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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (ο ιός HCMV, human cytomegalovirus), 

ένας πολύ διαδεδομένος ερπητοϊός, είναι ένα σημαντικό παθογόνο και 

προκαλεί σοβαρά νοσήματα στους ανοσοκατεσταλμένους και στα νεογνά με 

συγγενή νόσο. Η πρωτεΐνη RhoB ανήκει στην οικογένεια των Rho GTPασών, 

η οποία ρυθμίζει ποικίλες κυτταρικές διεργασίες. Οι πρωτεΐνες Rho 

εμπλέκονται στην είσοδο και την έξοδο από το κύτταρο, κυρίως των α- και γ- 

ερπητοϊών, ενώ οι β-ερπητοϊοί είναι οι λιγότερο μελετημένοι ως προς αυτό το 

θέμα. Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε ο ρόλος της RhoB GTPασης κατά 

τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV. Ανάλυση μικροσκοπίας, 

τόσο σε μονιμοποιημένα όσο και σε ζωντανά κύτταρα κατέδειξε ότι η 

πρωτεΐνη RhoB μετατοπίστηκε στο κυτταροπλασματικό διαμέρισμα 

συναρμολόγησης του ιού HCMV (assembly complex/ assembly compartment, 

AC), μία κυτταροπλασματική περιοχή στα μολυσμένα κύτταρα όπου πολλές 

ιικές δομικές πρωτεΐνες είναι γνωστό ότι αθροίζονται και πραγματοποιείται η 

συναρμολόγηση νέων ιοσωματίων. Επιπλέον, η πρωτεΐνη RhoB εντοπίστηκε 

στο AC ακόμη κι όταν η έκφραση των όψιμων ιικών πρωτεϊνών ανεστάλη. Στα 

πολύ όψιμα στάδια της μόλυνσης, σχηματίστηκαν κυτταρικές προσεκβολές οι 

οποίες περιείχαν την πρωτεΐνη RhoB και ιοσωμάτια του ιού HCMV, φαινόμενο 

που πιθανόν συνεισφέρει στην επιτυχή ιική διασπορά. Παρουσιάζει 

ενδιαφέρον ότι η καταστολή της έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB στα 

μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική 

μείωση του ιικού τίτλου και μπορούσε επίσης να επηρεάσει την άθροιση στο 

AC των εντοπιζόμενων στο συγκεκριμένο κυτταρικό διαμέρισμα ιικών 

πρωτεϊνών. Η καταστολή της έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB επηρέασε 
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επίσης τη δομή των ινιδίων ακτίνης. Παρατηρήθηκε αναδιοργάνωση των 

ινιδίων ακτίνης στα όψιμα στάδια της μόλυνσης, η οποία εκπορευόταν από το 

ιικό AC και περιέβαλε επίσης τις κυτταρικές προσεκβολές, υποδηλώνοντας 

μια πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ της πρωτεΐνης RhoB και της ακτίνης κατά 

τη διάρκεια της συναρμολόγησης και της εξόδου του ιού HCMV. Τέλος, 

αναγνωρίστηκαν και άλλες Rho πρωτεΐνες, οι οποίες εντοπίζονται στο AC του 

ιού HCMV, το οποίο παρουσιάζει μια ιδαίτερη διαμόρφωση ανάμεσα σε 

γειτονικά κύτταρα.  Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

καταδεικνύουν για πρώτη φορά ότι η πρωτεΐνη RhoB είναι ένα συστατικό του 

ιικού AC και είναι αναγκαία για την παραγωγική μόλυνση του ιού HCMV, 

καθώς επίσης και ότι και άλλες Rho πρωτεΐνες εμπλέκονται στα όψιμα στάδια 

της λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV. 

Τα microRNAs (miRNAs) είναι μικρά μόρια RNA τα οποία βάσει της 

συμπληρωματικότητάς τους με τα mRNAs, προσδένονται σε αυτά και 

επηρεάζουν, συνηθέστερα αρνητικά, την έκφρασή τους. Τα miRNAs 

εκφράζονται σε πολλούς οργανισμούς, όπως στα φυτά, στον άνθρωπο και σε 

πολλούς ιούς, συμπεριλαμβανομένου του ιού HCMV. Τα κυτταρικά και τα ιικά 

miRNAs μπορούν να ρυθμίσουν τόσο κυτταρικά όσο και ιικά γονίδια, και με 

τους τρόπους αυτούς να επηρεάσουν την πορεία της μόλυνσης. Στην 

παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η επίδραση του ιού HCMV στην έκφραση των 

κυτταρικών miRNAs καθ' όλη τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης του ιού σε 

ανθρώπινους ινοβλάστες. Με μικροσυστοιχίες miRNAs, αναγνωρίστηκαν 26 

κυτταρικά miRNAs, των οποίων η έκφραση μεταβλήθηκε σημαντικά. Από τα 

miRNAs που μεταβλήθηκαν, τα 14 παρουσίασαν αύξηση και διαχωρίστηκαν 

περαιτέρω σε τέσσερις ομάδες βάσει του χρονικού προτύπου της μεταβολής 
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τους, και τα 12 εκδήλωσαν μείωση της έκφρασης και διαχωρίστηκαν σε τρεις 

περαιτέρω ομάδες. Από τα 26 miRNAs που επηρέασε ο ιός HCMV, τα 8 είχαν 

πολύ σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της λυτικής μόλυνσης του ιού, καθώς 

η αναστροφή της προκαλούμενης από τον ιό μεταβολής της έκφρασής τους, 

είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του παραγώμενου ιού. Τα 

συγκεκριμένα 8 κυτταρικά miRNAs μελετήθηκαν περαιτέρω και με 

προγράμματα βιοπληροφορικής αναγνωρίστηκαν οι πιθανοί κυτταρικοί στόχοι 

τους. Από αυτούς επιλέχθηκαν οι επικρατέστεροι στόχοι και στη συνέχεια 

αυτές οι προβλέψεις επαληθεύτηκαν με πειράματα ενεργότητας 

λουσιφεράσης και αναλύσεις πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-Time 

PCR). Τα miRNAs και οι στόχοι τους συσχετίσθηκαν  σε δύο δίκτυα, στα 

οποία παρατηρήθηκε συντονισμένη χρονικά μεταβολή της έκφρασης των 

miRNAs και των mRNAs των στόχων τους. Στο πρώτο δίκτυο, το δίκτυο της 

φλεγμονής συμπεριελήφθησαν 3 miRNAs και στο δεύτερο δίκτυο, το δίκτυο 

χρωματίνης, συμπεριελήφθησαν τα υπόλοιπα 5 miRNAs. Τα δύα αυτά δίκτυα 

φαίνεται ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έκβαση της μόλυνσης, 

καθώς η απορρύθμιση ακόμη και μεμεονωμένων miRNAs που μετέχουν σε 

αυτά, επηρέασε αρνητικά την έκφραση πολλών ιικών γονιδίων  και προκάλεσε 

μείωση του παραγώμενου ιού. 
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ABSTRACT 

 

Human Cytomegalovirus (HCMV), an ubiquitous β-herpesvirus, is a 

significant pathogen that causes medically severe diseases in 

immunocompromised individuals and in congenitally infected neonates. RhoB 

belongs to the family of Rho GTPases, which regulates diverse cellular 

processes. Rho proteins are implicated in the entry and egress from the host 

cell of mainly α- and γ-herpesviruses, whereas β-herpesviruses are the least 

studied in this regard. Here, we studied the role of RhoB GTPase during 

HCMV lytic infection. Microscopy analysis, both in fixed and live infected cells 

showed that RhoB was translocated to the assembly complex/compartment 

(AC) of HCMV, a cytoplasmic zone in infected cells where many viral 

structural proteins are known to accumulate and assembly of new virions 

takes place. Furthermore, RhoB was localized at the AC even when the 

expression of the late HCMV AC proteins was inhibited. At the very late 

stages of infection, cellular projections were formed containing RhoB and 

HCMV virions, potentially contributing to the successful viral spread. 

Interestingly, the knockdown of RhoB in HCMV-infected cells resulted in a 

significant reduction of the virus titer and could also affect the accumulation of 

AC viral proteins at this subcellular compartment. RhoB knockdown also 

affected actin fibers' structure. Actin reorganization was observed at late 

stages of infection originating from the viral AC and surrounding the cellular 

projections, implying a potential interplay between RhoB and actin during 

HCMV assembly and egress. Last but not least, it was found that other Rho 

proteins localize at the HCMV AC, which exhibits an interesting configuration 
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among neighboring cells.  In conclusion, our results demonstrate for the first 

time that RhoB is a constituent of the viral AC and is required for HCMV 

productive infection and that other Rho proteins are also implicated in the late 

stages of HCMV lytic infection. 

MicroRNAs (miRNAs) are small RNAs that based on their 

complementarity to mRNAs, bind to them and affect, mostly negatively, their 

expression. MiRNAs are expressed in a variety of organisms,such as plants, 

humans and many viruses, including HCMV. Both cellular and viral miRNAs 

can regulate cellular as well as viral transcripts, and in this way they can affect 

the course of the infection.  In this study, the effect of HCMV on the 

expression of cellular miRNAs was investigated throughout the course of the 

lytic infection of human fibroblasts. Using miRNA microarrays, 26 differentially 

expressed miRNAs were identified. From the above miRNAs, 14 exhibited 

increase and were further divided into four groups based on the time pattern 

of their change, and 12 exhibited decrease and were further divided into 3 

groups. Eight of the above 26 HCMV affected miRNAs, had a significant effect 

on the progression of the lytic infection of the virus, since the reversion of their 

virus induced change, resulted in the significant reduction of the virus titer. 

These 8 miRNAs were further studied with bioinformatics and their predicted 

cellular targets were identified. Among them, the most likely targets were 

selected and subsequently these predictions were validated with luciferase 

and Real-Time PCR assays. The miRNAs and their targets were associated in 

two networks, in which a coordinated time change of the expression of the 

miRNAs and the mRNAs of their targets was observed. Three miRNAs were 

included in the first network, the inflammatory network, and the remainder 5 
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miRNAs were included in the second network, the chromatin network. These 

two networks seem to play an important role in the outcome of the infection, 

since the deregulation of even individual miRNAs that participate in them, had 

an important negative effect on the expression of many viral genes and on the 

viral yield. 
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3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

3.1 Οι ερπητοϊοί  

3.1.1 Γενικά στοιχεία για τους ερπητοϊούς, την ταξινόμηση και τη 

δομή τους 

Οι ιοί του έρπητα αποτελουν μια μεγάλη οικογένεια DNA ιών με πολλά 

γένη και οι οποίοι μπορούν να μολύνουν τόσο τον άνθρωπο όσο και ζωικούς 

οργανισμούς. Μέχρι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί περισσότεροι από 150 

ερπητοϊοί, αλλά εκτιμάται ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Έχουν ανιχνευθεί 

σε πολλά είδη σπονδυλωτών και σε τουλάχιστον ένα ασπόνδυλο. Θεωρείται 

ότι οι ερπητοϊοί και οι κύριοι ξενιστές τους έχουν εξελιχθεί μαζί στην πάροδο 

μεγάλων χρονικών διαστημάτων. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι σε ευκαιριακούς 

ξενιστές μπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρή νόσο σε σχέση με τον κύριο 

ξενιστή. Επίσης, είναι δυνατόν να προκαλέσουν ποικίλης βαρύτητας νόσο 

στον κύριο ξενιστή (Ackermann, 2004).  

Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή για την Ταξινόμηση των Ιών 

(International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV), η οικογένεια των 

ερπητοϊών, Herpesviridae, ανήκει στην τάξη Herpesvirales και διαχωρίζεται 

στην υπο-οικογένεια των α-ερπητοϊών, Alphaherpsesvirinae, η οποία 

περιλαμβάνει τα γένη Simplexvirus, Varicellovirus, Mardivirus και Iltovirus, 

στην οικογένεια των β-ερπητοϊών,  Betaherpesvirinae, η οποία περιλαμβάνει 

τα γένη Cytomegalovirus, Muromegalovirus και Roseolovirus, και στην 

οικογένεια των γ-ερπητοϊών, Gammaherpesvirinae, η οποία περιλαμβάνει τα 

γένη  Lymphocryptovirus και Rhadinovirus. Το γένος Ictalurivirus δεν έχει 

ενταχθεί σε κάποια υπο-οικογένεια και πολλά είδη δεν έχουν ενταχθεί σε γένη 

(Εικόνα 3.1.1) (Arvin A, 2007).  
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 Εικόνα 3.1.1. Φυλογενετικό δέντρο των Herpesviridae. Το δέντρο είναι 
βασισμένο στην αμινοξική αλληλουχία 8 σετ ομόλογων γονιδίων. Από την αναφορά 
(Arvin A, 2007). 

 

Το πρωταρχικό κριτήριο για να ταξινομηθεί ένας ιός στην οικογένεια 

Herpesviridae είναι μορφολογικό και αφορά τη δομή του ιοσωματίου, το οποίο 

είναι σφαιρικό και αποτελείται από 4 κύρια συσταικά: τον πυρήνα (core), το 

καψίδιο (capsid), το περίβλημα (tegument) και το φάκελο (envelope) (Εικόνες 

3.1.2, 3.1.3 και 3.2.1). Η διάμετρος του ιοσωματίου είναι συνήθως περίπου 

200 nm και ο πυρήνας αποτελείται από ένα αντίγραφο γραμμικού, δίκλωνου 

μορίου DNA, το οποίο είναι πακεταρισμένο σε μεγάλη πυκνότητα στο καψίδιο. 

Το καψίδιο είναι ένα εικοσάεδρο διαμέτρου 125-230 nm. Αποτελείται από 162 
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καψομερίδια, 12 από τα οποία είναι πενταμερή και 150 εξαμερή, δηλαδή 

περιλαμβάνουν αντίστοιχα 5 ή 6 αντίγραφα από τη μείζονα καψιδιακή 

πρωτεΐνη. Το ιικό περίβλημα, το οποίο περιβάλλει το καψίδιο, περιέχει 

τουλάχιστον 30 ιικές πρωτεΐνες, δεν είναι καλά καθορισμένο δομικά και οι 

δομές που περιλαμβάνει παρουσιάζουν συμμετρία μόνο προς την πλευρά του 

καψιδίου και σε σχέση με αυτό. Ο λιπιδικός φάκελος περικλείει το εξωτερικό 

του περιβλήματος και περιέχει τουλάχιστον 10 ιικές μεμβρανικές 

γλυκοπρωτεΐνες, καθώς και κάποιες κυτταρικές. Η σύσταση του περιβλήματος 

και του φακέλου ποικίλουν ιδαίτερα ανάμεσα στην οικογένεια (Arvin A, 2007).  

 
 

Εικόνα 3.1.2. Η μορφολογία του ιοσωματίου των ερπητοϊών. Απεικονίζονται 
εξωκυττάρια ιοσωμάτια των α-ερπητοϊώ HSV-1 και PrV, του β-ερπητοϊού HCMV, του 
γ-ερπητοϊού BHV-4 (bovine herpesvirus 4)  και του αλλοερπητοϊού (alloherpesvirus) 
koi, KHV. Μπάρα = 100 nm. Από την αναφορά (Mettenleiter, Klupp, and Granzow, 
2009). 
 

 

Εικόνα 3.1.3. Ηλεκτρονική κρυο-μικροσκοπική αναπαράσταση της  δομής 
των καψιδίων των ερπητοϊών. (a) HSV-1; (b) CCV; and (c) OsHV-1. Μπάρα 50 
nm. Από την αναφορά (McGeoch, Rixon, and Davison, 2006). 
 

Σε αντίθεση με τη μορφολογία του ιοσωματίου, η οποία αποτελεί κριτήριο 

σε επίπεδο οικογένειας, το ορολογικό κριτήριο είναι χρήσιμο μόνο για την 
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ανίχνευση στενά σχετιζόμενων ιών. Τα εξουδετερωτικά αντισώματα συνήθως 

αναγνωρίζουν μερικές από τις γλυκοπρωτεΐνες του ιικού φακέλου (Arvin A, 

2007).  

Τα βιολογικά κριτήρια αφορούν τους ξενιστές των ιών. Η παρατήρηση ότι 

πολλοί διακριτοί ερπητοϊοι έχουν βρεθεί στα πιο διεξοδικώς μελετημένα ζώα, 

υποδηλώνει ότι ο αριθμός των ειδών ερπητοϊών στη φύση πρέπει να είναι 

πολύ μεγαλύτερος από τους μέχρι σήμερα καταγεγραμμένους ερπητοϊούς. Το 

εύρος των φυσικών ξενιστών μεμονωμένων ιών περιορίζεται συνήθως σε ένα 

μόνο είδος. Παροδική μεταφορά σε άλλα είδη μπορεί να παρατηρηθεί, αν και 

μπορεί να υπάρξει ο ισχυρισμός ότι το εμπλεκόμενο περιβάλλον (φάρμες, 

ζωολογικοί κήποι, διατήρηση κατοικιδίων) είναι το αποτέλεσμα ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Σε πειραματικά συστήματα, μερικά μέλη της υπο-οικογένειας   

Alphaherpesvirinae είναι δυαντόν να μολύνουν μία ποικιλία ειδών, ενώ τα 

μέλη των υπο-οικογενειών  Beta- και Gammaherpesvirinae είναι πολύ 

περιορισμένα σε αυτόν τον τομέα.  Η ίδια γενική παρατήρηση χαρακτηρίζει και 

την ανάπτυξη σε κυτταροκαλλιέργεια. 

Οι ερπητοϊοί είναι ιδαίτερα προσαρμοσμένοι στους ξενιστές τους, και τα 

σοβαρά συμπτώματα της μόλυνσης συνήθως περιορίζονται στα πολύ νέα ή 

στα ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Οι φυσικές οδοί μετάδοσης ποικίλουν από τη 

διασπορά με σταγονίδια στην επαφή βλεννογόνων. Οι περισσότεροι 

ερπητοϊοί δημιουργούν μία συστηματική μόλυνση η οποία σχετίζεται με μία 

κυτταρο-συνδεόμενη ιαιμία, αν και η μόλυνση με μερικά μέλη του γένους  

Simplexvirus περιορίζεται στο επιθήλιο στο σημείο ενοφθαλμισμού και στους 

αισθητικούς νευρώνες.  Οι ερπητοϊοί έχουν διαμορφώσει περίτεχνα μέσα 

τροποποίσης της απόκρισης του ξενιστή στη μόλυνση, και είναι σε θέση να 



18 
 

 
 

εγκαθιστούν δια βίου λανθάνουσες μολύνσεις. Σε απλουστευμένους, γενικούς 

όρους, οι κυτταρικοί τύποι που εμπλέκονται στη λανθάνουσα μόλυνση είναι οι 

νευρώνες για την υπο-οικογένεια Alphaherpesvirinae, τα μονοκύτταρα  για την 

υπο-οικογένεια Betaherpesvirinae, και τα λεμφοκύτταρα για την υπο-

οικογένεια Gammaherpesvirinae (Arvin A, 2007). 

Τα γονιδιώματα των ερπητοϊών που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα 

κυμαίνονται σε μέγεθος από 125 έως 240 kbp, και τα περισσότερο 

χαρακτηρισμένα περιέχουν περίπου 70 με 165 γονίδια. Πριν από την 

παραγωγή εκτεταμένων δεδομένων αλληλούχισης, οι δομές των γονιδωμάτων 

ήταν βοηθητικές για την ταξινόμηση. Όμως η χρησμιμότητα αυτού του 

κριτηρίου είναι περιορισμένη, καθώς όμοιες δομές έχουν τελικά εξελιχθεί 

πάνω από μία φορά στην οικογένεια. Τα δεδομένα από τον υβριδισμός των 

νουκλεϊκών οξέων έχουν επίσης προσφέρει στοιχεία, αλλά όπως τα 

ορολογικά δεδομένα, περιορίζονται στην ανάδειξη σχέσεων μεταξύ στενά 

σχετιζόμενων ιών. Όπως συμβαίνει με άλλες ομάδες οργανισμών, τα 

δεδομένα από τις νουκλεοτιδικές και αμινοξικές αλληλουχίες έχουν αποκτήσει 

αύξουσα σημασία, πλέον κυριαρχούν στην ταξινόμηση των ερπητοϊών και 

βάσει αυτών μπορούν να δημιουργηθούν φυλογενετικά δέντρα των ερπητοϊών 

(Εικόνα 3.1.1). Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει η σκέψη ότι λόγω της 

προφανούς προσαρμογής των ερπητοϊών στους ξενιστές τους, έχει υπάρξει 

σημαντικός βαθμός συνεξέλιξης με αυτούς. Οι ομοιότητες μεταξύ των 

φυλογενετικών σχέσεων ανάμεσα στους ιούς και αυτών ανάμεσα στους 

ξενιστές παρέχουν σημαντική υποστήριξη σε αυτό το μοντέλο (Arvin A, 2007). 
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3.1.2 Οι ανθρώπινοι ερπητοϊοί 

Στον άνθρωπο έχουν ανιχνευθεί μέχρι σήμερα 8 ερπητοϊοί που φέρουν 

την επίσημη ονομασία ανθρώπινος ερπητοϊός 1-8 ή Human Herpes Virus 1-8 

ή πιο απλά HHV 1-8, αλλά συνήθως αποκαλούνται με τις εναλλακτικές 

ονομασίες που αναφέρονται παρακάτω. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των α-

ερπητοϊών είναι ότι έχουν ποικιλία ξενιστών και σύντομο κύκλο αντιγραφής. 

Διασπείρονται γρήγορα σε κυτταροκαλλιέργειες και τα μολυσμένα κύτταρα 

λύονται. Εκδηλώνουν λανθάνουσα μόλυνση στα αισθητικά γάγγλια. Σε αυτή 

την ομάδα των ιών ανήκουν από τους ανθρώπινους ερπητοϊούς, οι ιοί του 

απλού έρπητα τύπου 1 και 2 (HSV-1, -2, Herpes Simplex Virus type-1, type-2) 

και ο ιός  της ανεμευλογιάς- έρπητα ζωστήρα (VZV, Varicella Zoster virus), 

που είναι αντίστοιχα οι ιοί HHV-1, -2 και -3. Οι β-ερπητοϊοί έχουν σχετικά 

περιορισμένο εύρος ξενιστών και σχετικά αργό αναπαραγωγικό κύκλο. Τα 

μολυσμένα κύτταρα συχνά διογκώνονται και είναι δυνατόν να εκδηλώσουν 

εμμένουσα μόλυνση. Λανθάνουσα μόλυνση μπορεί να εμφανιστεί στους 

εκκριτικούς αδένες, το λεμφοδικτυωτό ιστό και τα νεφρά. Στους β-ερπητοϊούς 

ανήκει ο Κυτταρομεγαλοϊός (CMV ή HHV-5) και οι ερπητοϊοί 6 και 7 του 

ανθρώπου (HΗV-6, -7). Οι γ-ερπητοϊοί έχουν την πιο περιορισμένη κλίμακα 

ξενιστών, καθώς μολύνουν τα Τ ή τα Β λεμφοκύτταρα. Όλα τα μέλη της 

ομάδας των γ-ερπητοϊών  εκδηλώνουν λυτική μόλυνση σε λεμφοβλαστοειδή 

κύτταρα και κάποια και σε επιθηλιοειδή και ινοβλαστικά κύτταρα. Λανθάνουσα 

μόλυνση είναι δυνατόν να εγκατασταθεί στο λεμφοειδή ιστό. Στους γ-

ερπητοϊούς, από τους ανθρώπινους ερπητοϊούς, συγκαταλέγονται ο ιός 

Epstein-Barr (EBV ή HΗV-4) και o σχετιζόμενος με το σάρκωμα Kaposi 
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ερπητοϊός (KSHV, Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus ή HHV-8) 

(Ackermann, 2004).  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ιών της ομάδας του έρπητα είναι ότι 

μετά την υποχώρηση της αρχικής λοίμωξης, δεν εκριζώνονται από τον 

οργανισμό του ανθρώπου, αλλά διατηρούνται σε λανθάνουσα κατάσταση, 

που αργότερα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προκαλέσει υποτροπιάζουσα 

πάθηση. Οι ιοί HSV-1 και HSV-2  μεταδίδονται από μολυσμένα σε ευαίσθητα 

άτομα με στενή επαφή που επιτρέπει την είσοδο του ιού δια των βλεννογόνων 

ή εκδορών του δέρματος. Η αρχική λοίμωξη μπορεί να μη γίνει αντιληπτή και 

η βαρύτητά της ποικίλλει. Τα στόμα και τα χείλη αποτελούν συνήθεις περιοχές 

λοίμωξης και μετάδοσης του HSV-1, ενώ ο HSV-2 μεταδίδεται κυρίως με τη 

σεξουαλική επαφή και ευθύνεται για τις περισσότερες εντοπίσεις στο κάτω 

ήμισυ του σώματος. Ταυτόχρονα με την αρχική λοίμωξη, ο ιός εγκαθίσταται 

στον οργανισμό με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα επανενεργοποίησης 

είτε σιωπηλά, είτε με συμπτώματα υποτροπιάζουσας λοίμωξης 

(https://el.wikipedia.org/).  

Η ανεμευλογιά και ο έρπης ζωστήρας οφείλονται στον ίδιο ερπητοϊό, τον 

ιό VZV. Η ανεμευλογιά είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική, αλλά ήπια, νόσος της 

παιδικής ηλικίας. Εκδηλώνεται με χαρακτηριστικό εξάνθημα. Στους ενήλικες η 

νόσηση είναι βαρύτερη, ενώ σοβαρές επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει εάν 

μολύνει εγκύους. Ο έρπης ζωστήρα αποτελεί την κλινική εκδήλωση της 

υποτροπής της λοίμωξης με τον VZV και εμφανίζεται με δερματική βλάβη σε 

συγκεκριμένο, για κάθε ασθενή, σημείο (https://el.wikipedia.org/).  

Ο ιός Epstein-Barr καλείται και ιός της λοιμώδους μονοπυρήνωσης, γιατί 

προκαλεί, μεταξύ άλλων, αυτή τη γνωστή πάθηση. Η λοίμωξη με EBV είναι 
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πάρα πολύ συχνή, ο ιός μεταδίδεται με τη σίελο (σάλιο). Ιδιαίτερα συχνή είναι 

η μετάδοση με το φιλί γι' αυτό και η νόσος συχνά αναφέρεται και "νόσος του 

φιλιού" ή "νόσος των ερωτευμένων". Επίσης, ο ιός προσβάλλει τα Β-

λεμφοκύτταρα και είναι από τους πρώτους ιούς του ανθρώπου που έχουν 

συσχετισθεί με ανάπτυξη κακοηθειών. Συγκεκριμένα, ο EBV έχει σχετισθεί με 

το ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, το λέμφωμα Burkitt, τη νόσο του Hodgkin, τη 

λεμφοϋπερπλαστική νόσο, αλλά και κακοήθεις παθήσεις σε ασθενείς που 

πάσχουν από AIDS (https://el.wikipedia.org/).  

Ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV, HVV-5) συνήθως προκαλεί ασυμπωματική 

λοίμωξη σε υγιή άτομα, ενώ σπανιότερα μπορεί να προκαλέσει λοιμώδη 

μονοπυρήνωση. Μετά την αρχική μόλυνση παραμένει σε λανθάνουσα 

κατάσταση και μπορεί να αναζωπυρωθεί σε συνθήκες ανοσοκαστολής του 

ξενιστή, οπότε και δύναται να προκαλέσει σημαντική νόσο. Επίσης, αποτελεί 

το πρώτο ιογενές αίτιο συγγενών λοιμώξεων με δυσμενείς συνέπειες (Boeckh 

and Geballe, 2011). Τα νοσήματα που προκαλούνται από τον ιό HCMV θα 

αναλυθούν περαιτέρω σε επόμενη ενότητα. 

Οι ιοί HHV-6 (τύποι A και B) και HHV-7 θεωρούνται ως αιτιολογικοί 

παράγοντες πυρετού της παιδικής ηλικίας, διάρκειας 3-4 ημερών, με 

εκδήλωση αιφνιδίου εξανθήματος στο πρόσωπο και στο σώμα που 

αναφέρεται και ως "παιδική ερυθρά" ή βρεφική ροδάνθη (roseola infantum). Ο 

ιός KSHV προκαλεί το σάρκωμα Kaposi, σοβαρή πάθηση κυρίως 

ηλικιωμένων και ασθενών με AIDS. Εκτός από αυτό, ο HHV-8 σχετίζεται και 

με άλλες σπάνιες νεοπλασματικές παθήσεις. Στα φυσιολογικά άτομα, η 

λοίμωξη δε συνεπάγεται νόσηση (https://el.wikipedia.org/). 
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3.2  O ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (ιός HCMV) 

3.2.1  Η δομή του ιού HCMV 

Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (o ιός HCMV, human cytomegalovirus) 

ο οποίος ονομάζεται και ανθρώπινος ερπητοϊός 5  (human herpesvirus-5, 

ΗΗV-5)  ανήκει στην υποοικογένεια των β-ερπητοϊών, οι οποίοι είναι DNA ιοί, 

και παρουσιάζει την τυπική δομή των ερπητοϊων (Εικόνα 3.2.1). 

 

Εικόνα 3.2.1. Η αρχιτεκτονική του ιού HCMV. (a) Κρυομικρογραφία 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (electron cryomicrograph) ενός ιοσωματίου του ιού 
HCMV, η οποία δείχνει τα διαφορετικά διαμερίσματα του ιοσωματίου των ερπητοϊών. 
(b) Σχηματικό διάγραμμα που δείχνει την πολυστρωματική οργάνωση των 
ανθρώπινων ερπητοϊών. Επίσης απεικονίζονται οι ηλεκτρονικές κρυομικρογραφίες 
ενός μη μολυσματικού σωματιδίου με φάκελο (non-infectious enveloped particle, 
NIEP) (c) και ένα πυκνό σωμάτιο (dense body) (d), τα οποία απομονώθηκαν από 
παρασκευάσματα ιοσωματίων του ιού HCMV. (e) Ιοσωμάτια και διαφόρων ειδών 
καψίδια που παρατηρούνται σε λεπτές τομές ανθρώπινων ινοβλαστών 
προερχόμενων από ακροποσθία, μολυσμένων με τον ιό HCMV, που απεικονίσθηκαν 
με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αρνητικής χρώσης. Από την αναφορά (Arvin A, 2007). 
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Το ιοσωμάτιο του ιού HCMV (Εικόνα 3.2.1a και 1b) αποτελείται από ένα 

εικοσαεδρικό νουκλεοκαψίδιο μεγέθους 100 nm που απαρτίζεται από 162 

καψομερίδια. Σε αυτό περιέχεται το γενετικό υλικό του ιού που έχει μέγεθος 

230 kb και είναι δίκλωνο γραμμικό DNA. Το νουκλεοκαψίδιο περιβάλλεται από 

ένα πρωτεϊνικό περίβλημα (tegument/ matrix), το οποίο εσωκλείεται από μια 

λιπιδική διπλοστοιβάδα που περιέχει μεγάλο αριθμό ιικών γλυκοπρωτεϊνών, 

τον ιικό φάκελο. Το ώριμο ιικό σωματίδιο έχει διάμετρο 150-200 nm (Landolfo 

et al., 2003). 

Από τις τουλάχιστον 30 ιικές πρωτεΐνες που υπάρχουν στο πλήρες, 

μολυσματικό ιοσωμάτιο του ιού HCMV, οι 4 απαρτίζουν το καψίδιο (pUL46, 

pUL48.5, mCP (UL85), MCP (UL86)) και 6 γλυκοπρωτεΐνες περιέχονται στο 

φωσφολιπιδικό φάκελο του ιού (gpUL55 (gB), gpUL73 (gN), gp UL74 (gO), 

gpUL75 (gH), UL100 (gM), gpUL115 (gL)). Αυτές οι γλυκοπρωτεΐνες είναι 

αναγκαίες για την είσοδο του ιού στο κύτταρο ξενιστή, τη διασπορά του ιού 

από κύτταρο σε κύτταρο και την ωρίμανση του ιικού σωματιδίου. 

Συνδυάζονται και σχηματίζουν 3 πρωτεϊνικά συμπλέγματα: gCI, gCII και gCIII, 

τα οποία είναι αντιγονικά. Οι υπόλοιπες 20-25 δομικές πρωτεΐνες του ιικού 

σωματιδίου πιθανότατα εντοπίζονται στο πρωτεϊνικό περίβλημα (tegument) 

και ενδεχομένως εμπλέκονται στην ωρίμανση των νέων ιικών σωματιδίων, 

στην απελευθέρωση του ιικού DNA από τα αποσυναρμολογούμενα ιικά 

σωματίδια και τη ρύθμιση ιικών και κυτταρικών υποκινητών. Οι περισσότερες 

από αυτές είναι φωσφορυλιωμένες και ιδιαίτερα αντιγονικές. Η πρωτεΐνη 

pp65(UL83) λόγω αφθονίας είναι το ιικό αντιγόνο του οποίου η ύπαρξη 

ελέγχεται για διαγνωστικούς σκοπούς (Landolfo et al., 2003). 
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3.2.2 Το γονιδίωμα του ιού HCMV 

Το γονιδίωμα του ιού HCMV είναι το μεγαλύτερο συγκριτικά με τους 

άλλους ερπητοϊούς, με αυξημένο ποσοστό G-C, και περιέχει μία διάταξη 

αποτελούμενη από μία μοναδική μακριά (unique long, UL), μία μοναδική 

κοντή (unique short,  US) και επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες (Εικόνα 

3.2.2). Κάθε μακριά και κοντή μοναδική περιοχή μπορεί να έχει δύο 

προσανατολισμούς, με αποτέλεσμα να παράγονται 4 γονιδιωματικά ισομερή 

στους ιικούς απογόνους. Η δομή αυτή χαρακτηρίζεται ως Τάξης Ε δομή. 

Αντίθετα, τα γονιδιώματα των κυτταρομεγαλοϊών των ζώων είναι γραμμικά 

μεν, αλλά χωρίς επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες (Γονιδιώματα Τάξης F). Η 

αντιστροφή των UL και US περιοχών διαμεσολαβείται από τις ευθείς 

επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες (a,b,c) στα άκρα του γονιδιώματος και από 

τα ανεστραμμένα επαναλαμβανόμενα στοιχεία στο σημείο σύνδεσης των UL 

και US περιοχών  (a’, b’, c’). Η επαναλαμβανόμενη αλληλουχία a που υπάρχει 

ως ευθύ στοιχείο στα άκρα και στην αντίστροφη κατεύθυνση στο σημείο 

σύνδεσης των περιοχών UL και US προωθεί τη δημιουργία ισομερών 

γονιδιωμάτων, καθώς περιέχει το cis-επιδρών στοιχείο pac (packaging), το 

οποίο είναι χρήσιμο για τον τεμαχισμό του DNA (Landolfo et al., 2003). 

Το εργαστηριακό στέλεχος  AD169 του ιού HCMV έχει αλληλουχηθεί 

πλήρως και έχουν αναγνωριστεί σε αυτό 225 ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης (>= 

100 αμινοξέα). Στα εργαστηριακά στελέχη Towne και Toledo έχουν 

αναγνωριστεί 19 επιπλέον ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης. Τα μοναδικά πλαίσια 

ανάγνωσης UL1-154 και US1-36 διαχωρίζονται από τα διπλά γονίδια IRL1–14 

(IRL, internal repeat long) και J1I και το εν μέρει επαναλαμβανόμενο γονίδιο 

IRS1 (IRS, internal repeat short). Η περιοχή UL οριοθετείται στο 5’ άκρο από 
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τα διπλά γονίδια  TRL1–14 (TLR, terminal repeat long)  και J1L 

(πανομοιότυπα των γονιδίων IRL1–14 και J1I), ενώ η περιοχή US έχει στο 3’ 

άκρο της το γονίδιο TRS1 και το τρίτο αντίγραφο του γονιδίου J1 (J1S) 

(Landolfo et al., 2003; Novotny et al., 2001). Υπάρχουν μικρές διαφορές 

μεταξύ των στελεχών του ιού HCMV ως προς τα παραπάνω στοιχεία του 

γονιδιώματος  (Murphy et al., 2003). Επίσης, δεν είναι όλα τα ανοικτά πλαίσια 

ανάγνωσης απαραίτητα για την ανάπτυξη του ιού και μάλιστα κάποια από 

αυτά είναι αναγκαία για τον πολλαπλασιασμό του ιού σε συγκεκριμένους 

κυτταρικούς τύπους (Dunn et al., 2003). 

     Α  

 

  Β 

 

Εικόνα 3.2.2. Το γονιδίωμα του ιού HCMV 
(Α) Η δομή των 4 ισομερών των γονιδιωμάτων του ιού HCMV. Από την αναφορά 
(Landolfo et al., 2003). 
(Β) Σχηματικό διάγραμμα του γραμμικού, δίκλωνου γονιδιώματος του ιού 
HCMV. Τα μοναδικά μπλοκ γονιδίων (UL1-UL154 και US1-US36) υποδηλώνονται με 
μία γραμμή, ενώ τα επαναλαμβανόμενα γονίδια (J1L/J1I/J1S, TRL1-14/IRL1-14) και 
τα μερικώς επαναλαμβανόμενα γονίδια (IRS1 και TRS1) αντιπροσωεπεύονται με  
ορθογώνια. Από την αναφορά (Novotny et al., 2001). 
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3.2.3 Η λυτική μόλυνση του ιού HCMV 

Ανάλογα με τον ιστό και την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος 

του ξενιστή, ο ιός HCMV πραγματοποιεί 3 τύπους μόλυνσης: οξεία (λυτική) 

μόλυνση με αυξημένο ιϊκό πολλαπλασιασμό, εμμένουσα μόλυνση με χαμηλά 

επίπεδα αντιγραφής του ιού και λανθάνουσα μόλυνση κατά την οποία δεν 

παράγονται νέα ιϊκά σωμάτια (Dunn et al., 2003). Ο κύκλος ζωής κάθε ιού 

περιλαμβάνει επτά στάδια: την πρόσδεση, την είσοδο, την 

αποσυναρμολόγηση (uncoating), την αντιγραφή, τη συναρμολόγηση, την 

ωρίμανση και την έξοδο (Evers, Wang, and Huang, 2004).   

Η προσκόλληση και η διείσδυση του ιού στο κύτταρο ξενιστή είναι εξίσου 

αποτελεσματική στα κύτταρα στα οποία ο ιός μπορεί να πολλαπλασιαστεί και 

σε εκείνα που δεν μπορεί. O ιός HCMV προσδένεται μέσω της 

γλυκοπρωτεΐνης του φακέλου του gB σε πρωτεογλυκάνες θειϊκής ηπαράνης 

της επιφάνειας του κυττάρου ξενιστή. Το σύμπλοκο των ιικών 

γλυκοπροτεϊνών gHgLgO φαίνεται επίσης ότι διαδραματίζει ρόλο στην τελική 

σύντηξη του ιικού φακέλου με την κυτταρική μεμβράνη και την είσοδο του ιού 

στο κύτταρο. Η αλληλεπίδραση των γλυκοπρωτεϊνών του ιού HCMV με τους 

υποδοχείς τους στην επιφάνεια του κυττάρου ξενιστή είναι αρκετή για να 

πυροδοτήσει ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια, με αποτέλεσμα αλλαγές 

στην κυτταρική γονιδιακή έκφραση (Landolfo et al., 2003). Επίσης, έχει 

προταθεί ότι ο υποδοχέας EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) δρα ως 

υποδοχέας του ιού HCMV (Wang et al., 2003), όπως και ο υποδοχέας 

PDGFR (Platelet-derived growth factor-alpha receptor) (Soroceanu, Akhavan, 

and Cobbs, 2008), ενώ η ιντεγκρίνη ανb3 ως συνυποδοχέας σε συνδυασμό 

με τον υποδοχέα EGFR (Wang et al., 2005) (Εικόνα 3.2.3). 



27 
 

 
 

 

 

Εικόνα 3.2.3.  Μοντέλο της πρόσδεσης και της εισόδου του ιού HCMV στο 
κύτταρο. Η μη ειδική πρόσδεση του ιού HCΜV στην κυτταρική επιφάνεια 
διαμεσολαβείται από ιικές γλυκοπρωτεΐνες, όπως η πρόσδεση της γλυκοπρωτεΐνης 
gB στην πρωτεογλυκάνη HSPG (heparin sulfate proteoglycan). Η ειδική πρόσδεση 
της γλυκοπρωτεΐνης gB στον υποδοχέα τυροσινικής κινάσης EGFR διεγείρει πολλές 
κυτταρικές αποκρίσεις και πιθανόν προετοιμάζει το κύτταρο για τον ιικό 
πολλαπλασιασμό. Η ειδική πρόσδεση στην ιντεγκρίνη  avb3 διεγείρει σηματοδοτικά 
μονοπάτια που έχουν ως αποτέλεσμα την αποδιάταξη των ινιδίων ακτίνης που 
διευκολύνει τη μετακίνηση του ιού στον πυρήνα. Η ειδική αλληλεπίδραση 
γλυκοπρωτεϊνών του ιού με τα μόρια TLR2 και CD14 ίσως πυροδοτεί σηματοδότηση 
μη ειδικής ανοσίας. Η συγκέντρωση υποδοχέων και η συντονισμένη σηματοδότηση 
σχετίζεται με τη στρατολόγηση της ιντεγκρίνη  avb3 σε μικροπεριοχές λιπιδιακών 
σχεδιών. Η σύντηξη της κυττατοπλασματικής μεμβράνης με το φάκελο του ιού HCMV 
πιθανόν διαμοσολαβείται από τις ιικές γλυκοπρωτεΐνες gB και gH, ευοδώνοντας 
την είσοδο του ιού. Από την αναφορά (Evers, Wang, and Huang, 2004). 
 
 

Το νουκλεοκαψίδιο και το πρωτεϊνικό περίβλημα του ιού εισέρχονται στο 

κυτταρόπλασμα και γρήγορα μεταναστεύουν στον πυρήνα, όπου η ιϊκή 

πρωτεΐνη pp65 είναι ανιχνεύσιμη σε λιγότερο από μία ώρα μετά τη μόλυνση. 

