης των μη-ειδικών θέσεων και κατόπιν το πρωτογενές αντίσωμα. 

Ακολουθούν, πλυσίματα και επώαση του δευτερογενούς αντισώματος. Η οπτικοποίηση της 

πρωτεΐνης γίνεται με την προσθήκη του εμφανιστικού υγρού ECL. 
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4.1 Υλικά και εταιρεία προελεύσεως. 

Άγαρ – Invitrogen 

Αιθανόλη – Sigma 

Αιθυλο-διαμινο-τετραοξικό οξύ (EDTA) – Sigma 

Ακρυλαμίδιο – BDH 

Αμπικιλλίνη – Sigma 

Αντισώματα (ΙΕ blend) - Chemicon 

BamHI – New England BioLabs 

Γενετισίνη (Geneticin G418) - Gibco 

Γλυκερόλη (Glycerol) – Sigma 

Γλυκίνη – BDH 

Διμέθυλο-σουλφοξείδιο (DMSO) – BDH 

Εκχύλισμα Ζύμης (Yeast Extract) - Difco 

DH5a (βακτηριακά κύτταρα) – Invitrogen 

EcoRI – New England BioLabs 

Θειϊκό Αμμώνιο (Ammonium Sulphate) – BDH 

Θρεπτικό κυττάρων: D-MEM+4500mg/L Glucose + L-Glutamine –  

Pyruvate – Gibco 

10% FBS (Fetal Bovine Serum) 

Ισοπροπανόλη (Isopropanol) – Sigma 

Κιτ ανοσοφθορισμού - Complete CMV pp65 Antigenemia IFA Kit –  

LIGHT DIAGNOSTICS 

Λυσοζύμη (Lysozyme) – Sigma 

Μεθανόλη (Methanol) – Sigma 

Μεμβράνες νιτροκυτταρίνης – 3Μ 

Ορός εμβρύου μόσχου (Fetal Bovine Serum) – Gibco 

Serum Free Medium (Θρεπτικό κυττάρων χωρίς ορό) - Gibco 

Lipofectamine 2000 – Invitrogen 

TransPEI Transfection – Eurogentec 
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Παγκρεατική Ριβονουκλεάση (RNAse A) – Sigma 

Πλασμίδια (p-EYFP-C1, pEYFP-N1) – Clonetech 

SDS (Sodium Dodecyl Sulphate) – BDH 

Klenow Polymerase – New England BioLabs 

TEMED – Sigma 

Tris base – BDH 

Triton X-100 – Sigma 

Tween-20 – Sigma 

Τρυπτόνη (Tryptone) - Difco 

Τρυψίνη (Trypsin/EDTA) - Gibco 

Υπερθειϊκό Αμμώνιο (Ammonium Persulphate) – BRL 

Φαινόλη (Phenol) – BDH 

Φιλμ αυτοραδιογραφίας – Fuji 

Χλωροφόρμιο (Chlorophorm) – Sigma 
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4.2 Διαλύματα κατά κατηγορία 

 

Κυτταροκαλλιέργεια 

PBS: 0.8% NaCl, 0.02% KCl, 0.14% Na2HPO4, 0.02% KH2PO4, pH= 7.4. 

Διάλυμα αναδιάλυσης του DNA (ΤΕ): 10mM Tris, pH=8, 1mM Na2EDTA. 

Διάλυμα γενετισίνης: 10mg/ml σε H2O. 

Διάλυμα χρώσης GIEMSA. 

 

Μετασχηματισμός βακτηρίων (transformation) 

L-Broth (Θρεπτικό μέσο βακτηρίων): 1% Tryptone, 0.5% Yeast Extract, 1% 

NaCl, 0.05% αμπικιλλίνη.  

Διάλυμα αποθήκευσης των μετασχηματισμένων κυττάρων στους -800C: 

20% γλυκερόλη σε L-Broth με βακτήρια 0.8ml L-Broth με βακτήρια + 0.2 ml 

γλυκερόλη. 

 

Κλωνοποίηση πλασμιδίων 

Gel extraction kit (QIAGEN). 

Mini-prep kit (QIAGEN). 

Αμπικιλλίνη 10mg/ml.   

L-Broth: 300ml H2O + 6gr LB. 

Agar: 300ml H2O + 6gr LB + 3.6gr LB agar. 

STET: 40 gr 8% Sucrose, 25ml 5% Triton X-100, 125ml 50mM EDTA PH=8, 

12.5ml  50mM Tris PH=8. 

Lysozyme: 10mg/1ml STET. 
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Ανάλυση πρωτεϊνών κατά Western 

Διάλυμα ηλεκτροφόρησης (500ml) (10x) 
 

 15.15 g Tris 
 72.1 g Γλυκίνη 
 450 ml H2O 
 50 ml 10% SDS 

 
Ρύθμιση του pH=7.6 μόνο με το Tris 
 
Διάλυμα μεταφοράς πρωτεϊνών (1lt) 
 

 100 ml διάλυμα ηλεκτροφόρησης 
 200 ml MeOH 
 700 ml H2O 

 
 
Διάλυμα κάλυψης 
 
50 ml TBS-T 
2.5 gr γάλα 
 
TBS-T (10x): For 1lt: 
   80gr NaCl 
   24.2gr Tris 
   10ml  Tween-20 
 
Ρύθμιση του pH=7.6 μόνο με το Tris. 
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5.1 Ταυτοποίηση ρυθμού πολλαπλασιασμού κυτταρικών σειρών. 

 

Αρχικά, μελετήθηκε ο ρυθμός με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι δύο 

κυτταρικές σειρές (208F και FE8), ώστε να είναι δυνατή η επίστρωση τους με 

ίδιο αριθμό. Έτσι, μετρήθηκε ο αριθμός των κυττάρων σε διαφορετικά 

χρονικά σημεία. Πιο συγκεκριμένα, τα κύτταρα (4x105) καλλιεργήθηκαν σε 6-

well τριβλία και καταμετρήθηκαν σε 4 χρονικές στιγμές, 2, 4, 6, και 8 ημέρες. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα σημεία του χρόνου που πάρθηκαν οι 

μετρήσεις και ο αριθμός των κυττάρων (Εικόνα 5.1). 

 

 

5.2 Ρυθμός αύξησης των κυττάρων μετά από μόλυνσή τους με HCMV. 

 

Το επόμενο λογικό βήμα ήταν να μελετηθεί ο ρυθμός με τον οποίο 

πολλαπλασιάζονται οι δύο κυτταρικές σειρές, κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες. Για αυτό το σκοπό, επιστρώθηκαν κύτταρα 208F και FE8 σε αριθμό 

4x105  σε 6-well τριβλία. Τα κύτταρα επωάστηκαν για 24 ώρες, και κατόπιν: 

 Μολύνθηκαν με HCMV AD169 (m.o.i =1), 

 Μολύνθηκαν με UV-inactivated HCMV (m.o.i=5), 

 Δεν προστέθηκε ιός. 

 

Τα κύτταρα επωάστηκαν για 5 ημέρες μετά την μόλυνση και ακολούθησε η 

καταμέτρηση τους (Εικόνα 5.2). Στις πέντε ημέρες, τα μη μολυσμένα, μη-

μετασχηματισμένα κύτταρα (208F) βρέθηκαν 3.7x104, ενώ τα μολυσμένα με 

τους, HCMV AD169 και τον αδρανοποιημένο ιό, βρέθηκαν 4 x104 και 3.5 x104, 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα στα μετασχηματισμένα κύτταρα ήταν αρκετά 

ενδιαφέροντα. Τα μη μολυσμένα κύτταρα, βρέθηκαν 10.5x104, ενώ τα 

μολυσμένα με τον αδρανοποιημένο ιό βρέθηκαν 9.8 x104. Τέλος, τα 

μετασχηματισμένα κύτταρα που μολύνθηκαν με το στέλεχος αγρίου τύπου, 
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βρέθηκαν 16.5 x104. Στο τέλος των πειραμάτων ήταν πλέον φανερή η 

διαφορά στον πολλαπλασιασμό των μη μετασχηματισμένων συγκριτικά με τα 

μετασχηματισμένα. Επιπροσθέτως, υπάρχει σημαντική αύξηση στον 

πολλαπλασιασμό των μη-μετασχηματισμένων κυττάρων όταν αυτά μολυνθούν 

από τον ανθρώπινο κυτταρομεγαλοϊό. Αξίζει να σημειωθεί, πως η αύξηση του 

αριθμού των κυττάρων FE8 δεν παρατηρήθηκε στα κύτταρα που είχαν 

μολυνθεί από το αδρανοποιημένο στέλεχος του κυτταρομεγαλοϊού. Τέλος, οι 

διαφορές στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των FE8 κυττάρων που 

παρατηρήθηκαν όταν αυτά μολύνθηκαν από τον HCMV, δεν παρατηρήθηκαν 

στα μη-μετασχηματισμένα κύτταρα. 

 

 

 



 

Ρυθμός Πολλαπλασιασμού των 208F & FE-8 
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φυσιολογικών κυττάρων έναντι των μετασχηματισμένων. 