Για το στάδιο της μετακίνισης προς τον πυρήνα απαιτείται ακέραιο δίκτυο 



28 
 

 
 

μικροσωληνίσκων (Ogawa-Goto et al., 2003), αλλά αποπολυμερισμένο δίκτυο 

ακτίνης (Jones, Lewis, and Kilpatrick, 1986) (Εικόνα 3.2.4). Τα 

νουκλεοκαψίδια συνδέονται με τους πυρηνικούς πόρους και μέσω αυτών το 

ιικό DNA απελευθερώνεται στον πυρήνα (Εικόνα 3.2.5). Το τυπικό DNA των 

ερπητοϊών είναι μολυσματικό, δηλαδή η διαμόλυνση ιικού γενωμικού DNA έχει 

ως αποτέλεσμα την αντιγραφή και την έκφρασή του, χωρίς να είναι 

απαραίτητα άλλα ιικά στοιχεία. Μετά την αποσυναρμολόγηση του ιικού 

σωματιδίου κάποιες από τις πρωτεΐνες του πρωτεϊνικού περιβλήματος 

εισέρχονται στον πυρήνα και κάποιες μένουν στο κυτταρόπλασμα. Οι ιικές 

πρωτεΐνες μεταξύ των άλλων παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της έκφρασης ιϊκών 

και κυτταρικών γονιδίων (Landolfo et al 2003, Ackermann, Methods in 

molecular Biology). 

 

Εικόνα 3.2.4. Η προς τα έσω μεταφορά ιών με τους μικροσωληνίσκους. Στο 
κύτταρο οι δομές που υπερβαίνουν τα 20 nm απαιτούν κίνηση που εξαρτάται από 
ενέργεια, για να μετακινηθούν στο κυτταρόπλασμα. Συβεπώς, οι ιοί με ολόκληρο 
καψίδιο ή μεγάλα γονιδιώματα χρησιμοποιούν μοριακούς κινητήρες για να 
μετακινηθούν διαμέσω του κυτταροπλάσματος. Οι περισσότεροι ιοί, 
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συμπεριλαμβανομένων των ερπητοϊών (κόκκινο βέλος), χρησιμοποιούν τους 
μικροσωληνίσκους, έχουν όμως περιγραφεί και ιοί που χρησιμοποιούν την ακτίνη. 
 (Από http://viralzone.expasy.org/all_by_species/180.html) 
 

 

 

Εικόνα 3.2.5. Η είσοδος των ιών στον πυρήνα του κυττάρου ξενιστή. Οι 
ερπητοϊοι έχουν πολύ μεγάλο καψίδιο, το οποίο δεν μπορεί να περάσει από το 
άνοιγμα του συμπλέγματος των πυρηνικών πόρων (NPC, nuclear pore complex). 
Αντ' αυτού το ιικό γονιδίωμα εγχέεται μέσω του NPC, στο οποίο προσαράζει το 
καψίδιο των ερπητοϊών (κόκκινο βέλος).  
(Από http://viralzone.expasy.org/all_by_species/180.html) 
 

Θεωρείται ότι τόσο ιικοί παράγοντες όσο και παράγοντες του ξενιστή 

παίζουν ρόλο στο εάν ο ιός θα πραγματοποιήσει λυτικό κύκλο ή θα μείνει σε 

λανθάνουσα κατάσταση μετά την αρχική μόλυνση. Το περισσότερο σύνηθες 

για τους α- και β-ερπητοϊούς είναι ο λυτικός κύκλος, αν και σε συγκεκριμένους 

τύπους κυττάρων ο ιός μένει αποκλειστικά σε λανθάνουσα κατάσταση. 

Αντίθετα, ο ιός Epstein-Barr, ένας τυπικός εκπρόσωπος των γ-ερπητοϊών, 

αρχικά φαίνεται να προτιμά τη λανθάνουσα κατάσταση και είναι λίγοι οι τύποι 

των κυττάρων στα οποία πραγματοποιεί λυτικό κύκλο (Ackermann, 2004). 

H αντιγραφή του γονιδιώματος του ιού HCMV και η συναρμολόγηση των 

ιϊκών νουκλεοκαψιδίων πραγματοποιείται στον πυρήνα του κυττάρου ξενιστή. 
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Η σύνθεση του ιικού DNA ξεκινά τουλάχιστον 16 ώρες μετά την έναρξη της 

μόλυνσης και απαιτεί τη δράση ειδικών ιικών πρωτεϊνών και τη συνεισφορά 

πολλών κυτταρικών πρωτεϊνών. Ο ιός HCMV δεν παράγει τα ένζυμα που 

απαιτούνται για τη βιοσύνθεση των δεοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs), τα 

οποία είναι απαραίτητα για τη σύνθεση του DNA, και επάγει τα αντίστοιχα 

κυτταρικά ένζυμα (π.χ. κινάση θυμιδίνης, διϋδροφολική αναγωγάση κ.ά.) 

(Landolfo et al., 2003).    

Με την έναρξη της έκφρασης των πρώιμων γονιδίων, πολλές ιικές 

πρωτεΐνες αρχίζουν να συσσωρεύονται στον πυρήνα και σχηματίζουν 

σφαιροειδείς δομές που ονομάζονται κέντρα αντιγραφής. Σε αυτά τα κέντρα 

πραγματοποιείται η σύνθεση του ιϊκού DNA βάσει ενός κυκλικού «εκμαγείου», 

στο οποίο μετατρέπεται το γραμμικό DNA του ιού HCMV εντός 4 ωρών από 

την έναρξη της μόλυνσης. Οι φωσφοπρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τις 

περιοχές UL112/113 ρυθμίζουν την εγκαθίδρυση τω κέντρων αντιγραφής και 

στη συνέχεια ελκύονται στα κέντρα τα ένζυμα που διαμεσολαβούν την 

αντιγραφή του ιικού DNA (Ackermann, 2004; Landolfo et al., 2003). 

Στον ιό HCMV έχει αναγνωριστεί ένα μόνο σημείο έναρξης της αντιγραφής 

του DNA (ori, origin of replication,oriLyt), αλλά δεν έχει αναγνωριστεί η 

πρωτεΐνη η οποία προσδένεται σε αυτό (OBP, ori binding protein). Έχουν 

χαρακτηριστεί 6 άλλες συντηρημένες ιικές πρωτεΐνες αναγκαίες για την 

αντιγραφή του DNA: η πρωτεΐνη που προσδένεται στο μονόκλωνο DNA 

(ppUL57), η Πολυμεράση του DNA (pUL54), ο συμπαράγοντάς της (ppUL45), 

και οι 3 υπομονάδες του συμπλέγματος ελικάση-πραϊμάση (helicase-primase 

complex, pUL70, pUL102, pUL105). Υπάρχουν και άλλες ιικές πρωτεΐνες που 

εμπλέκονται στην αντιγραφή του DNA του ιού HCMV. Η αντιγραφή αρχικά έχει 
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αμφίδρομη κατεύθυνση τύπου Θ και αργότερα παίρνει τη μορφή «κυλιόμενου 

κύκλου», με αποτέλεσμα τη δημιουργία «πολυμερών» από γονιδιώματα του 

ιού HCMV (Ackermann, 2004; Landolfo et al., 2003).  

Οι νέες πρωτεΐνες των καψιδίων που συντίθενται στο κυτταρόπλασμα 

μεταφέρονται στον πυρήνα, όπου ξεκινά η συναρμολόγηση των νέων ιικών 

σωματιδίων. Οι μείζονες και οι ελάσσονες καψιδιακές πρωτεΐνες  σχηματίζουν 

αρχικά στρογγυλά προκαψίδια, τα οποία ωριμάζουν και μετατρέπονται σε 

πολυεδρικά (καψίδια Β). Δεν είναι ξεκάθαρο αν το DNA εισέρχεται στα 

στρογγυλά ή στα πολυεδρικά καψίδια, απαιτείται όμως ο τεμαχισμός των 

«πολυμερών» αλληλουχιών DNA σε «ατομικές» αληλουχίες. Ο τεμαχισμός 

πραγματοποιείται όταν τα καψίδια έχουν γεμίσει πλήρως και διαμεσολαβείται 

από τις αλληλουχίες pac1 και pac2 (σήματα τεμαχισμού/ συναρμολόγησης) 

(Ackermann, 2004). Υπάρχει επίσης η άποψη ότι η συναρμολόγηση του 

γονιδιώματος μέσα στα καψίδια ακολουθεί τον τεμαχισμό του στις 

αλληλουχίες pac1 και pac2 που είναι τα απαραίτητα σήματα για τον τεμαχισμό 

και τη συναρμολόγηση (Landolfo et al., 2003). 

 Τα νουκλεοκαψίδια αποκτούν ένα αρχικό φάκελο προερχόμενο από την 

πυρηνική μεμβράνη, τον οποίο χάνουν εισερχόμενα στο κυτταρόπλασμα, 

όπου αποκτούν το πρωτεϊνικό περίβλημα. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι το 

πρωτεϊνικό περίβλημα προέρχεται εν μέρει από δομές του πυρήνα. Το 

κυτταροπλασματικό στάδια της συνορμολόγησης του ιού HCMV κατά το 

οποίο αποκτά επιπλέον πρωτεϊνικό περίβλημα και τον τελικό φάκελο 

πραγματοποοιείται σε συγκεκριμένη κυτταροπλασματική περιοχή, το 

κυτταροπλασματικό διαμέρισμα συναρμολόγησης (assembly complex/ 

compartment) (Das, Vasanji, and Pellett, 2007) και θα αναλυθεί περαιτέρω σε 
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επόμενη ενότητα, καθώς σε αυτό το στάδιο έχει εστιάσει η παρούσα μελέτη. 

Νέα μολυσματικά ιικά σωμάτια ξεκινούν να απελευθερώνονται στον 

εξωκυττάριο χώρο περίπου από τις 72 ώρες μετά τη μόλυνση. Στα πολύ 

όψιμα στάδια, σημαντικός αριθμός ιικών σωματιδίων εξακολουθούν να 

βρίσκονται στο κύτταρο. Οι ερπητοϊοί διασπείρονται από κύτταρο σε κύτταρο 

όχι μόνο μέσω του εξωκυττάριου χώρου, αλλά και άμεσα, πιθανότατα μέσω 

των κυτταρικών συνδέσμων (Ackermann, 2004; Landolfo et al., 2003).  

Ο ιός HCMV και γενικά οι ερπητοϊοί επωφελούνται από το να παραμείνει 

ζωντανό το κύτταρο που «τους φιλοξενεί», όμως το αποτέλεσμα της 

παραγωγικής (λυτικής) μόλυνσης είναι ο θάνατος του κυττάρου ξενιστή. Ο 

θάνατος είναι συνέπεια εν μέρει της αντιγραφής του ιού και εν μέρει της 

κυτταρικής απόκρισης στη μόλυνση. Τα πλήγματα που ο ιός προκαλεί στο 

κύτταρο περιλαμβάνουν το σταμάτημα της σύνθεσης κυτταρικών πρωτεϊνών, 

την αποδόμηση κυτταρικού RNA, την παρεμπόδιση του ματίσματος, το 

σταμάτημα της μεταγραφής, καθώς και την επιλεκτική αποδόμηση ή την 

ενεργοποίηση κυτταρικών πρωτεϊνών (Ackermann, 2004). Στην Εικόνα 3.2.6 

παρουσιάζονται τα φαινόμενα που επηράζει ο ιός στο κύτταρο στη λυτική 

μόλυνση σε αντιδιαστολή με τη λανθάνουσα μόλυνση (Poole and Sinclair, 

2015). Είναι αξιοσημείωτο ότι τα κύτταρα τα οποία είναι μολυσμένα από τον ιό 

HCMV μπλοκάρονται κατά κύριο λόγο πριν/ στη φάση S όταν 

πραγματοποιείται η ιική αντιγραφή (Ackermann, 2004; Spector, 2015), αν και 

πολλές πρωτεΐνες χαρακτηριστικές της φάσης S/G2/M αθροίζονται (Spector, 

2015). Η συνολική επίδραση του ιού HCMV στον κυτταρικό κύκλο είναι ένα 

πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο ανασκοπείται στη βιλιογραφία (Spector, 

2015).   
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Εικόνα 3.2.6. Η χειραγώγηση των κυτταρικών λειτουργιών από τον ιό HCMV. 
Αναφέρεται η επίδραση του ιού στο κύτταρο ξενιστή κατά τη διάρκεια της λυτικής (Α) 
και της λανθανουσας μόλυνσης (Β). Από την ανασκόπηση (Poole and Sinclair, 
2015). 
 
 
 

Όσο προχωρά η λυτική μόλυνση ινοβλαστών σε κυτταροκαλλιέργεια, 

γίνεται όλο και περισσότερο εμφανές το κυτταροπαθητικό αποτέσμα που 

προκαλεί ο ιός HCMV (Εικόνα 3.2.7). 
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Εικόνα 3.2.7. Το κυτταροπαθητικό αποτέλεσμα του ιού HCMV σε καλλιέργεια 
ινοβλαστών. Αριστερά απεικονίζονται τα μη μολυσμένα κύτταρα και αριστερά τα 
μολυσμένα κύτταρα, 72 ώρες μετά τη μόλυνση. Είναι εμφανής η διόγκωση των 
μολυσμένων κυττάρων και έκδηλο το κυτταροπαθητικό αποτέλεσμα  (Ευγενική 
παραχώρηση από τον Καθηγητή Γ. Σουρβίνο). 

 

 

3.2.4 Το κυτταροπλασματικό διαμέρισμα συναρμολόγησης του ιού 

HCMV (assembly compartment/ complex, AC) 

 

Κατά τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης, τα ιικά γονίδια μεταγράφονται 

κατά ένα εντυπωσιακά χρονικά προκαθορισμένο τρόπο, ξεκινώντας με τη 

μεταγραφή των άμεσα- πρώιμων γονιδίων (immediate-early, ΙΕ), 

ακολουθούμενη από τη μεταγραφή των πρώιμων γονιδίων (early, E) και 

τελικά των όψιμων (late, L) γονιδίων (Landolfo et al., 2003). Η τελευταία φάση 

χαρακτηρίζεται από τη συναρμολόγηση και την απελευθέρωση των νέων 

ιικών σωματιδίων από το κύτταρο ξενιστή, μια διαδικασία που περιλαμβάνει 

την αλληλεπίδραση ιικών στοιχείων με πυρηνικές και κυτταροπλασματικές 

πρωτεΐνες, δομές και διαμερίσματα που υφίστανται τροποιήσεις και 

αναδιοργανώνται. Τα νεοσυντιθέμενα νουκελοκαψίδια, μετά την έξοδό τους 

από τον πυρήνα, ξεκινούν μια κυτταρική διαδρομή ωρίμανσης που 

περιλαμβάνει την προσθήκη tegument και τελικού φακέλου, και 
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πραγματοποιείται σε μια ειδική κυτταροπλασματική περιοχή που ονομάζεται 

κυτταροπλασματικό διαμέρισμα συναρμολόγησης (assembly 

complex/compartment, AC). Το AC απαρτίζεται από δομικές ιικές πρωτεΐνες 

τόσο του ιικού πρωτεϊνικού περιβλήματος (tegument) όσο και του φακέλου, 

καθώς και από κυτταρικές πρωτεΐνες. Το εσωτερικό του AC περιέχει κυστίδια 

των πρώιμων ενδοσωμάτων, τα οποία περιβάλλονται από κυστίδια του 

δικτύου  trans-Golgi (trans-Golgi network, TGN) και του Golgi με τη μορφή 

ομόκεντρων κυλίνδρων, ενώ το ενδοπλασματικό δίκτυο (Endoplasmic 

reticulum, ER) σχηματίζει ένα δακτύλιο γύρω από το AC. Δείκτες των 

κυστιδίων ανακύκλωσης καθώς και των όψιμων ενδοσωμάτων επίσης 

εντοπίζονται στο AC. Ο μηχανισμός του ενδοσωμιακού συμπλέγματος 

διαλογής και μεταφοράς, ESCRT (endosomal sorting complex required for 

transport) καθώς και οι πολυκυστιδιακοί φορείς MVB (multivesicular bodies) 

διαδραματίζουν ρόλο στην ωρίμανση του ιού. (Alwine, 2012; Cepeda, 

Esteban, and Fraile-Ramos, 2010; Das et al., 2014; Das and Pellett, 2011; 

Das, Vasanji, and Pellett, 2007; Homman-Loudiyi et al., 2003; Sanchez, Sztul, 

and Britt, 2000; Tandon, AuCoin, and Mocarski, 2009; Tandon and Mocarski, 

2012) (Εικόνα 3.2.8). 

Παρουσιάζουν επίσης ιδαίτερο ενδιαφέρον το σχήμα που αποκτά ο 

πυρήνας τον μολυσμένων κυττάρω, ο οποίος έχει την τάση να "αγκαλιάσει" το 

AC, καθώς επίσης και η σχέση του AC με το κεντροσωμάτιο (MTOC, 

microtubule organizing center, κέντρο οργάνωσης των μικροσωληνίσκων) 

(Εικόνα 3.2.9). 
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Εικόνα 3.2.8. Σχηματική απεικόνιση της δομής του AC και του 

μονοπατιού ωρίμανσης των νεοσυντιθέμενων νουκλεοκαψιδίων. Απεικονίζεται 
η ομόκεντρη διάταξη των κυτταρικών οργανιδίων , του σωματίου Golgi, του δικτύου 
TGN και του διαμερίσματος των πρώιμων ενδοσωμάτων. Στο κάτω μέρος της 
εικόνας η διατομή δείχνει την ένθετη διάταξη των κυλίνδρων (η διατομή αντιστοιχεί 
στο σημείο της διακεκομένης γραμμής γραμμής της εικόνας). Σε αυτό το μοντέλο τα 
νεοσυντιθέμενα νουκλεοκαψίδια αποκτούν μια ποσότητα tegument πριν από την 
έξοδό τους από τον πυρήνα. Στο κυτταρόπλασμα η απόκτηση tegument 
πραγματοποιείται κατά τη μετακίνηση των καψιδίων από την περιφέρεια του AC 
προς το κυστίδιο εξόδου, το οποίο μεταφέρεται κάθετα στην επιφάνεια του κυττάρου, 
χωρίς να χρειάζεται να διασχίσει το εκκεριτικό μονοπάτι αντίστροφα. Το μονοπάτι 
εξόδου απεικονίζεται στην κάτω εικόνα με το βέλος. (Τροποποιημένο από την 
αναφορά (Das, Vasanji, and Pellett, 2007). 

 
 
 

ΠΥΡΗΝΑΣ 

AC 
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Εικόνα 3.2.9. Μικροσκοπική και διαγραμματική αναπαράσταση του AC και 
του πυρήνα ενός μολυσμένου από τον ιό HCMV κυττάρου. (Α) Μικρογραφία 
μέγιστης προβολής ζωντανού κυττάρου που δείχνει το AC που αναγνωρίζεται από τη 
σημασμένη με Dsred (κόκκινο) πρωτεΐνη pp28 και το νεφροειδή πυρήνα τυλιγμένο 
γύρω από το AC. (B) Διαγραμματική καλλιτεχνική απεικόνιση του AC, το οποίο 
εντοπίζεται δίπλα στο διογκωμένο νεφροειδή πυρήνα. Το AC σχηματίζεται σε ένα 
κεντροσωμάτιο (MTOC), με τους μικροσωληνίσκους (ΜΤ, microtybyles) να 
διατάσσονται ακτινωτά από αυτό. Η ένθετη κυλινδρική κατασκευή του AC 
υποδεικνύεται από τους χρωματιστούς κύκλους: κάθε κυλινδρική περιοχή προτείνεται 
ότι απαρτίζεται από κυστίδια προερχόμενα απο ειδικά εκκριτικά οργανίδια. Οι ιικές 
δομικές πρωτεΐνες και οι πρωτεΐνες του ιικού περιβλήματος (tegument) διαμένουν με 
αυτά τα κυστίδια και ενσωματώνονται στα νουκλεοκαψίδια καθώς αυτά εξέρχονται 
από τον πυρήνα και διασχίζουν το AC προς το κέντρο του. το σημείο επαφής μεταξύ 
του πυρήνα και του AC μπορεί να είναι ένα συνεχές που προτείνεται από τη 
διακεκομένη γραμμή που αντιπροσωπεύει την πυρηνική μεμβράνη σε αυτή την 
περιοχή. Αυτό μπορεί να επιτρέπει στα νουκλεοκαψίδια ανοικτή πρόσβαση από τον 
πυρήνα στο AC στα όψιμα στάδια της μόλυνσης. Το AC και ο νεφροειδής πυρήνας 
σχηματίζονται από λειτουργίες της δυνεΐνης που τις επιτάσσει ο ιός. Η δυνεΐνη (Dn, 
dynein) απεικονίζεται να τραβά τον πυρήνα γύρω από το AC με ένα μηχανισμό 
ανάλογο της διάλυσης του πυρηνικού φακέλου κατά τη μίτωση. Η δυνεΐνη και το 
φορίο της (Dc) απεικονίζονται για τα αναπαρασταθεί ο σχηματισμός του AC. Από την 
αναφορά (Alwine, 2012).  

 
 
 
3.2.5 Οι κυτταρικοί παράγοντες που εμπλέκονται στο σχηματισμό 

του AC και στην ωρίμανση του ιού HCMV 

Στους κύριους κυτταρικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην ωρίμανση 

του ιού HCMV συγκαταλέγονται (Εικόνα 3.2.10) (Ανασκόπηση (Tandon and 

Mocarski, 2012):  
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H πυρηνική λάμινα (nuclear lamina), η οποία συντίθεται από λαμίνες (A, 

B1, B2 and C) και σχετιζόμενες πρωτεΐνες και θέτει μείζον εμπόδιο στη 

μετακίνηση τω νουκλεοκαψιδίων έξω από τον πυρήνα.  

Η πρωτεΐνη p32, o υποδοχέας της λαμίνης Β (LBR), και η πρωτεϊνική 

κινάση C (PKC) είναι μέλη του πυρηνικού συμπλέγματος εξόξου (NEC) το 

οποίο λειτουργεί για να διαλύσει την πυρηνική λαμίνη, για να επιτευχθεί η 

έξοδος των νουκλεοκαψιδίων.  

Οι πρωτεΐνες BiP/GRP78 και η δυνεΐνη αλληλεπιδρούν με τις ιικές 

πρωτεΐνες και επηρεάζουν την έξοδο από τον πυρήνα, καθώς και το 

σχηματισμό του AC.  

Tα δίκτυα cis- kai trans-Golgi είναι μέρη του AC και πιθανόν 

συνεισφέρουν στο σχηματισμό του ιικού φακέλου.  

Το ενδοπλασματικό δίκτυο (ER) είναι αποκλεισμένο από το AC, αλλά είναι 

απαραίτητο για τη διακίνηση των ιικών γλυκοπρωτεϊνών. 

Τα ενδιάμεσα διαμερίσματα του ενδοπλασματικού δικτύου και του δικτύου 

Gollg, (Endoplasmic reticulum Golgi intermediate compartments,  ERGIC) 

πιθανόν συνεισφέρουν στη δημιουργία του ιικού φακέλου. 

Τα ενδοσώματα συνεισφέρουν στο σχηματισμό του ιικού φακέλου. 

Ο ενδοσωμιακός μηχανισμός διαλογής που απαιτείται για τη μεταφορά 

(Endosome sorting machinery required for transport, ESCRT) διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη γένεση των πολυκυστιδιακών σωματιδίων (multivesicular 

bodies, MVB) και στην ωρίμανση του ιού, παρέχοντας σημαντικές λειτουργίες 

τύπου budding.  

Οι πρωτεΐνη Rab GTPάσες είναι οι κύριοι καθοριστές της κυστιδιακής 

κυκλοφορίας στα ευκαρυωτικά κύτταρα και επηρεάζουν την ιική ωρίμανση 
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επιδρώντας στη διακίνηση ιικών συστατικών προς το AC (Εικόνα 3.2.10). 

Το πεδίο της συναρμολόγησης του ιού HCMV και συγκεκριμένα το 

κυτταροπλασματικό στάδιο της ωρίμανσής του στο AC, έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των ερευνητών με αποτέλεσμα μετά την αρχικά περιορισμένη 

βιβλιογραφία σχετικά με αυτό το θέμα (Das, Vasanji, and Pellett, 2007; 

Homman-Loudiyi et al., 2003; Sanchez et al., 2000), όπως περιγράφηκε 

παραπάνω σταδικά προστέθηκαν και εξακολουθούν να προστίθενται νέες 

πρωτεΐνες στη λίστα των κυτταρικών παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτό 

το φαινόμενο. Στο θέμα αυτό συνεισέφερε και η παρούσα μελέτη. Παρουσιάζει 

επίσης ιδαίτερο ενδιαφέρον ότι ο ιός με διάφορους μηχανισμούς ασκεί έλεγχο 

στις κυτταρικές  πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην ωρίμανσή του, όπως για 

παράδειγμα μέσω της ρύθμισής της έκφρασής τους από τα ιικά microRNAs 

(miRNAs) (Hook et al., 2014b).  

 
 
Εικόνα 3.2.10 Σύνοψη της ωρίμανσης του ιού HCMV. Αυτό το μοντέλο δείχνει τα 
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πυρηνικά και κυτταροπλασματικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης του ιού 
HCMV, καθώς και τους κύριους παράγοντες που συνεισφέρουν σε αυτή τη 
διαδικασία. Οι ιικές πρωτεΐνες απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα και οι κυτταρικές με 
μπλε. Συντομεύσεις: DB, dense body (πυκνό σωμάτιο); VP, virus particle (ιικό 
σωματίδιο); EE/RE, early endosome/recycling  endosome (πρώιμο ενδόσωμα/ 
ενδόσωματα ανακύκλωσης); LE, late endosome (όψιμο ενδόσωμα); GB, Golgi body 
(σωμάτιο Golgi); ER, endosplasmic reticulum (ενδοπλασματικό δίκτυο); NP, nuclear 
pore (πυρηνικός πόρος); INM, inner nuclear membrane (εσωτερική πυρηνική 
μεμβράνη); ONM, outer nuclear membrane (εξωτερική πυρηνική μεμβράνη);  A, B και 
C, τύποι πυρηνικών καψιδίων. (Από την ανασκόπηση (Tandon and Mocarski, 2012)). 
 

 

 

3.2.6 Τα ιικά σωματίδια του ιού HCMV 

 

Το τελικό αποτέλεσμα της λυτικής μόλυνσης του ιού είναι η παραγωγή 

νέων ιικών σωματιδίων. Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι παράγονται διάφορες 

κατηγορίες ιικών σωματιδίων και δεν είναι όλων τον ειδών τα ιικά σωματίδια 

μολυσματικά, με την έννοια ότι δεν περιέχουν όλα ιικό DNA. Στην Εικόνα 

3.2.11 απεικονίζονται εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο τόσο του AC όσο 

και των διαφόρων ειδών ιικών σωματιδίων του ιού HCMV, τα οποία 

απεικονίζονται αναλυτικότερα στην Εικόνα 3.2.12 (Tandon and Mocarski, 

2012). 
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Εικόνα 3.2.11 Μικρογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ενός κυττάρου 
μολυσμένου από τον ιό HCMV σε όψιμο στάδιο της μόλυνσης.  Συντομεύσεις:  
Nuc, nucleus (πυρήνας); Cyt, cytoplasm (κυτταρόπλασμα); AC, assembly 
compartment (κυτταροπλασματικό διαμέρισμα συναρμολόγησης). (a) Όλο το 
κύτταρο, (b) o πυρήνας (c) Το κυτταρόπλασμα. Σύμβολα: λευκές κεφαλές βελών 
(καψίδια B), μαύρες κεφαλές βελών (καψίδια C), λευκά βέλη (καψίδια Α), μαύρα βέλη 
(ώριμα ιικά σωματίδια), μαύρες κεφαλές διαμαντιών (πυκνά σωμάτια, dense bodies). 
Μπάρες: (a) 5 μm και (b,c) 1μm (Από την αναφορά (Tandon and Mocarski, 2012)). 
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A. Καψίδια Α                    B. Καψίδια Β                         Γ. Καψίδια C 

     
             
              Δ. dense bodies                  Ε. NIEP                              Ζ. Virion      

   
 
 
Εικόνα 3.2.12 Οι τύποι των ιικών σωματιδίων που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της μόλυνσης από τον αγρίου τύπου ιό HCMV. Πυρηνικά (Α-Γ) και 
κυτταροπλασματικά (Δ-Ζ). (A) Καψίδιο Α: Έλλειψη ικριώματος (scaffold) και ιικού 
DNA, πιθανόν προέρχονται από ανεπιτυχή ιική ενκαψιδίωση. (B) Καψίδιο Β: 
Περιέχει ικρίωμα αλλά όχι ιικό DNA και πιθανόν προέρχεται από ανεπιτυχή 
σχηματισμό καψιδίου ή ενκαψιδίωση DNA. (Γ) Καψίδιο C: Περιέχει ιικό DNA και 
υπολείπεται ικριώματος. Πιθανόν αντιπροσωπεύει νουκλεοκαψίδιο στην πορεία της 
ωρίμανσης (Δ) Dense bodies (Πυκνά σωμάτια): Μη μολυσματικά, χωρίς καψίδιο 
σωματίδια που μεταφέρουν ως κύριο συστατικό τους την ιική πρωτεΐνη pp65. (Ε) 
Σωματίδια NIEP: Μη μολυσματικά σωματίδια με φάκελο (Noninfectious enveloped 
particles, NIEP). Παράγονται όταν ωριμάζουν τα καψίδια Β. (Z) Ιικό σωματίδιο 
(Virion): Μολυσματικά ιικά σωματίδια που παράγονται όταν τα καψίδια τύπο C 
ωριμάζουν και περιέχουν ενκαψιδιωμένο ιικό DNA. (Από την αναφορά (Tandon and 
Mocarski, 2012)). 
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3.2.7 Η έκφραση των ιικών γονιδίων κατά τη διάρκεια της λυτικής 

μόλυνσης του ιού HCMV 

 

Τα περισσότερα γονίδια των ερπητοϊών έπονται μιας αλληλουχίας 

υποκινητή μήκους 51- 200 βάσεων που προηγείται της δομής «TATA box». 

Μετά τη δομή αυτή υπάρχει θέση έναρξης της μεταγραφής. Στο 5’ ακρο του 

κάθε ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης υπάρχει μία μη μεταφραζόμενη 

αλληλουχία μήκους 30-300 νουκλεοτιδίων και στο 3’ άκρο μία επίσης μη 

μεταφραζόμενη αλληλουχία μήκους 10- 30 νουκλεοτιδίων, και ακολουθεί το 

σήμα πολυαδενυλίωσης. Αν και δεν είναι ο κανόνας, υπάρχουν περιπτώσεις 

ματίσματος (splicing) στους ερπητοϊούς. Περίπου 26 γονίδια είναι 

συντηρημένα μεταξύ τω τριών υπο-οικογενεών των ερπητοϊών. Υπάρχει η 

άποψη ότι μετά την είσοδο στον πυρήνα το γονιδίωμα των ερπητοϊών γίνεται 

κυκλικό, πριν την έναρξη της έκφρασης των ιικών γονιδίων (Ackermann, 

2004). 

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής μόλυνσης, το γονιδίωμα του ιού HCMV 

εκφράζεται κατά ένα συγχρονισμένο και μεταγραφικά ρυθμιζόμενο τρόπο που 

έχει ως αποτέλεσμα τη σύνθεση τριών κατηγοριών ιικών πρωτεϊνών, που 

περιγράφονται με τους όρους άμεσα-πρώιμες (immediate-early, ΙΕ ή a), 

πρώιμες (early, Ε ή b) και όψιμες (late, L ή g) (Εικόνα 3.2.13).  Η αποτυχία 

στην έκφραση των πρώιμων ιικών γονιδίων και ακολούθως στην αντιγραφή 

του DNA ίσως είναι το κύριο περιοριστικό γεγονός στα κύτταρα που δε 

μολύνονται από τον ιό, παρά η προσκόλληση και η διείσδυση του ιού. Τα 

γονίδια του ιού HCMV μεταγράφονται στον πυρήνα του μολυσμένου κυττάρου 

από το ένζυμο Πολυμεράση ΙΙ και τo σχετιζόμενο βασικό μεταγραφικό 
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μηχανισμό, με τη μεσολάβηση κυτταρικών μεταγραφικών παραγόντων, των 

οποίων η δραστηριότητα διεγείρεται και από ικούς παράγοντες 

(transactivators) (Landolfo et al., 2003). 

 

 
 
Εικόνα 3.2.13  Η έκφραση των γονιδίων του ιού HCMV και οι λειτουργίες των 
προϊόντων τους κατά τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης. Από την αναφορά 
(Landolfo et al., 2003). 
 

Οι υποκινητές των γονιδίων των άμεσα πρώιμων πρωτεϊνών περιέχουν 

θέσεις πρόσδεσης για κυτταρικούς μεταγραφικούς παράγοντες, αλλά 

μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν από πρωτεΐνες του πρωτεϊνικού 

περιβλήματος του ιού. Οι άμεσα πρώιμες πρωτεΐνες ρυθμίζουν την έκφραση 

των πρώιμων πρωτεϊνών και επίσης μειώνουν τα δικά τους επίπεδα, δρώντας 

αυτορυθμιστικά (Εικόνα 3.2.13). Η έκφρασή τους είναι προαπαιτούμενο για 

την έκφραση των υπόλοιπων τάξεων γονιδίων. Επίσης, εμπλέκονται σε 

κυτταρικές λειτουργίες, όπως είναι η μεταγραφή των γονιδίων του κυττάρου 

ξενιστή και το μάτισμα του RNA. Ενδέχεται ακόμη να παρεμβαίνουν στην 
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αντιική απόκριση του ξενιστή. Οι πρώιμες πρωτεΐνες εμπλέκονται κυρίως στο 

μεταβολισμό των ιικών νουκλεϊκών οξέων και η εμφάνισή στους σηματοδοτεί 

την έναρξη της σύνθεσης του ιικού DNA. Επιπλέον, εμπλέκονται στην έναρξη 

της έκφρασης των όψιμων γονιδίων. Η όψιμη γονιδιακή έκφραση εξυπηρετεί 

κατά κύριο λόγο την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ιικών δομικών 

πρωτεϊνών για τη συναρμολόγηση των νέων ιικών σωματιδίων (Ackermann, 

2004). 

Η έκφραση των γονιδίων του ιού HCMV ξεκινά από λίγες άμεσα πρώιμες 

πρωτεΐνες μέσα σε μία ώρα μετά τη μόλυνση χωρίς de novo πρωτεϊνική 

σύνθεση. Οι πρώιμες πρωτεΐνες υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες: η ομάδα 

b1(E)  ξεκινά να μεταγράφεται στις 4-8 ώρες μετά τη μόλυνση και η ομάδα b2 

(E-L) στις 8-24 ώρες μετά τη μόλυνση. Η μεταγραφή των όψιμων γονιδίων 

ξεκινά τουλάχιστον 24 ώρες μετά τη μόλυνση και προϋποθέτει την αντιγραφή 

του ιικού DNA. Συνδυάζοντας το χρόνο έκφρασης με αναστολείς της 

πρωτεϊνοσύνθεσης και της αντιγραφής του DNA είναι δυνατή η διάκριση των 

γονιδίων του ιού HCMV στις παραπάνω 3 κατηγορίες  (Landolfo et al., 2003). 

Στην περίπτωση της λανθάνουσας μόλυνσης από τον ιό HCMV που 

παρατηρείται σε κύτταρα της μυελοειδούς σειράς η έκφραση των ιικών 

γονιδίων στα μολυσμένα προγονικά κύτταρα περιορίζεται σε συγκεκριμένα 

μετάγραφα χαρακτηριστικά της λανθάνουσας μόλυνσης (CMV latency-

associated transcripts, CLTs). Καθώς αυτά τα κύτταρα ωριμάζουν σε 

μονοκύτταρα ή δενδριτικά κύτταρα το πρότυπο της λανθάνουσας γονιδιακής 

έκφρασης μεταβάλλεται. Στα κύτταρα αυτά μπορεί να εκδηλωθεί παραγωγική 

μόλυνση εάν διαφοροποιηθούν ως αποτέλεσμα προφλεγμονωδών 

ερεθισμάτων. Τα γονίδια που μεταγράφονται στη λανθάνουσα μόλυνση 
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βρίσκονται και στις δύο αλυσίδες DNA της περιοχής των άμεσα πρώιμων 

γονιδίων του ιού HCMV. Έχουν προβλεφθεί 7 ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης. 

Τα μολυσμένα άτομα έχουν αντισώματα έναντι των προβλεπόμενων 

πρωτεϊνών της λανθάνουσας μόλυνσης, γεγονός που καταδεικνύει ότι 

συντίθενται κατά τη φυσική μόλυνση (Ackermann, 2004). 

 

 

3.2.8  Σηματοδοτικά μονοπάτια στα οποία ασκεί έλεγχο ο ιός HCMV  

 

Ο ιός HCMV έχει την ικανότητα να τροποποιεί τα κυτταρικά σηματοδοτικά 

μονοπάτια, τόσο άμεσα μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ιικών και 

κυτταρικών πρωτεϊνών όσο και έμμεσα, ενεργοποιώντας τις μεταβολικές/ 

ενεργειακές καταστάσεις των μολυσμένων κυττάρων. Τα ιικά γονίδια, καθώς 

και τα "αιχμαλωτισμένα" κυτταρικά γονίδια, δίνουν τη δυνατότητα στον ιό 

HCMV να τροποποιεί αυτά τα μονοπάτια από την πρόσδεσή του στους 

κυτταρικούς υποδοχείς μέχρι τη δημιουργία νέων ιοσωματίων. Η 

απορρύθμιση των κυτταρικών σηματοδοτικών μονοπατιών φαίνεται να είναι 

μία καλά αναπτυγμένη και ισορροπημένη στρατηγική του ιού, για να 

εξασφαλίσει τις επιθυμητές επιπτώσεις σε κάθε μολυσμένο κυτταρικό τύπο. 

Είναι λοιπόν πιθανή η κλινική εφαρμογή  φαρμάκων που θα διαταράσσουν 

την ισορροπία μεταξύ του ιού και των σηματοδοτικών μονοπατιών και με αυτό 

το μηχανισμό θα ασκούν αντιική δράση (Roy and Arav-Boger, 2014). Στον 

Πίνακα 3.2.1 αναφέρονται τα σηματοδοτικά μονοπάτια που ελέγχονται από 

τον ιό HCMV. 

 



47 
 

 
 

 
 

Πίνακας 3.2.1 Τα κυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια που ελέγχονται από τον 
ιό HCMV. AMPK, AMP-activated protein kinase; CDKs, cyclin-dependent kinases; 
mTOR, mammalian target of rapamycin; NF-kB, nuclear factor kappa beta; PDGFR-
a, platelet-derived growth factor receptor-a; PI3K, phosphatidylinositol-3-kinase; 
UPR, unfolded protein response. Από την ανασκόπηση (Roy and Arav-Boger, 2014).  

 
 
Στις Εικόνες 3.2.14 και 3.2.15 απεικονίζονται τα περισσότερο μελετημένα 

σε σχέση με τον ιό HCMV, κυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια. 
 

 
 
Εικόνα 3.2.14  Η τροποποίηση των μονοπατιών του υποδοχέα PDGFR, της 
κινάσης MAPK και του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB από τον ιό CMV. 
Aπεικονίζονται σχηματικά τα σηματοδοτικά μονοπάτια των μορίων PDGFR-a, MAPK 
και NF-κB, καθώς και τα κατάντη (downstream) αποτελέσματα και οι κυτταρικές 
δραστηριότητες που προκύπτουν. Οι ιικές πρωτεΐνες που τροποποιούν ή 
αλληλεπιδρούν με αυτά τα μονοπάτια σε διάφορα στάδια εικονίζονται με πράσινο 
χρώμα. Ουσίες ή αντισώματα που έχει αναφερθεί ότι αναστέλουν την αντιγραφή του 
ιού στοχεύοντας συγκεκριμένα στάδια σε κάθε μονοπάτι εεικονίζονται με κόκκινο 
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χρώμα. Οι κυτταρικές πρωτεΐνες εμφανίζονται με γκρι χρώμα. CMV, cytomegalovirus; 
MAPK, mitogen-activated protein kinase; NF-kB, nuclear factor kappa bet; PDGFR, 
platelet-derived growth factor receptor. Από την αναφορά (Roy and Arav-Boger, 
2014).  

 

 
Εικόνα 3.2.15  Η τροποποίηση των μονοπατιών AMPK και mTOR από τον ιό 
CMV. Απεικονίζονται τα μονοπάτια των μορίων AMPK και mTOR με τους ιικούς 
τελεστές. Τα εξωκυττάρια σήματα και οι ανάντη (upstream) πρωτεΐνες που έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Akt απεικονίζονται με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια στην Εικόνα 3.2.14. Οι ιικές  πρωτεΐνες που τροποποιούν ή 
αλληλεπιδρούν με αυτά τα μονοπάτια σε διάφορα στάδια εικονίζονται με πράσινο 
χρώμα. Οι ουσίες ή τα αντισώματα που έχει αναφερθεί ότι αναστέλουν την αντιγραφή 
του ιού CMV στοχεύοντας συγκεκριμένα στάδια σε κάποιο μονοπάτι εικονίζονται με 
κόκκινο χρώμα. Οι κυτταρικές πρωτεΐνες εμφανίζονται με γκρι χρώμα. AMPK, AMP-
activated protein kinase; CMV, cytomegalovirus; mTOR, mammalian target of 
rapamycin. Από την αναφορά (Roy and Arav-Boger, 2014).  

 

Από τα παραπάνω μονοπάτια το πιο μελετημένο σε σχέση με τον ιό 

HCMV, είναι το μονοπάτι του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB (Εικόνα 

3.2.14). Οι γλυκοπρωτεΐνες του ιού, gB και gH, αλληλεπιδρούν με κυτταρικούς 

υποδοχείς (υποδοχέας του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα, ιντεγκρίνες, 
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υποδοχέας όμοιος του Toll-2), με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του NF-κΒ.  

Η σηματοδότηση μέσω των γλυκοπρωτεϊνών gB/gH έχει αναφερθεί στους 

ινοβλάστες και στα μονοκύτταρα, κάτι που δείχνει ότι αυτό αποτελεί σημαντική 

στρατηγική για τον ιό CMV. Στα μονοκύτταρα ο NF-κΒ διατηρεί την ισορροπία 

μεταξύ λανθάνουσας κατάστασης και επανενεργοποίησης. Μετά την είσοδο 

του ιού, ο NF-κΒ ενεργοποιεί τα ΙΕ γονίδια, κυρίως προσδενόμενος στον 

κύριο υποκινητή των γονιδίων ΙΕ του ιού, τον MIEP. Αν και η ενεργοποίηση 

του NF-κΒ, έστω κι αν είναι σημαντική για την επαρκή αντιγραφή του ιού, θα 

οδηγήσει τελικά στη συνθεση αντιικών κυτοκινών, ο ιός περέπει να 

ισορροπήσει αυτές τις επιδράσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται από την αναστολή 

μέσω της ιικής πρωτεΐνης ΙΕ-86 της γονιδιακής έκφρασης των NF-κΒ 

εξαρτώμενων κυτοκινών και χυμοκινών (Ανασκόπηση (Roy and Arav-Boger, 

2014)). 