Εικόνα 5.1. Ρυθμός πολλαπλασιασμού των 208F και FE8. Φαίνονται τα διαφορετικά 

σημεία καταμέτρησης των κυττάρων. Παρατηρείται αυξημένος πολλαπλασιασμός των  
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Ρυθμός πολλαπλασιασμού  των 208F και FE8 κατόπιν 
μόλυνσης με HCMV
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Εικόνα 5.2. Ρυθμός πολλαπλασιασμού των 208F και FE8 όταν αυτά μολυνθούν με HCMV AD169, μολυνθούν με 

αδρανοποιημένο κυτταρομεγαλοϊό και τέλος όταν δεν μολυνθούν. Παρατηρείται ο αυξημένος πολλαπλασιασμός 

των μετασχηματισμένων κυττάρων όταν μολυνθούν από τον ιό αγρίου τύπου έναντι των μη μολυσμένων 

κυττάρων καθώς και των μολυσμένων με το αδρανοποιημένο στέλεχος.

 

 



5.3 Κυτταρολογική μελέτη των μολυσμένων κυττάρων. 

 

Στη συνέχεια μελετήθηκε το πιθανό κυτταροπαθητικό αποτέλεσμα 

(cytopathic affect) που μπορεί να έχει ο ιός στις δύο κυτταρικές σειρές. Το 

φαινόμενο αυτό, παρατηρείται σε όλα τα κύτταρα που μολύνονται από ένα ιό. 

Πιο συγκεκριμένα, το κυτταροπαθητικό αποτέλεσμα μπορεί να προσδιοριστεί, 

ως η διαδικασία κατά την οποία ο ιός εισέρχεται στα κύτταρα, τα αναγκάζει να 

αυξηθούν σε όγκο, να παράγουν τους απογόνους του, και τέλος να διαλυθούν 

ελευθερώνοντας τα καινούργια ιικά σωματίδια. 

Οι δύο κυτταρικές σειρές, επιστρώθηκαν σε τριβλία σε αριθμό 4x105 και 

επωάστηκαν για 24 ώρες. Στη συνέχεια, είτε μολύνθηκαν με τον 

κυτταρομεγαλοϊό αγρίου τύπου (HCMV AD169, m.o.i=1), είτε δεν μολύνθηκαν 

(mock infected). Μετέπειτα, τα κύτταρα τοποθετήθηκαν πάλι στον επωαστήρα 

και λήφθησαν φωτογραφίες σε δύο χρονικές περιόδους, 3 και 5 ημέρες μετά 

την μόλυνση. Οι μορφολογικές αλλαγές των μετασχηματισμένων κυττάρων 

μετά την μόλυνση με  τον ανθρώπινο κυτταρομεγαλοϊό ήταν αξιοσημείωτες. 

Στις 3 ημέρες μετά την μόλυνση, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες μορφολογικές 

αλλαγές σε καμία από τις δύο κυτταρικές σειρές (Εικόνα 5.3). Ωστόσο, στις 5 

ημέρες μετά την μόλυνση, τα μετασχηματισμένα κύτταρα παρουσίασαν 

κάποιους ιδιαίτερους μορφολογικούς σχηματισμούς. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 5.4, τα FE8 κύτταρα σχηματίζουν συσσωματώματα (foci), όπως ήταν 

αναμενόμενο σε καρκινικά μετασχηματισμένα κύτταρα. Τα συσσωματώματα 

αυτά είναι φανερά και στα μη μολυσμένα κύτταρα, αλλά σε αρκετά 

χαμηλότερο βαθμό και μέγεθος.  
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Εικόνα 5.3. Οι δύο κυτταρικές σειρές 208F και FE8, τρεις ημέρες μετά την μόλυνση. Στην 

αριστερή στήλη είναι τα μη μολυσμένα κύτταρα, ενώ στη δεξιά τα μολυσμένα. Δεν υπάρχουν 

ορατές μορφολογικές αλλαγές σε καμία από τις δύο σειρές. 
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Εικόνα 5.4. Οι δύο κυτταρικές σειρές 208F και FE8, πέντε ημέρες μετά την μόλυνση. Στην 

αριστερή στήλη είναι τα μη μολυσμένα κύτταρα, ενώ στη δεξιά τα μολυσμένα. Όπως 

παρατηρούμε, εξακολουθούν να μην υπάρχουν αλλαγές στα μη μετασχηματισμένα κύτταρα. 

Αντιθέτως, τα μετασχηματισμένα κύτταρα (FE8) εμφανίζουν συσσωματώματα σε αυξημένο 

βαθμό. 
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5.4 Εντοπισμός του HCMV στα μετασχηματισμένα με H-ras κύτταρα. 

 

Τα συσσωματώματα που παρατηρήθηκαν στα μετασχηματισμένα κύτταρα 

μετά από μόλυνση με τον ανθρώπινο κυτταρομεγαλοϊό, δημιούργησαν αρκετά 

ερωτήματα. Αρχικά έπρεπε να μελετηθεί κατά πόσο οι ιδιαίτεροι σχηματισμοί 

των κυττάρων δημιουργούνται από τον ιό, είτε είναι αποτέλεσμα μιας φυσικής 

διαδικασίας. Τα συσσωματώματα παρατηρήθηκαν και στα μη μολυσμένα 

κύτταρα, σε πολύ χαμηλότερο βαθμό, αλλά δεν παρατηρήθηκαν στα μη 

μετασχηματισμένα κύτταρα (208F). Επομένως, υπήρχαν αρκετές ενδείξεις ό,τι 

τα συσσωματώματα των μετασχηματισμένων κυττάρων μπορούν να είναι 

αποτέλεσμα της μόλυνσης από τον κυτταρομεγαλοϊό. 

Για να επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός είναι 

υπεύθυνος για τις μορφολογικές αλλαγές στα κύτταρα, πραγματοποιήθηκε 

μελέτη ανοσοφθορισμού για την ιϊκή πρωτεΐνη pp65. Η πρωτεΐνη pp65 

βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου-ξενιστή και αρχίζει να 

εκφράζεται τις πρώτες 48 ώρες μετά τη μόλυνση. Τα μη μετασχηματισμένα 

(208F) καθώς και τα μετασχηματισμένα κύτταρα (FE8) επιστρώθηκαν σε 

καλυπτρίδες μέσα σε τριβλία, σε αριθμό 4x105 και μολύνθηκαν από τον 

αγρίου τύπου ανθρώπινο κυτταρομεγαλοϊό (m.o.i= 1) μία μέρα μετά. Τα 

κύτταρα επωάστηκαν μέχρι να εμφανιστούν τα συσσωματώματα και κατόπιν 

πραγματοποιήθηκε η διαδικασία του ανοσοφθορισμού. Τα κύτταρα 

μονιμοποιήθηκαν και έγιναν οι χρώσεις με τα δύο αντισώματα (anti-pp65 και 

FITC). Οι μικροσκοπικές παρατηρήσεις που απεικονίζονται στην Εικόνα 5.5, 

έδειξαν ότι ο ιός είναι ο κύριος, αν όχι ο μοναδικός παράγοντας υπεύθυνος για 

το σχηματισμό των συσσωματωμάτων. 

Στα μη μετασχηματισμένα κύτταρα, το σήμα του φθορισμού φαίνεται να 

είναι διάχυτο στο οπτικό πεδίο, δείχνοντας γενική μόλυνση των κυττάρων από 

τον ιό. Σε αντίθεση, τα μετασχηματισμένα με το H-ras κύτταρα εμφανίζουν 

ιδιαίτερα έντονο φθορισμό στα κυτταρικά συσσωματώματα. Ο εντοπισμός της 

ιϊκής πρωτεΐνης pp65 στους σχηματισμούς των κυττάρων, έδειξε αυξημένη 

μολυσματικότητα των  συγκεκριμένων κυττάρων στον ιό. 
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Εικόνα 5.5. Μόλυνση μετασχηματισμένων και μη κυττάρων με τον ιό HCMV μετά από 48 

ώρες. Τα κύτταρα, μετά την τεχνική του ανοσοφθορισμού εκπέμπουν πράσινο φθορίζων 

χρώμα. Στα μη μετασχηματισμένα κύτταρα, ο φθορισμός είναι διάχυτος στα περισσότερα 

κύτταρα. Αντιθέτως, στα μετασχηματισμένα κύτταρα (FE8) η ιϊκή πρωτεΐνη pp65 είναι 

συγκεντρωμένη στα συσσωματώματα, όπως δείχνουν τα λευκά βέλη. 
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5.5 Έκφραση των ιϊκών πρωτεϊνών στα μη μετασχηματισμένα και 

μετασχηματισμένα με το H-ras κύτταρα. 

 

Τα μετασχηματισμένα με το ογκογονίδιο ras κύτταρα, καθώς και τα μη 

μετασχηματισμένα κύτταρα επιστρώθηκαν σε τριβλία (4x105) και μολύνθηκαν 

με τον ανθρώπινο κυτταρομεγαλοϊό (AD169, m.o.i =1) μια ημέρα μετά. 