Οι άμεσα πρώιμες, ΙΕ πρωτεΐνες του ιού CMV ενεργοποιούν τις πρωτεΐνες 

PI3K/Akt, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης mTOR και τη 

διατήρηση της εξαρτώμενης από το μόριο cap μετάφρασης στα μολυσμένα 

κύτταρα (Εικόνα 3.2.15). Επίσης, η φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης PI3K σε 

μολυσμένα από τον ιό κύτταρα έχει ως αποτέλεσμα την επακόλουθη 

ενεργοποίηση των μορίων Akt, p70S6K και NF-κΒ (Ανασκόπηση (Roy and 

Arav-Boger, 2014)) .  

Ο ρόλος του μονοπατιού του υποδοχέα PDGFR στη μόλυνση του ιού 

HCMV δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις για τον εάν εμπλέκεται άμεσα στη είσοδο του ιού ή εάν ενεργοποιεί 

ένα νέο μονοπάτι εισόδου για τον ιό (Soroceanu, Akhavan, and Cobbs, 2008; 

Vanarsdall et al., 2012).  
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3.2.9 Επιδημιολογία της λοίμωξης του ιού HCMV 

 

Ο επιπολασμός της μόλυνσης από τον ιό HCMV στους ενήλικες εκτιμάται 

τουλάχιστον στο 50% στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μπορεί να φτάσει και στο 

90% ανάλογα με την κοινωνική ομάδα και την εθνικότητα (Bate, Dollard, and 

Cannon, 2010; Boeckh and Geballe, 2011). Παρουσιάζει όμως ενδιαφέρον ότι 

έχει βρεθεί σε όλους τους πληθυσμούς που έχουν ελεγχθεί, ακόμη και σε 

απομονωμένες ομάδες ιθαγενών. Η μόλυνση από τον ιό HCMV είναι συνήθως 

υποκλινική στα ανοσοϊκανά άτομα, όμως θεωρείται ότι ευθύνεται για το 8% 

των περιπτώσεων μονοπυρήνωσης, προκαλώντας όμοια συμπτώματα με τον 

ιό Epstein-Barr. Aποτέλεσμα της λοίμωξης από τον ιό είναι η έκκρισή του στα 

σωματικά υγρά (σάλιο, δάκρυα,σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, ούρα, μητρικό 

γάλα) του ατόμου που μολύνθηκε, για μήνες ή και χρόνια. Ο ιός είναι δυνατόν 

να μεταφερθεί μεταξύ των ατόμων με όλα τα σωματικά υγρά, με προϊόντα 

αίματος  καθώς και με μοσχεύματα μυελού των οστών και μοσχεύματα 

συμπαγών οργάνων. Το ανοσοποιητικό σύστημα κατά κανόνα δεν 

κατορθώνει να εξαλείψει τον ιό HCMV, ο οποίος παραμένει σε λανθάνουσα 

κατάσταση. Στο στάδιο της λανθάνουσας κατάστασης είναι εγκατεστημένος σε 

κύτταρα της μυελοειδούς σειράς και η ανοσολογική ενεργοποίηση και 

διαφοροποίηση αυτών των κυττάρων σε μακροφάγα φαίνεται να απαιτείται για 

την επανενεργοποίηση και αντιγραφή του ιού. Ο ιός HCMV είναι δυνατόν να 

προκαλέσει συμπώματα είτε στο στάδιο της πρωτολοίμωξης, είτε στην 

περίπτωση την επανενεργοποίησης από την λανθάνουσα κατάσταση είτε 

στην περίπτωση της επαναμόλυνσης (Landolfo et al., 2003; Soderberg-

Naucler, 2006).  
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Είναι πολύ σημαντικό ότι ο ιός HCMV μεταδίδεται από την έγκυο στο 

έμβρυο. Θεωρείται η πιο συχνή ιογενής συγγενής λοίμωξη (Fowler et al., 

1992; Hyde, Schmid, and Cannon, 2010). Προσβολή του εμβρύου εμφανίζεται 

στο 30- 40% των περιπτώσεων πρωτοπαθούς λοίμωξης της εγκύου και στο 

1% των υποτροπών ή επαναλοιμώξεων. Η θνητότητα στα συμπτωματικά 

νεογνά κυμαίνεται στο 10-30%, ενώ το 80-90% εκείνων που επιζούν 

εμφανίζουν μόνιμες αναπηρίες που συμπεριλαμβάνουν νευρογενή βαρηκοΐα 

(60%), οφθαλμικές διαταραχές (70%), όπως χοριοαμφιβληστροει-δίτιδα και 

οπτική ατροφία, διαταραχές από το ΚΝΣ (70%), όπως  ψυχοκινητική 

καθυστέρηση, μικροκεφαλία και σπασμούς, διαταραχές οδοντοφυίας (14%) 

κ.ά. Επιπλέον, χρόνια προβλήματα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να 

εμφανίσει το 10-15% των παιδιών με ασυμπτωματική λοίμωξη κατά τη 

γέννηση (το 90-95% είναι ασυμπτωματικά) (Landolfo et al., 2003; Κατριου Δ, 

2000). 

Κατά τη διάρκεια του τοκετού ο ιός είναι δυνατόν να μεταδοθεί στο 

νεογέννητο μέσω της κατάποσης ιικά μολυσμένων κολπικών εκκρίσεων. 

Επίσης, αν και τίτλος του ιού στο μητρικό γάλα είναι χαμηλός, το αθροιστικό 

αποτέλεσμα του θηλασμού είναι συχνά η μόλυνση του βρέφους. Συνέπεια της 

κατάποσης του ιού είναι η μόλυνση του βλεννογόνου του οροφάρυγγα, του 

οισοφάγου ή των ανώτερων αεραγωγών. H περιγεννητική μόλυνση στα 

πρόωρα νεογνά ενέχει κινδύνους, όμως στα τελειόμηνα βρέφη θεωρείται 

κλινικά καλοήθης. Επίσης, εκτιμάται ότι το 30-40% των παιδιών  μολύνονται 

κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής αρχικά μέσω του θηλασμού και 

κατόπιν από τη στενή προσωπική επαφή στα κέντρα φροντίδας των 

παιδιών(Griffiths and Walter, 2005; Landolfo et al., 2003; Soderberg-Naucler, 
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2006). 

 Tο 90% τω ασθενών που πάσχουν από το σύνδρομο επίκτητης 

ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) εκδηλώνουν ενεργή λοίμωξη από τον ιό 

HCMV και το 40% εκδηλώνει νόσο απειλητική για τη ζωή ή την όραση 

(Landolfo et al., 2003).  

Ο ιός HCMV είναι ένα πολύ σημαντικό παθογόνο και για τους 

μεταμοσχευμένους ασθενείς. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ορο-αρνητικοί δέκτες  

οργάνων που προέρχονται από ορο-θετικό για τον ιό HCMV δότη είναι σε 

κίνδυνο να αναπτύξουν πρωτοπαθή λοίμωξη και το 60-80% θα αναπτύξουν 

πιο σημαντική νόσο σε σχέση με τους ορο-θετικούς δέκτες που λαμβάνουν 

όργανα οροθετικών δοτών. Αυτό υποδηλώνει ότι η ανοσία που μεταφέρεται 

από το δότη στο δέκτη τροποποιεί τη λοίμωξη. Παράγοντες που παίζουν ρόλο 

στη λοίμωξη μεταμοσχευμένων ασθενών είναι η ορολογική κατάσταση του 

δότη και του δέκτη, ο τύπος της ανοσοκαταστολής, η πηγή του μοσχεύματος, 

η HLA συμβατότητα δότη και δέκτη, καθώς και ο τύπος και η ποσότητα των 

προϊόντων αίματος που χρησιμοποιήθηκαν (Landolfo et al., 2003). 

Η επίπτωση της λοίμωξης από τον ιό HCMV στα άτομα που έχουν 

υποστεί αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών εκτιμάται στο 32-70%, με 

ένα μέσο όρο 50%, ανεξάρτητα από το προηγούμενο ορολογικό προφίλ του 

δότη και του δέκτη. Η τυποποίηση τω στελεχών έχει δείξει ότι η λοίμωξη 

οφείλεται σε ιό προερχόμενο από το δότη. Η επίπτωση είναι μικρότερη σε 

ορο-αρνητικούς δότες που λαμβάνουν «οροθετικό μυελό» σε σχέση με 

οροθετικούς δέκτες που λαμβάνουν «οροθετικό μυελό», γεγονός που 

υποδηλώνει τη μεταφορά ανοσίας από το δότη στο δέκτη. Συνεπώς, το πιο 

σημαντικό γεγονός είναι η επανενεργοποίηση του ιού που βρίσκεται σε 
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λανθάνουσα κατάσταση στα οροθετικά άτομα που έχουν υποστεί 

μεταμόσχευση μυελού, ενώ στα οροαρνητικά η μετάδοση πραγματοποιείται 

κυρίως μέσω των μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων αίματος που λαμβάνουν 

συγκριτικά με τους λήπτες συμπαγών οργάνων (Landolfo et al., 2003). 

Στο πλαίσιο λήψης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας , η επανενεργοποίηση 

της λοίμωξης κυμαίνεται από το 20% με τη λήψη κυκλοσπορίνης, στο 60% με 

τη λήψη ΟΚΤ3. Τα αιματολογικά, ηπατικά και γαστρεντερολογικά προβλήματα 

είναι σχετικά συνήθη.  Η πιο συχνή επιπλοκή που προκαλεί ο ιός HCMV στα 

άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού είναι η ιική πνευμονία, 

με επίπτωση που κυμαίνεται μεταξύ του 10 και 15% (Landolfo et al., 2003). 

 

 

3.2.10 Παθογένεση και παθολογία της λοίμωξης του ιού HCMV 

 

Πολλοί τύποι κυττάρων είναι δυνατόν να μολυνθούν από τον ιό HCMV: 

επιθηλιακά κύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, μακροφάγα, ινοβλάστες, νευρικά 

κύτταρα, λεία μυϊκά κύτταρα και ηπατοκύτταρα (Soderberg-Naucler, 2006). 

Ο ιός HCMV εισέρχεται στον οργανισμό διαμέσου του επιθηλίου του 

ανώτερου αναπνευστικού, γαστρεντερικού και ουροποιογεννητικού 

συστήματος. Καθώς όμως λοίμωξη μπορεί να προκληθεί και από μετάγγιση ή 

μεταμόσχευση, η αρχική μόλυνση των επιθηλιακών κυττάρων δε φαίνεται 

απαραίτητη. Το γεγονός ότι η κυτταροτροφοβλάστη in vitro επιτρέπει τον 

πολλαπλασιασμό του ιού υποδηλώνει ότι το έμβρυο μολύνεται αιματογενώς. 

Τα λευκοκύτταρα και τα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα συμβάλλουν στη 

διασπορά του ιού HCMV. Η μετάδοση του ιού με προϊόντα αίματος μπορεί να 
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αποτραπεί με την αφαίρεση των λευκοκυττάρων.  Τα μακροφάγα τα οποία 

διηθούν όργανα υποστηρίζουν τον πολλαπλασιασμό του ιού, ενώ τα 

κοκκιοκύτταρα δεν δείχνουν σημεία όψιμης ιικής γονιδιακής έκφρασης. 

Ενδέχεται οι χημοκίνες που παράγονται από τον ιό HCMV να ελκύουν 

ουδετερόφιλα και μονοκύτταρα και έτσι να διευκολύνεται η διασπορά του ιού 

από την αρχική εστία πολλαπλασιασμού. Επίσης, η απόσπαση ενδοθηλιακών 

κυττάρων από τη βασική μεμβράνη εμπλέκεται στην αιματογενή διασπορά του 

ιού (Landolfo et al., 2003). 

Η αιματογενής διασπορά ακολουθείται από τη μόλυνση των επιθηλιακών 

κυττάρων των πόρων. Οι ινοβλάστες σπάνια εμπλέκονται, αν και ο ιός 

πολλαπλασιάζεται σε αυτόν τον κυτταρικό τύπο in vitro. Τα μολυσμένα 

κύτταρα παρουσιάζουν χαρακτηριστική εικόνα στους πυρήνες τους που 

περιγράφεται ως «μάτι της κουκουβάγιας» (Εικόνα 3.2.16). Η χαρακτηριστική 

εικόνα της μόλυνσης από τον ιό HCMV εμφανίζεται σε κύτταρα των 

σιελογόνων αδένων, του χοληφόρου πόρου, του βρογχικού και νεφρικού 

επιθηλίου, του τριχοειδικού ενδοθηλίου, καθώς και στα επιθηλιακά κύτταρα 

του έσω ωτός, τα αστροκύτταρα και τους νευρώνες (Landolfo et al., 2003). 

Η εμπλοκή των σιελογόνων αδένων είναι πιθανότατα χρόνια και μάλλον 

αποτελεί το αποτέλεσμα υποκλινικής συγγενούς και περιγεννητικής λοίμωξης, 

καθώς είναι πιο συχνή στα μικρά παιδιά και εξαφανίζεται σε μεγαλύτερες 

ηλικίες. Αντίθετα, η ιουρία είναι ένα σταθερό φαινόμενο σε όλες τις ηλικίες και 

αποτελεί αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του ιού στο ουροποιογεννητικό 

σύστημα. Σπάνια η νεφρική προσβολή οδηγεί σε δυσλειτουργία σε υγιή 

άτομα. Σε ανοσοϊκανά άτομα αυξημένα ηπατικά ένζυμα ενδεικτικά υποκλινικής 



55 
 

 
 

ηπατίτιδας συχνά σχετίζονται με μόλυνση από τον ιό HCMV (Landolfo et al., 

2003). 

A  

B  

Εικόνα 3.2.16 Τα χαρακτηριστικά έγκλειστα του ιού HCMV.  
(A) Απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά πυρηνικά έγκλειστα με τη μορφή «ματιού της 
κουκουβάγιας» (owl’s eye intranuclear inclusion bodies) στο νεφρό ενός ασθενούς με 
διάσπαρτη νόσο από τον ιό HCMV. 
(Από http://www.medical-labs.net/cytomegalovirus-cmv-infection-nuclear-inclusions-
2476/). (B) Tα χαρακτηριστικά έγκλειστα με τη μορφή «ματιού της κουκουβάγιας». 

 

Στα ανοσοκατεσταλμένα άτομα και στα άτομα με ανώριμο ανοσοποιητικό 

σύστημα οι επιπτώσεις της μόλυνσης από τον ιό HCMV είναι πολύ σημαντικές 
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και είναι δυνατόν να απειλήσουν τη ζωή του ατόμου. Η πνευμονία από τον ιό 

HCMV είναι σπάνια σε ανοσοϊκανά άτομα, αλλά είναι συχνά σοβαρή σε 

ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ειδικά σε άτομα που έχουν δεχθεί μεταμόσχευση 

μυελού των οστών  ή έχουν κάνει μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων. Η 

βλάβη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) είναι συχνό χαρακτηριστικό 

στις συγγενείς λοιμώξεις με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις, όπως είναι η 

νοητική υστέρηση, η κώφωση και οι επιληπτικές κρίσεις. Στην περίπτωση 

εκτεταμένης νόσου από τον ιό HCMV είναι δυνατόν να υπάρξουν 

συμπτώματα από οποιοδήποτε όργανο (Landolfo et al., 2003). 

 Τα συστήματα που κυρίως επηρεάζονται από τον ιό στα άτομα που 

πάσχουν από AIDS είναι το ΚΝΣ, οι πνεύμονες και το γαστρεντερικό 

σύστημα. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων αυξάνει όσο ο αριθμός των CD4+ 

κυττάρων μειώνεται. Οι ιστοί του ΚΝΣ αποτελούν τα κύρια όργανα στόχους 

στους ασθενείς που πάσχουν από AIDS, στους οποίους ο ιός HCMV 

πολλαπλασιάζεται επαρκώς σε πολλές δομές του εγκεφάλου και 

εξειδικευμένα όργανα, όπως είναι ο αμφιβλιστροειδής και ο κοχλίας. Η οξεία 

λοίμωξη του αμφιβληστροειδούς συχνά οδηγεί σε τύφλωση, πιθανότατα λόγω 

λύσης των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς κατά τον ιικό πολλαπλασιασμό. 

Η μόλυνση από τον ιό HCMV των ατόμων που πάσχουν από AIDS συχνά 

επεκτείνεται σε όλο το πεπτικό σύστημα και μπορεί να καταλήξει σε βαθειές 

εξελκώσεις και διάτρηση του εντέρου(Landolfo et al., 2003).  

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο ιός HCMV είναι δυνατόν να οδηγήσει στην 

απώλεια του μοσχεύματος, ανεξάρτητα από την απόρριψή του. Σε νεφρικό 

μόσχευμα η μόλυνση από τον ιό HCMV μπορεί να οδηγήσει σε ιστολογικά 

διακριτού τύπου σπειραματοπάθεια. Σε μεταμόσχευση ήπατος, συγκεκριμένος 
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τύπος σκλήρυνσης του χοληφόρου πόρου έχει συσχετισθεί με τη μόλυνση 

από τον ιό HCMV. Τα στοιχεία είναι ακόμη περισσότερα για το ρόλο του ιού 

HCMV στα καρδιακά μοσχεύματα και θεωρείται ότι συμβάλει στη δημιουργία 

αθηροσκληρωτικών πλακών στα μοσχεύματα (Landolfo et al 2003). 

Στον Πίνακα 3.2.2 συνοψίζονται τα νοσήματα που προακαλεί ο ιός HCMV 

και στην Εικόνα 3.2.17 περιγράφονται οι μηχανισμοί πρόκλησης νόσου από 

τον ιό HCMV, καθώς και παραδείγματα των σοβαρών επιπλοκών που μπορεί 

να προκαλέσει σε ασθενείς με AIDS και σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Λόγω 

της σοβαρότητας των νοσημάτων που προκαλεί ο ιός HCMV τόσο στις 

παραπάνω κατηγορίες ασθενών όσο και στα πλαίσια της συγγενούς 

λοίμωξης, αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης με στόχο την 

καλύτερη κατονόηση της μόλυνσης και την ανεύρεση νέων αντιικών 

φαρμάκων, καθώς  τα κύρια υπάρχοντα αντι-HCMV φάρμακα παρουσιάζονται 

στην Εικόνα 3.2.18, δεν καλύπτουν πλήρως όλες τις κλινικές ανάγκες.  

 

 

 Πίνακας 3.2.2 Τα νοσήματα που σχετίζονται με τον ιό HCMV. Από την 
αναφορά (Griffiths, Baraniak, and Reeves, 2015).  
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Εικόνα 3.2.17 Οι μηχανισμοί πρόκλησης νόσου από τον ιό HCMV. Πολλοί 
άνθρωποι έχουν κλινικά μη εμφανή (quiescent) ή λανθάνουσα μόλυνση από τον ιό 
HCMV. Ακόμη και όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα, ο ιός μπορεί να προκαλέσει 
έμμεσες επιδράσεις, πιθανόν μεταβάλλοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος μετά από υποκλινικά επεισόδια επανενεργοποίησης ή εκφράζοντας ιικά 
αντιγόνα κατά τη διάρκεια της λανθάνουσας μόλυνσης (π.χ. LAcmvIl-10. ιντερλευκίνη 
10 του ιού HCMV σχετιζόμενη με τη λανθάνουσα μόλυνση). Η δυσλειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος που είναι απότοκος ποικίλων ιατρικών ή φυσικών αιτίων 
ή που προκύπτει από ένα νέο επεισόδιο μετάδοσης, μπορεί να οδηγήσει στην 
αντιγραφή του ιού HCMV. Ανάλογα με το κλινικό υπόβαθρο, η ενεργός αντιγραφή 
μπορεί να συνεισφέρει σε έμμεσες  επιδράσεις, αλλά επίσης οδηγεί και σε άμεση 
ιστική καταστροφή, που έχει ως αποτέλεσμα μία φλεγμονώδη απόκριση και 
δυσλειτουργία πολλών οργάνων. Επιπροσθέτως της αντιγοναιμίας του ιού HCMV, 
που είναι ένας κοινός δείκτης ενεργού μόλυνσης, απεικονίζονται παραδείγματα 
νόσων τελικού σταδίου διαφόρων οργάνων που συχνά προκαλούνται από τον ιό 
HCMV σε ασθενείς με AIDS και σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Από την αναφορά 
(Boeckh and Geballe, 2011). 
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3.2.18 Τα αντι-HCMV φάρμακα. Κατά τη διάρκεια της υπό μορφής κυλιόμενου 
κύκλου αντιγραφής (κύκλος αριστερά), η DNA πολυμεράση καταλύει τη 
σύνθεση του ιικού DNA σε πολυμερή (concatemers, μεγαλύτερα από τα μόρια 
μήκους μονάδας, unit length molecules/ DNA). Κάθε μονάδα DNA που θα 
πακεταριστεί σε ένα καψίδιο απεικονίζεται με διαφορετικό χρώμα. Τα 4 αντι-HCMV 
φάρμακα δρουν σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής του ιού. Η γκανσικλοβίρη 
(ganciclovir) και το brincidofovir αναστέλλουν και τα δύο τη DNA πολυμεράση. Το 
Letermovir αναστέλλει την τερμινάση η οποία τεμαχίζει σε ειδικές αλληλουχίες το 
DNA που έχει πακεταριστεί στο καψίδιο. Το Maribavir αναστέλλει τη δραστηριότητα 
της πρωτεϊνης UL97 κατά την πυρηνική έξοδο. Από την αναφορά (Griffiths and 
Lumley, 2014). 
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3.3 Οι Rho GTPάσες 

3.3.1  Η οικογένεια των Rho GTPασών 

Οι Rho GTPάσες συνιστούν μια διακριτή ομάδα της υπεροικογένειας των 

Ras GTPασών, η οποία επίσης περιλαμβάνει τις Ras, Raf, Ran, Rab και Arf 

οικογένειες. Οι πρωτεΐνες Rho είναι εξαιρετικά συντηρημένες από τους 

κατώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, στα φυτά και στα θηλαστικά, στα 

οποία υπάρχουν 20 Rho πρωτεΐνες που διαχωρίζονται σε 8 ομάδες (Εικόνα 

3.3.1)(Vega and Ridley, 2008). 

 
 

Εικόνα 3.3.1 Το φυλογενετικό δέντρο της υπεροικογένειας των Ras GTPασών 
των θηλαστικών.  Οι 20 Rho GTPάσες έχουν ομαδοποιηθεί σε 8 υποοικογένειες. Οι 
πρωτεΐνες Miro και RhoBTB3 σχηματίζουν διαφορετικές ομάδες, ανεξάρτητες από 
αυτή των Rho πρωτεϊνών. Από την αναφορά (Vega and Ridley, 2008). 
 
 



61 
 

 
 

Τα μέλη της οικογένειας των Rho πρωτεϊνών διαφέρουν από τις 

υπόλοιπες πρωτεΐνες της υπεροικογένειας των Ras GTPασών λόγω της 

παρουσίας μια ειδικής Rho ένθετης περιοχής (Εικόνα 3.3.2). Οι πρωτεΐνες 

Rho είναι επίσης συχνά τροποποιημένες μετα-μεταφραστικά στο 

καρβοξυτερματικό άκρο (C άκρο) με την προσθήκη μιας λιπιδικής ομάδας με 

πρενυλίωση (φαρνεσυλίωση ή γκεράνυλ-γκερανυλίωση) ή παλμιτοϋλίωση 

(Εικόνα 3.3.3), με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αλληλεπίδασή τους με τις 

μεμβράνες, και κατ' επέκταση και η αλληλεπίδρασή τους με άλλες πρωτεΐνες 

(Vega and Ridley, 2008; Wennerberg and Der, 2004). 

 

 

Εικόνα 3.3.2 Η δομική οργάνωση των Rho GTPασών. Οι πρωτεΐνες RhoA, 
RhoB, RhoC, Rac1, Rac2, Rac3, RhoG, RhoD, RhoF, Cdc42, TCL και TC10 έχουν 
παρόμοιο βασικό πρότυπο δομής. Οι πρωτεΐνες Rnd1, Rnd2, Rnd3/RhoE και RhoH 
θεωρούνται μη τυπικά μέλη της οικογένειας των Rho GTPασών καθώς περιέχουν 
τροποποιήσεις στη περιοχή πρόσδεσης του GTP/GDP οι οποίες τους στερούν τη 
δραστικότητα GTPάσης. Οι πρωτεΐνες RhoU/Wrch1 και RhoV/Wrch2 
χαρακτηρίζονται από μία περιοχή πλούσια σε προλίνη στο αμινοτελικό άκρο. Οι 
πρωτεΐνες RhoBTB1 και 2 έχουν την πιο αποκλίνουσα οργάνωση, με δύο 
χαρακτηριστικές BTB περιοχές. NLS, nuclear localisation sequence (αλληλουχία 
πυρηνικής εντόπισης). Από την αναφορά (Vega and Ridley, 2008). 
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Εικόνα 3.3.3 Οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των Rho πρωτεϊνών. 
Απεικόνιση των διαφορετικών C-άκρων, των μεταμεταφραστικών λιπιδικών 
τροποποιήσεων που συμβαίνουν σε αυτές τις θέσεις στις Rho πρωτεΐνες και των 
επιπλέων σημάτων μεμβρανικής στόχευσης.  Τα 4 πρώτα σχήματα απεικονίζουν 
παραλλαγές που απαντώνται στις  Rho GTPases που καταλήγουν στο μοτίβο CAAX. 
Η αλληλουχία CAAX σηματοδοτεί για ισοπρενοειδή τροποποίση του κατάλοιπου 
κυστεΐνης είτε με την ομάδα farnesyl (F) είτε με την ομάδα geranylgeranyl (GG), 
ακολουθούμενη από πρωτεολυτική απομάκρυνση της αλληλουχίας AAX και την 
καρβοξυ-μεθυλίωση (Ome) του νέου τελικού κατάλοιπου κυστεΐνης. Η πρωτεΐνη 
RhoB τροποποιείται από την ομάδα  palmitoyl (P) στη μία κυστεΐνη και είτε την ομάδα 
F είτε την ομάδα GG στην άλλη κυστεΐνη. Από την αναφορά (Wennerberg and Der, 
2004). 
 

Τα περισσότερα μέλη της οικογένειας των Rho πρωτεϊνών λειτουργούν ως 

μοριακοί διακόπτες, εναλλασσόμενες κυκλικά μεταξύ μιας GTP-συνδεδεμένης 

ενεργού μορφής και μιας GDP-συνδεδεμένης ανενεργού μορφής (Εικόνα 

3.3.4 ). Η δραστηριότητά τους αυξάνεται από τις πρωτεΐνες RhoGEFs (Rho 

guanine nucleotide exchange factors, παράγοντες ανταλλαγής νουκλεοτιδίων 

γουανίνης των Rho πρωτεϊνών), οι οποίες προάγουν την απελευθέρωση του 

συνδεδεμένου GDP και την επακόλουθη σύνδεση του πιο άφθονου GTP. H 

δραστηριότητα των Rho πρωτεϊνών μειώνεται από τις  πρωτεΐνες RhoGAPS 

(RhoGTPase-activating proteins, πρωτεΐνες ενεργοποίησης των Rho 

GTPασών), οι οποίες διεγείρουν τη υδρόλυση του GTP. Οι πρωτεΐνες 
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RhoGDIs (Rho guanine-nucleotide-dissociation inhibitors, αναστολείς 

αποδιάταξης νουκλεοτιδίων γουανίνης των Rho πρωτεϊνών) προσδένονται 

στο καρβοξυτερματικό πρενυλιωμένο άκρο των Rho πρωτεϊνών, 

εμποδίζοντας τη δέσμευσή τους στη μεμβράνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

Rho πρωτεΐνες να οδηγούνται στο κυτταρόπλασμα και να μη μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν με τις άλλες πρωτεΐνες. Οι RhoGDIs μπορούν  να 

προσδεθούν στις Rho GTPάσες είτε αυτές είναι προσδεδεμένες με GTP είτε 

με GDP. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί πάνω από 70 μόρια RhoGEFs, 

80 RhoGAPs και 3 RhoGDIs, γεγονός που αντικατοπτρίζει την 

πολυπλοκότητα της ρύθμισης αυτής της τάξης πρωτεϊνών (Heasman and 

Ridley, 2008; Vega and Ridley, 2008).  

 
 
Εικόνα 3.3.4 Ο βασικός κύκλος ενεργοποίησης των Rho GTPασών. Η 
πρόσδεση του μορίου GTP σε μία Rho GTPάση και η επακόλουθη ενεργοποίησή της 
καταλύεται από τις πρωτεΐνες GEFs. Όταν βρίσκονται στην ενεργή-GTP μορφή τους, 
οι Rho πρωτεΐνες μπορούν και αλληλεπιδρούν με διαφορετικές πρωτεΐνες τελεστές 
(effectors) συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό σε ποικίλες βιολογικές λειτουργίες. Η 
υδρόλυση του GTP και η μετέπειτα απενεργοποίηση των Rho πρωτεϊνών  καταλύεται  
από τις πρωτεΐνες GAPs. Οι πρωτεΐνες  RhoGDI αναστέλουν την αποδέσμευση του 
GDP από τις Rho πρωτεΐνες  και οδηγούν τις Rho-GDP πρωτεΐνες στο 
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κυτταρόπλασμα  εμποδίζοντας τη ροή του κύκλου GDP–GTP. Από την αναφορά 
(Vega and Ridley, 2008). 
 
 

Οι κυρίαρχα αρνητικές μορφές των Rho GTPασών (dominant negative, 

DN) περιέχουν μία μετάλλαξη η οποία επιτρέπει την πρόσδεση με τις 

πρωτεΐνες GEF, αλλά αναστέλλει τις κατάντη (downstream) αλληλεπιδράσεις 

με τις  πρωτεΐνες τελεστές, με αποτέλεσμα η κυρίαρχα αρνητική πρωτεΐνη 

επηρεάζει τη συγκέντρωση των πρωτεϊνών GEF που προσδένονται σε άλλες 

Rho GTPάσες. Επειδή οι πρωτεΐνες GEF μπορούν να δράσουν σε πολλές 

Rho GTPάσες και αντίστροφα οι Rho GTPάσες μπορούν να ενεργοποιηθούν 

από πολλές πρωτεΐνες GEF, η υπερέκφραση μιας κυρίαρχα αρνητικής 

πρωτεΐνης θα μπορούσε να αποτρέψει τις πρωτεΐνες GEF από το να 

ενεργοποιήσουν άλλες Rho πρωτεΐνες. Οι συστασιακά ενεργές (Constitutively 

active, CA) μεταλλαγμένες Rho πρωτεΐνες δεν μπορούν να υδρολύσουν το GTP 

και συνεπώς σηματοδοτούν συνεχώς στις πρωτεΐνες τελεστές τους. Η 

υπερέκφραση των συστασιακά μεταλλαγμένων μορφών θα μπορούσε να 

προσελκύσει πρωτεΐνες τελεστές και να αναστείλει τη σηματοδότηση άλλων 

Rho GTPασών (Εικόνα 3.3.5) (Heasman and Ridley, 2008).  

 

Εικόνα 3.3.5 Η ρύθμιση των Rho GTPασών και των CA και DN μορφών τους 
από τις πρωτεΐνες RhoGEFs, RhoGAPs και RhoGDIs. Από την αναφορά 
(Heasman and Ridley, 2008). 
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3.3.2  Οι λειτουργίες που ρυθμίζονται από τις  Rho GTPάσες- η 

ρύθμιση της ακτίνης 

Περίπου το 1% του ανθρώπινου γονιδιώματος κωδικοποιεί πρωτεΐνες που 

είτε ρυθμίζουν είτε ρυθμίζονται από μέλη της οικογένειας των Rho μικρών 

GTPασών (Hall, 2012). Οι RhoGTPάσες όταν είναι στη GTP μορφή τους 

αλληλεπιδρούν και ενεργοποιούν πρωτεΐνες τελεστές  με αποτέλεσμα να 

διεγείρουν διάφορες διαδικασίες, όπως η μορφογένεση, η μετακίνηση 

(migration), η ανάπτυξη των νευρώνων, η χημειοταξία, η απόπτωση, η 

κυτταρική διαίρεση και η προσκόλληση. Επίσης, ρυθμίζουν τον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης, τη διακίνηση των κυστιδίων, τη δυναμική των 

μικροσωληνίσκων, την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου και τη γονιδιακή 

έκφραση (Heasman and Ridley, 2008; Ridley, 2001a). Στην Εικόνα 3.3.6  

Εικόνα 3.3.6 Μερικές από τις λειτουργίες των πρωτεϊνών RhoA, Rac1 και 

Cdc42. Από την αναφορά (Chi et al., 2013). 

 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι η ρύθμιση των παραπάνω βιολογικών 
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διεργασίων  διαμεσολαβείται από τις δυναμικές μεταβολές και την 

αναδιαμόρφωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης σε απόκριση εξωκυττάριων 

σημάτων, η οποία συχνά ρυθμίζεται από τη σηματοδότηση των Rho 

GTPασών (Εικόνες 3.3.7 και 3.3.8)   (Kardassis et al., 2009; Papakonstanti 

and Stournaras, 2008; Ridley, 2001b). Ο καλύτερα ίσως τεκμηριωμένος ρόλος 

των Rho GTPασών είναι ο έλεγχος του κυτταροσκελετού της ακτίνης (Hall, 

1998; Heasman and Ridley, 2008), φαινόμενο που αναλύεται περαιτέρω στις 

Εικόνες 3.3.9, 3.3.10 και 3.3.11. 

 

 
 

Εικόνα 3.3.7 Η μετάδοση σημάτων στον κυτταροσκελετό της ακτίνης διεγείρει 
μια ποικιλία κυτταρικών αποκρίσεων. Σήμα δημιουργείται από την ενεργοποίηση 
μεμβρανικών υποδοχέων. Σηματοδοτικά μόρια μεταφέρουν το σήμα στον 
κυτταροσκελετό της ακτίνης. Μεταβολές στην κατάσταση πολυμερισμού/ 
αποπολυμερισμού έχουν εμπλακεί σε πολλές κυτταρικές αποκρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της κυτταρικής επιβίωσης, του πολλαπλασιασμού, της 
απόπτωσης, της κινητικότητας και της έκκρισης. Από την αναφορά (Papakonstanti 
and Stournaras, 2008).   
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Εικόνα 3.3.8 Ο ρόλος των μικρών Rho GTPασών στη βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης, σε 
απόκριση της σηματοδότησης του μονοπατιού του παράγοντα TGFb. Ο TGFb 
προκαλεί βραχυπρόθεσμη αναδιαμόρφωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης μέσω 
της ενεργοποίησης διαφόρων Rho GTPασών, συμπεριλαμβανοένων των πρωτεϊνών 
RhoA, RhoB, Rac και Cdc42 (που ονομάζονται γενικά Rho). H ενεργοποίηση αυτών 
των GTPασών προκαλεί τον πολυμερισμό της ακίνης μέσω των μονοπατιών  
ROCK1  ⁄ LIMK2 ⁄ cofilin, καθώς και MAPK ⁄ PKN ⁄ PRK2. Στη μακροπρόθεσμη 
αναδιοργάνωση του σκελετού της ακτίνης, η οποία περιλαμβάνει πυρηνικά γεγονότα, 
η διέγερση του υποδοχέα  TGFb προκαλεί τη φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών smad 
και τη μετακίνησή τους στον πυρήνα, όπου προσδένονται σε υποκινητές γονιδίων. 
Και άλλοι παράγοντες συνεπικουρούν αυτές τις μεταγραφικές αποκρίσεις.  Η 
αναδιαμόρφωση της ακτίνης διευκολύνει διεργασίες όπως η, η διαφοροποίηση των 
μυϊκών κυττάρων κ.ά.  Από την αναφορά (Kardassis et al., 2009). 
 
 



68 
 

 
 

 

Εικόνα 3.3.9 Οι Rho GTPασες ρυθμίζουν δύο κύριους τρόπους πολυμερισμού 
της ακτίνης. (a) Οι πρωτεΐνες Rac και Cdc42 ενεργοποιούν την πρωτεΐνη Arp2/3 
μέσω της WAVE (πρωτεΐνη της οικογένειας aWAS) και την WASP, αντίστοιχα, 
προκειμένου να ξεκινήσει ένα διακλαδισμένο δίκτυο ινιδίου (b) H πρωτεΐνη Rho 
ενεργοποιεί τα μόρια formins για να προάγει τη γραμμική επιμήκυνση των ινιδίων σε 
αγκαθωτά άκρα. Από την αναφορά (Hall, 2012). 
 
 

 
 

Εικόνα 3.3.10 Σχηματική απεικόνιση των δομών ακτίνης (κόκκινο) που 
επάγονται από τις πρωτεΐνες Rho (ινίδια stress), την πρωτεΐνη Rac 
(λαμελιπόδια) και την πρωτεΐνη Cdc42 (φιλοπόδια). Από τις αναφορές (Munter, 
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Way, and Frischknecht, 2006; Taylor, Koyuncu, and Enquist, 2011). 
 

 

Εικόνα 3.3.11 Η μεσολαβούμενη από την οικογένεια των Rho GTPασών 
ρύθμιση της ακτίνης. Από την αναφορά (Taylor, Koyuncu, and Enquist, 2011). 
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3.3.3 Οι Rho GTPάσες, η ακτίνη και οι ερπητοϊοί  

 

Ο ρόλος των Rho GTPασών και της ακτίνης έχει μελετηθεί σε σχέση με 

τους ιούς (Taylor, Koyuncu, and Enquist, 2011; Van den Broeke, Jacob, and 

Favoreel, 2014) και ειδικότερα με τους ερπητοϊούς, κυρίως τους α- και γ-

ερπητοϊούς. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι ιοί του έρπητα είναι σε 

θέση να χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος τις Rho πρωτεΐνες κατά τη 

διάρκεια των κύριων σταδίων του ιικού κύκλου ζωής, όπως κατά την είσοδο 

του ιού, τη μετακίνηση των ιικών σωματιδίων στον πυρήνα και την έξοδο του 

ιού (Favoreel, Enquist, and Feierbach, 2007; Roberts and Baines, 2011; Van 

den Broeke and Favoreel, 2011). Ανάλογα με το μηχανισμό ενδοκυττάριας 

πρόσληψης που εμπλέκεται κατά τη διάρκεια της αρχικής αλληλεπίδρασης 

των ερπητοϊών με τον ξενιστή, ενεργοποιείται ειδική σηματοδότηση των Rho 

GTPασών και προκαλούνται σημαντικές ανακατατάξεις του κυτταροσκελετού 

της ακτίνης (Doherty and McMahon, 2009; Lyman and Enquist, 2009; Roberts 

and Baines, 2011; Swanson, 2008), δημιουργώντας ένα βέλτιστο 

μικροπεριβάλλον για την αντιγραφή του ιού, την επιβίωση και τη διασπορά 

του. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι οι αλληλεπιδράσεις των γ-ερπητοϊών με τη 

σηματοδότηση των Rho GTPασών παραμένουν ενεργές όχι μόνο στη λυτική 

μόλυνση, αλλά και στη μη παραγωγική μόλυνση, διευκολύνοντας είτε την 

ανάπτυξη λανθάνουσας μόλυνσης (Rodrigues et al., 2006) είτε επηρεάζοντας 

την κυτταρική κινητικότητα και προάγοντας τις ογκογόνες ιδιότητες αυτών των 

ιών (Raghu et al., 2007; Van den Broeke and Favoreel, 2011). 

Οι ερπητοϊοί εισέρχονται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου ξενιστή με 

σύντηξη του φακέλου με μία μεμβράνη του κυττάρου- ξενιστή. Ανάλογα με τον 
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ιό και τον τύπο του κυττάρου, η σύντηξη μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα 

στην κυτταρική επιφάνεια ή μετά από την πρόσληψη του ιού με 

ενδοκυττάρωση, μακροπινοκυττάρωση, ή φαγοκυττάρωση. Η αναγκαιότητα 

και η ειδικότητα της σηματοδότησης των Rho GTPασών και της 

αναδιοργάνωσης της ακτίνης εξαρτώνται από το ποιά από από αυτές τις 

οδούς πρόσληψης θα εμπλακεί κατά τη μόλυνση ενός συγκεκριμένου 

κυττάρου. Η άμεση σύντηξη στην κυτταρική επιφάνεια αυτή καθεαυτή μπορεί 

να μην απαιτεί δραματική αναδιοργάνωση της ακτίνης. Όμως, αυτή η οδός 

εισόδου φέρνει αντιμέτωπα τα ιικά σωματίδια με το εμπόδιο της φλοιώδους 

ακτίνης ακριβώς κάτω από την κυτταροπλασματική μεμβράνη, ένα εμπόδιο 

που πρέπει να αντιμετωπιστεί από ιικά πυροδοτούμενους μηχανισμούς. Η 

είσοδος του ιού μέσω ενδοκυτάρωσης μπορεί να ξεπερνά αυτό το πρόβλημα, 

όμως είναι εξαρτημένη από την προκαλούμενη από τον ιό σηματοδότηση των 

Rho GTPασών κατά τη διάρκεια της αρχικής αλληλεπίδρασης του ιού με το 

κύτταρο, καθώς πολλές τέτοιου τύπου οδοί πρόσληψης, και ιδαιτερα η 

μακροπινοκυττάρωση και η φαγοκυττάρωση, απαιτούν τη σηματοδότηση των 

Rho GTPασών, καθώς και σημαντική αναδιοργάνωση της ακτίνης για να 

προχωρήσουν (ανασκόπηση (Van den Broeke and Favoreel, 2011)). 