Κατόπιν συλλέχθηκαν με την βοήθεια ειδικού ξέστρου, φυγοκεντρήθηκαν και 

η πελέτα που περιείχε τα κύτταρα επαναδιαλύθηκε σε διάλυμα 

μερκαπτοαιθανόλης . Πιο συγκεκριμένα, έγινε συγκομιδή των κυττάρων στις 1 

και 4 ημέρες μετά την μόλυνση, ακολούθησε ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων, 

μεταφορά των πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης και επώαση στο 

αντίσωμα anti-IE1&2 (blend) της Chemicon. Τα αποτελέσματα, όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 5.6, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Τα μη μετασχηματισμένα 

κύτταρα δεν έφεραν ιϊκές πρωτεΐνες την πρώτη ημέρα μετά την μόλυνση, ενώ 

την τέταρτη παρατηρήθηκε ελάχιστη έκφραση τους. Αντιθέτως, τα 

μετασχηματισμένα (FE8) κύτταρα, εξέφραζαν τις ιϊκές πρωτεΐνες ήδη από την 

πρώτη ημέρα μετά την μόλυνση. Μέχρι την τέταρτη ημέρα, η έκφραση των 

άμεσα πρώιμων πρωτεϊνών ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, γεγονός που αποδεικνύει 

την αυξημένη μολυσματικότητα των μετασχηματισμένων κυττάρων (FE8) 

έναντι των πατρικών τους (208F). 
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Εικόνα 5.6. Ανάλυση πρωτεϊνών κατά western. Παρατηρούμε αυξημένη έκφραση των ιϊκών 

πρωτεϊνών στα μετασχηματισμένα κύτταρα έναντι των μη μετασχηματισμένων. Επίσης, η 

έκφραση στις τέσσερις ημέρες μετά την μόλυνση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Για την 

οπτικοποίηση των πρωτεϊνών, χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα που σημαίνει τις άμεσα πρώιμες 

πρωτεΐνες του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού. 

 

 

5.6 Έλεγχος ικανότητας των IE πρωτεϊνών να δημιουργήσουν τα 

συσσωματώματα. 

 

Οι άμεσα πρώιμες πρωτεΐνες του κυτταρομεγαλοιού, είναι υπεύθυνες για 

ένα μεγάλο αριθμό λειτουργιών του ιού μετά την είσοδό του σε ένα κύτταρο 

ξενιστή (21,22). Ειδικότερα, η πρωτεΐνη ΙΕ1 έχει δειχθεί ότι έχει ογκογόνο 

δράση και μπορεί να προκαλέσει τον μετασχηματισμό φυσιολογικών κυττάρων 

σε καρκινικά (9,23,24,25).  Επομένως, έχει ιδιαίτερη σημασία η διερεύνηση 

των άμεσα πρώιμων πρωτεϊνών όσον αφορά το σχηματισμό 

συσσωματωμάτων. 

Τα μετασχηματισμένα κύτταρα επιστρώθηκαν σε τριβλία σε αριθμό 4x105. 

Μία ημέρα μετά, ακολούθησε παροδική διαμόλυνσή τους (transfection) 

χρησιμοποιώντας τρία πλασμίδια. Το πρώτο ήταν το pEGFP-IE1, το οποίο 

περιέχει αλληλουχία που κωδικοποιεί την άμεσα πρώιμη πρωτεΐνη ΙΕ1 του ιού, 

η οποία είναι ενωμένη με την κασέτα φθορισμού (GFP). Αντίστοιχα, το 

δεύτερο πλασμίδιο είναι το pEGFP-IE2 που περιέχει την αλληλουχία της άμεσα 
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πρώιμης πρωτεΐνης ΙΕ2 που είναι ενωμένη με την GFP κασέτα. Τέλος το τρίτο 

πλασμίδιο (pEGFP-C1) δεν περιέχει καμία από τις ιϊκές πρωτεΐνες, αλλά μονάχα 

την κασέτα φθορισμού GFP, και χρησιμοποιήθηκε ως θετικός έλεγχος. Η 

διαμόλυνση των κυττάρων πραγματοποιήθηκε μια ημέρα μετά την επίστρωση 

των κυττάρων και οι φωτογραφίες που ακολουθούν στις Εικόνες 5.7 και 5.8, 

είναι 3 και 5 ημέρες μετά την διαμόλυνση αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και στις 

παρακάτω εικόνες, δεν παρατηρήθηκε σχηματισμός των συσσωματωμάτων 

ούτε στις πέντε ημέρες μετά την διαμόλυνση, γεγονός που επιβεβαιώνει ό, τι 

καμία από τις δύο άμεσα πρώιμες πρωτεΐνες του ιού είναι υπεύθυνες για την 

δημιουργία τους. 
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Εικόνα 5.7. Παροδική διαμόλυνση των μετασχηματισμένων κυττάρων με τα πλασμίδια 
pEGFP-C1, pEGFP-IE1 και pEGFP-IE2 τρεις ημέρες μετά. Όπως παρατηρούμε, δεν 
υπάρχει σχηματισμός συσσωματωμάτων. 