 Η σύντηξη του φακέλου κατά την είσοδο του ιού HSV μπορεί ανάλογα με 

τον κυτταρικό τύπο, να πραγματοποιηθεί σε ουδέτερο pH στην κυτταρική 

μεμβράνη μέσω ενός μονοπατιού εξαρτώμενου από το pH,  ή ενός 

μονοπατιού ενδοκυττάρωσης μη εξαρτώμενου από το pH. H ακτίνη 

εμπλέκεται στην πρώτη περίπτωση (Roberts and Baines, 2011).   Επίσης, 

είναι πιθανό ο ερπητοϊός HSV που προκαλεί μέσω της σηματοδότησης των 

Rho GTPασών το σχηματισμό φιλοποδίων, να πραγματοποιεί κίνηση τύπου 



72 
 

 
 

"surfing" σε αυτά, η οποία διευκολύνει τη μετακίνησή του σε θέσεις εισόδου 

(Van den Broeke and Favoreel, 2011). Η μυοσίνη που βρίσκεται στη βάση του 

φιλοπόδιου τραβά τα ινίδια ακτίνης, ενώ η συνεχής ανακύκλωση (turnover) 

της ακτίνης στο άκρο τα σπρώχνει και αυτή η κίνηση προκαλεί τη μετακίνηση 

(surfing) του ιού προς τη βάση του φιλοπόδιου (Taylor, Koyuncu, and Enquist, 

2011). Οι επιδράσεις του γ-ερπητοϊού KSHV στην ακτίνη είναι κυτταροειδικές. 

Στα ενδοθηλιακά κύτταρα η είσοδος του ιού διαμεσολαβείται από ένα 

μονοπάτι μακροπινοκυττάρωσης που εξαρτάται από την ακτίνη και ο ιός κατά 

την είσοδό του προκαλεί απώλεια των ινιδίων stress ακτίνης, διάλυση της 

φλοιώδους ακτίνης και σχηματισμό φιλοποδίων και λαμελιποδίων. Μόλις 

πέντε λεπτά μετά τη μόλυνση ενεργοποιείται η πρωτεΐνη Cdc42 και 

ακολούθως ενεργοποιείται η πρωτεΐνη RhoA, και εμπλέκονται στα παραπάνω 

φαινόμενα. Αντίθετα στους ινοβλάστες η είσοδος του ιού KSHV 

διαμεσολαβείται από ένα μονοπάτι ενδοκυττάρωσης που δεν εξαρτάται από 

την ακτίνη, αλλά από την κλαθρίνη (ανασκόπηση (Van den Broeke and 

Favoreel, 2011)). 

Κατά την είσοδο του ιού HCMV σε ινοβλάστες, έχει περιγραφεί ότι οι ιικές 

γλυκοπρωτεΐνες gB και gH συνδέονται με τον υποδοχέα EGFR και την 

ιντεγκρίνη ανβ3 που δρα ως συνυποδοχέας, με αποτέλεσμα την 

ενεργοποίηση της κινάσης PI3K και της πρωτεΐνης Src και με τελικό 

αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών και ενεργοποιημένων επιπέδων της 

πρωτεΐνης RhoA. Επίσης, η είσοδος του ιού έχει συσχετισθεί με τη μείωση της 

φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης κοφιλίνης, η οποία είναι τελεστής της 

πρωτεΐνης RhoA, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των ινιδίων stress 

ακτίνης, φαινόμενο που προάγει τη μετακίνηση του ιού προς τον πυρήνα. Στα 
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μονοκύτταρα η ενεργοποίηση του υποδοχέα EGFR από τον ιό HCMV 

προκαλεί μέσω της κινάσης PI3K, αύξηση των επιπέδων της πρωτεΐνης N-

WASP, η οποία επηρεάζει την ακτίνη (actin nucleator), με αποτέλεσμα να 

αυξάνει η κινητικότητα των μονοκυττάρων. Στην αύξηση της κινητικότητας, 

καθώς και στην είσοδο του ιού εμπλέκεται και η αύξηση των επιπέδων της 

πρωτεΐνης παξιλίνης, η οποία προκαλείται από τη σηματοδότηση των 

ιντεγκρινών κατά την πρόσδεση του ιού στα μονοκύτταρα (ανασκόπηση (Van 

den Broeke and Favoreel, 2011)) . Στην Εικόνα 3.3.12 περιγράφεται η 

συμμετοχή των Rho GTPασών και της ακτίνης κατά την είσοδο των 

ερπητοϊών στο κύτταρο ξενιστή. Όπως προαναφέρθηκε, και μόνο η 

πρόσδεση των ιών σε κυτταρικούς υποδοχείς, μπορεί να πυροδοτήσει 

σηματοδότηση.  

 

 

Εικόνα 3.3.12 Η συμμετοχή της ακτίνης και της σηματοδότησης  των Rho 
GTPασών κατά τη διάρκεια της εισόδου των ερπητοϊών στο κύτταρο. Τα 
ιοσωμάτια των ερπητοϊών συνδέονται με υποδοχείς στην κυτταρική επιφάνεια. Αυτή 
η σύνδεση ακολουθείται από την είσοδο του ιού στο κυτταρόπλασμα, είτε με άμεση 
σύντηξη του ιικού φακέλου με τη λιπιδική διπλοστοιβάδα της κυτταροπλασματικής 
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μεμβράνης ή μέσω της οδού ενδοκυττάρωσης η οποία μπορεί να εξαρτάται από τον 
πολυμερισμό της ακτίνης. Η ιική πρόσδεση και/ή η είσοδος μπορεί να συσχετίζεται με 
την ενεργοποίηση της σηματοδότησης των Rho GTPασών, που έχει αναφερθεί ότι 
οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων του σχηματισμού 
φιλοποδίων και συναπτικών boutons. Αυτά τα γεγονότα είναι κυτταροειδικά. Από την 
αναφορά (Favoreel, Enquist, and Feierbach, 2007). 

 

Μετά την είσοδό του στο κύτταρο, ο ιός πρέπει να μετακινηθεί διαμέσου 

του κυτταροπλάσματος και να φτάσει στον πυρήνα. Γενικά οι ερπητοϊοί 

ταξιδεύουν προς τον πυρήνα μέσω μεταφοράς εξαρτημένης από τους 

μικροσωληνίσκους (Dohner, Nagel, and Sodeik, 2005; Lyman and Enquist, 

2009). Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του ιού HCMV, ο οποίος όμως 

επιπλέον χρειάζεται και προκαλεί αποπολυμερισμό του δικτύου ακτίνης, με 

συμμετοχή και της RhoA GTPάσης, όπως προαναφέρθηκε. 

Στην Εικόνα 3.3.13 περιγράφεται η πιθανή συμμετοχή της ακτίνης στο 

πυρηνικό στάδιο συναρμολόγησης των ερπητοϊών και στην έξοδό τους από 

τον πυρήνα. Αυτά τα στάδια δεν έχουν μελετηθεί για τον ιό HCMV σε σχέση 

με την ακτίνη και πέραν του ότι η ακτίνη περιέχεται στο ιοσωμάτιο του ιού 

HCMV (Varnum et al., 2004), δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το ρόλο 

της ακτίνης στο πυρηνικό στάδιο συναρμολόγησης του ιού και στην έξοδό του 

από τον πυρήνα. H παρούσα μελέτη είναι ένα βήμα προς τη διερεύνηση του 

ρόλου της ακτίνης σε αυτά τα στάδια καθώς και στα επόμενα στάδια, που 

περιλαμβάνουν το κυτταροπλασματικό στάδιο συναρμολόγησης του ιού και 

την έξοδο του ιού από το κύτταρο. Η παρούσα μελέτη  ανέδειξε την 

αναγκαιότητα της ακτίνης, συνολικά για την παραγωγή νέου ιού, χωρίς όμως 

να είναι σαφές σε ποια ακριβώς από τα παραπάνω στάδια και πώς 

συμβάλλει. Αν και η μελέτη εστίασε στο κυτταροπλασματικό στάδιο 

συναρμολόγησης και στην έξοδο του ιού και πρότεινε μηχανισμούς για αυτά 
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τα στάδια, από τα αποτελέσματά της δεν μπορεί να αποκλειστεί η συμμετοχή 

της ακτίνης και στα αμέσως προηγούμενα στάδια, καθως και σε αυτή την 

περίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει μείωση του τίτλου του παραγώμενου 

ιού. 

 

 

Εικόνα 3.3.13 Η μόλυνση των ερπητοϊών προκαλεί το σχηματισμό ινιδίων 
ακτίνης στον πυρήνα. Η συναρμολόγηση των καψιδίων των ερπητοϊών και το 
πακετάρισμα των γονιδιωμάτων συμβαίνει στον πυρήνα σε δομές υψηλής τάξης, οι 
οποίες εξαρτώνται από την F-ακτίνη για το σχηματισμό τους. Μετά τη 
συναρμολόγηση των καψιδίων και το πακετάρισμα, τα καψίδια υφίστανται μετακίνηση 
προς τον πυρηνικό φάκελο, πιθανόν σε νημάτια ακτίνης μέσω της πρωτεΐνης 
μυοσίνης V. Κατά την έξοδο από τον πυρήνα, ο ιός μπορεί να αποκτά ακτίνη ως 
αναπόσπαστο μέρος του περιβλήματός του (tegument). Από την αναφορά (Favoreel, 
Enquist, and Feierbach, 2007).  

 

Στα όψιμα στάδια της μόλυνσης, η αλληλεπίδραση των α- και γ-ερπητοϊών 

με τη σηματοδότηση των Rho GTPασών συνδέεται με το σχηματισμό 

κυτταρικών προσεκβολών και θεωρείται ότι προάγουν την ιική διασπορά. 

Επιπλέον, για τους γ-ερπητοϊούς, η αλληλεπίδραση με τη σηματοδότηση των 
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Rho GTPασών κατά τη λανθάνουσα μόλυνση επηρεάζει την κυτταρική 

κινητικότητα και τη διήθηση και μπορεί ενδεχομένως να εμπλέκεται στις 

κακοήθειες που σχετίζονται με αυτούς τους ιούς (Van den Broeke and 

Favoreel, 2011). Για τους α-ερπητοϊούς η σηματοδότηση των Rho πρωτεϊνών 

και οι μεταβολές στην ακτίνη έχουν σε μεγάλο βαθμό συσχετισθεί με τη 

συντηρημένη ιική κινάση US3, η οποία σους ιούς HSV-2, PRV, BHV-1 και 

MDV,  προκαλεί αναδιατάξεις στην ακτίνη που περιλαμβάνουν το σχηματισμό 

επιμήκων κυτταρικών προσεκβολών ή / και καταστροφή των ινιδίων stress της 

ακτίνης, φαινόμενα που σχετίζονται με αυξημένη διακυτταρική διασπορά. Ο 

ιός μπορεί να μεταφερθεί μέσω αυτών των προσεκβολών σε απομακρυσμένα 

μη-μολυσμένα κύτταρα (ανασκόπηση (Van den Broeke and Favoreel, 2011). 

Στην  Εικόνα 3.3.14 περιγράφεται η συμμετοχή της ακτίνης και των Rho 

GTPασών στην έξοδο των ερπητοϊών. Σε αυτό το στάδιο δεν είχε μελετηθεί 

επαρκώς ο ρόλος της ακτίνης μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ιού HCMV και η 

μελέτη μας ήταν ένα πρώτο βήμα προς την ανάδειξη της σημασίας και της 

αναγκαιότητας της ακτίνης σε αυτό το στάδιο της μόλυνσης, καθώς και στο 

αμέσως προηγούμενο στάδιο που αφορά την κυτταροπλασματική 

συναρμολόγηση του ιού. Παράλληλα η μελέτη μας ανέδειξε και το ρόλο των 

Rho πρωτεϊνών σε αυτά τα στάδια. 

Όπως προκύπτει από όσα ήδη έχουν αναφερθεί, υπάρχουν σημαντικά 

λιγότερες πληροφορίες σχετικά με τους β-ερπητοϊούς και συγκεκριμένα τον ιό 

HCMV και τις Rho GTPάσες, συγκριτικά με τους α- και γ-ερπητοϊούς, στους 

οποίους κατά κύριο λόγο αναφέρονται βάσει της μέχρι σήμερα βιβλιογραφίας 

τα παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της μόλυνσης από τον ιό 

HCMV, τα επίπεδα της συνολικής και της ενεργοποιημένης πρωτεΐνης RhoA 
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μειώνονται και αυτό συνεισφέρει στην αποδιάταξη των ινιδίων stress ακτίνης  

(Wang et al., 2005), ένα φαινόμενο που διευκολύνει τη μετακίνηση του ιού 

HCMV στον πυρήνα (Jones, Lewis, and Kilpatrick, 1986; Poncet et al., 2006; 

Seo et al., 2011). Ο κωδικοποιούμενος από τον ιό HCMV  υποδοχέας 

χημοκινών, US-28 ενεργοποιεί την πρωτεΐνη RhoA μέσω της 

μεσολαβούμενης από την πρωτεΐνη Pyk2 κυτταρικής κινητικότητας και επίσης 

ενεργοποιεί την πρωτεΐνη b-catenin, εμπλέκοντας το μονοπάτι Rho- κινάση 

ROCK (Rho kinase) (Langemeijer et al., 2012; Vomaske et al., 2010). Επίσης, 

η GTPάση CDC42 ρυθμίζεται από microRNAs και διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη μορφογένεση του AC του ιού HCMV, μαζί με τις πρωτεΐνες  RAB5C, 

RAB11A και SNAP23 (Hook et al.).  

 

 
 
Εικόνα 3.3.14 Συμμετοχή της ακτίνης και της σηματοδότησης των Rho 
GTPασών κατά την έξοδο των ερπητοϊών από το κύτταρο. Η ενσωμάτωση της 
ακτίνης στα ιοσωμάτια μπορεί να συμβαίνει στα όψιμα στάδια της μόλυνσης, κάτα τη 
διάρκεια της εκκύστωσης (budding) των κυτταροπλασματικών καψιδίων σε κυστίδια 
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προερχόμενα από το δίκτυο trans-Golgo. Όψιμα στάδια του κύκλου ζωής των 
ερπητοϊών σχετίζονται επίσης με την αποσυναρμολόγηση των ινιδίων stress της 
ακτίνης, το στρογγύλεμα και την απόσυρση των κυττάρων και το σχηματισμό 
κυτταρικών προσεκβολών που περιέχουν ακτίνη. Αυτές οι κυτταρικές προσεκβολές 
μπορούν να συσχετισθούν με την αυξημένη ιική διασπορά.  Μερικά από αυτά τα 
γεγονότα μπορεί να είναι κυτταροειδικά. Από την αναφορά (Favoreel, Enquist, and 
Feierbach, 2007). 
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3.3.4  Η υποοικογένεια των σχετιζόμενων με την πρωτεΐνη RhoΑ, 

Rho GTPασών (RhoA-related) 

 

Οι Rho GTPάσες χωρίζονται σε 8 υποοικογένειες, βάσει της αμινοξικής 

αλληλουχίας, όπως περιγράφεται στην  (Εικόνα 3.3.15) (Heasman and 

Ridley, 2008). Οι πρωτεΐνες RhoA, RhoB και RhoC ανήκουν στην ίδια 

υποοικογένεια. 

 

Εικόνα 3.3.15 Φυλογενετικό δέντρο των Rho GTPασών. Οι 8 υποοικογένεις 
των Rho GTPασών περιλαμβάνουν τις πρωτεΐνες: (1) RAC1, RAC2, RAC3 και 
RhoG, (2) CDC42, TC10 (RhoQ) και TCL (RhoJ), (3) CHP (RhoV) και WRCH1 
(RhoU), (4)  RhoH, 5.  RhoBTB1 και RhoBTB2, (6) RhoA, RhoB και RhoC, (7) RND1, 
RND2 και RND3 (RhoE), (8) RIF (RhoF) και  RhoD. Οι κλασσικές Rho GTPάσες 
περιλαμβάνουν τις υποοικογένειες Rho, Rac, CDC42 και RhoF και RhoD, οι οποίες 
εναλλάσσονται μεταξύ μιας GTP-συνδεδεμένης και GDP-συνδεδεμένης μορφής.  
Από την αναφορά (Heasman and Ridley, 2008). 
 

 

Οι πρωτεΐνες RhoA, RhoB και RhoC έχουν υψηλή αμινοξική ομολογία 

μεταξύ τους  (84-92%) και όλες διεγείρουν τη συστολή ακτίνης-μυοσίνης και 
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προκαλούν το σχηματισμό ινιδίων stress όταν υπερεκφραστούν σε ινοβλάστες 

(Heasman and Ridley, 2008; Wennerberg and Der, 2004). Αλληλεπιδρούν με 

κοινές πρωτεΐνες GEFs και τελεστές (Πίνακας 3.3.1), αλλά έχουν 

αναγνωριστεί και διαφορετικοί τελεστές (Wennerberg and Der, 2004). 

Παρουσιάζουν, επίσης, και ξεκάθαρες λειτουργικές διαφορές. Σε μεγάλο 

βαθμό αυτές πιθανόν οφείλονται σε διαφορές στα τελευταία 15 αμινοξέα του 

καρβοξυτερματικού τους άκρου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 

διαφορετική υποκυτταρική εντόπιση. Όταν οι πρωτεΐνες υπερεκφραστούν σε 

κύτταρα με μορφή προσδεδεμένη σε "ετικέτα", η πρωτεΐνη RhoA είναι 

κυτταροπλασματική και σε ένα βαθμό προσδεδεμένη στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη. Η πρωτεΐνη RhoΒ συνδέεται με την 

κυτταροπλασματική μεμβράνη και με ενδομεμβρανικά κυστίδια, και η 

πρωτεΐνη RhoC είναι κυτταροπλασματική και συσχετίζεται με μη κοθορισμένες 

περιπυρηνικές δομές (Wennerberg and Der, 2004). Στην Εικόνα 3.3.16 

παρουσιάζεται η εντόπιση των 3 ισομορφών σε ένα κύτταρο που 

μεταναστεύει. 

Η πρωτεΐνη RhoΒ μπορεί να ρυθμίσει τη μετακίνηση των όψιμων 

ενδοσωμάτων, όχι όμως η RhoA και η RhoC (Wennerberg and Der, 2004). Οι 

πρωτεΐνες RhoA και η RhoC, όπως και άλλες GTPάσες της οικογένειας, για 

παράδειγμα οι πρωτεΐνες Ras, Rac και Cdc42 προάγουν την ογκογένεση, τη 

διήθηση  και τη μετάσταστη. Αντίθετα, η πρωτεΐνη RhoB φαίνεται να έχει 

ογκοκατασταλτικό ρόλο (Huang and Prendergast, 2006). Αυτό επιβεβαιώνεται 

και από in vivo μελέτες, καθώς έχουν δημιουργηθεί ποντίκια με έλλειμμα της 

πρωτεΐνης RhoB, καθώς και της RhoC, όχι όμως μέχρι σήμερα της RhoA. Τα 
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ποντίκα αυτά είναι βιώσιμα και δεν παρουσιάζουν κύριες αναπτυξιακές 

ανωμαλίες (Heasman and Ridley, 2008). 

Και οι 3 ισομορφές αναστέλλονται από το ένζυμο C3 τρανσφεράση του 

κλωστηριδίου. Οι κυρίαρχα αρνητικές μορφές τους (dominant negative) έχουν 

διαφορετικές επιδράσεις στα κύτταρα (Heasman and Ridley, 2008). Και οι 3 

ισομορφές εκφράζονται σε όλους τους ιστούς που έχουν ελεγχθεί (Wheeler 

and Ridley, 2004). 

 

Πίνακας 3.3.1 Μερικοί από τους τελεστές των Rho πρωτεϊνών. Από την 
αναφορά (Wheeler and Ridley, 2004).  
 

 

Εικόνα 3.3.16 Ένα μοντέλο της κατανομής των πρωτεϊνών RhoA, B και C και 
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των στόχων τους σε ένα κύτταρο που μεταναστεύει. Οι πρωτεΐνες mDia (aDRF) 
και ROCK έχει δειχθεί ότι σταθεροποιούν τους και μικροσωληνίσκους και ίσως να 
βρίσκονται στο οδηγόν άκρο. Οι πρωτεΐνες RhoA και ROCK είναι απαραίτητες για την 
απόσυρση του ουραίου τμήματος και την αποσυναρμολόγηση των συνδέσεων στο 
πίσω μέρος του κυττάρου. Η πρωτεΐνη RhoB συνεντοπίζεται με την πρωτεΐνη PRK1 
στα ενδοσώματα και καθυστερέι τη διακίνηση του υποδοχέα EGFR. Η πρωτεΐνη 
RhoC έχει μια διάχυτη κατανομή σε όλο το κυτταρόπλασμα και έχει δειχθεί ότι 
αλληλεπιδρά έντονα με τις πρωτεΐνες ROCK και Citron, αν και ο ρόλος της στα 
κύτταρα που μεταναστεύουν εκκρεμεί να αποσαφηνιστεί. Από την αναφορά (Wheeler 
and Ridley, 2004). 
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3.3.5  Η κυτταρική πρωτεΐνη RhoB GTPάση 

 

Η πρωτεΐνη RhoB όπως προαναφέρθηκε, ανήκει στην οικογένεια των  

Rho GTPασών ,που απαρτίζεται από 8 υποοικογένειες,  και συγκεκριμένα 

στην υποοικογένεια της πρωτεΐνης  RhoA (Heasman and Ridley, 2008). Η 

υποοικογένεια της πρωτεΐνης RhoΑ περιλαμβάνει τις πρωτεΐνες RhoA, RhoB 

και RhoC, οι οποίες παρουσιάζουν περίπου 85% ομολογία στην αμινοξική 

τους αλληλουχία (Wennerberg and Der, 2004; Wheeler and Ridley, 2004). Η 

πρωτεΐνη RhoB σε αντίθεση με τις πρωτεΐνες RhoA και RhoC, θεωρείται 

γενικώς ως ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη (Huang and Prendergast, 2006).  

Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την πρωτεΐνη 

RhoB από τις υπόλοιπες δομικά όμοιες Rho πρωτεΐνες. Συγκριτικά με τις 

πρωτεΐνες RhoA και RhoC, το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη RhoB 

είναι μικρότερο και περιέχει ένα μόνο εξόνιο, το οποίο θεωρείται ότι προήλθε 

από ανάστροφη μεταγραφή. Τα επίπεδα της πρωτεΐνης RhoB έχει αναφερθεί 

ότι μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, και το μετάγραφό 

της έχει χρόνο ημίσειας ζωής μόνο 30 λεπτά, χρόνος σημαντικά μικρότερος σε 

σχέση με άλλα μέλη της οικογένειας των Rho GTPασών. Σε 

κυτταροκαλλιέργειες, μόνο το γονίδιο RhoB εκδηλώνει γρήγορα αύξηση στην 

έκφραση από ποικίλα ερεθίσματα, όπως η UV ακτινοβολία, οι κυτοκίνες, οι 

αυξητικοί παράγοντες, τα στεροειδή και οι τοξίνες (ανασκόπηση (Huang and 

Prendergast, 2006; Wheeler and Ridley, 2004)). Επίσης, η έκφραση της 

πρωτεΐνης RhoB μειώνεται από το μόριο Ras μέσω των πρωτεϊνών Akt/PKB 

και παράλληλα η πρωτεΐνη RhoB αναστέλλει την ικανότητα του μονοπατιού 

Ras/PI3K/Akt να προκαλεί μεταμόρφωση, μετανάστευση και διήθηση  
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(Εικόνα 3.3.17) (Jiang et al., 2004). Επίσης, η καταστολή του  υποκινητή της 

πρωτεΐνης RhoB από τα μόρια EGFR και ErbB2  διαμεσολαβείται από την 

πρωτεΐνη Ras, ενώ η πρωτεΐνη v-Src δεν μπορεί προκαλεί καταστολή του 

υποκινητή της πρωτεΐνης RhoB  (Jiang, Delarue, and Sebti, 2004). Επίσης, 

έχει αναφερθεί ότι η πρωτεΐνη RhoB καταστέλλει την ενεργοποίηση του 

μεταγραφικού παράγοντα  NF-κB, αναστέλλοντας την αποσύνδεση και την 

επακόλουθη αποδόμηση της πρωτεΐνης IκBα (Fritz and Kaina, 2001). 

 

 

Εικόνα 3.3.17 Η αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης RhoB και του μονοπατιού 
Ras/PI3K/Akt. Από την αναφορά (Jiang et al., 2004). 
 

Η πρωτεΐνη RhoB, όπως άλλες μικρές GTPάσες, έχει ένα ισοπρενοειδές 

μόριο στο καρβοξυτερματικό της άκρο. Είναι μοναδική σε σχέση με τις άλλες 

Rho, καθώς μπορεί να συνδεθεί είτε με την ομάδα geranylgeranyl , όπως η 

πρωτεΐνη Ras (γκερανυλ-γκερανυλιωμένη μορφή, geranylgeranylated, RhoB-

GG) είτε με την ομάδα farnesyl (φαρνεσυλιωμένη μορφή, farnesylated, RhoB-

F), όπως άλλες Rho πρωτεΐνες (Adamson et al., 1992), και αυτό ίσως 
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επηρεάζει την ενδοκυττάρια εντόπισή της (ανασκόπηση (Huang and 

Prendergast, 2006)). Έχει αναφερθεί ότι η μορφή  RhoB-GG εντοπίζεται κατά 

κύριο λόγο στα πολυκυστιδιακά όψιμα ενδοσώματα και η μορφή RhoB-F 

εντοπίζεται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη (Wherlock et al., 2004). Η 

πρωτεΐνη RhoB έχει επίσης αναφερθεί ότι εντοπίζεται στα πρώιμα 

ενδοσώματα, στα όψιμα ενδοσώματα, στα πολυκυστιδιακά σωμάτια, σε ένα 

προλυσοσωμιακό διαμέρισμα, στο Golgi, σε κινούμενα γύρω από το Golgi 

κυστίδια, σε κυτταροπλασματικά ενδοσώματα συνδεόμενα με το 

περιπυρηνικό διαμέρισμα ανακύκλωσης, στην πυρηνική μεμβράνη και στο 

νουκλεόπλασμα (Adamson, Paterson, and Hall, 1992; Adini et al., 2003; 

Lebowitz, Davide, and Prendergast, 1995; Lebowitz and Prendergast, 1998; 

Michaelson et al., 2001; Sandilands et al., 2004; Wherlock et al., 2004; 

Zalcman et al., 1995). Επίσης, η πρωτεΐνη RhoB μπορεί, όπως έχει 

προαναφερθεί, να εναλλάσσεται μεταξύ μιας GTP-συνδεδεμένης και μιας 

GDP-συνδεδεμένης μορφής, και να αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες των 

κατηγοριών RhoGEFs, RhoGAPs και RhoGDIs, που συμβάλλουν στη 

ρύθμισή της (Heasman and Ridley, 2008). 

Η πρωτεΐνη RhoB ήταν το πρώτο μέλος της οικογένειας που 

συσχετίσθηκε με τη διακίνηση των ενδοσωμάτων. Η πρωτεΐνη RhoB 

διαδραματίζει ρόλο στη διακίνηση του υποδοχέα του επιδερμιδικού αυξητικού 

παράγοντα, EGFR (epidermal growth factor receptor). Προσελκύοντας την 

πρωτεΐνη PRK1  (protein kinase C-related protein kinase 1) και την πρωτεΐνη 

PDK1 (PI3-kinase effector kinase) στο πολυκυστιδιακό διαμέρισμα των 

όψιμων ενδοσωμάτων (Flynn et al., 2000; Mellor et al., 1998), αναστέλλει τη 

διακίνηση του υποδοχέα  EGFR στο λυσόσωμα κα αυξάνει την ανακύκλωσή 
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του στην κυτταροπλασματική μεμβράνη (Εικόνα 3.3.18) (ανασκόπηση 

(Huang and Prendergast, 2006)). 

 

Εικόνα 3.3.18 Η πρωτεΐνη RhoB και η ενδοκυτταρική κυκλοφορία. (A) Η 
πρωτεΐνη RhoB ελέγχει τη διακίνηση του υποδοχέα EGF-R. Η πρωτεΐνη RhoB 
συνδέεται με την πρωτεΐνη  PRK1 και οδηγεί τις πρωτεΐνες  PRK1 και PDK1 στο 
πολυκυστιδιακό όψιμο ενδοσωμιακό διαμέρισμα (MVB). Ενεργοποιώντας την 
πρωτεΐνη  PRK1, η πρωτεΐνη RhoB ρυθμίζει την κινητική της κυκλοφορίας του 
υποδοχέα EGF-R από τα ενδοσώματα, στα λυσοσώματα. Αναστέλλει τη διακίνηση 
του υποδοχέα EGF-R στα λυσοσώματα και αυξάνει την ανακύκλωσή του στην 
κυτταροπλασματική μεμβράνη. (Β) Η πρωτεΐνη RhoB ρυθμίζει την πυρηνική 
διακίνηση της πρωτεΐνης Akt στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Οι πρωτεΐνες RhoB και 
Akt συνεντοπίζονται στην πυρηνική περιφέρεια και η συμβαίνει απώλεια της 
πυρηνικής Akt, όταν ανασταλεί η πρωτεΐνη RhoB. (C) Η μετακίνηση της 
ενεργοποιημένης πρωτεΐνης Src στην κυτταροπλασματική μεμβράνη είναι 
RhoB-εξαρτώμενη. Η πρωτεΐνη RhoB συνεντοπίζεται με την ενεργό Src στα 
κυτταροπλασματικά ενδοσώματα και μετακινεί αυτή την ενεργό κινάση σε 
περιφερειακές πυρηνικές δομές. Συντομεύσεις: EE, early endosome (πρώιμο 
ενδόσωμα); SE, sorting endosome (ενδόσωμα διαχωρισμού); RE, recycling 
endosome (ενδόσωμα ανακύκλωσης), LE, late endosome (όψιμο ενδόσωμα); L, 
lysosome (λυσόσωμα); MVB, multivesicular body (πολυκυστιδιακό σωμάτιο). Από 
την αναφορά (Huang and Prendergast, 2006). 

 

Επίσης, η πρωτεΐνη RhoB ρυθμίζει την πυρηνική εντόπιση της πρωτεΐνης 

Akt στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Στα ενδοθηλιακά κύτταρα η πρωτεΐνη RhoB 

εντοπίζεται έντονα στο πυρηνικό περιθώριο (nuclear margin), όπου η ενεργός  
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πρωτεΐνη Akt παρουσιάζει αυξημένη συσσώρευση μετά από ερέθισμα 

επιβίωσης. Αυτή η εντόπιση έχει λειτουργική συσχέτιση, καθώς η εξάλειψη της 

πρωτεΐνης RhoB προκάλεσε αποκλεισμό της πρωτεΐνης Akt από τον πυρήνα 

και μείωση στα συνολικά επίπεδα της πρωτεΐνης Akt με ένα μηχανισμό 

εξαρτώμενο από το πρωτεάσωμα (Adini et al., 2003). Επίσης, η πρωτεΐνη 

RhoB ελέγχει τη διακίνηση της πρωτεΐνης Src. H πρωτεΐνη Src ενεργοποιείται 

κατά τη μετακίνησή της προς τους διαμεμβρανικούς υποδοχείς, περνώντας 

από κυτταροπλασματικά ενδοσώματα τα οποία περιέχουν την πρωτεΐνη RhoB 

και συνδέονται με το περιπυρηνικό διαμέρισμα ανακύκλωσης. Η σίγηση της 

έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB είχε ως αποτέλεσμα την καταστολή της 

καταλυτικής ενεργοποίσης της πρωτεΐνης Src, όσο και τη μετακίνηση της 

ενεργού κινάσης σε περιφερειακές μεμβρανικές δομές (Εικόνα 3.3.18) 

(Sandilands et al., 2004), ανασκόπηση (Huang and Prendergast, 2006). 

Σε μία μελέτη στην οποία διερευνήθηκε η επίδραση της ενεργού 

πρωτεΐνης RhoB στην ενδοκυττάρωση και στο σκελετό της ακτίνης, 

παρατηρήθηκε ότι η ενεργός πρωτεΐνη RhoB προάγει τον πολυμερισμό ενός 

περιβλήματος ακτίνης γύρω από τα ενδοσώματα και η σύνδεση αυτών των 

κυστιδίων με το υποφλοιώδες (κάτω από την κυτταροπλασματική μεμβράνη) 

δίκτυο ακτίνης, αναστέλλει αποτελεσματικά την περαιτέρω μεταφορά των 

ενδοσωμάτων. Η πρωτεΐνη Dia1 (Diaphanous-related formin 1), τελεστής της 

πρωτεΐνης RhoB, προσελκύεται στα ενδοσώματα από την ενεργό  πρωτεΐνη 

RhoB και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη συναρμολόγηση της ακτίνης στις 

μεμβράνες των ενδοσωμάτων. Αυτός είναι ένας μηχανισμός ελέγχου της 

ενδοκυττάρωσης από τις Rho GTPάσες, μέσω της ρύθμισης του 

πολυμερισμού της ακτίνης στις μεμβράνες, από μία πρωτεΐνη DRF 
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(Diaphanous-related formin) (Εικόνα 3.3.19) (Fernandez-Borja et al., 2005). Η 

πρωτεΐνη RhoB αλληλεπιδρά επίσης και με την πρωτεΐνη Dia2 στα 

ενδοσώματα και η ρύθμιση που ασκούν στην ακτίνη είναι αναγκαία για τη 

διακίνηση των ενδοσωμάτων  (Wallar et al., 2007).                                  

 

Εικόνα 3.3.19 Μοντέλο της ρύθμισης της μετακίνησης των ενδοσωμάτων 
από τις πρωτεΐνες RhoB-Dia1. (a) Η πρωτεΐνη RhoB-GDP εσωτερικεύεται από την 
κυτταροπλασματική μεμβράνη και ενεργοποιείται στα ενδοσώματα, από ένα 
παράγοντα ανταλλαγής, για παράδειγμα την πρωτεΐνη Vav2. (b) H πρωτεΐνη  RhoB-
GTP προσελκύει τις πρωτεΐνες Dia1 και PRK1 στα ενδοσώματα και ενεργοποιεί την 
πρωτεΐνη Dia1 μέσω άρσης της αυτοανασταλτικής ενδομοριακής αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των περιοχών DAD και RBD (Rho-binding domain, περιοχή σύνδεσης Rho 
πρωτεΐνών). (c) H ενεργοποιημένη πρωτεΐνη Dia1 αλληλεπιδρά με άγνωστους 
παράγοντες στα ενδοσώματα και προάγει τη συναρομολόγηση/ επιμήκυνση της 
ακτίνης στα ενδοσώμτα,  μέσω της εξαρτώμενης από το μόριο FH2 oργάνωσης της 
ακτίνης (actin nucleation) και/ ή μέσω της εξαρτώμενης από το μόριο FH1 
προσέλκυσης των μορίων προφιλίνη-ATP-ακτίνη. Η ακτίνη των ενδοσωμάτων 
συνδέεται με τα ινίδια της ακτίνης που διέρχονται κάτω από την κυτταροπλασματική 
μεμβράνη, με ένα προς το παρόν άγνωστο μηχανισμό, αποτρέποντας τη μεταφορά 
των ενδοσωμάτων στους μικροσωληνίσκους και αποτρέποντας περαιτέρω 
μεταφορά. (d) Τέλος, η απενεργοποιήση της πρωτεΐνης RhoB αποτρέπει τον 
περαιτέρω πολυμερισμό της ακτίνης, το περίβλημα ακτίνης αποπολυμερίζεται και τα 
ενδοσώματα μπορούν πλέον να συνδεθούν στους μικροσωληνίσκους μέσω της 
κατευθυνόμενης προς το αρνητικό άκρο, πρωτεΐνης δυνεΐνης, για να μεταφερθούν 
προς το αρνητικό άκρο των μικροσωληνίσκων. Από την αναφορά (Fernandez-Borja 
et al., 2005). 

 
Ο ρόλος της πρωτεΐνης RhoB στη ρύθμιση της διακίνησης των 

ενδοσωμάτων παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε σχέση με τη 
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λυτική μόλυνση του ιού HCMV, καθώς υπάρχουν πολλές μελέτες που 

υποστηρίζουν ότι ο ιός αποκτά τον τελικό του φάκελο από μεμβράνες 

των ενδοσωμάτων. Τα ευρήματα της μελέτες μας υποστηρίζουν το 

σημαντικό ρόλο των ενδοσωμάτων σε αυτό το στάδιο της μόλυνσης, 

καθώς όπως θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, η πρωτεΐνη RhoB 

φαίνεται να συμμετέχει στη συναρμολόγηση του ιού HCMV και πιθανόν 

και στην έξοδο από το κύτταρο των νέων ιικών σωματιδίων. 
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3.4  Τα microRNAs (miRNAs) 
 
 
3.4.1 Τα miRNAs- Εισαγωγή 

 
Τα μικρά μόρια RNA που προκαλούν σίγαση γονιδίων (small silencing 

RNAs) ορίζονται βάσει του μήκους τους που κυμαίνεται στις 20-30 βάσεις 

(~20–30 nt) και της σύνδεσής τους με πρωτεΐνες της οικογένειας των 

Αργοναυτών (Argonaute, Ago), τις οποίες οδηγούν στους στόχους που 

ρυθμίζουν, με σύνηθες τελικό αποτέλεσμα τη μειωμένη έκφραση των 

αντίστοιχων γονιδίων- στόχων (Ghildiyal and Zamore, 2009). Τα μικρά αυτά 

μόρια RNA στο ζωικό βασιλειο διαχωρίζονται σε 3 τάξεις, που ονομάζονται 

αντίστοιχα microRNA (miRNA), siRNA and PIWI-interacting RNA (piRNA) (Ha 

and Kim, 2014). Τα μικρά μόρια RNA της ομάδας miRNA είναι γονιδιακά 

προϊόντα σύστασης RNA, μήκους περίπου 22 νουκλεοτιδίων, τα οποία δεν 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες και τα οποία διαμορφώνονται από την επίδραση της 

πρωτεΐνης Dicer στα αντίστοιχα πρόδρομα μόρια που έχουν χαρακτηριστική 

δευτεροταγή δομή τύπου φουρκέτας (Ambros et al., 2003). Τα miRNAs είναι 

ενδογενή κυτταρικά  μόρια και διαδραματίζουν σημαντικό μετα-μεταγραφικό 

ρυθμιστικό ρόλο σε ζώα, φυτά και ιούς προκαλώντας τη διάσπαση ή την 

αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης των mRNAs που στοχεύουν (Bartel, 2004; 

Cullen, 2006). 

Η ιδέα ότι το RNA ενδέχεται να καθορίζει ποια γονίδια εκφράζονται στα 

ευκαρυωτικά κύτταρα διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1969 και αποτελούσε 

προέκταση της ανακάλυψης των Watson και Crick (Britten and Davidson, 

1969). Το 1993 ανακαλύφθηκε το πρώτο miRNA, το lin-4. Συγκεκριμένα, 

περιγράφηκε ότι το lin-4 συνδεόμενο στην 3' αμετάφραστη περιοχή του mRNA 
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του γονιδίου lin-14 βάσει συμπληρωματικότητας στην αλληλουχία, ρυθμίζει 

αρνητικά τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης lin-14,  με αποτέλεσμα να 

ελέγχεται η χρονική αλληλουχία των γεγονότων στα στάδια ανάπτυξης του C. 

elegans. Eπισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει πλήρης συμπληρωματικότητα μεταξύ 

των δύο μορίων RNA στο πλαίσιο της RNA-RNA αλληλεπίδρασης που 

πραγματοποείται μεταξύ miRΝΑ-mRNA. Επίσης, αναγνωρίστηκε ένα 

μεγαλύτερο μόριο RNA 61 βάσεων ως η πρόδρομη μορφή σχήματος 

φουρκέτας, από την οποία προκύπτει το ώριμο lin-4  (Lee, Feinbaum, and 

Ambros, 1993; Wightman, Ha, and Ruvkun, 1993). Όλα αυτά τα στοιχεία είναι 

γνωστό πλέον ότι αποτελούν γενικότερα χαρακτηριστικά της βιογένεσης και 

δράσης των miRNAs.  Από το 2001 άρχισε να διαφαίνεται ότι τα miRNAs είναι 

μια πολυάριθμη ομάδα γονιδίων παρούσα όχι μόνο στο C. elegans, αλλά και 

σε πολλούς άλλους οργανισμούς, ακόμη και στον άνθρωπο  (Lagos-Quintana 

et al., 2001; Lau et al., 2001; Lee and Ambros, 2001). Στη βάση δεδομένων 

στην οποία καταχωρούνται τα miRNAs που ανακαλύπτονται 

(www.mirbase.org)(Griffiths-Jones, 2004),  είχαν μέχρι πρόσφατα καταγραφεί 

2603 αλληλουχίες για ανθρώπινα miRNAs (αναζήτηση με τη λέξη: hsa, για 

homo sapiens)  και υπήρχουν συνολικά 28645 καταχωρήσεις miRNAs (Ha 

and Kim, 2014; Kozomara and Griffiths-Jones, 2014). Δεν έχει όμως 

αποδειχθεί η λειτουργική σημασία όλων των καταγεγραμμένων miRNAs 

(Chiang et al., 2010).  

Η δράση των miRNAs εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του φαινομένου 

της παρεμβολής RNA (RNA interference, RNAi) που χαρακτηρίστηκε από 

τους ερευνητές Fire και Μello το 1998, οι οποίοι και τιμήθηκαν με το βραβείο 

Nobel στην Φυσιολογία ή Ιατρική το 2006 για τη συγκεκριμένη ανακάλυψη. Το 
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φαινόμενο της παρεμβολής RNA συνίσταται στην ικανότητα δίκλωνων μορίων 

RNA να διαμεσολαβούν την αναγνώριση και καταστροφή συγκεκριμένων 

αγγελιοφόρων RNA, βάσει της μεταξύ τους συμπληρωματικότητας  (Fire et 

al., 1998). Τα δίκλωνα μόρια RNA μετατρέπονται στα μικρότερου μήκους (21-

25 βάσεις) siRNA (small interfering RNA), τα οποία προσδένονται σε 

πρωτεϊνικά συμπλέγματα και τελικά καθορίζουν την αναγνώριση των RNA 

στόχων που καταστρέφονται από τα εν λόγω πρωτεϊνικά συμπλέγματα. Η 

γένεση των siRNAs από επιμήκη δίκλωνα μόρια RNA πραγματοποιείται με τη 

δράση του ενζύμου Dicer (Bernstein et al., 2001; Knight and Bass, 2001). 

Πρόκειται για το ίδιο ένζυμο που μετατρέπει την πρόδρομη μορφή των 60-70 

βάσεων στο ώριμο miRNA των 22 περίπου βάσεων (Grishok et al., 2001; 

Hutvagner et al., 2001; Ketting et al., 2001; Zamore and Haley, 2005). Το 

τελευταίο συνδέεται με αντίστοιχα πρωτεϊνικά συμπλέγματα όπως και τα 

siRNA (Zeng, Yi, and Cullen, 2003). 