 

 

 
Εικόνα 5.8. Παροδική διαμόλυνση των μετασχηματισμένων κυττάρων με τα πλασμίδια 
pEGFP-C1, pEGFP-IE1 και pEGFP-IE2 πέντε ημέρες μετά. Όπως παρατηρούμε, δεν 
υπάρχει σχηματισμός συσσωματωμάτων ακόμα και μετά από προχωρημένη έκφραση 
των άμεσα πρώιμων πρωτεϊνών του ιού.
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6.1 Τα μετασχηματισμένα κύτταρα πολλαπλασιάζονται γρηγορότερα 

μετά από μόλυνση με HCMV. 

 

Και οι δύο κυτταρικές σειρές (208F, FE8) μελετήθηκαν κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες μόλυνσης. Εφόσον καθορίστηκε ο ρυθμός με τον 

οποίο πολλαπλασιάζονται σε φυσιολογικές συνθήκες, η μελέτη επεκτάθηκε 

στην παρατήρησή τους κατόπιν μόλυνσής από τον ανθρώπινο 

κυτταρομεγαλοϊό. Οι δύο σειρές, επιστρώθηκαν και κατόπιν μολύνθηκαν με 

διαφορετικές μορφές του HCMV. Αυτές οι μορφές ήταν ο ιός αγρίου τύπου, 

είτε το αδρανοποιημένο στέλεχος από υπεριώδη ακτινοβολία. Οι παρατηρήσεις 

από τις παραπάνω μολύνσεις ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. Τα μη 

μετασχηματισμένα κύτταρα δεν έδειξαν κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή στον 

ρυθμό ανάπτυξής τους, μετά την μόλυνση με τα δύο στελέχη του HCMV.  

Σε αντίθεση, τα μετασχηματισμένα κύτταρα με το ογκογονίδιο H-ras 

δείχνουν αυξημένη ανάπτυξη όταν μολυνθούν από τον αγρίου τύπου ιό. Είναι 

πιθανό ότι ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός είναι ο παράγοντας που προκαλεί 

τον αυξημένο πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Όπως διαπιστώθηκε, είναι 

απαραίτητη η ενεργή λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό, ώστε να 

παρατηρηθεί αύξηση στο ρυθμό πολλαπλασιασμού. Στην περίπτωση του 

αδρανοποιημένου ιού, ο ιός διατηρεί την ικανότητά του να εισέρχεται στο 

κύτταρο ξενιστή αλλά χάνει την μολυσματικότητά του, αφού το γενετικό του 

υλικό είναι κατεστραμμένο. 
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6.2 Τα μετασχηματισμένα κύτταρα εμφανίζουν αυξημένο αριθμό 

συσσωματωμάτων μετά από HCMV μόλυνση. 

 

Οποιοδήποτε κύτταρο μολύνεται από έναν ιό, εμφανίζει φανερές 

μορφολογικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, κύτταρα που μολύνονται από τον 

κυτταρομεγαλοϊό εμφανίζουν αύξηση σε μέγεθος ενώ ακολουθεί η διάσπασή 

τους και ελευθέρωση ιϊκών σωματιδίων. Στην παρούσα μελέτη, και οι δύο 

κυτταρικές σειρές μολύνθηκαν με τον ανθρώπινο κυτταρομεγαλοϊό και 

παρατηρήθηκε μικροσκοπικά το αποτέλεσμα. Στις τρεις ημέρες μετά την 

μόλυνση, δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές σε καμία από τις δύο σειρές. Ωστόσο, 

πέντε ημέρες μετά την μόλυνση, τα μετασχηματισμένα κύτταρα άρχισαν να 

εμφανίζουν κάποιους ιδιαίτερα ενδιαφέροντες σχηματισμούς. Τα κύτταρα 

άρχισαν να «ομαδοποιούνται» σχηματίζοντας συσσωματώματα. Τα 

συσσωματώματα αυτά επεκτάθηκαν πέραν της φυσιολογικής μονοστιβάδας 

κυττάρων και αποκολλήθηκαν επτά ημέρες μετά την μόλυνση. Οι 

μορφολογικοί σχηματισμοί αυτοί είναι εμφανείς σε καρκινικές κυτταρικές 

σειρές, ενώ δεν παρατηρήθηκαν στα γονικά μη μετασχηματισμένα κύτταρα. 

Το φαινόμενο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ότι τα συσσωματώματα 

είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε αριθμό και μέγεθος στα μολυσμένα κύτταρα, 

έναντι των μη μολυσμένων. Επομένως η μόλυνση από τον κυτταρομεγαλοϊό, 

συμβάλει στην αύξηση των κυτταρικών σχηματισμών. Τα μικροσκοπικά 

αποτελέσματα (Εικόνες 5.2 & 5.3) αποτέλεσαν τις πρώτες ενδείξεις ότι 

υπεύθυνος για την αύξηση των μορφολογικών σχηματισμών, ενδέχεται να 

είναι ο ιός.  

Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα, επιβεβαιώθηκαν με την μελέτη 

ανοσοφθορισμού που πραγματοποιήθηκε. Η ιϊκή πρωτεΐνη pp65 βρέθηκε να 

είναι σχεδόν αποκλειστικά εντοπισμένη στα συσσωματώματα των 

μετασχηματισμένων κυττάρων που είχαν μολυνθεί από τον ιό. Στα μη 

μετασχηματισμένα κύτταρα, η πρωτεΐνη βρέθηκε διεσπαρμένη στα 

περισσότερα κύτταρα, γεγονός που δείχνει μια γενικότερη μόλυνση από τον 

ιό. Το γεγονός ότι ο ιός εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα συσσωματώματα 

των μετασχηματισμένων κυττάρων και λιγότερο στα κύτταρα της 
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μονοστιβάδας, επαληθεύει την αυξημένη μολυσματικότητα των κυττάρων 

αυτών από τον κυτταρομεγαλοϊό. Επιπροσθέτως, ο εντοπισμός του ιού στα 

μετασχηματισμένα κύτταρα δείχνει ότι ο ιός προκαλεί αύξηση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και την δημιουργία των συσσωματωμάτων. 

 

 

 

6.3 Αυξημένη έκφραση ιϊκών πρωτεϊνών στα μετασχηματισμένα 

κύτταρα. 

 

Στη μελέτη της έκφρασης των ιϊκών πρωτεϊνών κατά western, 

εμφανίστηκαν αρκετά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Τα μη 

μετασχηματισμένα κύτταρα, δεν εμφανίζουν έκφραση των ιϊκών πρωτεινών, 

και όταν εμφανίστηκε ιϊκή έκφραση τέσσερις ημέρες μετά την μόλυνση, ήταν 

ιδιαίτερα χαμηλή. Αντιθέτως, τα μετασχηματισμένα με το ογκογονίδιο H-ras 

κύτταρα έδειξαν ότι εκφράζουν τις ιϊκές πρωτεΐνες ακόμα και την πρώτη 

ημέρα μετά την μόλυνση. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση της 

έκφρασης των ιϊκών πρωτεϊνών ΙΕ1 και ΙΕ2 από την πρώτη ημέρα στην 

τέταρτη. Η αύξηση στην έκφραση συμβαδίζει με τον κύκλο μόλυνσης του 

ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού. Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός, εμφανίζει 

το μέγιστο της λοίμωξής στις 7-10 ημέρες μετά την μόλυνση και κατόπιν τα 

αποτελέσματα αρχίζουν να φθίνουν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κατά 

western έδειξαν ότι τα μετασχηματισμένα κύτταρα είναι ιδιαίτερα επιρρεπή 

στην μόλυνση από τον κυτταρομεγαλοϊό έναντι των γονικών κυττάρων, 

γεγονός που ενδέχεται να οφείλεται στην ενεργοποιημένη κατάσταση του 

ογκογονιδίου.  
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6.4 Οι ιϊκές πρωτεΐνες ΙΕ1 και ΙΕ2 δεν είναι υπεύθυνες για τους 

κυτταρικούς σχηματισμούς. 

 

Η επιμόλυνση των κυττάρων με τα τρία πλασμίδια, προκάλεσε την συνεχή 

έκφραση των ιϊκών πρωτεϊνών που φέρουν, στα μετασχηματισμένα κύτταρα. 

Με το σύστημα των επιμολύνσεων που χρησιμοποιήθηκε, διαπιστώθηκε 

έμμεσα, ότι καμία από τις άμεσα πρώιμες πρωτεΐνες ΙΕ1 και ΙΕ2 του ιού δεν 

ενέχεται στο σχηματισμό των συσσωματωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αν 

κάποια από τις δύο ιϊκές πρωτεΐνες ήταν υπεύθυνη για το αποτέλεσμα που 

παρατηρήθηκε θα έπρεπε αφενός, μετά από την παροδική επιμόλυνση να 

εμφανίζονται συσσωματώματα στα μετασχηματισμένα κύτταρα και αφετέρου 

τα συσσωματώματα αυτά να φθορίζουν με πράσινο χρώμα.  