 
 
 

3.4.2 Βιογένεση και δράση των miRNAs 

Τα miRNAs έχουν ανακαλυφθεί στα φυτά, τα ζώα και τους ιούς τους 

(Zamore and Haley, 2005). Περίπου to 50% των miRNAs προέρχονται από 

μετάγραφα τα οποία δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες, ενώ τα υπόλοιπα 

εντοπίζονται κυρίως στα ιντρόνια γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες 

(Saini, Griffiths-Jones, and Enright, 2007). Εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 40-

50% των ανθρώπινων γονιδίων υφίσταται ρύθμιση από miRNAs. Κάθε 

miRNA μπορεί να στοχεύει εκατοντάδες μηνύματα RNA και κάθε μήνυμα RNA 

δύναται να ρυθμίζεται από πολλά διαφορετικά miRNAs. Αυτό συμβαίνει λόγω 
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της ευελιξίας που υπάρχει μεταξύ miRNA και στόχου ως προς τη 

συμπληρωματικότητα. 

Τα miRNAs μεταγράφονται συνήθως από το ένζυμο Πολυμεράση τύπου ΙΙ 

με τη μορφή μεγάλου μήκους μεταγράφων RNA (συχνά χιλιάδες βάσεις), τα 

οποία φέρουν στο 5’ άκρο τη δομή cap και στο 3’ άκρο τη δομή polyA (Cai, 

Hagedorn, and Cullen, 2004). Έχουν μια κεντρική περιοχή σχήματος 

φουρκέτας, με δίκλωνο τμήμα (stem, στέλεχος) που καταλήγει σε θηλιά (loop). 

Στο δίκλωνο στέλεχος περιέχεται το ώριμο miRNA. Εκατέρωθεν, στο 5’ και 3’ 

άκρο o κεντρικός αυτός σχηματισμός συνεχίζεται με μονόκλωνα τμήματα RNA 

(ssRNA). Η δομή αυτή ονομάζεται πρωτογενές miRNA (primary miRNA, pri-

miRNA) και μετατρέπεται στο πρόδρομο miRNA (precursor miRNA, pre-

miRNA) μήκους 60-100 βάσεων (Lee et al., 2002), με τη δράση της πυρηνικής 

ριβονουκλεάσης τύπου ΙΙΙ, Drosha (Εικόνα 3.4.1). Το ένζυμο αυτό με το 

συμπαράγοντα DGCR8/Pasha συναποτελούν το «σύμπλεγμα Μικρο-

επεξεργασίας»  (Microprocessor complex). H  πρωτεΐνη DGCR8/Pasha  

αναγνωρίζει το πρωτογενές miRNA και προσδένεται σε αυτό. Κριτικής 

σημασίας για το σκοπό αυτό είναι οι μονόκλωνες περιοχές RNA που 

περιβάλλουν το δίκλωνο στέλεχος RNA του pri-miRNA. Η ακραία θηλιά που 

φέρει το δίκλωνο στέλεχος είναι μη απαραίτητα για την επεξεργασία του pri-

miRNA. H πρωτεΐνη  Drosha κόβει και τις δυο μονόκλωνες αλυσίδες RNA σε 

απόσταση 11 ζεύγη βάσεων από τη βάση του στελέχους, δηλαδή το σημείο 

σύνδεσης στελέχους και μονόκλωνου RNA (Han et al., 2006). Η τομή αυτή 

αφήνει στο 5' άκρο ένα μόριο φωσφορικού και στο 3' άκρο δύο προεξέχοντα 

(overhang) νουκλεοτίδια (Lee et al., 2003). Από το σημείο στο οποίο θα κόψει 

το ένζυμο Drosha το πρωτογενές miRNA οριοθετείται σε πρώτη φάση το ένα 
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άκρο του ώριμου miRNA, αλλά ουσιαστικά ορίζεται και το άλλο άκρο του, 

καθότι το ένζυμο που θα κόψει στη συνέχεια το πρόδρομο miRNA και θα 

δώσει γένεση στο ώριμο miRNA, θα κόψει σε συγκεκριμένη απόσταση (22 

νουκλεοτίδια) από το σημείο στο οποίο έκοψε το ένζυμο Drosha και πάλι 

δημιουργώντας 2 προεξέχοντα νουκελοτίδια στο 3' άκρο και αφήνοντας ένα 

μόριο μονοφωσφωρικού στο 5' άκρο. Το τελικό αυτό στάδιο της ωρίμανσης 

του miRNA πραγματοποιείται από το κυτταροπλασματικό ένζυμο  

ριβονουκλεάση τύπου ΙΙΙ, Dicer που έχει ως συμπαράγοντα την πρωτεΐνη 

TRBP (Chu and Rana, 2007; Cullen, 2004; Kim, 2005). 

 Η έξοδος του πρόδρομου miRNA από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα 

διαμεσολαβείται από την πρωτεΐνη Exportin5 και το συμπαράγοντά της 

RanGTP (Bohnsack, Czaplinski, and Gorlich, 2004; Lund et al., 2004; Yi et al., 

2003). Σημαντικοί παράγοντες για την αναγνώριση του pre-miRNA από την 

πρωτεΐνη Exportin5 είναι η ύπαρξη δίκλωνου στελέχους μήκους τουλάχιστων 

16 ζεύγη βάσεων και η παρουσία των 2 επιπλέον νουκλεοτιδίων στο 3' άκρο. 

Το τελευταίο δεν είναι απολύτως αναγκαίο, είναι όμως βοηθητικό, ενώ 

αντίθετα η ύπαρξη όμοιων νουκελοτιδίων στο 5' άκρο είναι ανασταλτική. Η 

θηλιά και πάλι δεν φαίνεται να είναι σημαντική. Επίσης, η σύνδεση του pre-

miRNA με την πρωτεΐνη Exportin5 φαίνεται ότι το προστατεύει από διάσπαση 

στον πυρήνα (Zeng and Cullen, 2004).  

Μερικά miRNAs δεν υφίστανται την επίδραση του ενζύμου Drosha, αλλά 

ωριμάζουν με διαφορετκό τρόπο. Σε μερικά από τα miRNAs που ανήκουν στα 

mirtrons, δηλαδή εντοπίζονται σε ιντρόνια, τα pre-miRNAs προκύπτουν από 

τα pri-miRNAs με την επίδραση του σπλαϊσοσώματος (spliceosome). Στη 

συνέχεια και αυτού του τύπου τα pre-miRNAs εξέρχονται από τον πυρήνα με 
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την πρωτεΐνη Exportin-5 και στο κυτταρόπλασμα τεμαχίζονται από την 

πρωτεΐνη Dicer (Okamura et al., 2007; Ruby, Jan, and Bartel, 2007).  

 
Εικόνα 3.4.1 Η βιογένεση των miRNAs. Από την αναφορά (Krol, Loedige, and 
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Filipowicz, 2010). 
 

Στο κυτταρόπλασμα, το ώριμο miRNΑ έχει δίκλωνη μορφή  και 

χαρακτηρίζεται από 2 προεξέχοντα νουκλεοτίδια στο 3’ άκρο τα οποία 

αποτελούν μονόκλωνη περιοχή (3’ overhang), που δημιουργήθηκαν από το 

ένζυμο Drosha και Dicer, καθώς και ένα μόριο φωσφορικού οξέος στο 5’ 

άκρο. Τα δύο «ελεύθερα» νουκλεοτίδια στο 3’  άκρο είναι σημαντικά για την 

αναγνώριση του miRNA από τα ένζυμα που διαμεσολαβούν τα διαδοχικά 

στάδια της ωρίμανσής του (Exportin, Dicer), καθώς και από τα πρωτεϊνικά 

συμπλέγματα που το προσδένουν και φέρουν εις πέρας το ρυθμιστικό του 

ρόλο (Cullen, 2004; Kim, 2005). 

Στη συνέχεια η μία από τις δύο αλυσίδες του ώριμου miRNA 

(miRNA:miRNA*) βάσει θερμοδυναμικών παραγόντων επιλέγεται ως η 

«αλυσίδα οδηγός» (guide strand) και καθορίζει το στόχο που θα ρυθμιστεί 

από το miRNA.H άλλη αλυσίδα ονομάζεται «αλυσίδα επιβάτης» και 

καταστρέφεται (miRNA*). Η αλυσίδα οδηγός ενσωματώνεται στο πρωτεϊνικό 

σύμπλεγμα miRISC (miRNA-containing RNA induced silencing complex) που 

διαμεσολαβεί την προκαλούμενη από miRNA, RNA σίγηση. Τα σύμπλοκα 

miRISC περιέχουν πολλές, πρωτεΐνες, όπως είναι η Dicer, η TRBP, η PACT, 

και η Gemin3, όμως τα συστατικά που απευθείας συνδέονται με τα miRNAs 

είναι οι πρωτεΐνες Argonaute (Bartel, 2004; Chu and Rana, 2007; Rana, 

2007). Επίσης, αναφέρονται και ως miRNP (miRNA-containing 

ribonucleoprotein particles) (Williams, 2008). 

Το miRNA συνήθως αλληλεπιδρά με την 3’ αμετάφραστη περιοχή και 

σπάνια με την κωδική ή την 5’ αμετάφραστη περιοχή RNA μηνυμάτων. Πολύ 

σημαντική για την αναγνώριση του στόχου θεωρείται η περιοχή των 2-7/8 
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βάσεων (seed) του miRNA, η οποία παρουσιάζει συνήθως τη μεγαλύτερη 

συμπληρωματικότητα προς το στόχο και αξιολογείται με μεγάλη βαρύτητα 

από τα υπολογιστικά προγράμματα που προβλέπουν πιθανούς στόχους για 

τα miRNA. Αν η συμπληρωματικότητα miRNA και στόχου είναι εκτεταμένη/ 

πλήρης, το αποτέλεσμα είναι ο κατακερματισμός του αγγελιοφόρου RNA. 

Διαφορετικά, παρατηρείται πτώση των επιπέδων της αντίστοιχης πρωτεΐνης, 

χωρίς αξιόλογη πτώση των επιπέδων του αγγελιοφόρου RNA. Η πρώτη 

περίπτωση παρατηρείται κυρίως στα φυτά, ενώ στα ζώα και στον άνθρωπο 

κυριαρχεί η δεύτερη (Bartel, 2004). 

Η πτώση των επιπέδων της πρωτεΐνης ενός miRNA-στόχου στα 

θηλαστικά μπορεί να οφείλεται σε άμεση επίδραση στη μετάφραση. 

Συγκεκριμένα, είναι δυνατόν μέσω των συμπλεγμάτων miRNPs να 

αναστέλλεται η έναρξη της μετάφρασης. Επιπλέον, είναι δυνατόν να 

πραγματοποιείται πρόωρη πτώση του ριβοσώματος από το μεταφραζόμενο 

μήνυμα RNA, καθυστέρηση ή σταμάτημα της επιμήκυνσης της 

νεοσυντιθέμενης πολυπεπτιδικής αλυσίδας ή  σύγχρονη αποδόμησή της σε 

σχέση με τη δημιουργία της. Ενδέχεται επίσης  να υπάρχει έμμεση επίδραση 

στη μετάφραση, με την απo-αδενυλίωση του μηνύματος RNA με ή χωρίς 

αποδόμησή του. Συνεπώς, τα miRNAs είναι δυνατόν να μειώσουν τα επίπεδα 

mRNAs στόχων τους (Nilsen, 2007). 

Η από-αδενυλίωση, η επακόλουθη απομάκρυνση της δομής cap και η 

αποδήμηση των μηνυμάτων ίσως πραγματοποιείται στα «σωμάτια P», τα 

οποία είναι κυτταροπλασματικοί σχηματισμοί πλούσιοι σε ένζυμα που 

σχετίζονται με την αποδόμηση των mRNAs. Επίσης, είναι πιθανόν τα 

μηνύματα τα οποία έχουν υποστεί αναστολή της μετάφρασης, να 
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αποθηκεύονται στα σωμάτια P και είτε να αποδομούνται είτε να 

μεταφράζονται σε δεύτερο χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «σωμάτια P» 

δεν περιέχουν ριβοσώματα, τα μηνύματα που αποθηκεύονται σε αυτά 

πιθανότατα έχουν υποστεί παρεμπόδισης της έναρξης της μετάφρασης 

(Nilsen, 2007; Pillai, Bhattacharyya, and Filipowicz, 2007). 

Η ανασταλτική επίδραση των συμπλεγμάτων miRNPs στη μετάφραση των 

mRNAs και η αποθήκευσή τους στα «σωμάτια P» φαίνεται να είναι 

αναστρέψιμη. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη CAT-1 καταστέλλεται από το  

ηπατοειδικό miR-122 και συσσωρεύεται στα «σωμάτια P». Σε κατάσταση 

στρες, το mRNA της πρωτεΐνης CAT-1 από τα «σωμάτια P» μεταφέρεται στα 

πολυσώματα και μεταφράζεται, χωρίς περαιτέρω αύξηση των επιπέδων του 

mRNA. Ρόλο σε αυτό το φαινόμενο φαίνεται να διαδραματίζει η πρωτεϊνη 

HuR, η οποία προσδένεται στο 3’ UTR του mRNA του γονιδίου CAT-1 και 

κατά κάποιο τρόπο δρα ανταγωνιστικά προς το miR-122. Πολύ ενδιαφέροντα 

ανάλογα παραδείγματα miRNA-ελεγχόμενης έκφρασης μηνυμάτων έχουν 

επίσης παρατηρηθεί σε νευρώνες  (Jackson and Standart, 2007; Pillai, 

Bhattacharyya, and Filipowicz, 2007). 

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δράση των miRNAs σε καταστάσεις 

stress. Έχει περιγραφεί ότι σε καταστάσεις stress τα miRNAs είναι δυνατόν να 

αυξάνουν τα επίπεδα των στόχων τους αντί να τα μειώνουν (Leung and 

Sharp, 2007).  

Τα miRNAs διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλές φυσιολογικές, 

αναπτυξιακές και παθολογικές διεργασίες. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν στη 

διαφοροποίηση των προγονικών κυττάρων, στην ανάπτυξη του αιμοποιητικού 

συστήματος, την καρδιακή και σκελετική ανάπτυξη, τη γένεση του νευρικού 
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συστήματος, την έκκριση της ινσουλίνης, το μεταβολισμό της χοληστερόλης 

και την ανοσολογική απόκριση. Επίσης, παρέκκλιση από τη φυσιολογική τους 

έκφραση έχει εμπλακεί στον καρκίνο, σε νοσήματα που αφορούν στην καρδιά, 

καθώς και σε άλλα νοσήματα. Εμπλέκονται στον κυτταρικό θάνατο, τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό, καθώς και στην οριοθέτηση των σταδίων στην 

ανάπτυξη (Ambros and Chen, 2007; Williams, 2008). Παρουσιάζει ενδιαφέρον 

η άποψη ότι στα ζώα, αν και κάθε miRNA μπορεί να ρυθμίζει πολλά 

μετάγραφα, ένας κύριος στόχος θεμελιώνει το ρόλο ενός miRNA σε μια 

αναπτυξιακή διεργασία. Επίσης, «συγγενικά» miRNAs μπορεί συχνά να έχουν 

κοινούς προβλεπόμενους στόχους, αλλά τα μέλη μιας οικογένειας μορίων 

miRNA ενδέχεται να διαδραματίζουν ξεχωριστές αναπτυξιακές λειτουργίες 

(Ambros and Chen, 2007). 

 
 
 
 

3.4.3 MiRNAs και ιοί στην ιική μόλυνση 

 

Όταν ένας ιός μολύνει ένα κύτταρο, έρχεται αντιμέτωπος με πολλά 

διαφορετικά miRNAs, τουλάχιστον 50 ανά κύτταρο, τα οποία έχουν 

διαφορετική έκφραση στους διάφορους ιστούς. Συνεπώς οι ιοί που μολύνουν 

πολλούς κυτταρικούς τύπους χρειάζονται τρόπους να αποφύγουν την 

αναστολή της αντιγραφής τους από διαφορετικά miRNAs, τα οποία έχουν 

διαφορετική ειδικότητα στόχευσης. Ένας πιθανός μηχανισμός για τους ιούς με 

στενό κυρίως φάσμα τροπισμού, θα ήταν η αποφυγή ανάπτυξης 3' UTR με 

αλληλουχία συμπληρωματική προς τα κυτταρικά miRNAs. Άλλοι πιθανοί 

μηχανισμοί θα μπορούσαν να είναι η ανάπτυξη πολύ κοντών 3' UTR, τα 
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οποία γενικά θεωρούνται πιο ανθεκτικά στην αναστολή από miRNAs, καθώς 

και η ανάπτυξη σύνθετων δευτεροταγών δομών στα 3' UTR, οι οποίες θα 

απέτρεπαν γενικά την πρόσδεση των συμπλεγμάτων RISC (ανασκόπηση 

(Cullen, 2013)). 

Αν και για τους ιούς των φυτών είναι μάλλον σύνηθες να κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες που αναστέλλουν το φαινόμενο RNAi, αυτό δεν είναι σύνηθες για 

τους ιούς των σπονδυλωτών. Έχει όμως περιγραφεί ότι το μήκους 160 

νουκελοτιδίων μη κωδικοποιόν RNA του αδενοϊού, VA1, μπορεί να 

αναστείλλει το μηχανισμό RNAi και τη βιογένεση των miRNAs, εμποδίζοντας 

την έξοδο από τον πυρήνα των μορίων shRNAs και pre-miRNAs, τα οποία 

ανταγωνίζεται για την πρωτεΐνη Exportin 5, και αναστέλλοντας τη δράση του 

ενζύμου Dicer, με άμεση πρόσδεση σε αυτό (Lu and Cullen, 2004). 

Μια ιδαίτερη και εντυπωσιακή περίπτωση αποτελεί ο RNA ιός της 

ηπατίτιδας C (HCV) και το ηπατοειδικό κυτταρικό miR-122. Η αλληλεπίδραση 

του miR-122 με το HCV RNA, προάγει τον πολλαπλασιασμό του ιού και στην 

περίπτωση αυτή ο ιός επωφελείται από την παρουσία του συγκεκριμένου 

κυτταρικού miRNA ((Jopling et al., 2005), ανασκόπηση (Gottwein, 2013)). 

Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά που έχουν τα miRNAs και τα καθιστούν  

"βολικά" για τους ιούς είναι το πολύ μικρό τους μέγεθος και το το γεγονός  ότι 

δεν είναι ανοσογόνα, όπως π.χ. οι ιικές πρωτεΐνες. Τα πρώτα ιικά miRNAs 

ανακαλύφθηκαν το 2004 και τα κωδικοποιούσε ο ερπητοϊός EBV (Pfeffer et 

al., 2004). Τα ιικά miRNAs συνήθως υφίστανται επεξεργασία από τα ίδια 

ένζυμα που επεξεργάζονται και τα κυτταρικά miRNAs (Cullen, 2009). Μέχρι 

σήμερα έχουν αναγωριστεί περίπου 300 ιικά miRNAs, τα οποία 

κωδικοποιούνται από πολλές οικογένειες ιών, συμπεριλαμβανομένων των 
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αδενοϊών, των πολυόμα ιών και των ρετροϊών. Η πλειοψηφία  όμως των 

miRNAs παράγεται από τους ερπητοϊούς (Grey, 2015; Kozomara and 

Griffiths-Jones, 2014). Σχεδόν όλοι οι ερπητοϊοί που έχουν εξεταστεί, 

παράγουν miRNAs, τα οποία διευκολύνουν την ιική αντιγραφή, ρυθμίζουν την 

είσοδο ή την έξοδο από τη λανθάνουσα κατάσταση, βοηθούν τον ιό να 

αποφύγει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς επίσης επηρεάζουν τον 

κυτταρικό κύκλο, και άλλα κυτταρικά φαινόμενα (Grundhoff and Sullivan, 

2011; Hook et al., 2014a).  

Ο ιός HCMV παράγει miRNAs και τα γονίδιά τους είναι διάσπαρτα στο 

γονιδίωμά του, σε αντίθεση με τους α- και γ- ερπητοϊούς (του ανθρώπου), 

στους οποίους αρκετά από τα γονίδια των miRNAs αθροίζονται σε clusters και 

μάλιστα συχνά βρίσκονται σε περιοχές του γονιδιώματος οι οποίες 

εκφράζονται στη λανθάνουσα μόλυνση (Skalsky and Cullen, 2010). Τα μέχρι 

σήμερα γνωστά miRNAs του ιού HCMV ξεπερνούν τα 20  και εκφράζονται 

τόσο στη λυτική όσο και στη λανθάνουσα μόλυνση, αλλά ορισμένα μπορεί να 

εκφράζονται  στον ένα τύπο μόλυνσης (Dolken, Pfeffer, and Koszinowski, 

2009; Dunn et al., 2005; Fu et al., 2014; Grey et al., 2005; Grey and Nelson, 

2008; Hook et al., 2014a).  Έχουν πλέον αναγνωριστεί αρκετοί στόχοι των 

miRNAs του ιού HCMV, τόσο ιικοί όσο και κυτταρικοί (ανασκόπηση (Dolken, 

Pfeffer, and Koszinowski, 2009; Hook et al., 2014a; Tuddenham and Pfeffer, 

2011). Τα miRNAs του ιού HCMV που στοχεύουν συγκεκριμένα ανθρώπινα 

κυτταρικά μονοπάτια παρουσιάζουν αυξημένη συντήρηση μεταξύ των 

στελεχών του ιού CMV (Carl, Trgovcich, and Hannenhalli, 2013).  

Το γενικότερο πλαίσιο το οποίο διέπει το ρόλο των miRNAs στην ιική 

μόλυνση είναι ότι τα ιικά miRNAs μπορούν να ρυθμίσουν τόσο ιικά όσο και 
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κυτταρικά μετάγραφα, και αντίστοιχα τα κυτταρικά miRNAs μπορούν να 

ρυθμίσουν την έκφραση τόσο κυτταρικών όσο και ιικών μεταγράφων (Εικόνα 

3.4.2) (Carl, Trgovcich, and Hannenhalli, 2013; Cullen, 2006; Gottwein and 

Cullen, 2008). 

 

 

Εικόνα 3.4.2 Οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ miRNAs και στόχων στα 
μολυσμένα από ιό κύτταρα. Από την αναφορά (Carl, Trgovcich, and Hannenhalli, 
2013). 

 

Τα κυτταρικά και τα ιικά miRNAs επηρεάζουν την πορεία της μόλυνσης όχι 

μόνο με την άμεση ρύθμιση της έκφρασης ιικών γονιδίων, αλλά και 

διαμορφώνοντας το κυτταρικό περιβάλλον μέσω της ρύθμισης των 

κυτταρικών γονιδίων (Εικόνες 3.4.3 και 3.4.4). Το τελευταίο είναι εξαιρετικά 

σημαντικό και στην περίπτωση του ιού HMCV, καθώς το κυτταρικό 

περιβάλλον θα καθορίσει τον τύπο της μόλυνσης, αν είναι δηλαδή λυτική ή 

λανθάνουσα, ανάλογα με το είδος των ιικών γονιδίων στα οποία θα επιτρέψει 

να εκφραστούν. 
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Οι γενικές παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ισχύουν και στην 

περίπτωση του ιού HCMV (Dhuruvasan, Sivasubramanian, and Pellett, 2011; 

Tuddenham and Pfeffer, 2011). 

 

 

 

Εικόνα 3.4.3 Πιθανοί μηχανισμοί της δράσης των ιικών miRNAs. (A) Τα 
miRNAs που προέρχονται από τους ιούς με dsDΝΑ, μπορεί να στοχεύουν ιικά 
μετάγραφα τα οποία μεταγράφονται αντίθετα (antisense) ως προς το miRNA, για 
αποδόμηση από το σύμπλεγμα RISC. (B)  Τα ιικά miRNAs μπορεί να αναστείλουν τη 
μετάφραση των ιικών μεταγράφων με τα οποία έχουν μη πλήρη 
συμπληρωματικότητα. (C) Τα ιικά miRNAs μπορεί να εμπλακούν σε νέες 
αλληλεπιδράσεις με κυτταρικά mRNAs (κόκκινο) ή να λειτουργήσουν ως ορθόλογα 
κυτταρικών miRNAs και συνεπώς να αναστείλουν τους φυσιολογικούς mRNA 
στόχους των ορθόλογων κυτταρικών miRNAs του ξενιστή (μωβ). Από την αναφορά 
(Gottwein and Cullen, 2008) 
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Εικόνα 3.4.4 Πιθανές επιδράσεις των κυτταρικών miRNAs στην ιική 
αντιγραφή. Τα κυτταρικά miRNAs (μωβ) μπορεί να συνδεθούν με ιικά RNAs και 
άμεσα να προάγουν την αντιγραφή, όπως για παράδειγμα στην περίπτωησ του miR-
122, το οποίο προάγει την αντιγραφή του του HCV RNA. Τα κυτταρικά miRNAs είναι 
δυνατόν να διαμεσολαβήσουν την αναγνώριση ιικών mRNAs (κόκκινο) από το 
σύμπλεγα RISC (πράσινοι κύκλοι) και έτσι να περιορίσουν την ιική αντιγραφή. Σε 
αυτή την περίπτωση τα miRNAs είναι πιθανό να βρίσκονται υπό εξελικτική πίεση να 
αποφύγουν τη συμπληρωματικότητα με miRNAs που εκφράζονται σε αφθονία στα 
φυσιολογικά κύτταρα ξενιστές. Τέλος, τα κυτταρικά miRNAs μπορεί έμμεσα να 
προάγουν ή να περιορίζουν την ιική αντιγραφή μέσω της ρύθμισης των ενδογενών 
τους mRNA στόχων. Σε αυτη την περίπτωση οι ιοί θα μπορούσαν να επωφεληθούν 
από την αναδιαμόρφωση του κυτταρικού miRNA  περιβάλλοντος. Από την αναφορά 
(Gottwein and Cullen, 2008) 
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3.4.4 Ο ρόλος των κυτταρικών miRNAs στη λυτική μόλυνση του ιού 

HCMV 

 

Το 2008 πραγματοποιήθηκε η πρώτη high throughput μελέτη με στόχο την 

καταγραφή μεταβολών στην έκφραση κυτταρικών miRNAs κατά τη διάρκεια 

της λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV στο εργαστήριο του Philip E. Pellet  

(Wang et al., 2008). Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν η κυτταρική σειρά 

ινοβλαστών MRC-5 (ανθρώπινοι εμβρυϊκοί ινοβλάστες πνεύμονα) και το 

στέλεχος του ιού HCMV, T-BACwt (ΜΟΙ=2), το οποίο προήλθε από το 

στέλεχος Towne με αντικατάσταση πολλών μη απαραίτητων γονιδίων (από το 

γονίδιο US1 μέχρι και το μισό γονίδιο US12) με ένα γονίδιο που κωδικοποιεί 

μια πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη. Η αποτελεσματικότητα της μόλυνσης, 

δηλαδή το ποσοστό των μολυσμένων κυττάρων ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί 

από τον πράσινο φθορισμό που άρχιζε να εκδηλώνεται από τις 48 ώρες μετά 

τη μόλυνση. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με μικροσυστοιχίες miRNAs με 

δυνατότητα ανίχνευσης 250 ανθρώπινων miRNAs και των αντίστοιχων pre-

miRNAs. Αναλύθηκαν δείγματα από ψευδώς μολυσμένα κύτταρα και κύτταρα 

μολυσμένα με τον ιό HCMV στις 6, 24, 48 και στις 96 ή 120 ώρες μετά τη 

μόλυνση. Μέρος των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.4.1. 

Συγκριτικά με τα ψευδώς μολυσμένα κύτταρα, στις 6 ώρες μετά τη μόλυνση 

μόνο ένα miRNA παρουσίασε αύξηση στην έκφρασή του πάνω από 2 φορές, 

στα μολυσμένα με τον ιό  T-BACwt κύτταρα. Κανένα miRNA δεν παρουσίασε 

αντίστοιχη μείωση. Στις 24 ώρες μετά τη μόλυνση 3 miRNAs παρουσίασαν 

αύξηση πάνω από 2 φορές και κανένα μείωση. Στη μελέτη αυτή αναφέρεται 

ότι στις 48 και 120 ώρες μετά τη μόλυνση γίνεται έκδηλη μια προοδευτική 
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μεταβολή στην έκφραση των κυτταρικών miRNAs στα μολυσμένα κύτταρα 

συγκριτικά με τα μη μολυσμένα. Συνολικά, στις 48 και 120 ώρες μετά τη 

μόλυνση, 2 και 8 miRNAs παρουσίασαν αύξηση στην έκφρασή τους πάνω 

από το διπλάσιο, και 22 και 24 μείωση, αντίστοιχα. Αναγνωρίστηκαν 

συγκεκριμένα πρότυπα μεταβολής στην έκφραση των κυτταρικών miRNAs 

στα μολυσμένα κύτταρα (Εικόνα 3.4.5). Στη μελέτη αυτή αναφέρεται επίσης 

ότι ο σχεδιασμός της βασίστηκε σε προηγούμενες αναλύσεις των μεταβολών 

στην έκφραση κυτταρικών γονιδίων σε μολυσμένα κύτταρα, από τις οποίες 

είχε προκύψει ότι οι μεταβολές αυτές γίνονται εντονότερες όσο προχωρά η 

μόλυνση. Στη μελέτη των Wang et al. σε ανάλυση δενδρογράμματος, η 

συνολική μεταβολή στην έκφραση των miRNAs στις 6 ώρες ήταν πολύ κοντά 

στα μη μολυσμένα κύτταρα, ανώ οι 48 και 120 ώρες ήταν επίσης κοντά μεταξύ 

τους, με τις 24 ώρες να ανήκουν στην ομάδα των 48 και 120 ωρών. Μια 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση ήταν ότι τα miRNAs με παρόμοιο πρότυπο 

χρονικής μεταβολής είχαν συχνά πανομοιότυπη ή παρόμοια αλληλουχία στην 

περιοχή seed (νουκλεοτίδια 2-8), δηλαδή στη βασική περιοχή για την 

αναγνώριση του στόχου (Wang et al., 2008). 

Από τα miRNAs που παρουσίασαν μεταβολή στην έκφρασή τους στα 

μολυσμένα κύτταρα, αρχικά αναγνωρίστηκαν εκείνα με την μεγαλύτερη και 

σταθερά αναπαραγώγιμη μεταβολή στην έκφρασή τους και ήταν τα: miR-21, -

99, -100, -101, -155, -181, -213, -222, -223, and -320 (μείωση στην έκφραση) 

και τα miR-17, -20, -106, and -219 (αύξηση στην έκφραση). Στη συνέχεια, 

επιλέχθηκαν τα miR-100 και miR-101 για περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση 

του ρόλου τους στη μόλυνση του ιού HCMV, καθώς οι αναλύσεις με τα 

προγράμματα πρόβλεψεις στόχων, MIRANDA και TargetScan έδειξαν ότι 
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στοχεύουν μόρια που ανήκουν στο μονοπάτι mTOR, το οποίο είναι σημαντικό 

για τη μόλυνση. Τα miR-100 και miR-101 είχαν προβλεφθείσα θέση 

πρόσδεσης στην 3' αμετάφραστη περιοχή του μορίου mTOR και επιπλέον το 

miR-100 είχε προβλεφθείσα θέση πρόσδεσης στην  3' αμετάφραστη περιοχή 

του μορίου raptor. Επίσης, το miR-101 είχε 2 προβλεφθείσες θέσεις 

πρόσδεσης στο μόριο rictor, το οποίο επίσης αλληλεπιδρά με το μόριο mTOR  

(Εικόνα 3.4.6). Από τις παραπάνω προβλεπόμενες αλληλεπιδράσεις, 

επιβεβαιώθηκαν πειραματικά αυτές που αναφέρονταν στους στόχους mTOR 

και raptor, ενώ δεν ερευνήθηκε ο στόχος rictor. Η υπερέκφραση των miR-100 

και miR-10 είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, είχε ως αποτέλεσμα τη 

σημαντική μείωση του παραγώμενου ιού, με εντονότερη μείωση στην 

περίπτωση της συνδυασμένης υπερέκφρασης (Wang et al., 2008). 

Το σηματοδοτικό μονοπάτι της πρωτεΐνης mTOR (mammalian target of 

rapamycin kinase) ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της μόλυνσης του ιού 

HCMV. Υπάρχουν όπως προαναφέρθηκε δύο συπλέγματα της  πρωτεΐνης 

mTOR. Το ενεργοποιημένο σύμπλεγμα mTOR-raptor προάγει την 

εξαρτώμενη από το μόριο cap μετάφραση μέσω της υπερφωσφορυλίωσης 

της συνδεόμενης στο μόριο eIF4E, πρωτεΐνης 4E-BP. Αυτή η δραστηριότητα 

του συμπλέγματος της πρωτεΐνης raptor φυσιολογικά αναστέλλεται από την 

κυτταρική απόκριση στο στρες ή από το φάρμακο ραπαμυκίνη. Έχει δειχθεί 

ότι η αναστολή της σηματοδότησης του mTOR μονοπατιού μπορεί να 

ξεπεραστεί κατά τη διάρκεια της μόλυνσης του ιού HCMV με τέοιο τρόπο ώστε 

να διατηρηθεί η υπερφωσφωρυλίωση της πρωτεΐνης  4E-BP. Η μόλυνση του 

ιού HCMV επίσης ενεργοποιεί το σύμπλεγα rictor, όπως καταδεικνύεται από 

την αύξηση στη φωσφωρυλίωση της πρωτεΐνης Akt S473. Αυτή η 
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φωσφωρυλίωση δεν επηρεάζεται από τη ραπαμυκίνη, αλλά επηρεάζεται από 

την καφεΐνη τόσο στα μολυσμένα όσο και στα μη μολυσμένα κύτταρα. Με τη 

χρήση μορίων  short-hairpin RNAs που στόχευαν τα μόρια rictor and raptor, 

βρέθηκε ότι η  πρωτεΐνη rictor είναι πιο σημαντική από την πρωτεΐνη raptor 

για την ιική μόλυνση. Είναι εντυπωσιακό ότι η ανασταλτική επίδραση της 

ραπαμυκίνης στην ανάπτυξη του ιού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

παρουσία της  πρωτεΐνης  rictor παρά της πρωτεΐνης raptor. Πειράματα 

σίγησης της έκφρασης των πρωτεϊνών αυτών σε κύτταρα μολυσμένα από τον 

ιό HCMV, κατέδειξαν ότι τόσο τα συμπλέγματα που περιείχαν την πρωτεΐνη 

rictor όσο και την πρωτεΐνη raptor μπορούν να διαμεσολαβήσουν την 

υπερφωσφωρυλίωση της  πρωτεΐνης 4E-BP και τη φωσφωρυλίωση της 

κινάσης p70S6. Σε αυτές τις συνθήκες, το σύμπλεγμα της πρωτεΐνης  rictor 

είναι ευαίσθητο στη ραπαμυκίνη σε σχέση με την υπερφωσφωρυλίωση της  

πρωτεΐνης 4E-BP, ενώ το σύμπλεγμα της πρωτεΐνης raptor δεν είναι. Αυτά τα 

δεδομένα δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της μόλυνσης από τον ιό HCMV τα 

συμπλέγματα των πρωτεϊνών rictor και raptor τροποποιούνται με αποτέλεσμα 

οι ειδικότητες των υποστρωμάτων τους και η ευαισθησία τους στη 

ραπαμυκίνη να μεταβάλλονται (Kudchodkar et al., 2006). Παρουσιάζει 

ιδαίτερο ενδιαφέρον ο συσχετισμός του μονοπατιού mTOR και των miRNAs 

που εμπλέκονται σε αυτό, με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης και 

αυτό το θέμα αναλύεται στην ενότητα της συζήτησης, στην υποενότητα που 

σχολιάζονται τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τα miRNAs. 

 



109 
 

 
 

 
 
Πίνακας 3.4.1 . Αποτελέσματα πό τις μικροσυστοιχίες miRNAs. Από (Wang et 
al., 2008).  
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Εικόνα 3.4.5 Πρότυπα μεταβολής της έκφρασης των κυτταρικών miRNAs μετά 
τη μόλυνση από τον ιό HCMV, T-BACwt σε κύτταρα MRC-5 . Τα κυτταρικά 
miRNAs παρουσίασαν αύξηση με τρία πρότυπα: Παροδική αύξηση της έκφρασης 
κατά τη διάρκεια της μόλυνσης (Α), διαλείπουσα αύξηση που κορυφώθηκε στις 24 
ώρες μετά τη μόλυνση (Β) και  όψιμη αύξηση (C). Υπήρxε μόνο ένα πρότυπο 
μεταβολής για τα miRNAs που παρουσίασαν μείωση στην έκφρασή τους (D). Από 
(Wang et al., 2008).   
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Εικόνα 3.4.6 Οι προβλεφθέντες στόχοι των miR-100 και miR-101 είναι μέλη 
του μονοπατιού της πρωτεΐνης mTOR. Σχηματική απεικόνιση του μονοπατιού 
σηματοδότησης mTOR. H πρωτεΐνη mTOR λειτουργεί συνδεόμενη είτε με την 
πρωτεΐνη raptor είτε με την πρωτεΐνη rictor και ελέγχει τη μετάφραση του mRNA ή την 
κυτταρική ανάπτυξη και επιβίωση, αντίστοιχα. Η ραπαμυκίνη (rapamycin) αναστέλλει 
τη λειτουργία του συμπλέγματος mTOR/raptor, ενώ η λειτουργία της πρωτεΐνης Akt, 
του μόνου γνωστού στόχου του συμπλέγματος mTOR/rictor, μπορεί να ανασταλλεί 
από την καφεΐνη. PI3K, phosphatidylinositol 3-kinase. Τροποποιημένο, από (Wang et 
al., 2008).  
 

Ακολούθησαν και άλλες high throughput εργασίες με στόχο τη μελέτη των 

κυτταρικών miRNAs που επηρεάζονται από τον ιό HCMV κατά τη διάρκεια της 

λυτικής μόλυνσης. Το 2010, στη μελέτη Santhakumar et al, με μια διαφορετική 

προσέγγιση στην οποία πραγματοποιήθηκε αναστολή ή υπερέκφραση 

συνολικά 286 miRNAs, χρησιμοποιώντας μόρια που μιμούνταν τη δράση των 

miRNAs ή μόρια που ανέστειλαν τη δράση τους και μελετώντας την επίδρασή 

τους στους ιούς HSV-1 (herpes simplex virus 1, ιός του απλού έρπητα τύπου 

1), MCMV (murine cytomegalovirus, κυτταρομεγαλοϊός του ποντικού) και 

MHV-68  (murine gamma herpesvirus 68, γ-ερπητοϊός του ποντικού 68), 
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αναγνωρίστηκαν 4 miRNAs (miR-24, miR-103, miR-199a-3p, και miR-214) με 

αντιική δράση και 3 miRNAs με (miR-30b, miR-30d, και miR-93) με ευοδωτική 

προς τη μόλυνση επίδραση      (Santhakumar et al., 2010). Επειδή αυτά τα 

miRNAs είναι συντηρημένα στον ποντικό και στον άνθρωπο, η μελέτη 

επεκτάθηκε στον ιό HCMV. Με εξαίρεση το miR-93, τα αποτελέσματα ήταν τα 

ίδια μεταξύ των ιών MCMV και HCMV. Στην ίδια εργασία, η μελέτη των 

κυτταρικών miRNAs που επηρεάζονται από τους ιούς MCMV και HCMV έγινε 

και με μικροσυστοιχίες, όπου ελέγχθηκαν 648 ανιχνευτές (συνολικά για MCMV 

και HCMV)  και βρέθηκε μεταβολή πάνω ≥1.5-fold σε 47 και 34 ανιχνευτές 

αντίστοιχα, στις 24 και 48 ώρες μετά τη μόλυνση. Αναγνωρίστηκαν 4 miRNAs 

των οποίων η έκφραση μεταβλήθηκε και στις δύο μολύνσεις: miR-29b*, miR-

322, miR-503, και miR-199a-5p. Επίσης, όλα τα miRNAs της ομάδας του miR-

199a/214 (miR-199a-3p, miR-199a-5p, και miR-214) παρουσίασαν σημαντική 

μείωση και στις δύο μολύνσεις. Από τα 23 miRNAs που παρουσίασαν μείωση 

στη μελέτη Wang et al, στη μελέτη Santhakumar et al αναφέρουν ότι 

επιβεβαιώθηκαν τα 11, χρησιμοποιήθηκαν όμως διαφορετικοί ιχνηθέτες 

ανίχνευσης στις μικροσυστοιχίες. Τέλος, η εν λόγω μελέτη επικεντρώθηκε στο 

miR-199a-3p και διαπιστώθηκε ότι από μόνο του αυτό το miRNA ρυθμίζει 

πολλά μονοπάτια τα οποία απαιτούνται ή ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια 

της μόλυνσης του ιού HCMV, και συγκεκριμένα τα μονοπάτια σηματοδότησης 

PI3K/AKT και ERK/MAPK, το μονοπάτι του οξειδωτικού stress και της 

σύνθεσης προσταγλανδινών, ενώ επίσης παίζει ρόλο και στο στάδιο της 

εισόδου του ιού στο κύτταρο (Εικόνα 3.4.7). Συγκεκριμένα η υπερέκφραση 

και η αναστολή του miR-199a-3p κατέδειξαν ότι ρυθμίζει τα γονίδια ITGA6 

(ιντεγκρίνη με ρόλο στην είσοδο του ιού), MAP2K1/2  (MEK1/2) και PIK3CB 
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(με ρόλο στον πολλαπλασιασμό του ιού και την επιβίωση του κυττάρου) και 

PSTG2 (COX2, με ρόλο στη σύνθεση των προσταγλανδινών, που είναι 

αναγκαία για  τον αποτελεσματικό πολλαπλασιαμό του ιού και τη διακυτταρική 

διασπορά του ιού HCMV). Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει ,επίσης, 

ιδαίτερο ενδιαφέρον η αναγνώριση κυτταρικών miRNAs με κοινή αντιική 

δράση έναντι των DNA ιών που προαναφέρθηκαν και αντιπροσωπεύουν τους 

α-, β- και γ-ερπητοϊούς, αλλά και ενός RNA ιού, του SFV (Semliki Forest 

virus), που φυλογενετικά δεν έχει καμία σχέση με τους ερπητοϊούς. Υπήρχαν 

όμως κυτταρικά miRNAs με διαφορετική επίδραση ακόμη και μεταξύ των 

ερπητοϊών (Santhakumar et al., 2010). 