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δείχνουν μια ιδιαίτερη σχέση του 

ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού με τον μετασχηματισμό των κυττάρων. Οι 

παραπάνω υποθέσεις υποστηρίζονται από τις έρευνες της τελευταίας 

δεκαετίας, για τη διαλεύκανση του τρόπου δράσης του ανθρώπινου 

κυτταρομεγαλοϊού. Υπάρχουν αποδείξεις ότι προσβάλει πολλά είδη κυττάρων 

όπως τα ενδοθηλιακά, τα επιθηλιακά, τα νευρωνικά, τα λεία μυϊκά και τα 

μονοκύτταρα/μακροφάγα (26). Μετά από άνοσο-ιστολογικές μελέτες σε 

ασθενείς με οξεία μόλυνση, διαπιστώθηκε η ύπαρξη του γονιδιώματος του ιού 

σε κάποια από αυτά (ενδοθηλιακά, επιθηλιακά, λεία μυϊκά), αλλά όχι και η 

έκφραση των πρωτεϊνών του. Το γεγονός αυτό, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει 

τα είδη αυτών των κυττάρων, αποθήκες του λανθάνοντος ιού (27). Τα 

κύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη είναι ινοβλάστες 

αρουραίων (208F) και οι απόγονοι αυτών που είναι τα μετασχηματισμένα με 

το H-ras ογκογονίδιο (FE8). Όπως δείχνουν τα πειράματα της παρούσας 

μελέτης, τα μετασχηματισμένα κύτταρα είναι περισσότερο επιρρεπή στην 

μόλυνση από τον κυτταρομεγαλοϊό από ότι τα μη μετασχηματισμένα. Είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο μετασχηματισμός και ο 

πολλαπλασιασμός των ινοβλαστών ενισχύονται από την μόλυνση με τον ιό, 

παρόλο που καμία από τις άμεσα πρώιμες πρωτεΐνες δεν φαίνεται να είναι 

υπεύθυνες. Η παρούσα μελέτη, με τα αποτελέσματα που έχουν βρεθεί μέχρι 
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στιγμής, βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες στον ανθρώπινο 

κυτταρομεγαλοϊό, που αποδεικνύουν ότι μόλυνση από τον HCMV οδηγεί σε 

αναστολή της απόπτωσης και ταυτόχρονα σε αύξηση της αντοχής των 

καρκινικών κυττάρων (28,29,30). 

Δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής, αν η μόλυνση με τον HCMV ευθύνεται για 

την αναστολή της απόπτωσης μέσω του ras μονοπατιού ή αν είναι απλώς ένας 

παράγοντας που, δρώντας σε συνεργασία με άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια, 

φέρει τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν (31).  Έρευνες που έχουν γίνει 

μέχρι σήμερα, δείχνουν μια ειδική σχέση του ιού με σηματοδοτικά μονοπάτια 

όπως του NfkB (32). Έχει αποδειχτεί ότι ο ιός χρησιμοποιεί αποπτωτικά 

μονοπάτια, ώστε να αποφύγει τους μηχανισμούς άμυνας του κυττάρου 

ξενιστή (33,34). 

Για να γίνει γνωστή η ακριβής δράση του κυτταρομεγαλοϊού στα 

μετασχηματισμένα κύτταρα, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν διάφορα 

ακόμα πειράματα. Η ενεργοποίηση του μονοπατιού ras απαιτεί την πρόσδεση 

της πρωτεΐνης Ras στην κυτταρική μεμβράνη και την επαγωγή του σήματος 

στα λοιπά στοιχεία του μονοπατιού. Η πρόσδεση της πρωτεΐνης Ras, έχει 

βρεθεί πως επάγεται από ένα ένζυμο που ονομάζεται Farnesyl Transferase. 

Χρήσιμο θα ήταν, τα κύτταρα να μολυνθούν με τον ανθρώπινο 

κυτταρομεγαλοϊό και κατόπιν να προστεθεί ένας αναστολέας της εισαγωγής 

του ιού στο κύτταρο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

αναστολείς για διάφορα μέλη του μονοπατιού ras ώστε να μελετηθεί ο ρόλος 

του στην δράση του ιού. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να ερευνηθούν οι 

αναστολείς UO126 και PD98059 της MEK1/2 καθώς και γονιδιακοί και χημικοί 

αναστολείς της Ras. 
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