 
 

 
 
Εικόνα 3.4.7 Τα μονοπάτια που ρυθμίζονται από το miR-199a-3p και είναι 
γνωστό ότι παίζουν ρόλο στη μόλυνση του ιού ΗCMV. Επιλεγμένα γονίδια των 
οποίων η έκφραση καταστέλλεται από το miR-199a-3p απεικονίζονται με μπλε 
κύκλους (και είναι σκιασμένα εάν αποτελούν προβλεπόμενο στόχο). 
Από (Santhakumar et al., 2010) 
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Στη μελέτη Stark et al.  με τη μέθοδο αλληλούχησης μικρών μορίων RNA, 

deep-sequencing of small RNAs (smRNA-seq), αναλύθηκαν δείγματα από 

μολυσμένους με τον ιό HCMV ινοβλάστες (αγρίου τύπου εργαστηριακό 

στέλεχος Towne) και διερευνήθηκε η έκφραση τόσο των ιικών όσο και των 

κυτταρικών miRNAs κατά τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης και συγκεριμένα 

στις 24 και 72 ώρες μετά τη μόλυνση (Stark et al., 2012). Βρέθηκε ότι τα 

miRNAs του ιού HCMV αποτελούν τπερισσότερο από το 20% του συνολικού 

πληθυσμού των μικρών μορίων RNA (smRNA) στα όψιμα στάδια της 

μόλυνσης (Εικόνα 3.4.8Α). Στη συγκεκριμένη εργασία ανακαλύφθηκαν 2 νέα 

miRNAs του ιού HCMV, ανεβάζοντας των αριθμό των γνωστών HCMV-

miRNAs σε 22 ώριμα miRNAs, τα οποία προκύπτουν από 12 pre-miRNAs. Η 

εργασία αυτή επιβεβαίωσε ή αναθεώρησε της ήδη γνωστές αλληλουχίες ιικών 

miRNAs. Με τη μέθοδο CLIP-seq (cross-linking and immunoprecipitation 

followed with high-throughput sequencing) που εφαρμόστηκε στις πρωτεΐνες 

Ago, σε ψευδώς μολυσμένα κύτταρα και σε κύτταρα μολυσμένα με τον ιό 

HCMV στις 24 και 72 ώρες μετά τη μόλυνση, επιβεβαιώθηκε ότι όλα τα ιικά 

miRNAs μπορούν να ενσωματωθούν στις ενδογενείς πρωτεΐνες Ago και 

συνεπώς είναι λειτουργικά κατά την παραγωγική μόλυνση.  

Διερευνήθηκαν επίσης οι μεταβολές στην έκφραση των κυτταρικών 

miRNAs στις 24 και 72 ώρες μετά τη μόλυνση και βρέθηκε ότι ανάμεσα στα 

κυτταρικά miRNAs με τη μεγαλύτερη μεταβολή και στις δύο αυτές χρονικές 

στιγμές ήταν τα  miR-96, miR-182, και miR-183  (Εικόνα 3.4.8Β), τα οποία 

ανήκουν στο ίδιο  γενωμικό miRNA cluster και προκύπτουν από την 

επεξεργασία ενός αρχικού pri-miRNA. Επίσης, έχουν πολύ παρόμοια 
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αλληλουχία στην περιοχή seed. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, καθώς δεν είχε 

αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες, επιβεβαιώθηκε με το εργαστηριακό 

στέλεχος AD169. Η συγκεκριμένη ομάδα miRNAs παρουσιάζει αυξημένη 

έκφραση σε διάφορους τύπους καρκίνου και αυτό παρουσιάζει ιδαίτερο 

ενδιαφέρον στη διαμάχη για το ρόλο του ιού HCMV στην καρκινογένεση. 

Επίσης, τα ορθόλογα των εν λόγω miRNAs στο ποντίκι έχει δειχθεί ότι 

διαδραματίζουν σημαντικο ρόλο στην ανάπτυξη του έσω αυτιού. 

  Τέλος, ανιχνεύθηκαν αλληλουχίες μικρών μορίων RNAs (smRNAs) τα 

οποία δεν ανήκαν στα miRNAs και μάλλιστα κάποια από αυτά προέρχονταν 

από μια περιοχή του ιικού γονιδιώματος που κωδικοποιεί το μακρύ μόριο 

RNA lncRNA2.7 (HCMV long noncodingRNA2.7), καθώς και την περιοχή 

UL61 έως UL68. Η τελευταία περιοχή παρουσιάζει επικάλυψη με την περιοχή 

έναρξης της αντιγραφής του ιού (origin of lytic replication). Μη-miRNAs μικρά 

μόρια RNA έχουν ανιχνευθεί και σε πολλά άλλα συστήματα μολυσμένα με 

ιούς (Parameswaran et al., 2010) και έχει προταθεί ότι ενδεχομένως να 

αποτελούν μια γενική απόκριση τύπου παρεμβολής RNA, παρόμοια με τον 

αντιιικό μηχανισμό που υπάρχει στα φυτά και στους κατώτερους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς.  
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Εικόνα 3.4.8 Η γενωμική ανάλυση των smRNAs (μικρών RNA) με τη 
μέθοδο deep-sequencing, κατά τη μόλυνση των κυττάρων HFF από τον 
ιό HCMV και η επίδραση του ιού HCMV στα κυτταρικά miRNAs. (A) Η 
κατανομή των κατηγοριών των smRNAs (premiRNAs, snoRNAs, tRNAs, και 
rRNAs) σε μολυσμένα από τον ιό HCMV (στέλεχος Towne) ή ψευδώς 
μολυσμένα (mock) κύτταρα, στις 24 και 72 ώρες μετά τη μόλυνση. Για τα 
ανθρώπινα miRNAs, οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις υποδηλώνουν το 
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συνολικό αριθμό μοναδικών pre-miRNAs που ανιχνεύθηκαν. (Β) Διαγράμματα 
διασποράς των τιμών της έκφρασης των ανθρώπινων miRNAs στα 
μολυσμένα και ψευδώς μολυσμένα κύτταρα στις 24 και 72 ώρες μετά τη 
μόλυνση. Με κόκκινο και πράσινο απεικονίζονται  τα στατιστικώς σημαντικά 
αυξημένα ή μειωμένα miRNAs κατά τη διάρκεια της μόλυνσης, αντίστοιχα (P 
value of<0.05). Πάνω από τα διαγράμματα διασποράς απαριθμούνται τα 
σημαντικά μεταβαλλόμενα miRNAs (δεν απεικονίζονται miRNAs που 
μεταβλήθηκαν στα ψευδώς μολυσμένα κύτταρα στις δύο χρονικές στιγμές). 
Τροποποιημένο, από (Stark et al., 2012) 
 
 

Στην πολύ πρόσφατη μελέτη των Kim et al. χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

AGO-CLIP-seq, επίσης γνωστή και ως Ago HITS-CLIP (argonaute-

crosslinking and immunoprecipitation followed by high-throughput sequencing: 

cross-linking των πρωτεϊνών argonaute/ αργοναύτες και ανοσοκατακρήμνιση 

ακολουθούμενη από αλληλούχιση υψηλής απόδοσης) σε συνδυασμό με τη 

μέθοδο βιοπληροφορικής ποσοτικού προσδιορισμού ACE-scoring (AGO-

CLIPseq enrichment scoring) η οποία προβλέπει με ακρίβεια στόχους των 

miRNAs και υπολογίζει την αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης miRNA-

στόχου (Εικόνα 3.4.9). Με τις μεθόδους αυτές, καθώς και με αλληλούχιση 

βιβλιοθηκών mRNAs και miRNAs (mRNA-seq, smallRNA-seq), διερευνήθηκε 

το χρονικό πλαίσιο (24, 48 και 72 ώρες μετά τη μόλυνση) της δράσης των 

κυτταρικών και ιικών miRNAs κατά τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης του ιού 

HCMV και επιβαιώθηκαν πολλά γονίδια-στόχοι, που ανήκουν σε κυτταρικά 

μονοπάτια σημαντικά για την εξέλιξη της μόλυνσης του ιού HCMV (Εικόνα 

3.4.10). Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν περισσότερο τα γονίδια που σχετίζονται 

με τον κυτταρικό κύκλο, την απόπτωση και την αυτοφαγία. Από τους 

κυτταρικούς στόχους των ιικών miRNAs που σχετίζονται με τον κυτταρικό 

κύκλο η μελέτη εστίασε στα μόρια CCND1 και CDK6. Τα γονίδια αυτά έχουν 

μελετηθεί στο πλαίσιο της μόλυνσης του ιού HCMV ως σημεία ελέγχου του 
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κυτταρικού κύκλου και έχουν συσχετισθεί με την εγκατάσταση ψευδο-G1 

φάσης στα μολυσμένα από τον ιό κύτταρα. Αναγνωρίστηκαν επίσης ως 

στόχοι ιικών miRNAs τα γονίδια FAS, FADD, CASP2, CASP3, και CASP7, τα 

οποία σχετίζονται με τη σηματοδότηση της απόπτωσης, καθώς και τα γονίδια 

ULK1, ULK2, ATG2B, ATG5, ATG9A, ATG12, ATG13, ATG16L1, GABARAP, 

GABARAPL2, και MAP1LC3B, τα οποία σχετίζονται με την αναστολή της 

αυτοφαγίας. Δηλαδή, τα miRNAs του ιού HCMV δρουν συλλογικά και 

στοχεύουν συγχρόνως πολλά μόρια των μονοπατιών που προαναφέρθηκαν. 

Επίσης, βρέθηκε ότι ο ιός HCMV μπορεί να αναστείλει το σηματοδοτικό 

μονοπάτι της ιντερφερόνης, IFN JAK/STAT εκφράζοντας miRNAs 

επιπροσθέτως των ιικών πρωτεϊνών. Σε σχέση με τη μελέτη των κυτταρικών 

miRNAs, στη μελέτη αναγνωρίστηκαν 39 miRNAs με αυξημένη έκφραση και 

25 με μειωμένη έκφραση (Εικόνα 3.4.11). Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι η 

συγκριτική ανάλυση των στόχων των κυτταρικών και ιικών miRNAs κατέδειξε 

την ύπαρξη στενής συνεργασίας και κοινών στόχων μεταξύ τους (Kim et al., 

2015). 
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Εικόνα 3.4.9 Η ροή εργασίας περιελάμβανε τις μεθόδους AGO-CLIP-seq, 
mRNA-seq, και smallRNA-seq στο πλαίσιο της μόλυνσης του ιού  HCMV. Από 
(Kim et al., 2015). 

 
Εικόνα 3.4.10 Οι λειτουργίες των κυτταρικών στόχων των ιικών miRNAs. Οι 
κυτταρικοί στόχοι των ιικών miRNAs, HTVs (human targetome of viral miRNAs), 



120 
 

 
 

διαχωρίστηκαν αρχικά σε 3 χρονικές ομάδες (24, 48, 72 ώρες) και στη συνέχεια σε 7 
χρονικές υποομάδες (HTV-E, HTV-EM, HTV-M, HTV-ML, HTV-L, HTV-EL, και HTV-
All; E, early; M, mid; L, late) και για να αναλυθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 
στόχων πραγματοποιήθηκε ανάλυση, gene ontology analysis (GO). Από (Kim et al., 
2015). 
 
 

 
 
Εικόνα 3.4.11 Ιεραρχικός χάρτης θερμότητας ομάδων των μεταβολών (log2) 
των περισσότερο συνδεδεμένων με τις πρωτεΐνες Ago, ανθρώπινων miRNAs 
με >50 RPM (reads per million) στα δεδομένα AGO-CLIP-seq,  κατά τη διάρκεια 
της μόλυνσης του ιού HCMV. Tα ανθρώπινα miRNAs με αυξημένη έκφραση 
παρουσιάζονται τονισμένα με κόκκινο χρώμα (δεξιά), ενώ τα μειωμένα με μπλε 
χρώμα (αριστερά). Τροποιημένο, από (Kim et al., 2015). 



121 
 

 
 

Στη μελέτη Lee et al. xρησιμοποιήθηκαν miRNA  μικροσυστοιχίες για να 

διερευνηθεί το προφίλ έκφρασης των miRNAs του ξενιστή κατά τη διάρκεια 

της μόλυνσης του κλινικού στελέχους του ιού HCMV, Toledo. Ανθρώπινοι 

ινοβλάστες μολύνθηκαν με το στέλεχος Toledo, καθώς και με το 

εξασθενημένο στέλεχος ToledoD15kb, το οποίο υπολείπεται ένα γενωμικό 

τμήμα μήκους 15 kb στην περιοχή UL/b0 region. Το προφίλ έκφρασης των 

miRNAs έδειξε ότι πολλά κυτταρικά miRNAs υπέστησαν ρύθμιση κατά τη 

διάρκεια της μόλυνσης του ιού HCMV (Εικόνα 3.4.12Α). Τα miR-100, miR-

199a-3p, miR-199a-5p, και miR-199b-5p παρουσίασαν μειωμένη έκφραση 

κατά τη διάρκεια της μόλυνσης και με τα δύο στελέχη, αποτέλεσμα που είναι 

σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες ((Santhakumar et al., 2010; Wang et 

al., 2008). Τα miR-29a/b/c, miR-125b, miR-199a-3p, and miR-199a-5p ήταν 

μειωμένα σε επίπεδο primary miRNA. Από το cluster miR-17-92, το στέλεχος 

Toledo προκάλεσε μείωση στην έκφραση των ώριμων  miRNAs, miR-17 and 

miR-20a, αλλά αύξηση των  miR-18a, miR-19a, miR-19b, και miR-92a. 

Αντίθετα, τόσο το στέλεχος ToledoD15kb όσο και το στέλεχος AD169, το 

οποίο επίσης έχει το ίδιο γονιδιακό έλλειμμα, προκάλεσαν την αύξηση και των 

6 miRNAs του cluster (Lee et al., 2013). Περαιτέρω πειράματα κατέδειξαν ότι 

μια αλληλουχία RNA που προέρχεται από την περιοχή των 15kb που λείπει 

από αυτά τα στελέχη, αλλά υπάρχει στο στέλεχος Toledo, λειτουργεί ως 

miRNA decay element (miRDE, στοιχείο αποδόμησης miRNA) και καθοδηγεί 

την εκλεκτική αποδόμηση των ώριμων miR-17 and miR-20a, με αποτέλεσμα 

την επιτάχυνση της παραγωγής του ιού στο πλαίσιο της λυτικής μόλυνσης 

(Εικόνα 3.4.12Β) (Lee et al., 2013). 
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Εικόνα 3.4.12 (Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα) 
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Εικόνα 3.4.12 (Συνέχεια). (A )Μεταβολές στην έκφραση των miRNAs μετά τη 
μόλυνση του ιού HCMV. Ανθρώπινοι ινοβλάστες προερχόμενοι από ακροποσθία 
(Human foreskin fibroblasts, HFFs) μολύνθηκαν με τον ιό αγρίου τύπου Toledo-WT ή 
με τον ιό ToledoD15kb (ΜΟΙ=5) και πραγματοποιήθηκε ανάλυση με miRNA 
μικροσυστοιχίες. Τα επίπεδα έκφρασης των miRNAs των μολυσμένων κυττάρων στις 
24 και 72 ώρες συγκρίθηκαν με αυτά των μη μολυσμένων κυττάρων ελέγχου. Η 
χρωματική κλίμακα βασίζεται σε log2 μεταβολές της έκφρασης. (B) O μηχανισμός 
ρύθμισης της έκφρασης των miRNAs της οικογένειας miR-17 (miR-17 και miR-
20) από το UL144-145 RNA του κλινικού στελέχους του ιού HCMV, Toledo.  
Τροποποιημένο, από (Lee et al., 2013). 

 

Στη μελέτη Lagos et al. παρατηρήθηκε ότι η μόλυνση μονοκυττάρων με 

τον ιό HCMV είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της έκφρασης του miR-132 

περίου 24 ώρες μετά τη μόλυνση. Νωρίτερα, περίπου 6 ώρες ώρες μετά τη 

μόλυνση του ιού KSHV (Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus, Ερπητοϊός 

Σχετιζόμενος με το Σάρκωμα Καπόσι) το miR-132 επίσης αυξάνει, με 

αποτέλεσμα την αναστολή της έκφρασης της πρωτεΐνης p300, που είναι 

συνενεργοποιητής στη διαδικασία της μεταγραφής.  Αυτό έχει αρνητική 

επίδραση στην έκφραση των διεγειρόμενων από την ιντερφερόνη γονιδίων και 

προσδίδει στο miR-132 γενικότερο ρυθμιστικό ρόλο έναντι της μη ειδικής 

αντιική ανοσίας. Η αναστολή της επαγωγής του miR-132 είχε επίσης ως 

αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα του mRNA της IFN‑β (ιντερφερόνης β) μετά 

από μόλυνση μονοκυττάρων THP-1 από τον ιό HCMV, καθώς και αυξημένη 

έκκριση IFN‑β, με ταυτόχρονη μείωση του ιικού φορτίου των μονοκυττάρων 

(Lagos et al., 2010).  

Το miRNA του ιού HCMV, miR-UL112 δρα συνεργιστικά με το κυτταρικό 

miRNA, miR-376a με αποτέλεσμα τη διαφυγή από την ανοσιακή αναγνώριση 

των μολυσμένων από τον ιό HCMV κυττάρων, μέσω τηs καταστολής της 

έκφρασης της κυτταρικής πρωτεΐνης MICB (Nachmani et al., 2010). Η 
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πρωτεΐνη MICB, που είναι συνδέτης των NK κυττάρων, στοχεύεται από 9 

κυτταρικά- ανθρώπινα miRNAs (miR-17, miR-20, miR-93, miR-106, miR-372, 

miR-373, miR-520, miR-376a και miR-433) (Nachmani et al., 2010; Stern-

Ginossar et al., 2008), καθώς και από αρκετά ιικά τα οποία εκφράζονται από 

τους ιού HCMV, KSHV (Kaposi’s sarcoma–associated herpesvirus) και EBV 

(Epstein-Barr virus) (Nachmani et al., 2010; Nachmani et al., 2009; Stern-

Ginossar et al., 2007). Τα ιικά αυτά miRNAs δεν παρουσιάζουν ομολογία στην 

αλληλουχία τους και στοχεύουν την πρωτεΐνη MICB σε διαφορετικές αλλά 

γειτονικές μεταξύ τους θέσεις, κατά τη διάρκεια αυθεντικής ιικής μόλυνσης 

(Nachmani et al., 2009). Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι το miRNA του ιού 

HCMV, miR-UL112 στοχεύει την 3' αμετάφραστη περιοχή του mRNA του 

μορίου MICB σε μια θέση που παρουσιάζει επικάλυψη με αυτές των 

κυτταρικών miRNAs. Με αυτό τον τρόπο ο ιός HCMV όχι μόνο διαφεύγει της 

μεσολαβούμενης από τον υποδοχέα NKG2D, ανοσο-ανίχνευσης, αλλά 

πιθανόν αποτρέπει μεταλλαγές του ξενιστή στη συγκεκριμένη θέση, καθώς 

είναι απαραίτητη (Nachmani et al., 2010; Stern-Ginossar et al., 2008).  Κάτι 

ανάλογο συμβαίνει και με miRNAs των ιών KSHV και EBV (Nachmani et al., 

2010). Ο συνδυασμός του miR-UL112 με ένα κάθε φορά κυτταρικό miRNA 

από τα 9 που ρυθμίζουν την πρωτεΐνη MICB, είχε αθροιστικό αποτέλεσμα, με 

εξαίρεση το miR-376a, με το οποίο παρατηρήθηκε συνεργιστικό αποτέλεσμα, 

το οποίο αποδώθηκε στη γειτνίαση των θέσεων πρόσδεσης (24 νουκλεοτίδια 

απόσταση), αλλά πιθανόν υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί, καθώς όμοια 

απόσταστη υπάρχει και μεταξύ των κυτταρικών miR-373 και miR-376a, τα 

οποία όμως εκδηλώνουν ανταγωνιστικό αποτέλεσμα. Είναι επίσης 

εντυπωσιακό ότι και οι υπόλοιποι  ανά δύο συνδυασμοί των κυτταρικών 
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miRNAs (χωρίς το ιικό) έδωσαν αποτελέσματα που δείχνουν ανταγωνιστική 

δράση (Nachmani et al., 2010).  

Επίσης, σε μια άλλη ενδιαφέρουσα εργασία, με τη χρήση της μεθόδου 

νέας γενιάς εις βάθους αλληλούχισης μικρών μορίων RNA (next generation 

deep sequencing of small RNAs , καθώς και μιας νέας μορφής καλλιέργειας 

οργάνων (human decidual organ culture), έδειξαν ότι σε απόκριση της 

μόλυνσης του ιού HCMV τα κύτταρα ξεκινούν μια αντιιική απόκριση, η οποία 

μέσω επεξεργασίας miRNA, καθιστά δυνατή την εξάλειψη των μολυσμένων 

από τον ιό HCMV κυττάρων. Μετά τη μόλυνση από τον ιό HCMV, μια ειδικη 

ισομορφή της πρωτεΐνης ADAR1 (ADA: adenosine deaminase acting on RNA, 

απαμινάση αδενοσίνης που δρα στο RNA), η πρωτεΐνη ADAR1-p110, 

επάγεται έντονα και επιπέλον παρατηρείται αύξηση στην επεξεργασία του 

miR-376a. Το επεξεργασμένο miR-376a (miR-376a(e)) μειώνει τα επίπεδα 

του ανασταλτικού μορίου HLA-E, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προάγεται η 

εξάλειψη των μολυσμένων με τον ιό HCMV κυττάρων, από τα NK κύτταρα. 

Τέλος, στους decidual ιστούς η πρωτεΐνη ADAR1-p110 επάγεται και τα 

επίπεδα του μορίου HLA-E μειώνονται, σε απόκριση της προκαλούμενης από 

τον ιό HCMV μόλυνσης (Nachmani et al., 2014).  

Παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον η παρατήρηση ότι υπάρχει αυξημένη 

αποβολή του συνδέτη του υποδοχέα  NKG2D, της πρωτεΐνης  MICA, μετά τη 

μόλυνση από πολλά στελέχη του ιού HCMV, λόγω αυξημένης δραστηριότητας 

της πρωτεΐνης ADAM17 (ενός μετατρεπτικού ενζύμου του TNF-a) και της 

μεταλλοπρωτεϊνάσης της μήτρας (matrix) 14, που προκαλείται από την 

μείωση ενός ενδογενούς αναστολέα των μεταλλοπρωτεϊνασών, της πρωτεΐνης 

TIMP3 (tissue inhibitors of metalloproteinase 3). Αυτή η μειωμένη έκφραση 
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της πρωτεΐνης TIMP3 συσχετίσθηκε με αυξημένη έκφραση του κυτταρικού 

miRNAs miR-17p (Esteso et al., 2014; Yang et al., 2013), η οποία 

παρατηρείται μετά τη μόλυνση από τον ιό HCMV (Stark et al., 2012; Wang et 

al., 2008),  καθώς και του ιικού miRNA του ιού HCMV, US25-2-3p (Esteso et 

al., 2014). Παρατηρούμε και σε αυτή την περίπτωση ένα κυτταρικό και ένα ιικό 

miRNA με κοινό στόχο. Επίσης, το αποτέλεσμα της δράσης τους, δηλαδή η 

αυξημένη συγκέντρωση της πρωτεΐνης  MICA, διαπιστώθηκε στον ορό 

μεταμοσχευμένων ασθενών με CMV νόσο. H πρωτεΐνης  MICA  μαζί και με 

άλλα υποστρώματα της πρωτεΐνης  ADAM17, ίσως να μπορούσαν να 

αποτελέσουν χρήσιμους δείκτες για την εκτίμηση της αναγκαιότητα 

προφυλακτικής αντι-HCMV θεραπείας (Esteso et al., 2014). 

Είναι επίση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι το κυτταρικό 

miRNA, miR-21 προκαλεί εξασθένιση της αντιγραφής του ιού HCMV στα 

νευρικά κύτταρα, στοχεύοντας την πρωτεΐνη Cdc25a. Η μόλυνση του ιού 

HCMV προκαλεί μείωση στην έκφραση του miR-21 και αύξηση της πρωτεΐνης 

Cdc25a, η οποία είναι ένας ζωτικής σημασίας ρυθμιστής του κυτταρικού 

κύκλου. Το miR-21 διαδραματίζει αρνητικό ρόλο στην αντιγραφή του ιού στα 

νευρικά προγονικά κύτταρα (neural progenitor/stem cells) και στα κύτταρα 

γλοιοβλαστώματος/ αστροκυτώματος U-251MG, έχει δηλαδή αντιική δράση 

όταν υπερεκφραστεί. Τα προϊόντα των ιικών γονιδίων IE1, pp71, και UL26 

διαδραματίζουν ανασταλτικό ρόλο στην έκφραση του miR-21, με αποτέλεσμα 

την αύξηση της πρωτεΐνης Cdc25a και τη συνακόλουθη ωφέλεια για την 

αντιγραφή του ιου. Τα δεδομένα αυτά συνεισφέρουν στην καλύτερη 

κατανόηση της παθογένειας των νευρολογικών επιπτώσεων των συγγενών 

λοιμώξεων που προκαλεί ο ιός HCMV (Fu et al., 2015). 
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Η μόλυνση του ιού HCMV είναι γνωτό ότι συμβάλλει στην αγγειακή νόσο 

μέσω της πρόκλησης αγγειογένεσης. Το κυτταρικό miRNA, miR-217 προάγει 

την αγγειογένεση των μολυσμένων από τον ιό HCMV ενδοθηλιακών 

κυττάρων, μέσω της αρνητικής ρύθμισης των πρωτεϊνών SIRT1 και FOXO3A. 

Η μόλυνση του ιού HCMV προκαλεί την αυξημένη έκφραση του miR-217, 

καθώς και τη μειωμένη έκφραση των πρωτεϊνών SIRT1 και FOXO3A, 24 

ώρες μετά τη μόλυνση  (Zhang et al., 2013a). Επίσης, η μόλυνση 

ενδοθηλιακών κυττάρων από τον ιό HCMV είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 

της έκφρασης του κυτταρικού miRNA, miR-199a-5p και προήγαγε τη 

μετανάστευση των κυττάρων και την ικανότητά τους να δημιουργούν 

σχηματισμιούς τύπου σωλήνα, μέσω της αρνητικής ρύθμισης του άξονα 

SIRT1/eNOS από το  miR-199a-5p (Zhang et al., 2013b).  

Έχει προταθεί επίσης ότι ο άξονας p53–microRNA-34a ρυθμίζει 

κυτταρικούς υποδοχείς εισόδου για πολλούς ερπητοϊούς που σχετίζονται με 

καρκινικούς όγκους, μεταξύ των οποίων και ο ιός HCMV. Συγκεκριμένα, η 

πρωτεΐνη p53 ρυθμίζει μεταγραφικά το miR-34a μέσω της πρόσδεσή της στον 

εκκινητή του miR-34a και το miR-34a έχει προβλεφθεί ότι προσδένεται στην 3' 

αμετάφραστη περιοχή του PDFRA (platelet-derived growth factor receptor-

alpha), που είναι υποδοχέας του ιού HCMV, αλλά και σε υποδοχείς άλλων 

ιών. Με τον τρόπο αυτό η ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη p53 πιθανόν ρυθμίζει 

κυτταρικούς υποδοχείς των ιών HCMV, EBV, HSV-1 και -2, HHV-6, καθώς και 

αδενοϊών. Συνεπώς η κατάσταστη του άξονα p53–microRNA-34a μπορει να 

επηρεάζει το πόσο ευάλωτα στη μόλυνση είναι τα κύτταρα του ξενιστή και 

συνεπώς την παρουσία των παραπάνω ιών σε ανθρώπινους όγκους (Kofman 

et al., 2013).  
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Ορισμένα από τα κυτταρικά miRNAs που αναφέρθηκε σε αυτή την 

ενότητα ότι επηρεάζουν τον ιό HCMV, συνοψίζονται στην Εικόνα 3.4.13. 

Μερικά κυτταρικά miRNAs προάγουν τη μόλυνση (proviral) και άλλα την 

καταστέλλουν (antiviral). 

 

 

3.4.13 Οι αλληλεπιδράσεις των κυτταρομεγαλοϊών με τα κυτταρικά miRNAs. Οι 
διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν σε ποιά στάδια και προς ποιά κατεύθυνση 
μπορούν να πραγματοποιηθούν οι αλληλεπιδράσεις. Τα χρώματα υποδεικνύουν για 
ποιόν ιό μία ρύθμιση/ αλληλεπίδραση έχει περιγραφεί: MCMV (κόκκινο), HCMV 
(πράσινο) ή και οι δύο (μπλε). Από την αναφορά (Tuddenham and Pfeffer, 2011). 
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3.4.5 Ο ρόλος των κυτταρικών miRNAs στη λανθάνουσα μόλυνση 

του ιού HCMV 

 

Ο ιός HCMV ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου που μολύνει, μπορεί 

εκτός από λυτική μόλυνση, να προκαλέσει λανθάνουσα μόλυνση και μάλιστα 

να παραμείνει στους ανθρώπινους ιστούς σε λανθάνουσα κατάσταση 

μακροχρόνια. Η βασική διαφορά είναι ότι στη λυτική μόλυνση υπάρχει 

παραγωγή νέων ιοσωματίων, ενώ στη λανθάνουσα όχι μόνο δε συμβαίνει 

αυτό, αλλά γενικότερα η έκφραση των ιικών γονιδίων είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη.  

Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την έκφραση των 

κυτταρικών miRNAs στο πλαίσιο της λανθάνουσας μόλυνσης του ιού HCMV 

είναι σαφώς λιγότερες σε σχέση με τη λυτική μόλυνση, έχουν δείξει όμως ότι 

και σε αυτήν την περίπτωση η έκφραση μερικών από τα κυτταρικά miRNAs 

επηρεάζεται. Συγκεκριμένα, η μελέτη της λανθάνουσας μόλυνσης του ιού 

HCMV στα CD34+ αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα κατέδειξε ότι επηρεάζεται 

η έκφραση ενός μικρού σχετικά αριθμού κυτταρικών miRNAs (Πίνακας 3.4.2) 

(Poole et al., 2011). Ένα από αυτά τα miRNAs, το hsa-miR-92a, παρουσίασε 

σημαντική μείωση και αυτό προκάλεσε αύξηση στην έκφραση του κυτταρικού 

μεταγραφικού παράγοντα, της πρωτεΐνης GATA-2, με συνακόλουθη αύξηση 

της έκφρασης της κυτταρική ιντερλευκίνης 10,  IL-10. Η  ιντερλευκίνη  IL-10 

συμβάλλει στη διατήρηση των σε λανθάνουσα κατάσταση ιικών γονιδιωμάτων 

στα CD34+ κύτταρα, πιθανόν ως αποτέλεσμα της αυξημένης επιβίωσης των 

CD34+ κυττάρων (Poole et al., 2011). H ιντερλευκίνα IL 10 μπορεί επίσης να 
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αναστέλλει τη σύνθεση προφλεγμονωδών κυτοκινών κα να καταστέλλει την 

αντιγονοπαρουσίαση με πολλούς μηχανισμούς (Sanjabi et al., 2009).  

  

 
 
Πίνακας 3.4.2. CD34+ κύτταρα μολύνθηκαν ψευδώς ή μολύνθηκαν με τον ιό 
HCMV (λανθάνουσα μόλυνση) και συλλέχθηκαν 10 ημέρες μετά τη μόλυνση. 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της έκφρασης των κυτταρικών miRNAs (NCode 
miRNA screen) σε δύο ανεξάρτητα πειράματα. Ο πίνακας δείχνει τα miRNAs 
που παρουσίασαν μεταβολή στην έκφρασή τους περισσότερο από το 
διπλάσιο και τις τιμές P, από ένα από τα πειράματα. Απο (Poole et al., 2011). 
 
 

Είναι αξιοσημείωτο ότι και ο ιός HCMV επίσης κωδικοποιεί μια ομόλογη 

πρωτεΐνη της ιντερλευκίνης IL-10. Το ιικό μετάγραφο της ιντερλευκίνης 

κωδικοποιείται από το γονίδιο UL111A και υφίσταται διαφορετικό μάτισμα 

(splicing) με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο πρωτεΐνες, μια ισομορφή που 

παράγεται μόνο στη λυτική μόλυνση (cmvIL-10), καθώς και μια ισομορφή που 

εκφράζεται τόσο στη λυτική όσο και στη λανθάνουσα μόλυνση (LAcmvIL-10) 

((Jenkins, Abendroth, and Slobedman, 2004)). Στο πλαίσιο της λανθάνουσας 

μόλυνσης πρωτογενών μυελοειδών προγονικών κυττάρων, η ιντερλευκίνη 

LAcmvIL-10 ευθύνεται τουλάχιστον εν μέρει για την αύξηση της κυτταρικής 

ιντερλευκίνης IL-10 καθώς και της πρωτεΐνης CCL8 στις εκκρίσεις των λυτικώς 

μολυσμένων κύττάρων. Αυτή η αύξηση που παρατηρείται στα επίπεδα της 
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πρωτεΐνης CCL8 είναι απότοκος της ταυτόχρονης μεσολαβούμενης από την 

πρωτεΐνη LAcmvIL-10, καταστολής της έκφρασης  του κυτταρικού miRNA, 

hsa-miR-92a, το οποίο άμεσα στοχεύει το μόριο CCL8. Συνεπώς, τόσο η 

μείωση της έκφρασης του hsa-miR-92a όσο και η αύξηση της πρωτεΐνης 

CCL8 κατά τη διάρκεια της λανθάνουσας μόλυνσης μυελοειδών κυττάρων 

από τον ιό HCMV, είναι στενά συνδεδεμένες με τη συνδεόμενη με τη 

λανθάνουσα μόλυνση έκφραση της πρωτεΐνης LAcmvIL-10 (Poole et al., 

2014).  

Σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η ανθρώπινη 

λευχαιμική μονοκυτταρική κυτταρική σειρά, THP-1, η οποία μολύνθηκε από 

τον ιό HCMV και έτσι διαμορφώθηκε ένα σύστημα λανθάνουσας μόλυνσης 

του ιού. Πραγματοποιήθηκε high-throughput αλληλούχιση με τη μέθοδο της εις 

βάθους αλληλούχισης (deep-sequencing) των μικρών (small) μορίων RNA 

που απομονώθηκαν από μολυσμένα με τον ιό και από ψευδώς μολυσμένα 

κύτταρα. Βρέθηκαν 8 ιικά miRNAs , συμεπριλαμβανομένων των miR-US25-1, 

miR-US25-2-5p και miR-UL112, τα οποία εκφράζονταν από τον ιό στη 

λανθάνουσα μόλυνση (Πίνακας 3.4.3). Επίση, και η έκφραση των κυτταρικών 

miRNAs επηρεάστηκε από τη λανθάνουσα μόλυνση του ιού και συγκεριμένα 

τουλάχιστον 49 κυτταρικά miRNAs παρουσίασαν σημαντικά επηρεασμένη 

(πάνω από το διπλάσιο) έκφραση: 39 εκδήλωσαν αύξηση και 10 μείωση 

(Πίνακας 3.4.4). Η έκφραση του κυτταρικού miRNA, hsa-miR-124-3 ήταν 

εντυπωσιακά (περίπου 58 φορές) αυξημένη στις βιβλιοθήκες των 

μολυσμένων κυττάρων. Επίσης, βρέθηκαν 14 νεά miRNAs. Οι στόχοι των 

miRNAs που εκδήλωσαν επηρεασμένη έκφραση ανήκουν κατά κύριο λόγο σε 

μονοπάτια που σχετίζονται με τη μελανογένεση, τον καρκίνο, την 
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ενδοκυττάρωση και το μονοπάτι σηματοδότησης των πρωτεϊνών wnt, καθώς 

και τη σηματοδότηση της κινάσης MAPK και της πρωτεΐνης mTOR (Fu et al., 

2014). Από τα κυτταρικά miRNAs των οποίων η έκφραση μεταβλήθηκε, τα 

miR-340-5p, miR-21-5p, miR-92b-3p, miR-151a-3p, hsa-miR-320c, hsa-miR-

451a, miR-24 και  miR-27 σε προηγούμενη μελέτη είχε αναφερθεί ότι έχουν 

ευρεία αντιική δράση έναντι πολλών ιών, μεταξύ των οποίων και του ιού 

HCMV (Fu et al., 2014; Santhakumar et al., 2010). 

 

 
 
Πίνακας 3.4.3 Τα ιικά miRNAs που ανιχνεύθηκαν στα λυτικώς μολυσμένα 
THP-1 κύτταρα. Από (Fu et al., 2014). 
 
 

 
 
Πίνακας 3.4.4 Τα 10 miRNAs με τη μεγαλύτερη μεταβολή στην έκφρασή τους 
ανάμεσα στα λυτικώς και στα ψευδώς μολυσμένα κύτταρα. Από (Fu et al., 
2014). 
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Παρουσιάζει επίσης ιδαίτερο ενδιαφέρον ο ρόλος των κυτταρικών miRNAs 

στην επανενεργοποίηση του ιού HCMV από τη λανθάνουσα κατάσταση. Τα 

μέλη της οικογένειας hsa-miR-200 στοχεύουν την 3' αμετάφραστη περιοχή του 

μορίου UL122 (IE2, immediate early protein 2, άμεσα πρώιμη πρωτεΐνη 2), με 

αποτέλεσμα την καταστολή της έκφρασής της. Η χρήση ανασυνδυασμένων 

ιών με μετάλλαξη στη θέση πρόσδεσης των miRNAs συγκριτικά με τον ιό 

αγρίου τύπου είχε ως αποτέλεσμα κυρίως λυτική μόλυνση παρά λανθάνουσα 

σε ex vivo μολύνσεις πρωτογενών CD34+ κυττάρων. Τα κύτταρα που είναι 

δεκτικά στη λυτική μόλυνση παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα αυτών των 

miRNAs. Συνεπώς, τα κυτταρικά miRNAs είναι δυνατόν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της διατήρησης της λανθάνουσας μόλυνσης του 

ιού HCMV (Εικόνα 3.4.14) (O'Connor, Vanicek, and Murphy, 2014).  

 

 
 
Εικόνα 3.4.14 Προτεινόμενο μοντέλο του ελέγχου που ασκούν τα miRNAs του 
ξενιστή στον έλεγχο της λανθάνουσας μόλυνσης του ιού HCMV. Μετά τη 
μόλυνση των αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων, ο υποκινητής των άμεσα 
πρώιμων γονιδίων του ιού HCMV, MIEP (major immediate eraly promoter) 
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επισημαίνεται με ανασταλτική χρωματίνη με αποτέλεσμα τη μεταγραφική σίγασή του. 
Τα μετάγραφα του γονιδίου UL122 που παράγονται λόγω της χαμηλού επιπέδου 
βασικής μεταγραφικής δραστηριότητας αυτού του υποκινητή, αναστέλλονται από τα 
miRNAs της οικογένειας hsa-miR-200, προκειμένου να ανασταλεί η μετάφραση της 
πρωτεΐνης ΙΕ2. Μαζί αυτές οι διαδικασίες εξασφαλίζουν τη λανθάνουσα μόλυνση σε 
αυτά τα κύτταρα. Όμως, σε συνθήκες στις οποίες  αυξάνεται η παραγωγή 
προφλεγμονωδών κυτοκινών, ο εκκινητής MIEP ενεργοποιείται μεταγραφικά και τα 
μετάγραφα του γονιδίου UL122 αθροίζονται σε επίπεδα τα οποία υπερβαίνουν την 
καταστολή του hsa-miR-200. Επιπροσθέτως, καθώς τα κύτταρα διαφοροποιούνται 
σε ώριμα μυελοειδή κύτταρα (π.χ. μακροφάγα), τα επίπεδα των κυτταρικών miRNAs 
της οικογένειας hsa-miR-200 μειώνονται τόσο ώστε είναι ανεπαρκή για να 
καταστείλουν τη μεταγραφή του γονιδίου UL122. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 
μετάφραση της  πρωτεΐνης ΙΕ2 και το ξεκίνημα της λυτικής επανενεργοποίησης του 
ιού. Από (O'Connor, Vanicek, and Murphy, 2014). 
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ΣΚΟΠΟΣ  

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής περιελάμβανε τη 

μελέτη δύο διακριτών κυτταρικών διαδικασιών, οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV σε 

καλλιέργεια ανθρώπινων ινοβλαστών. 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης διερευνήθηκε ο ρόλος της κυτταρικής 

μικρής Rho GTPάσης, RhoB, καθ' όλη τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης 

του ιού HCMV. Με μικροσκοπία φθορισμού και τη χρήση τόσο αγρίου 

τύπου HCMV εργαστηριακού στελέχους (AD169) όσο και ενός γενετικά 

ανασυνδυασμένου HCMV ο οποίος εκφράζει την ιική πρωτεΐνη pUL32 

σε σύντηξη με την πρωτεΐνη EGFP (UL32-EGFP-HCMV-TB40), 

μελετήθηκε η εντόπιση της πρωτεΐνης RhoB τόσο σε μονιμοποιημένα 

κύτταρα όσο και σε ζωντανά κύτταρα και με σίγηση της έκφρασής της 

μελετήθηκε η συμμετοχή της στη συναρμολόγηση του ιού. Παράλληλα, 

μελετήθηκε ο ρόλος της ακτίνης στα όψιμα στάδια του λυτικού κύκλου 

του ιού. 

Στο δεύτερο μέρος τη μελέτης διερευνήθηκε ο ρόλος των κυτταρικών 

miRNAs καθ' όλη τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV. 

Αναγνωρίστηκαν κυτταρικά miRNAs των οποίων η έκφραση 

μεταβάλλεται στα μολυσμένα κύτταρα και διερευνήθηκε ο ρόλος τους 

στην έκβαση της μόλυνσης και στην παραγωγή νέου ιού. Τέλος, με τη 

χρήση κατάλληλων υπολογιστικών προγραμμάτων, έγινε προσπάθεια 

ταυτοποίησης κυτταρικών μονοπατιών τα οποία ενεργοποιούνται κατά 

τη διάρκεια ενεργής μόλυνσης από τον ιό HCMV και ρυθμίζονται από τα 

συγκεκριμένα miRNAs. 
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4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

4.1 Κύτταρα και χημικές ουσίες 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας πρωτογενείς 

ανθρώπινους ινοβλάστες προερχόμενoυς από ιστό ακροποσθίας  (primary 

human foreskin fibroblasts, HFF) καθώς και ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά 

κύτταρα (human embryonic kidney cells, HEK 293Τ). Τα κύτταρα 

καλλιεργήθηκαν στο θρεπτικό υψηλής περιεκτικότητας σε γλυκόζη DMEM 

(Dulbecco’s modified Eagle’s medium with high glucose, Biosera, UK), 

εμπλουτισμένο με 10% εμβρυϊκό βόειο ορό αδρανοποιημένο με θέρμανση 

(FBS, fetal bovine serum) και με τα αντιβιοτικά πενικιλλίνη (100 U/ml) και 

στρεπτομικίνη (100 μg/ml). Τα κύτταρα διατηρούνταν στους  37°C, σε 5% CO2 

και σε 80% υγρασία σε επωαστικό κλίβανο. Η φροντίδα των 

κυτταροκαλλιεργειών και τα σχετικά πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο ( Class II Cabinet). 

Η γκανσικλοβίρη (ganciclovir, GCV) αγοράστηκε από την εταιρεία Sigma 

Chemicals (St. Louis, MO) και διαλύθηκε σε απεσταγμένο νερό και 

χρηιμοποιήθηκε σε τελική συγκέντρωση 30 μM. Η κυτοχαλασίνη Β 

(Cytochalasin B) αγοράστηκε από την εταιρεία Sigma Aldrich (Deisenhofen, 

Germany) και διαλύθηκε σε διμεθυλοσουλφοξείδιο (dimethyl sulfoxide, 

DMSO) στα  2 mg/ml. Στο θρεπτικό προστίθετο σε τελική συγκέντρωση 2 

μg/ml. Η αποδιατακτική ουσία των μικροσωληνίσκων, νοκοδαζόλη (Sigma 

Aldrich, Deisenhofen, Germany), επίσης διαλυθηκε σε DMSO και 

χρησιμοποιήθηκε σε τελική συγκέντρωση 2 μΜ. Τα μολυσμένα από τον ιό 

HCMV κύτταρα υπέστησαν την επίδραση είτε της κυτοχαλασίνης είτε της 
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νοκοδαζόλης για 1 ώρα σε φρέσκο θρεπτικό, πέντε ημέρες μετά τη μόλυνση 

και ακολούθως τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε 

ανοσοφθορισμός. 

 

4.2  Στελέχη του ιού HCMV και τιτλοποίηση παραγώμενου ιού 

Τα στελέχη του ιού HCMV που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη 

ήταν το αγρίου τύπου εργαστηριακό στέλεχος AD169, καθώς και το 

ανασυνδυασμένο εργαστηριακό στέλεχος UL32-EGFP-HCMV-TB40 (Sampaio 

et al., 2005) (ευγενική παραχώρηση από τον C. Sinzger), το οποίο εκφράζει 

το πράσινο φθορίζον μόριο EGFP (enhanced green fluorescent protein) 

συνδεδεμένο στο καρβοξυτελικό άκρο (C terminus) της συνδεόμενης στο ιικό 

καψίδιο ιικής πρωτεΐνη του περιβλήματος (tegument), pUL32 (pp150). Και οι 

δύο ιοί πολλαπλασιάστηκαν στα κύτταρα HFF και απομονώθηκαν από το 

υπερκείμενο θρεπτικό της κυτταροκαλλιέργειας με φυγοκέντρηση σε υψηλές 

στροφές βάσει πρότυπων πρωτοκόλλων, όταν οι ινοβλάστες παρουσίασαν 

έντονο κυτταροπαθητικό αποτέλεσμα. Οι ιικές πελέτες (ίζημα φυγοκέντρησης) 

επαναιωρήθηκαν σε θρεπτικό κυτταροκαλλιέργειας και το θρεπτικό αυτό (ιικό 

στοκ)  μοιρασμένο σε κλάσματα φυλλάχθηκε στους -80oC μέχρι τη χρήση. Tα 

κύταρα HEK 293Τ δεν μολύνονται από τον ιό HCMV. 

Ο ιικός τίτλος των ιικών στοκ εκτιμήθηκε με πρότυπα πειράματα μέτρησης 

ιικών πλακών (plaque assays) τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε κύτταρα 

HFFs. Αναλυτικότερα, κύτταρα HFF καλλιεργήθηκαν σε πλάκα 

κυτταροκαλλιέργεας 6 πηγαδιών. Όταν τα κύτταρα κάλυπταν περίπου το 90% 

της επιφάνειας των πηγαδιών πραγματοποιήθηκε μόλυνση με το υπό εξέταση 

ιικό στοκ. Συγκεκριμένα, με 10 μl από το ιικό στοκ, πραγματοποιήθηκαν 
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διαδοχικές αραιώσες, έως και 10-7. Στη συνέχεια, 100 μl από την κάθε 

αραίωση, προστέθηκαν σε διαφορετικό πηγάδι της πλάκας. Η πλάκα 

ανακινήτο κάθε 10-15 λεπτά για περίπου 2 ώρες ενώ παράλληλα επωαζόταν 

στον κλίβανο, και στη συνέχεια αφαιρέθηκε το θρεπτικό μέσο που περιείχε το 

ιικό ενοφθάλμισμα. Προστέθηκε φρεσκο θρεπτικό στα κύτταρα, στο οποίο είχε 

προστεθεί ορός που περιείχε αντισώματα IgG έναντι του ιού HCMV. Τα 

κύτταρα επωάστηκαν στον κλίβανο για περίπου 10 ημέρες, μέχρι να 

εμφανιστούν οι ιικές πλάκες λόγω του κυτταροπαθητικού αποτελέσματος. Για 

να είναι περισσότερο διακριτές οι ιικές πλάκες, πραγματοποιήθηκε χρώση με 

την ουσία Giemsa, προσθέτοντα περίπου 0,5 ml στο υπάρχον θρεπιτικό μέσο 

του κάθε πηγαδιού. Η πλάκα επωάστηκε χωρίς ανακίνηση αυτή τη φορά και 

εκτός κλιβάνου, για περίπου 1 ώρα και ακολούθως με νερό ξεπλύθηκαν 

προσεκτικά τα κύτταρα από τη χρωστική και αφέθηκε η πλάκα στον αέρα να 

στεγνώσει. Στη συνέχεια οι πλάκες μετρήθηκαν με τη χρήση στερεοσκοπίου. 

και υπολογίστηκε ο ιικός τίτλος βάσει του αριθμού των πλακών και της 

αραίωσης στην οποία παρατηρήθηκαν. Ισχύει : τίτλος= αριθμός πλακών x 10 

x αραίωση που παρατηρήθηκαν, και εκφράζεται σε μονάδες PFU/ ml (plaque 

forming units (μονάδες σχηματισμού πλακών / ml). 

Για τις ιικές μολύνσεις τα κύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV με την 

αναφερόμενη ποσότητα ιού εκφρασμένη σε μονάδες MOI (multiplicity of 

infection, MOI= PFU/ κύτταρο, όπου PFU= plaque forming units, μονάδες 

σχηματισμού πλακών) και μετά από επώαση 2 ωρών το ενοφθάλμισμα 

αφαιρέθηκε και αντικαστάθηκε με φρέσκο θρεπτικό μέσο. Επίσης, 

προκειμένου να συγκριθεί ο τίτλος του παραγώμενου ιού σε διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες, τα υπερκείμενα από τα μολυσμένα με τον ιό HCMV 
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κύτταρα συλλέχθηκαν τις χρονικές στιγμές που αναφέρονται σε κάθε πείραμα 

και τιτλοποιήθηκαν σε νέα κύτταρα HFF με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού 

της IE1 ιικής πρωτεΐνης, συδυάζοντας δυο προηγούμενες προσεγγίσεις (Lorz 

et al., 2006; Woodhall et al., 2006). Συνοπτικά, ίσοι όγκοι από το κάθε 

υπερκείμενο χρησιμοποιήθηκαν για να μολυνθούν νέα κύτταρα HFF τα οποία 

είχαν μεγαλώσει σε καλυπτρίδες, τοποθετημένες στα πηγάδια 24άρας πλάκας 

κυτταροκαλλιέργειας. Μετά από επώαση 24 ωρών, τα κύτταρα αυτά 

μονιμοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε χρώση για την ιική πρωτεΐνη ΙΕ1. Οι 

κυτταρικοί πυρήνες χρώσθηκαν με την ουσία  DAPI. Το ποσοστό των 

μολυσμένων κυττάρων (των ΙΕ1-θετικών κυττάρων) υπολογίσθηκε και 

πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση προκειμένου να συγκριθούν οι τίτλοι 

του παραγώμενου ιού στις διάφορες πειραματικές συνθήκες. 

 

4.3 Παροδική διαμόλυνση (Transient transfection) 

Ο ρετροιϊκός φορέας, mRFP-ENDO (mRFP-RhoB), που εκφράζει την 

πρωτεΐνη RhoB συνδεδεμένη στο κόκκινο φθορίζον μόριο mRFP (monomeric 

red fluorescent protein), παραχωρήθηκε ευγενικά από τον L. Opresco (Pacific 

Northwest National Lab) και χρησιμοποιήθηκε σε πειράματα διαμόλυνσης. Για 

τα πειράματα μικροσκοπίας ζωντανών κυττάρων, τα κύτταρα HFF 

διαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο mRFP-RhoB, χρησιμοποιώντας το κιτ Amaxa 

Nucleofector kit for primary mammalian fibroblasts, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή (Amaxa Biosystems, Cologne, Germany). Τα κύτταρα 

υπέστησαν ηλεκτροδιάτρηση (electroporation) σε εναιώρημα και 

τοποθετήθηκαν σε ειδικά πηγάδια κυτταροκαλλιέργειας με γυάλινο λεπτό 

πυθμένα τύπου καλυπτρίδας (Lab-Tek; Nunc). Τα κύτταρα αυτά μολύνθηκαν 
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με τον ανασυνδυασμένο ιό UL32-EGFP-HCMV-ΤΒ40, την επόμενη ημέρα. Τα 

πλασμίδια myc-RhoB-GDP και myc-RhoB-GTP παραχωρήθηκαν ευγενικά 

από τον Καθηγητή Δ.Καρδάση. 

 

4.4 Μικροσκοπία ζωντανών κυττάρων (Live cell microscopy) 

Η μικροσκοπία τύπου time-lapse πραγματοποιήθηκε όπως έχει 

περιγραφεί προγενέστερα (Dimitropoulou et al.). Συνοπτικά, τα κύτταρα 

σπάρθηκαν σε δίχωρα πηγάδια κυτταροκαλλιέργειας με γυάλινο λεπτό 

πυθμένα τύπου καλυπτρίδας (Lab-Tek; Nunc). Η παρατήρηση των ζωντανών 

κυττάρων πραγματοποιήθηκε στο ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού Leica 

DMIRE2, το οποίο είναι εξοπλισμένο με την ψηφιακή κάμερα  Leica DFC300 

FX, χρησιμοποιώντας τον αντικειμενικό φακό ×63. Προκειμένου να 

βελτιστοποιηθεί η βιωσιμότητα των κυττάρων για παρατεταμένες χρονικές 

περιόδους κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, η τράπεζα του μικροκοπίου 

εσωκλειόταν σε μικρό θάλαμο, στον οποίο εξασφαλίζονταν ελεγχόμενο 

περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας, CO2 και υγρασίας. Το μήκος κύματος 

διέγερσης ελεγχόταν με φωτισμό λάμπας υδραργύρου και ένα χειροκίνητο 

τροχό φίλτρων, εξοπλισμένο με φίλτρα κατάλληλα για την απεικόνιση των 

EGFP/ Alexa488/ FITC, mRFP/ Cy3/ Rhodamin και DAPI. Η λήψη 

φωτογραφιών από την κάμερα ελεγχόταν από το λογισμικό IM50 software 

(Leica). Λήφθηκε ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη 

μεταξύ των καναλιών, συλλέγοντας τα δεδομένα διαδοχικά από το κάθε 

κανάλι και δρομολογώντας τα σήματα εκπομπής μέσω κατάλληλων φίλτρων 

διέλευσης. Πραγματοποιήθηκε εξαγωγή των εικόνων με τη μορφή αρχείων 

TIFF από το λογισμικό IM50. 
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 4.5 Παραγωγή λεντι-ιών και διαμόλυνση (transduction) 

Ο επαγώμενος από δοξυξυκλίνη shRNA λεντ-ιικός φορέας TRIPZ που 

στοχεύει την RhoB, TRIPZshRhoB (Clone ID: V2THS_172671), καθώς και ο 

TRIPZshRNA μη στοχεύον (scrambled) φορέας ελέγχου, TRIPZshscr, (Clone 

ID: RHS4743) αγοράστηκαν από την Thermo Scientific-Dharmacon. Σε αυτά 

τα πλασμίδια, η πρωτεΐνη turboRFP και το shRNA είναι τμήματα ενός 

μεταγράφου, γεγονός που επιτρέπει την οπτική σήμανση και παρατήρηση 

των κυττάρων που εκφράζουν το shRNA βάσει του κόκκινου φθορισμού της 

πρωτεΐνης turboRFP (Εικόνα 4.4.1). Τα κύτταρα  HEK 293T  διαμολύνθηκαν 

συγχρόνως με τα πλασμίδια TRIPZshRNA (είτε το πλασμίδιο που εκφράζει το 

shRNA ένατι της RhoB είτε το πλασμίδιο που εκφράζει το μη στοχεύον shRNA 

ελέγχου), pCMV/VSV-G (όπου VSV-G είναι vesicular stomatitis virus protein 

G, η πρωτεΐνη G του ιού της φυσαλιδώδους στοματίτιδας) και το πλασμίδιο 

pCMV-dR8.2 dvpr. Η διαμόλυνση πραγματοποιήθηκε με το αντιδραστήριο 

Turbofect  (Thermo Scientific).  Ο άδειος πλασμιδιακός λεντι-ιικός φορέας 

pLKO.1 (empty vector, EV) και ο λεντ-ιικός φορέας ελέγχου που εκφράζει μη 

στοχεύουσα  (scrambled)  αλληλουχία, pLKO.1scr χρησιμοποιήθηκαν επίσης 

ως πλασμίδια αρνητικού ελέγχου. Προκειμένου να διαμολυνθούν τα κύτταρα 

HFF με τους λεντι-ιούς, νεαρά κύτταρα επωάστηκαν με τα λεντι-ιικά 

υπερκείμενα παρουσία 10 µg/ml πολυβρενίου (polybrene/ hexadimethrine 

bromide, Sigma-Aldrich, Deisenhofen, Germany) για 24 ώρες. Όταν ήταν 

αναγκαίο, 48 ώρες αργότερα πραγματοποιήθηκε επιλογή των κυττάρων με 

πουρομυκίνη (2μg/ml). Τα διαμολυσμένα κύτταρα υπέστησαν την επίδραση 

δοξυκυκλίνης (500ng/ml), προκειμένου να επαχθεί η έκφραση του shRNA. 
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Εικόνα 4.4.1 Λεπτομερής χάρτης του λεντι-ικού πλασμιδίου pTRIPZ. Ο άδεις 
φορέας εχει μέγεθος 13.362 bp (base pairs, ζεύγη βάσεων). TRE: Tetracycline-
inducible promoter (υποκινητής επαγώμενος από την τετρακυκλινη), tRFP: 
TurboRFP reporter (γονίδιο TurboRFP για τον οπτικό εντοπισμό της διαμόλυνσης και 
της έκφρασης του shRNA), shRNA: microRNA-προσαρμοσμένο shRNA (βασισμένο 
στο miR-30) για γονιδιακή στόχευση, UBC: Human ubiquitin C promoter (υποκινητής 
για σταθερή έκφραση του rtTA3 και του γονιδίου αντοχής στην πουρομυκίνη). rtTA3: 
Reverse tetracycline-transactivator 3 (για της εξαρτώμενη από την τετρακυκλινη 
επαγωγή του υποκινητή TRE), PuroR: Puromycin resistance (γονίδιο αντοχής στην  
πουρομυκίνη για επιλογή κυτταρικού πληθυσμού). IRES: Internal ribosomal entry site 
(επιτρέπει την έκφραση του  rtTA3 και του γινιδίου πουρομυκίνης σε ένα μετάγραφο) 
5' LTR: 5' long terminal repeat, 3' SIN LTR 3' self-inactivating long terminal repeat 
(για αυξημένη λεντι-ιική ασφάλεια), Ψ Psi packaging sequence (για το πακετάρισμα 
του ιικού γονιδιώματος με τη χρήση λεντι-ιικώς συστημάτων πακεταρίσματος), RRE: 
Rev response element (επαυξάνει το ιικό τίτλο), WPRE: Woodchuck hepatitis 
posttranscriptional regulatory element (προάγει την έκφραση του transgene στα 
κύτταρα στόχους) 
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4.6 Αντισώματα/ Ανοσοφθορισμός/ Ανάλυση Western Blot  
 

Η άμεσα πρώιμη πρωτεΐνη του ιού HCMV, IE1 (Immediate-Early 1) και η 

πρώιμη (early) ιική πρωτεΐνη UL44 ανιχνεύθηκαν χρησιμοποιώντας τα 

μονοκλωνικά αντισώματα BS500 και BS510 αντίστοιχα, όπως έχει περιγραφεί 

προγενέστερα (Plachter et al., 1993). Η ιική πρωτεΐνη του ιικού περιβλήματος,  

pUL32  ανιχνεύθηκε με το μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού (MAb) XP1 

(Sampaio et al., 2005). Το προϊόν του γονιδίου UL97 ανιχνεύθηκε με το 

πολυκλωνικό αντίσωμα ποντικού #1343 (Marschall et al., 2003) και η 

κωδικοποιούμενη από το γονίδιο UL99, πρωτεΐνη pp28 με το μονοκλωνικό 

αντίσωμα ποντικού 10B4-29 (ευγενική προσφορά του  T. Shenk, Princeton 

University) (Silva et al., 2003). Τα αντισώματα έναντι των πρωτεϊνών  pp65 

(sc-71229), RhoB (sc-180), TGN38 (sc-271624), Rab5 (sc-46692) και β-actin 

(sc-8432) που χρησίμευσε ως δείκτης φορτώματος στην ανάλυση Western 

blot, αγοράστηκαν από την εταιρεία Santa Cruz (Santa Cruz, CA). Η 

σημασμένη με ροδαμίνη φαλοϊδίνη (phalloidin R415) καθώς και η σημασμένη 

με φλουορεσκεΐνη (fluorescein phalloidin, F432) αγοράστηκαν από την 

εταιρεία Molecular Probes (Eugene, OR). Το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι 

της τουμπουλίνης  (DM1A) αγοράστηκε από την εταιρεία Sigma. 

Δευτερογενή αντισώματα έναντι πρωτογενών αντισωμάτων ποντικού ή 

κουνελιού, συζευγμένα με το ένζυμο υπεροξειδάση αγριοράπανου/χρένου 

(HRP, horseradish-peroxidase), αγοράστηκαν από την εταιρεία Sigma. 

Δευτερογενή αντισώματα συζευγμένα με τα φθορίζοντα μόρια   Alexa 488 και 

Cy3 αγοράστηκαν από την εταιρεία Molecular Probes. 

Για τα πειράματα έμμεσου ανοσοφθορισμού, τα κύτταρα HFF 

καλλιεργήθηκαν σε γυάλινες καλυπτρίδες διαμέτρου 13 mm και μολύνθηκαν 
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είτε με τον ιό HCMV AD169 είτε με τον ιό UL32-EGFP-HCMV-TB40, όταν 

ήταν σε πυκνότητα τουλάχιστον 70%. Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν με 

διάλυμα μονιμοποίησης (4% φορμαλδεΰδη ή παρα-φορμαλδεΰδη και 2% 

σουκρόζη σε PBS:phosphate buffered saline, διάλυμα ρυθμισμένο με 

φωσφορικά) και χρώσθηκαν την ημέρα που αναφέρεται σε κάθε πείραμα. Οι 

συνθήκες ανοσοφθοριμού για τις ιικές και κυτταρικές πρωτεΐνες ήταν όπως 

έχουν περιγραφεί προγενέστερα (Filippakis et al.). Για τη χρώση των 

μικροσωληνίσκων, τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν με 4% παρα-φορμαλδεΰδη 

σε κατάλληλο διάλυμα (1.1 M Na2HPO4, 0.4 M KH2PO4, 137 mM NaCl, 5 

mM KCl, 2 mM MgCl2, 2 mM EGTA, 5mM PIPES, 5 mM Glucose, pH 6.1) γαι 

5 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Για την ανάλυση Western blotting, δείγματα από κύτταρα μολυσμένα 

όπως περιγράφεται σε κάθε πείραμα, προετοιμάστηκαν σε διάλυμα 

φορτώματος που περιείχε δωδεκυλ θειικό νάτριο, διαχωρίστηκαν σε γέλη 

πολυακρυλαμίδης 8-10% και μεταφέρθηκαν σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Η 

άναλυση Western blot και η ανίχνευση χημειοφωτάυγειας 

πραγματοποιήθηκαν όπως έχει περιγραφεί προγενέστερα (Everett, 

Sourvinos, and Orr, 2003). 

 

4.7 Ανάλυση Real-Time PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 

πραγματικού χρόνου)  για την ανίχνευση γονιδιωμάτων του ιού HCMV  

Για την ανίχνευση των γονιδιωμάτων του ιού HCMV χρησιμοποιήθηκε το 

κιτ Nanogen Q-CMV Real-Time PCR kit (Nanogen Advanced 

Diagnostics,Italy) σε συνδυασμό με τη συσκευή ABI 7500 Fast system (ABI). 

Χρησιμοποιήθηκαν  ειδικοί εκκινητές για το εξόνιο 4 του ιού HCMV (γονίδιο 
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για το αντιγόνο MIEA, major immediate early antigen, HCMV UL123) και 

παράλληλα πολλαπλασιάζεται μια περιοχή του γονιδίου της ανθρώπινης β-

σφαιρίνης. Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου είναι περίπου 0.25log10 

αντίγραφα/ ml. Όλες οι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν εις τριπλούν 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

4.8 Καλλιέργεια ινοβλαστών για την απομόνωση RNA για τα 

πειράματα ανάλυσης κυτταρικών microRNAs (miRNAs) και mRNAs 

Κύτταρα HFF καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία 100 mm στα οποία είχε 

τοποθετηθεί τουλάχιστον μια γυάλινη καλυπτρίδα διαμέτρου 13 mm ανά 

τρυβλίο. Τα κύτταρα μολύνθηκαν με το αγρίου τύπου εργαστηριακό στέλεχος 

HCMV AD 169 (MOI= 1 PFU/ κύτταρο) και για κάθε χρονική στιγμή υπήρχε 

αντίστοιχο δείγμα ψευδώς μολυσμένων (μη μολυσμένων) κυττάρων. Οι 

χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων προσδιορίστηκαν βάσει της 

χρονικής στιγμής που προστέθηκε ο ιός στο θρεπτικό μέσο. Το θρεπτικό μέσο 

που περιείχε ιό αφαιρέθηκε 2 ώρες μετά την αρχική προσθήκη του ιικού 

ενοφθαλμίσματος και προστέθηκε φρέσκο θρεπτικό στα κύτταρα τα οποία 

έπρεπε να επωαστούν για περισσότερο από 2 ώρες (μέχρι και 96 ώρες) μετά 

τη μόλυνση. Όλα τα κύτταρα ήταν όμοιας ηλικίας (passage). Πριν τη συλλογή 

του κάθε δείγματος αφαιρείτο η καλυπτίδα που είχε τοποθετηθεί στο 100 mm 

τρυβλίο και τοποθετήτο σε πηγάδι 24άρας πλάκας με φρέσκο θρεπτικό και 

επωαζόταν μέχρι να συμπληρωθούν τουλάχιστον 24 ώρες από την έναρξη 

της μόλυνσης. Καλυπτρίδες από όλα τα τρυβλία μονιμοποιήθηκαν και 

χρώσθηκαν για την ιική πρωτεΐνη ΙΕ1 για να επιβεβαιωθεί το υψηλό ποσοστό 

μολυσμένων κυττάρων σε κάθε δείγμα. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε εις 
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διπλούν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και όλα τα τρυβλία σε κάθε 

πείραμα μολύνθηκαν με το ίδιο ιικό στοκ ιού HCMV, το οποίο διατηρήτο σε 

πάγο μέχρι την ολοκλήρωση των μολύνσεων. 

 

4.9 Απομόνωση RNA και Real-Time PCR για την ανίχνευση miRNAs 

και mRNAs 

Η απομόνωση ολικού RNA από τις κυτταροκαλλιέργειες HFF κυττάρων 

πραγματοποιήθηκε με το αντιδραστήριο Trizol (15596-026, Invitrogen) και 

ολοκληρώθηκε με το κιτ mirVana miRNA isolation kit (Ambion), σύμφωνα με 

τις οδηγίες των κατασκευαστών. Συνοτπικά, το θρεπτικό μέσο αφαιρέθηκε 

από τα κύτταρα τη χρονική στιγμή μετά τη μόλυνση που αναφέρεται σε κάθε 

περίπτωση και η κυτταρική μονοστοιβάδα καλύφθηκε με επαρκή ποσότητα 

του αντιδραστηρίου Trizol. Το μείγμα αντιδραστηρίου- κυττάρων, φυλλάχθηκε 

στους -80 °C. Σε επόμενη χρονική στιγμή πραγματοποιήθηκε η απομόνωση 

RNA, με προσθήκη χλωροφόρμιου στο δείγμα (κύτταρα σε Trizol), 

φυγοκέντρηση, απομόνωση της υδατικής φάσης, προσθήκη αιθανόλης σε 

αυτήν, και διαδοχική μεταφρορά της με πολλαπλές φυγοκεντρήσεις σε στήλη 

του κιτ mirVava, από την οποία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 

τελικά, εκλούσθηκε το RNA, το οποίο φυλλάχθηκε στους -80°C. 

Πραγματοποιήθηκε αντίστροφη μεταγραφή του RNA με το Universal cDNA 

synthesis kit (203300). Η ανάλυση Real-time PCR πραγματοποιήθηκε εις 

τριπλούν με το SYBR Green master mix (203450) και εκκινητές για τα 

miRNAs (Exiqon) στη συσκευή CFX384 Real Time PCR detection system 

(BioRad). Τα επίπεδα έκφρασης των miRNAs κανονικοποιήθηκαν βάσει των 

επιπέδων έκφρασης του μορίου U6 snRNA (203907, Exiqon).  Για την 
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ανάλυση των mRNAs, ολικό RNA μεταγράφηκε αντίστροφα σε cDNA και 

πραγματοποιήθηκε ποσοτική ανάλυση PCR πραγματικού χρόνου, 

χρησιμοποιώντας το γονίδιο της ακτίνης για τον έλεγχο της κανονικοποίησης.  

 

4.10 Μικροσυστοιχίες miRNAs (miRNA arrays), πρόβλεψη 

κυτταρικών στόχων και ανάλυση δικτύων 

Η ανάλυση της έκφρασης των κυτταρικών miRNAs πραγματοποιήθηκε 

αρχικά με μικροσυστοιχίες miRNAs, στο Ινστιτούτο Dana-Farber Cancer 

Institute (http://moleculardiagnosticscore.dana-farber.org/mirna-expression-

profiling.html). Η ανίχνευση πραγματοποιήθηκε με το TLDA human microRNA 

versιon 2.0 card A assay, το οποίο ανιχνεύει 377 ώριμα miRNAs (Applied 

Biosystems). 

Η πρόβλεψη κυτταρικών στόχων των miRNAs πραγματοποιήθηκε με τα 

προγράμματα TargetScan v.6.0 (http://www.targetscan.org/, Bartel lab) και 

PITA (http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_prediction.html, Segal lab 

of comptutational biology) (Friedman et al., 2009; Garcia et al., 2011; Grimson 

et al., 2007; Kertesz et al., 2007; Lewis, Burge, and Bartel, 2005) και η 

ανάλυση δικτύων με το πρόγραμμα Ingenuity Program Analysis (IPA), όπως 

περιγράφεται στην Εικόνα 5.2.4. 

4.11 Πειράματα μέτρησης ενεργότητας λουσιφεράσης και 

ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης 

Τα 3' UTRs των κυτταρικών στόχων που μελετήθηκαν κλωνοποιήθηκαν 

σε πλασμίδια που εξέφραζαν το γονίδο της λουσιφεράσης (firefly luciferase) 

και η ενεργότητα λουσιφεράσης μετρήθηκε με το κιτ Dual Luciferase Reporter 
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Assay System (Promega, WI, USA), σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, όπως έχει περιγραφεί προγενέστερα (Iliopoulos et al., 2010b). 

Για τα πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης, τα κύτταρα HFF 

καλλιεργήθηκαν σε μεσαίες φλάσκες ή τρυβλιά 100mm, τη χρονική στιγμή 

συλλογής των δειγμάτων, αφαιρέθηκε το θρεπτικό μέσο, πραγματοποιήθηκε 

μία πλύση με φρέσκο θρεπτικό και προστέθηκαν 9 ml θρεπτικό και κατόπιν 1 

ml φορμαλδεϋδη (formaldehyde). Τα κύτταρα επωάστηκαν για 10 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου και κατόπιν προστέθηκε 1ml γλυκίνη (1,375M).  Το 

υπερκείμενο αφαιρέθηκε, πραγματοποιήθηκαν πλύσεις με PBS/ 0,5mM PMSF 

και κατόπιν τα κύτταρα συλλέχθηκαν με ειδικό ξέστρο, μεταφέρθηκαν σε 

κωνικά σωληνάρια, φυγοκεντρήθηκαν και οι πελέτες φυλλάχθηκαν στους -

80°C. Σε επόμενη χρονική στιγμή πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, όπως έχει περιγραφεί προγενέστερα (Iliopoulos et al., 2010b). 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΑ-  ΜΕΡΟΣ Α': Ο ρόλος της πρωτεΐνης 

RhoB στη λυτική μόλυνση του ιού HCMV 

 

5.1.1 Η κυτταρική πρωτεΐνη RhoB εντοπίζεται στο 

κυτταροπλασματικό διαμέρισμα συναρμολόγησης του ιού HCMV 

(assembly complex/compartment, AC) στα μολυσμένα από τον ιό 

κύτταρα και τα πρωτεϊνικά της επίπεδα παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση 

κατά τη μόλυνση 

 

  Στην πρώτη σειρά πειραμάτων, μελετήθηκε η κυτταροπλασματική 

κατανομή της πρωτεΐνης RhoB στα πρώιμα και τα όψιμα στάδια της λυτικής 

μόλυνσης  του ιού HCMV, σε μονιμοποιημένα κύτταρα, με μικροσκοπία 

ανοσοφθορισμού. Μολυσμένοι ανθρώπινοι ινοβλάστες (HFF) 

μονιμοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός για την ιική 

πυρηνική  πρωτεΐνη pUL44 ή για τις ιικές πρωτεΐνες pp65, pUL97 και pUL32 

που χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν την κυτταροπλασματική περιοχή 

που αντιστοιχεί στo AC στα όψιμα στάδια της μόλυνσης, αν και σε 

προηγούμενα στάδια της μόλυνσης εντοπίζονται στον πυρήνα. Συγκεκριμένα, 

ινοβλάστες μολύνθηκαν με τον ιό HCMV με ΜΟΙ 0,5 pfu/κύτταρο, 

μονιμοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε χρώση για την πρωτεΐνη RhoB και 

κάθε μία από τις παραπάνω ιικές πρωτεΐνες, 2 ημέρες μετά τη μόλυνση (days 

post infection, d.p.i.), πριν από τον σχηματισμό του AC, καθώς και την 3η 

ημέρα μετά τη μόλυνση, οπότε και σχηματίστηκε το AC. Η κυτταρική κατανομή 

της πρωτεΐνης RhoB υπέστη σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της 
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μόλυνσης. Σε σύγκριση με την δύσκολα ανιχνεύσιμη, διάσπαρτη, στικτή 

κατανομή της πρωτεΐνης RhoB στο κυτταρόπλασμα των ψευδώς (mock) 

μολυσμένων κυττάρων (Εικόνα 5.1.1Α), η πρωτεΐνη RhoB παρουσίασε 

έντονη συσσώρευση, αρχικά σχετικά διάχυτη σε όλο το κυτταρόπλασμα, σε 

κύτταρα μολυσμένα με τον ιό HCMV και προοδευτικά εντοπισμένη κοντά στον 

πυρήνα στις 2 ημέρες μετά τη μόλυνση (Εικόνα 5.1.1Β και 1D), ένα 

φαινόμενο που κορυφώθηκε την 3η ημέρα μετά τη μόλυνση, όταν το AC 

διαμορφώθηκε. Σε αυτό το προχωρημένο στάδιο της μόλυνσης, η πρωτεΐνη 

RhoB συσσωρεύτηκε στην κυτταροπλασματική περιοχή συναρμολόγησης του 

ιού HCMV και εντοπίστηκε στο AC μαζί με τους παραπάνω ιικούς δείκτες του 

AC, γεγονός που καταδεικνύει ότι είναι ένα κυτταρικό στοιχείο της δομής 

αυτής (Εικόνα 5.1.1C και E). Η κυτταροπλασματική μεταβολή στην κατανομή 

της πρωτεΐνης RhoB και η άθροισή της στο AC συνοδεύτηκαν από αυξημένα 

πρωτεϊνικά επίπεδα, όπως προσδιορίστηκε με ανάλυση Western blot. Η 

σταδιακή αύξηση των επιπέδων της πρωτεΐνης RhoB εξελίχθηκε παράλληλα 

με τον σχηματισμού του AC και τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB 

έγιναν μέγιστα την 4η ημέρα μετά τη μόλυνση, όταν το AC είχε σχηματιστεί 

(Εικόνα 5.1.1F). Επίσης, ένας θετικός και ένας αρνητικός κυτταρικός δείκτης 

του AC, η πρωτεΐνη TGN-38 (δείκτης για το δίκτυο trans-Golgi) και η πρωτεΐνη 

Rab5  (δείκτης για τα πρώιμα ενδοσώματα), χρησιμοποιήθηκαν  για την 

περαιτέρω μελέτη της υποκυτταρικής εντόπισης της πρωτεΐνης  RhoB σε 

μολυσμένα κύτταρα. Η πρωτεΐνη RhoB έδειξε το ίδιο πρότυπο κατανομής με 

τον κυτταρικό δείκτη για το AC, TGN-38, σε HCMV-μολυσμένα κύτταρα 

(Εικόνα 5.1.1G, άνω πάνελ). Αντίθετα, η πρωτεΐνη Rab5, παρουσίασε 

περιορισμένη υποκυτταρική συσχέτιση με την AC-συγκεντρωμένη RhoB, 
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καθώς η Rab5 ήταν σχετικά διάσπαρτη στο κυτταρόπλασμα και παρουσίασε 

συσσώρευση σε μια περιοχή ευρύτερη, η οποία περιελάμβανε το AC, αλλά 

δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε αυτό (Εικόνα 5.1.1G, κάτω πάνελ). Το ίδιο 

πρότυπο υποκυταρικής εντόπισης έχει παρατηρηθεί μεταξύ διαφόρων 

δεικτών του δικτύου trans-Golgi, της πρωτεΐνης Rab5 και διαφόρων 

πρωτεϊνών που σχετίζονται με το HCMV-AC, γεγονός που επίσης 

επιβεβαιώνει την ειδικότητα που παρουσιάζει η πρωτεΐνη RhoB στην εντόπισή 

της στο AC του ιού HCMV. 

 

Εικόνα 5.1.1. Η κυτταρική πρωτεΐνη RhoB εντοπίζεται στο 
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κυτταροπλασματικό διαμέρισμα συναρμολόγησης του ιού HCMV (assembly 
complex/compartment, AC) στα μολυσμένα από τον ιό κύτταρα και τα 
πρωτεϊνικά της επίπεδα παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση κατά τη μόλυνση. 
Κύτταρα HFF υπέστησαν ψευδή (mock) μόλυνση (Α) ή μολύνθηκαν με τον ιό HCMV 
AD169 με MOI=0.5 pfu/κύτταρο. (Β και C) Η κυτταροπλασματική κατανομή της 
πρωτεΐνης RhoB σε κύτταρα μολυσμένα με τον ιό HCMV τη 2η και την 3η ημέρα μετά 
τη μόλυνση, αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκε χρώση σε κύτταρα HFF για την ιική 
πυρηνική  πρωτεΐνη  pUL44 (πράσινο) και την πρωτεΐνη RhoB (κόκκινο). Οι πυρήνες 
χρώσθηκαν με DAPI. (D και E) Κύτταρα HFF μολυσμένα με τον ιό HCMV είτε τη 2η 
ημέρα μετά τη μόλυνση είτε την 3η, μονιμοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε χρώση 
για ιικούς δείκτες του AC, τις πρωτεΐνες pp65, pUL97 και pUL32, καθώς και για την 
πρωτεΐνη RhoB. Ακολούθησε επώαση με το ειδικό αντίσωμα ποντικού συζευγμένο με 
Alexa Fluor 488  (πράσινο, ιικές πρωτεΐνες) ή το ειδικό αντίσωμα κουνελιού 
συζευγμένο με Cy3 (κόκκινο, πρωτεΐνη RhoB) και με DAPI. (F) Η κινητική της 
έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB κατά τη διάρκεια της μόλυνσης από τον ιό HCMV 
προσδιορίστηκε με ανάλυση western blot. (G) H υποκυτταρική εντόπιση της 
πρωτεΐνης RhoB (κόκκινο) σε σχέση με την κυτταροπλασματική (cytoplasmic, cyt) 
κατανομή του δείκτη του δικτύου trans-Golgi, TGN-38 (πράσινο, άνω πάνελ) και του 
δείκτη των πρώιμων ενδοσωμάτων, της πρωτεΐνης  Rab5 (πράσινο, κάτω πάνελ), 
την 3η ημέρα μετά τη μόλυνση. Στα κύτταρα πραγματοποιήθηκε επίσης χρώση για 
την ιική πυρηνική πρωτεΐνη pUL44 (πράσινο), ως κυτταρικού δείκτη της πορείας της 
μόλυνσης. (μπάρα: 10μm).   

 
 

5.1.2 Απεικόνιση του σχηματισμού του AC και της συσσώρευσης της 

πρωτεΐνης RhoB στο AC σε ζωντανά μολυσμένα κύτταρα 

Τα αποτελέσματα από τα μονιμοποιημένα κύτταρα που έδειξαν ότι ένα 

μεγάλο ποστό της πρωτεΐνης RhoB μετακινείται στο AC σε μολυσμένους από 

τον ιό HCMV ινοβλάστες, έδωσαν το ερέθισμα να μελετηθεί η δυναμική αυτού 

του φαινομένου σε ζωντανά κύτταρα. Ανθρώπινοι ινοβλάστες υπέστησαν 

ηλεκτροδιάτρηση (electroporation) με το ρετροϊκό πλασμίδιο mRFP-RhoB, το 

οποίο εκφράζει την πρωτεΐνη RhoB συνδεδεμένη με το κόκκινο φθορίζον 

μόριο mRFP (monomeric Red Fluorescent Protein) και μολύνθηκαν με τον 

ανασυνδυασμένο ιό UL32-EGFP-HCMV-TB40 που εκφράζει την συνδεόμενη 

με το καψίδιο tegument πρωτεΐνη του HCMV, pUL32, συνδεδεμένη με το 

πράσινο φθορίζον μόριο EGFP. Σήμανση με ανοσοχρυσό της πρωτεΐνης  
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EGFP και ακόλουθη μελέτη με ηλεκτρονική μικροσκοπία χρησιμοποιώντας 

τον παραπάνω ανασυνδυασμένο ιό έχει αποδείξει ότι το σήμα από την 

πρωτεΐνη EGFP αντιπροσωπεύει πραγματικά ιικά σωματίδια και δεν 

προέρχεται από πολυπεπτίδια του EGFP (Sampaio et al., 2005). Επίσης, η 

κινητική του ιού και η σωστή εντόπιση της  πρωτεΐνης pUL32 που προέρχεται 

από τα νεοσυντιθέμενα ιικά σωματίδια του UL32-EGFP-HCMV-TB40 ιού κατά 

τα τελευταία στάδια της μόλυνσης έχει αποδειχθεί επιτυχώς σε μολυσμένους 

ινοβλάστες. Μετά την ηλεκτροδιάτρηση παρατηρήθηκε πολύ μικρή 

καθυστέρηση σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο έκφρασης των ιικών πρωτεϊνών 

στα μολυσμένα κύτταρα. Πραγματοποιήθηκε time-lapse μικροσκοπία 

λαμβάνοντας διαδοχικές φωτογραφίες μολυσμένων ινοβλαστών σε 

ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού. Σε μη μολυσμένα κύτταρα που 

εξέφραζαν την πρωτεΐνη mFP-RhoB, η εξωγενής πρωτεΐνη RhoB ήταν 

διάχυτα κατανεμημένη στο κυτταρόπλασμα, με ελαφρώς πιο έντονη κατανομή 

γύρω από τον πυρήνα (Εικόνα 5.1.2Α, a). Στα μολυσμένα κύτταρα με τον 

UL32-EGFP-HCMV-TB40 ιό (MOI=5 pfu/κύτταρο) ένα μέρος τόσο της 

πρωτεΐνης mFP-RhoB όσο και της πρωτεΐνης UL32 συσσωρεύτηκαν στο AC 

σε προχωρημένο στάδιο της μόλυνσης  (Εικόνα 5.1.2A, b-d). Η υπόλοιπη 

ποσότητα της πρωτεΐνης  pUL32 παρατηρήθηκε στον πυρήνα (Εικόνα  

5.1.2A, b), ενώ και οι δύο πρωτεΐνες παρατηρήθηκαν επίσης σε όλο το 

κυτταρόπλασμα των μολυσμένων κυττάρων (Εικόνα 5.1.2A, b-d).  

Σε ινοβλάστες μολυσμένους με τον ιό HCMV, η πρωτεΐνη  RhoB 

παρουσίασε δυναμική ανακατανομή κατά τη διάρκεια της μόλυνσης 

συγκριτικά με τα μη μολυσμένα κύτταρα. Η κυτταροπλασματική συσσώρευση 

της πρωτεΐνης RhoB ήταν αρχικά πιο έντονη γύρω και δίπλα στον πυρήνα 
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(Εικόνα  5.1.2B, a). Η απαρχή του σχηματισμού του AC έγινε εμφανής δίπλα 

στον πυρήνα από την εμφάνιση μιας μικρής αλλά σταδιακά αυξανόμενης 

πράσινης εστίας που αντιπροσώπευε την ιική πρωτεΐνη pUL32 και συνεπώς 

τα νεοσυντιθέμενα ιικά σωματίδια που περιείχαν την πρωτεΐνη pUL32 (Εικόνα 

5.1.2B, a, βέλος, και b-c). Συγχρόνως, το νεοσχηματιζόμενο AC 

περιβαλλόταν από την κυτταροπλασματική συσσώρευση της πρωτεΐνης RhoB 

που σταδιακά έγινε πιο συμπαγής και σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα 

σημαντικό ποσοτό της πρωτεΐνης RhoB εντοπίστηκε μαζί με την πρωτεΐνη  

pUL32 στο ΑC του ιού HCMV (Eικόνα 5.1.2B, c-e). Παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ότι  η κατανομή της πρωτεΐνης RhoB στο AC ακολουθούσε τις 

δυναμικές μεταβολές του σχήματος του AC (Eικόνα  5.1.3A και 3B). Η 

κυτταροπλασματική εντόπιση της πρωτεΐνης RhoB ήταν αρχικά πιο έντονη 

στο AC (Eικόνα 5.1.2B, c-e), αλλά σταδιακά στα τελευταία στάδια της 

μόλυνσης η πρωτεΐνη RhoB συσσωρεύτηκε στην περιφέρεια των κυττάρων 

(Εικόνες 5.1.2B, b-e και 5.1.4).  Παρουσιάζει ιδαίτερο ενδιαφέρον ότι μετά το 

σχηματισμό του AC, ένα ποσοστό της εξωγενούς πρωτεΐνης RhoB 

απομακρύνεται από το AC και βρίσκεται στην κυτταροπλασματική περιοχή 

εκτός του AC, ενώ ένα κλάσμα της πρωτεΐνης RhoB παρέμεινε στο AC 

(Eικόνα 5.1.2C, βέλη). Επίσης, εστίες της πρωτεΐνης EGFP που 

αντιπροσώπευαν ιικά σωματίδα που περιείχαν την πρωτεΐνη pUL32 

παρατηρήθηκαν στην κυτταροπλασματική περιοχή μεταξύ του AC και της 

κυτταρικής μεμβράνης στα όψιμα στάδια της μόλυνσης. Οι κινήσεις των ιικών 

σωματιδίων σε αυτό το στάδιο της μόλυνσης έχουν παρουσιαστεί εκτενώς σε 

προηγούμενη μελέτη (Sampaio et al., 2005) και θα είχε ενδιαφέρον να 

συσχετισθεί η δυναμική κυτταροπλασματική κατανομή της πρωτεΐνης  RhoB 
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και η μετακίνηση των νεοσχηματισθέντων ιικών σωματιδίων προς την 

περιφέρεια του κυττάρου σε μια μελλοντική μελέτη.   

 

       Εικόνα 5.1.2. Η δυναμική μετάβαση της πρωτεΐνης RhoB στο ιικό AC σε 
ζωντανά κύτταρα μολυσμένα με τον ιό HCMV και η κυτταροπλασματική 
μετακίνηση της πρωτεΐνης RhoB και της πρωτεΐνης pUL32 στα όψιμα στάδια 
της μόλυνσης. (Α) Η κυτταρική κατανομή της εξωγενούς πρωτεΐνης RhoB μετά από 
διαμόλυνση με το πλασμίδιο  mRFP-RhoB σε ένα ζωντανό μη μολυσμένο κύτταρο 
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(a). Ζωντανοί ανθρώπινοι ινοβλάστες που παροδικά εξέφραζαν την πρωτεΐνη mRFP-
RhoΒ, μολύνθηκαν με τον ιό UL32-EGFP-HCMV-TB40 με MOI=5 pfu/κύτταρο και οι 
εικόνες λήφθηκαν την 5η ημέρα μετά τη μόλυνση  (b-d). (B) Ζωντανά κύτταρα HFF 
όπως παραπάνω καταγράφηκαν με μικροσκοπία time-lapse και οι εικόνες λήφθηκαν 
κάθε 6 ώρες, ξεκινώντας στις 108 ώρες μετά τη μόλυνση (hours post-infection, h.p.i.). 
Παρουσιάζονται επιλεγμένες εικόνες με διπλή σήμανση που δείχνουν τη δυναμική 
μετάβαση της πρωτεΐνης RhoB στο AC, το οποίο περιέχει την πρωτεΐνης pUL32. Το 
βέλος υποδεικνύει τη θέση του ΑC του ιού HCMV.  (C) Απεικόνιση της μετακίνησης 
της πρωτεΐνης RhoB (κόκκινο) και της πρωτεΐνης pUL32 (πράσινο) στο 
κυτταρόπλασμα ενός μεμονομένου, ζωντανού κυττάρου όμοια διαμολυσμένου και 
μολυσμένου όπως στα A και B, παραπάνω, την 6η (a), 7η (b) και 8η (c)  ημέρα μετά 
τη μόλυνση. Τα βέλη υποδεικνύουν τη θέση του AC του ιού HCMV.  (μπάρα: 10μm).        
 

 
 
 Εικόνα 5.1.3. H κατανομή της πρωτεΐνης RhoB στο AC ακολουθεί τις 
δυναμικές μεταβολές του σχήματος του AC. (A) Ζωντανά κύτταρα που εξέφραζαν 
παροδικά την πρωτεΐνη mRFP-RhoB, μολύνθηκαν με τον ιό UL32-EGFP-HCMV-
TB40 με MOI=5 pfu/κύτταρο και οι εικόνες λήφθηκαν προοδευτικά στα τελικά στάδια 
της μόλυνσης (a-c). Τα βέλη υποδεικνύουν την εντόπιση του AC. (B) Ανθρώπινοι 
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ινοβλάστες μολύνθηκαν με τον ιό  HCMV AD169 με MOI=0,5 pfu/κύτταρπο, 
μονιμοποιήθηκαν την 4η ημέρα μετά τη μόλυνση και πραγματοποιήθηκε χρώση για 
την ιική πρωτεΐνη pUL99 (πράσινο), που εντοπίζεται στο AC, την ενδογενή πρωτεΐνη  
RhoB (κόκκινο) και DAPI. Το AC σε αυτό το κύτταρο έχει σχήμα καρδιάς και τόσο η 
πρωτεΐνη pUL99 όσο και η πρωτεΐνη  RhoB παρουσιάζουν αντίστοιχη κατανομή. 
(μπάρα: 10μm). 
 
 

 
 
Εικόνα 5.1.4. Η ανακατανομή της πρωτεΐνης  RhoB από το AC προς την 
περιφέρεια του κυττάρου, σε ζωντανά μολυσμένα κύτταρα. Ζωντανοί 
ανθρώπινοι ινοβλάστες που εξέφραζαν την πρωτεΐνη mRFP-RhoB μολύνθηκαν με 
τον ιό UL32-EGFP-HCMV-TB40 με ΜΟΙ=5 pfu/κύτταρο. Πραγματοποιήθηκε 
καταγραφή των κυττάρων με τη μέθοδο της time-lapse μικροσκοπίας και λήφθηκαν 
εικόνες στις 120 (a), 126 (b) και 144 (c) ώρες μετά τη μόλυνση, αντίστοιχα. 
Παρουσιάζονται εικόνες με διπλή σήμανση που δείχνουν τη δυναμική συσσώρευση 
της πρωτεΐνης RhoB (κόκκινο) στο AC, όπου επίσης εντοπίζεται η πρωτεΐνη UL32 
(πράσινο). Επίσης είναι εμφανής η ανακατανομή της πρωτεΐνης RhoB  στην 
περιφέρεια του κυττάρου (βέλη). (μπάρα: 20μm). 
 

 

5.1.3 Η εντόπιση της πρωτεΐνης RhoB και η οργάνωση της ακτίνης 

στις κυτταρικές προσεκβολές στα όψιμα στάδια της μόλυνσης του ιού 

HCMV  

Tα πειράματα παρατήρησης ζωντανών κυττάρων στο μικροσκόπιο 

φθορισμού αποκάλυψαν ότι υπάρχει δυναμική ανακατανομή της πρωτεΐνης 
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RhoB κατά τη διάρκεια της μόλυνσης. Η παρατήρηση μεμονωμένων 

μολυσμένων κυττάρων για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα κατέδειξε ότι 

την αρχική έντονη περιπυρηνική συσσώρευση της πρωτεΐνης RhoB 

διαδέχθηκε η συσσώρευσή της στο AC δίπλα στον πυρήνα και ακολούθως η 

μετακίνησή της στο κυτταρόπλασμα προς την περιφέρεια του κυττάρου, 

φθάνοντας τελικά στις κυτταρικές προσεκβολές, στα τελικά στάδια της 

μόλυνσης. 

Ινοβλάστες που μολύνθηκαν με τον ανασυνδυασμένο ιό UL32-EGFP-

HCMV-TB40 και που παροδικά υπερέκφραζαν την πρωτεΐνη mRFP-RhoB 

σχημάτιζαν εντυπωσιακές κυτταρικές προσεκβολές στα τελικά στάδια της 

μόλυνσης, οι οποίες συχνά παρουσίαζαν διακλαδώσεις (Εικόνα 5.1.5Α). Η 

εξωγενής πρωτεΐνη mRFP-RhoB, εκτός από το AC, εντοπιζόταν επίσης στα 

άκρα των κυτταρικών προσεκβολών, ενώ τα νέα ιικά σωματίδια που περιείχαν 

την πρωτεΐνη pUL32-EGFP επίσης παρατηρήθηκαν στις προσεκβολές, αν και 

μετά από λεπτομερη παρατήρηση δεν υπήρχε πάντα ταύτιση στην εντόπισή 

τους με την κατανομή της  πρωτεΐνης RhoB.  

Η ανάλυση των ζωντανών κυττάρων έδειξε ότι οι προσεκβολές στα 

μολυσμένα κύτταρα δεν σχηματίσθηκαν λόγω παθητικής μεταβολής στα 

κύτταρα, αλλά δημιουργήθηκαν με ενεργό τρόπο κατά τη διάρκεια της 

μόλυνσης. Αντίθετα, σε ζωντανά μη μολυσμένα κύτταρα η πρωτεΐνη mRFP-

RhoΒ παρουσίασε σχετικά ομοιόμορφη κατανομή στο κυτταρόπλασμα, 

ελαφρώς πιο έντονη γύρω από τον πυρήνα (Εικόνα 5.1.2Αa). Αυτό το 

πρότυπο κατανομής παρέμεινε σταθερό στα ψευδώς (mock) μολυσμένα 

κύτταρα ακόμη και μετά από περιόδους επώασης μεγαλύτερες από το 

χρονικό διάστημα παρατήρησης των αντίστοιχων μολυσμένων κυττάρων 
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(Εικόνα 5.1.6), επιβεβαιώνοντας ότι η πρωτεΐνη RhoB μετακινείται με ειδικό 

τρόπο στα άκρα των κυτταρικών προσεκβολών λόγω της μόλυνσης από τον 

HCMV, στα τελικά στάδια της μόλυνσης. Το γεγονός ότι η μόλυνση από τον 

HCMV προκαλεί τη συσσώρευση της πρωτεΐνης mRFP-RhoB στις κυτταρικές 

προσεκβολές επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με τον ιό HCMV αγρίου τύπου 

(δεδομένα που δεν παρουσιάζονται). 

Παρόμοια εντόπιση και της ενδογενούς πρωτεΐνης RhoB στις κυτταρικές 

προσεκβολές παρατηρήθηκε σε κύτταρα μολυσμένα με τον ιό  UL32-EGFP-

HCMV-TB40 (Εικόνα 5.1.5Β). Αυτές οι προσεκβολές συχνά περιείχαν 

αθροίσεις της πρωτεΐνης pUL32-EGFP που αντιπροσώπευαν καψίδια του ιού 

HCMV. Παρατηρήθηκε ότι κάποιες φορές τόσο η ενδογενής πρωτεΐνη RhoB 

όσο και τα σημασμένα με τη pUL32-EGFP πρωτεΐνη ιοσωμάτια είχαν όμοια 

κατανομή στις κυτταρικές προσεκβολές (Εικόνα 5.1.5B, βέλη). Σε μη πλήρεις 

(non confluent) κυτταροκαλλιέργειες ινοβλαστών, αυτές οι κυτταρικές 

προσεκβολές δημιουργούσαν στενές συνδέσεις μεταξύ γειτονικών κυττάρων 

(Εικόνα 5.1.5C, μεγένθυση). 
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Εικόνα 5.1.5. Η πρωτεΐνη RhoB εντοπίζεται στις κυτταρικές προσεκβολές στα 
τελικά στάδια της μόλυνσης από τον ιό HCMV. (A) Ζωντανά κύτταρα HFF που 
εξέφραζαν την πρωτεΐνη mRFP-RhoB, μολύνθηκαν με τον ιό UL32-EGFP-HCMV-
TB40 με MOI=5 pfu/ κύτταρο. Οι εικόνες λήφθηκαν με μικροσκοπία time-lapse 11 
ημέρες μετά τη μόλυνση. (Β) Εντυπωσιακή εντόπιση της ενδογενούς πρωτεΐνης 
RhoB στα άκρα των κυτταρικών προσεκβολών (βέλη) που επίσης περιείχαν 
ιοσωμάτια σημασμένα με την πρωτεΐνη  pUL32-EGFP, σε πολύ προχωρημένο 
στάδιο της ιικής μόλυνσης. (C) Η ενδογενής κατανομή της πρωτεΐνης RhoB 
απεικονίσθηκε σε μονιμοποιημένα κύτταρα με έμμεσο ανοσοφθορισμό. Η μεγένθυση 
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απεικονίζει τις στενές συνδέσεις μεταξύ των μολυσμένων με τον ιό UL32-EGFP-
HCMV-TB40 κυττάρων, σε μη πλήρεις κυτταροκαλλιέργειες. Οι πυρήνες χρώσθηκαν 
με DAPI. (μπάρα: 10μm).         
 
 

 
 
Εικόνα 5.1.6. H κατανομή της πρωτεΐνης mRFP-RhoB σε κύτταρα που είχαν 
υποστεί ψευδή μόλυνση (mock μόλυνση), μετά από παρατεταμένη περίοδο 
επώασης. Κύτταρα HFF διαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο που εκφράζει την πρωτεΐνη  
mRFP-RhoB και παρακολουθήθηκε η κατανομή της  πρωτεΐνης  mRFP-RhoB   για 
περίπου 20 ημέρες με τη διαμόλυνση, με τη μέθοδο της time-lapse μικροσκοπίας 
(μπάρα: 20μm).  

 

Πραγματοποιώντας χρώση όμοια μολυσμένων κυττάρων με ροδαμίνη-

φαλλοϊδίνη παρατηρήθηκε ότι συγκριτικά με τα ψευδώς (mock) μολυσμένα 

κύτταρα (Εικόνα 5.1.7a), τα μολυσμένα κύτταρα σχημάτιζαν πιο ευρείς 

κυτταρικές προσεκβολές που περιείχαν επιμηκυσμένα ινίδια stress μαζί με τα 

απελευθερούμενα pUL32-EGFP σημασμένα ιοσωμάτια (Εικόνα 5.1.7, b-g). 

Λεπτομερής ανάλυση  των εικόνων κατέδειξε ότι τα ινίδια stress εντοπίζονταν 

αποκλειστικά στις πλευρές κάθε κυτταρικής προσεκβολής, ενώ ο φλοιός της 

ακτίνης ήταν κατεστραμμένος στα άκρα των κυτταρικών προσεκβολών και η 

ακτίνη ήταν τοπικά αναδιοργανωμένη στα σημεία εξόδου του ιού, 

σχηματίζοντας ένα τυφλό άκρο (Εικόνα 5.1.7, μεγένθυση e-g).  Συνεπώς, ο 
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σχηματισμός των προαναφερθέντων κυτταρικών προσεκβολών που 

περιέχουν ακτίνη σε συνδυασμό με τη δυναμική μετακίνηση της πρωτεΐνης 

RhoB και των σημασμένων με την πρωτεΐνη  pUL32-GFP ιοσωματίων στις 

προσεκβολές, υποννοεί ένα πιθανό ρόλο στην ενίσχυση της ενδοκυττάριας ή 

διακυττάριας ιικής διασποράς, ένα φαινόμενο που παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να μελετηθεί μελλοντικά με πιο λεπτομερή πειράματα. 

 

 

Εικόνα 5.1.7. Οι κυτταρικές προσεκβολές περιείχαν επιμηκυσμένα ινίδια 
stress και περιέκλειαν αθροίσεις νέων ιοσωματίων στα τελικά στάδια της 
μόλυνσης του ιού HCMV. Κύτταρα HFF υπέστησαν ψευδή (mock) μόλυνση (a) είτε 
μολύνθηκαν με τον ιό UL32-EGFP-HCMV-TB40 με MOI=5 pfu/ κύτταρο και 
μονιμοποιήθηκαν την 8η ημέρα μετά τη μόλυνση (b-d). Τα ινίδια ακτίνης χρώσθηκαν 
με ροδαμίνη-φαλλοϊδίνη και οι πυρήνες με DAPI. Οι μεγενθύσεις (e-g) δείχνουν με 
λεπτομέρεια τα ινίδια ακτίνης που σχηματίζονται και περιβάλλουν τα σημασμένα με 
την  πρωτεΐνη  pUL32-EGFP ιοσωμάτια.  (μπάρα: 10μm). 
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5.1.4 H πρωτεΐνη RhoB εντοπίζεται στο AC απουσία των όψιμων 

ιικών πρωτεϊνών από το AC και επηρεάζει τη συσσώρευσή τους στο AC 

 

H δυναμική μετακίνηση της πρωτεΐνης RhoB στο AC του ιού HCMV εγείρει 

το ερώτημα εάν η πρωτεΐνη RhoB καθοδηγεί τις ιικές πρωτεΐνες στο AC ή εάν 

οι ιικές πρωτεΐνες που σχηματίζουν το AC προσελκύουν την πρωτεΐνη RhoB 

στο AC. Προκειμένου να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, κύτταρα HFF 

μολύνθηκαν είτε με τον ιό  HCMV AD169 είτε χωρίς τον ιό (mock) και είτε 

δέχθηκαν την επίδραση του αντι-HCMV φαρμάκου γκανσικλοβίρη (GCV), το 

οποίο αναστέλλει τη σύνθεση του ιικού DNA, ή του διαλύτη του φαρμάκου. Τα 

κύτταρα μονιμοποιήθηκαν την 4η ημέρα μετά τη μόλυνση και 

πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός για τους ιικούς δείκτες του AC, τις 

πρωτεΐνες  pp65 και pUL32, καθώς και για την πρωτεΐνη RhoB (Εικόνα 

5.1.8). Η παρουσία της γκανσικλοβίρης δεν επηρέασε την κατανομή της 

ενδογενούς πρωτεΐνης RhoB στα μη μολυσμένα κύτταρα (Εικόνα 5.1.8, b-c 

και k-l).   

Η ανάλυση με ανοσοφθορισμό κατέδειξε ότι παρά την αποτυχία στη 

συσσώρευση των παραπάνω ιικών πρωτεϊνών και προφανώς και άλλων 

ιικών πρωτεϊνών στο AC και τον μη σχηματισμό ενός τυπικού AC που να 

περιέχει ιικές πρωτεΐνες στα κύτταρα υπό την επίδραση της γκανσικλοβίρης, 

(Εικόνα 5.1.8g και p), η πρωτεΐνη RhoB διατήρησε την ικανότητα μετακίνησης 

στην κυτταροπλασματική περιοχή δίπλα από τον πυρήνα, σε μια σφαιρική 

δομή που προφανώς αντιστοιχεί στο AC (Εικόνα 5.1.8h και q). Συνεπώς, στα 

μολυσμένα κύτταρα η πρωτεΐνη RhoB μετακινείται στο AC, ανεξάρτητα από 

την παρουσία ή την απουσία του αντιιικού φαρμάκου γκανσικλοβίρη και 
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ανεξάρτητα από την παρουσία (Εικόνα 5.1.8, d-f και m-o) ή απουσία (Εικόνα 

5.1.8, g-i και p-r) των ιικών πρωτεϊνών του AC, στο ΑC. 

 

Εικόνα 5.1.8. Σε κύτταρα μολυσμένα με τον ιό HCMV, η πρωτεΐνη RhoB 
εντοπίζεται στο AC απουσία των όψιμων ιικών πρωτεϊνών από το AC. Κύτταρα 
HFF υπέστησαν ψευδή (mock) μόλυνση, καθώς και την επίδραση της 
γκανσικλοβίρης (GCV,  a-c και j-l) ή μολύνθηκαν με τον ιό HCMV και υπέστησαν την 
επίδραση του διαλύτη του φαρμάκου (d-f and m-o) ή της γκανσικλοβίρης (g-i and p-
r). Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν την 4η ημέρα μετά τη μόλυνση και 
πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός για τους ιικούς δείκτες του AC, τις πρωτεΐνες 
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pp65 και pUL32 (πράσινο), καθώς και για την πρωτεΐνη RhoB (κόκκινο). Οι πυρήνες 
χρώσθηκαν με DAPI. (μπάρα: 25μm). 

 

 

Προκειμένου να εξετασθεί το αντίστροφο σενάριο, κύτταρα HFF 

διαμολύνθηκαν (transduction) με το επαγώμενο με δοξυκυκλίνη (+Dox) 

λεντιικό πλασμίδιο, TRIPZshRhoB, το οποίο στοχεύει την πρωτεΐνη RhoB και 

ακολούθως επιμολύνθηκαν με τον ιό UL32-EGFP-HCMV-TB40. Ένα 

επαγώμενο από δοξυκυκλίνη λεντιικό πλασμίδιο μη στοχεύον (scrambled), το 

TRIPZshscr, επίσης χρησιμοποιήθηκε, χρησιμεύοντας ως αρνητικό shRNA 

πλασμίδιο ελέγχου.   Αν και η shRNA κασέτα, που επαγώμενα εκφράζεται 

από το λεντιικό TRIPZshRhoB πλασμίδιο, μείωσε αποτελεσματικά τα επίπεδα 

της πρωτεΐνης RhoB, όπως έδειξε ανάλυση με western blot ολικών 

κυτταρικών εκχυλισμάτων, η μικροσκοπία ανοσοφθορισμού κατέδειξε ότι 

μεμονωμένα κύτταρα μπορούσαν να εκφράσουν υπολειπόμενη πρωτεΐνη 

RhoB, η οποία εντοπιζόταν στο AC κατά τη μόλυνση (δεδομένα που δεν 

παρουσιάζονται). Προφανώς, μετά την ατελή σίγηση  της έκφρασης της 

πρωτεΐνης RhoB η υπολειπόμενη πρωτεΐνη διατηρεί την ικανότητα 

μετακίνησης και συσσώρευσης στο ΑC. Όταν η έκφραση της πρωτεΐνης RhoB 

ελαττώθηκε μετά την επαγώμενη με δοξυκυκλίνη (+Dox) έκφραση του shRNA, 

παρατηρήθηκαν κύτταρα στα οποία η πρωτεΐνη pUL32-EGFP δεν εντοπζόταν 

στο AC ή κύτταρα στα οποία η άθροιση της πρωτεΐνης pUL32-EGFP στο AC 

επηρεάστηκε 5 ημέρες μετά τη μόλυνση (Εικόνα 5.1.9A, άνω πάνελ), ενώ 

στην ίδια χρονική στιγμή, κύτταρα χωρίς την επαγωγή της δοξυκυκλίνης (-

Dox) (Εικόνα 5.1.9Α, μεσαίο πάνελ) ή κύτταρα που εξέφραζαν το shscr 

πλασμίδιο ελέγχου (Εικόνα 5.1.9Α, κάτω πάνελ) είχαν ένα τυπικό AC, 
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επιβεβαιώνοντας την ειδικότητα του φαινομένου στα κύτταρα με μειωμένη 

έκφραση της πρωτεΐνης RhoB.  

 

Εικόνα 5.1.9. Η άθροιση πολλών ιικών πρωτεϊνών στο AC φαίνεται να 
επηρεάζεται στα κύτταρα που έχουν μειωμένη έκφραση της πρωτεΐνης RhoB. 
Κύτταρα HFF διαμολύνθηκαν με το λεντιικό πλασμίδιο, TRIPZshRhoB, και η 
έκφραση της κασέτας του shRNA έναντι της  πρωτεΐνης RhoB είτε επάχθηκε με τη 
χρήση δοξυκυκλίνης (+Dox) είτε δεν επάχθηκε  (-Dox). Το μη στοχεύον shRNA 
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TRIPZ λεντιικό πλασμίδιο (TRIPZshscr) χρησιμοποιήθηκε ως πλασμίδιο αρνητικού 
ελέγχου. Τα κύτταρα στα οποία επάχθηκε με δοξυξυκλίνη η έκφραση των μορίων 
TRIPZshRNA εκδήλωναν κόκκινο φθορισμό. Tα κύτταρα που διαμολύνθηκαν με τα 
λεντιικά πλασμίδια και υπέστησαν την επίδραση της δοξυκυκλίνης, καθώς και τα 
αντίστοιχα κύτταρα ελέγχου που είχαν διαμολυνθεί (transduction) χωρίς όμως την 
επίδραση της δοξυκυκλίνης, μολύνθηκαν  με τον ιό UL32-EGFP-HCMV-TB40, με 
ΜΟΙ=5 pfu/κύτταρο και οι εικόνες λήφθηκαν 5 ημέρες μετά τη μόλυνση (Α) ή 
μολύνθηκαν με τον ιό HCMV AD 169 με MOI=0,5 pfu/ κύτταρο και 
πραγματοποιήθηκε χρώση για την πρωτεΐνη pp65 (B) ή την πρωτεΐνη  pUL97 (C), 
την 5η ημέρα μετά τη μόλυνση. Τα βέλη δείχνουν την εντόπιση του AC. Οι πυρήνες 
στα μονιμοποιημένα κύτταρα χρώσθηκαν με  DAPI. (μπάρα: 10μm).   

 

 

Παρόμοια αποτελέσματα υπήρξαν όταν σε κύτταρα που ειχαν διαμολυνθεί 

με τα παραπάνω λεντιικά πλασμίδια, πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός για 

την πρωτεΐνη pp65 (Εικόνα 5.1.9Β) ή την πρωτεΐνη pUL97 (Eικόνα 5.1.9C), 5 

ημέρες μετά τη μόλυνση με τον ιό  HCMV AD169. Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πρωτεΐνη RhoB όχι μόνο 

εντοπίζεται στο AC, αλλά είναι πολύ πιθανόν να είναι ένα πολύ σημαντικό 

στοιχείο του AC που μάλλον συνεισφέρει στο σχηματισμό του. 

 
 
 
5.1.5 Μείωση της έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση του τίτλου του παραγώμενου ιού  

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η συνολική επίδραση της πρωτεΐνης RhoB 

στον τίτλο του παραγώμενου ιού, χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση με τη 

χρήση shRNA που περιγράφτηκε παραπάνω. Κύτταρα HFF αρχικά 

διαμολύνθηκαν είτε με το επαγώμενο με δοξυκυκλίνη πλασμίδιο, 

TRIPZshRhoB, προκειμένου να κατασταλεί η έκφραση της  πρωτεΐνης RhoB, 

ή με πλασμίδια ελέγχου [άδειο πλασμίδιο (empty vector, EV) ή μη στοχεύον 
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shRNA πλασμίδιο (shscr) παρουσία ή απουσία δοξυκυκλίνης]. Ακολούθησε 

μόλυνση με τον ιό HCMV AD169. Τα υπερκείμενα από όλα τα μολυσμένα με 

τον ιό  HCMV AD169 κύτταρα συλλέχθηκαν 5 ημέρες μετά τη μόλυνση και 

τιτλοποιήθηκαν σε νέα κύτταρα HFF με τη μέθοδου ανοσοφθορισμού της IE1 

πρωτεΐνης του ιού, συνδυάζοντας δυο προσεγγίσεις που έχουν περιγραφεί 

στη βιβιογραφία (Lorz et al., 2006; Woodhall et al., 2006).  Το ποσοστό των 

IE1-θετικών κυττάρων ήταν στατιστικά σημαντικά μειωμένο στα νέα κύτταρα 

HFF που μολύνθηκαν με τα υπερκείμενα από τα κύτταρα που παρουσίαζαν 

μειωμένη έκφραση της πρωτεΐνης RhoB, συγκριτικά με τα νέα κύτταρα HFF 

που μολύνθηκαν με τα υπερκείμενα από τα κύτταρα ελέγχου στα οποία η 

έκφραση του shRNA έναντι της  πρωτεΐνης RhoB δεν είχε επαχθεί (Εικόνα 

5.1.10A και B). Μια παρόμοια στατιστικά σημαντική μείωση στον αριθμό των 

IE1-θετικών κυττάρων που προέρχονταν από τα κύτταρα με τη μειωμένη 

έκφραση της  πρωτεΐνης RhoB ήταν εμφανής όταν συγκρίθηκαν με τα ΙΕ1-

θετικά κύτταρα που αντιστοιχούσαν στα μολυσμένα με τον ιό HCMV κύτταρα 

που ειχαν διαμολυνθεί είτε με το άδειο πλασμίδιο EV είτε με το μη στοχεύον 

shscr πλασμίδιο, απουσία ή παρουσία δοξυκυκλίνης (Εικόνα 5.1.10Β). 

Συνεπώς, η μείωση στην έκφραση της πρωτεΐνης RhoB συνεπάγεται 

σημαντική μείωση στον ιικό τίτλο, καταδεικνύοντας ότι η πρωτεΐνη RhoB 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή του ιού HCMV. 
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Εικόνα 5.1.10. Η ελάττωση στην έκφραση της πρωτεΐνης RhoB έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του παραγώμενου ιού. (Α) Κύτταρα HFF αρχικά 
διαμολύνθηκαν είτε με το επαγώμενο με δοξυκυκλίνη λεντιικό πλασμίδιο 
TRIPZshRhoB, είτε με τα πλασμίδια ελέγχου [άδειο πλασμίδιο, empty vector (EV) ή 
μη στοχεύον shRNA πλασμίδιο (shscr)], παρουσία ή απουσία δοξυκυκλίνης. Τα 
κύτταρα που είχαν διαμολυνθεί  στη συνέχεια μολύνθηκαν με τον ιό HCMV AD169 με 
ΜΟΙ=0,5 pfu/κύτταρο. Τα υπερκείμενα από όλα τα κύτταρα που είχαν διαμολυνθεί με 
τους λεντιούς και είχαν μολυνθεί με τον ιό HCMV, συλλέχθηκαν την 5η ημέρα μετά τη 
μόλυνση, νέα κύτταρα HFF μολύνθηκαν με αυτά τα υπερκείμενα, και 24 ώρες 



170 
 

 
 

αργότερα τα νέα αυτά κύτταρα μονιμοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε χρώση για 
την ιική πρωτεΐνη ΙΕ1. Οι πυρήνες των κυττάρων χρώσθηκαν με DAPI. (μπάρα: 
1μm). (B) Η έκφραση της πρωτεΐνης ΙΕ1 στα νέα κύτταρα HFF που περιγράφηκαν 
στο (Α) αναλύθηκε μετρώντας αντιπροσωπευτικά πεδία στο μικροσκόπιο. Κατ' 
ελάχιστον μετρήθηκαν 500 κύτταρα για κάθε πλασμίδιο από κάθε ένα από 3 
ανεξάρτητα πειράματα. Το ποσοστό % των IE1 θετικών κυττάρων υπολογίστηκε και 
πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με τη μέθοδο One-Way Anova. Erros bars, 
S.D. Γενομικό και ιικό DNA και ολικά πρωτεϊνικά εκχυλίσματα εξετάστηκαν με τη 
μέθοδο της ποσοτικής αντίδρασης πολυμεράσης qPCR (C) και με την ανάλυση 
western blotting, χρησιμοποιώντας τα αντισώματα που υποδεικνύονται (D) σε 
κύτταρα που είχαν υποστεί διαμόλυνση και μόλυνση όπως στο (A).     

 

Η παρατηρούμενη μείωση στον ιικό τίτλο θα μπορούσε να είναι απότοκος 

κωλύμματος στην είσοδο του ιού, ως συνέπεια της μειωμένης έκφρασης της 

πρωτεΐνης RhoB. Προκειμένου  να διερευνηθεί αυτό το ενδεχόμενο, κύτταρα 

HFF που είχαν διαμολυνθεί με το μη στοχεύον shRNA  πλασμίδιο ή με το 

TRIPZshRhoB πλασμίδιο παρουσία ή απουσία δοξυκυκλίνης, μολύνθηκαν με 

τον αγρίου τύπου ιό  HCMV και ο ιός που προσροφήθηκε από τα κύτταρα 

εκτιμήθηκε 6 ώρες μετά τη μόλυνση. Με ανάλυση αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-Time PCR) αποκαλύφθηκε ότι ο 

αριθμός των ιικών γονιδιωμάτων που είχαν μολύνει τα κύτταρα ήταν 

παρόμοιος, ανεξάρτητα από τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB 

(Εικόνα 5.1.10C), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματική είσοδο του ιού στα 

κύτταρα που είχαν μειωμένα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB.    

Η μείωση στον παραγώμενο ιικό τίτλο δεν οφειλόταν σε αναστολή της 

σύνθεσης των ιικών πρωτεϊνών, όπως έδειξε η ανάλυση western blot των 

ιικών πρωτεϊνών IE1, pUL44 και pUL97. Ανεξάρτητα από τα επίπεδα 

έκφρασης τηε ενδογενούς πρωτεΐνης RhoB (μειωμένα ή φυσιολογικά), η 

έκφραση των παραπάνω ιικών πρωτεϊνών, που αντιπροσωπεύουν την 
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έκφραση των άμεσα-πρώιμων, πρώιμων και όψιμων ιικών γονιδίων, 

αντίστοιχα, δεν επηρεάστηκε (Εικόνα 5.1.10D).  

 
 
5.1.6 Αναδιοργάνωση της ακτίνης στο AC σε κύτταρα μολυσμένα με 

τον ιό HCMV 
 
Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι η πρωτεΐνη RhoB ρυθμίζει τη δομή 

των ινιδίων ακτίνης. Οι φυσιολογικοί ανθρώπινοι ινοβλάστες έχουν ένα αρκετά 

εντυπωσιακό δίκτυο ακτίνης. Μελετήθηκε η επίδραση της πρωτεΐνης RhoB 

στον κυτταροσκελετό διαμολύνοντας κύτταρα HFF με το λεντιικό πλασμίδιο  

TRIPZshRhoB. Στα κύτταρα με μειωμένη έκφραση της πρωτεΐνη RhoB 

παρατηρήθηκε έντονη τροποποίηση των ινιδίων stress και συγκεκριμένα 

συγκριτικά με την παράλληλη διάταξη που παρατηρείται σε φυσιολογικούς 

ινοβλάστες (Εικόνα 5.1.7a), παρατηρήθηκε μια διαφορετική διάταξη στην 

οποία μια υποομάδα ινιδίων απέκτησε κάθετη κατεύθυνση προς τον κύριο 

άξονα των υπόλοιπων ινιδίων (Εικόνα 5.1.11). H οργάνωση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης δεν επηρεάστηκε στους ινοβλάστες που 

διαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο ελέγχου TRIPZshscr (Εικόνα 5.1.11B), 

επιβεβαιώνοντας ότι η έντονη μεταβολή στην οργάνωση του δικτύου της 

ακτίνης στα κύτταρα που διαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο TRIPZshRhoB  

οφειλόταν ειδικά στη μείωση της έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB. 

Σε αντίθεση με την καλοσχηματισμένη δομή του κυτταροσκελετού της 

ακτίνης στους ψευδώς (mock) μολυσμένους ινοβλάστες (Εικόνα 5.1.7a), 

σύντομα μετά τη μόλυνση από τον ιό HCMV, τα ινίδια της ακτίνης 

διαταράσσονται και αυτό έχει αναφερθεί ότι ενισχύει τη μετακίνηση των 

εισερχόμενων ιοσωματίων στον πυρήνα του κυττάρου ξενιστή και συνεπώς 
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είναι προς όφελος του ιού. Όμως, στα τελικά στάδια της μόλυνσης του ιού 

HCMV, o κυτταροσκελετός της ακτίνης δεν έχει μελετηθεί λεπτομερώς μέχρι 

σήμερα. Για το σκοπό αυτό, κύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον αγρίου τύπου ιό  

HCMV και πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός για την κυτταροπλασματική  

πρωτεΐνη RhoB, καθώς και για την ακτίνη, χρησιμοποιώντας ροδαμίνη-

φαλλοϊδίνη. Επιπροσθέτως, τα μεγάλα κέντρα αντιγραφής που 

σχηματίσθηκαν στους πυρήνες των κυττάρων και περιείχαν την ιική  πρωτεΐνη 

pUL44, χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες προχωρημένης ιικής μόλυνσης. Η 

καταστρεπτική επίδραση του ιού στον κυτταροσκελετό της ακτίνης ήταν 

εμφανής ακόμη και 2 ημέρες μετά τη μόλυνση, οπότε τα μολυσμένα κύτταρα 

είχαν σχηματισμένα λιγότερα ινίδια του stress συγκριτικά με τα αντίστοιχα 

ψευδώς (mock) μολυσμένα κύτταρα (Εικόνα 5.1.12). Όμως, από την 3η 

ημέρα μετά τη μόλυνση παρατηρήθηκε προοδευτική ανασυγκρότηση των 

ινιδίων της ακτίνης, η οποία διήρκησε και τις επόμενες ημέρες και εντοπιζόταν 

κυρίως στην περιοχή του AC. Συγκεκριμένα, νεοσχηματισθέντα ινίδια ακτίνης 

σχηματίσθηκαν, τα οποία ήταν αρχικά σχετικά κοντά και προοδευτικά 

μακρύτερα και με διακλαδώσεις και τα οποία φάνηκε να εξορμούνται δίπλα 

από τον πυρήνα, πιθανότατα απο το κέντρο του AC. Συνεπώς, ο σχηματισμός 

του AC του ιού HCMV φαίνεται να πυροδοτεί την αναδιοργάνωση των ινιδίων 

της ακτίνης στο κύτταρο ξενιστή, πιθανότατα διευκολύνοντας τη 

συναρμολόγηση του ιού και ενδεχομένως τα επακόλουθα βήματα της 

μετακίνησης του ιού και/ ή της εξόδου του από το κύτταρο. Παρουσιάζει 

επίσης ενδιαφέρον ότι παρουσία του αντιικού φαρμάκου γκανσικλοβίρη που 

αποτρέπει την άθροιση των ιικών πρωτεϊνών στο AC αλλά δεν επηρεάζει την 
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άθροιση της πρωτεΐνης RhoΒ, φαίνεται να παρατηρείται αναδιοργάνωση-

άθροιση ακτίνης στο AC (δεδομένα που δεν παρουσιάζονται). 

 
 

 
Εικόνα 5.1.11. Η επίδραση της μειωμένης έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB 
στον κυτταροσκελετό της ακτίνης. Κύτταρα HFF διαμολύνθηκαν είτε με το λεντιικό 
πλασμίδιο TRIPZshRhoB (A) είτε με το πλασμίδιο ελέγχου TRIPZshscr (Β) και 
ακολούθως είτε υπέστησαν την επίδραση της δοξυξυκλίνης (doxycycline, +Dox) είτε 
όχι (-Dox). Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε χρώση για την 
ακτίνη με φαλλοϊδίνη σημασμένη με το φθορίζον μόριο FITC. Οι πυρήνες χρώσθηκαν 
με DAPI. (μπάρα: 10μm).  
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Εικόνα 5.1.12. Η αναδιοργάνωση της ακτίνης στην περιοχή του ΑC στα 

μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα. Ανθρώπινοι ινοβλάστες μολύνθηκαν με τον 
ιό HCMV AD169 με MOI=0,5 pfu/κύτταρο. Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν τα χρονικά 
σημεία που υποδεικνύονται μετά τη μόλυνση και πραγματοποιήθηκε χρώση για την 
ιική πρωτεΐνη pUL44 (πυρήνας) και την πρωτεΐνη RhoB (κυτταρόπλασμα). Τα ινίδια 
ακτίνης απεικονίστηκαν με έμμεσο ανοσοφθορισμό, χρησιμοποιώντας ροδαμίνη- 
φαλλοϊδίνη. Οι πυρήνες χρώσθηκαν με DAPI. (μπάρα: 10μm). 
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 5.1.7 Η αποδιάταξη των ινιδίων ακτίνης δεν οδηγεί στη διάχυση του 

AC, αλλά έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση τη μείωση του τίτλου του 

παραγώμενου ιού  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η  πρωτεΐνη RhoB μπορεί να επηρεάσει τη 

διάταξη της ακτίνης στου ινοβλάστες και ότι τα ινίδια ακτίνης 

επαναδιοργανώνονται στο AC των μολυσμένων κυττάρων και στις κυτταρικές 

προσεκβολές στα προχωρημένα στάδια της μόλυνσης, εξετάστηκε εάν η 

ελάττωση του  ιικού τίτλου μετά τη μείωση της έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB 

μπορεί να συσχετιστεί με μεταβολές στην οργάνωση των ινιδίων τη ακτίνης 

που προκαλούνται από τη μείωση της έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB. 

Κύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV AD169 και την 5η ημέρα μετά τη 

μόλυνση, το θρεπτικό αφαιρέθηκε, φρέσκο θρεπτικό προστέθηκε και τα 

κύτταρα υπέστησαν για 1 ώρα την επίδραση της κυτοχαλασίνης Β 

(Cytochalasin B), μιας ουσίας με ισχυρή αποδιατακτική δράση στα ινίδια της 

ακτίνης (προκαλεί βράχυνση των ινιδίων) (Theodoropoulos et al., 1994). 

Ανάλυση ανοσοφθορισμού κατέδειξε ότι παρά την αποδιοργάνωση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης μετά την ωριαία επίδραση της κυτοχαλασίνης Β, 

το ιικό AC δεν διαλύθηκε, όπως φαίνεται από την παραμονή τόσο της της 

πρωτεΐνης RhoB όσο και της πρωτεΐνης pp65 σε αυτό το χαρακτηριστικό 

διαμέρισμα (Εικόνα 5.1.13Α, b,c και e). Σε αντίθεση, η καταστροφή του 

δικτύου των μικροσωληνίσκων με τη χρήση νοκοδαζόλης για 1 ώρα επηρέασε 

δραματικά την άθροιση της  της πρωτεΐνης RhoB στο AC (Εικόνα 5.1.13Α, f) 

και συγκεριμένα προκάλεσε τη διασπορά της, επιβεβαιώνοντας ότι η 

ακεραιότητα του δικτύου των μικροσωληνίσκων είναι κριτικής σημασίας για τη 
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διατήρηση του AC και ότι η  πρωτεΐνη RhoB είναι ένα συστατικό αυτού του 

ιικού διαμερίσματος.  

 

Εικόνα 5.1.13. Η αποδιάταξη των ινιδίων της ακτίνης δεν προκαλεί δραματική 
διάλυση του ιικού AC αλλά μειώνει τον τίτλο του παραγώμενο ιού. (A) 
Ινοβλάστες μολυσμένοι με τον ιό HCMV AD169 την 5η ημέρα μετά τη μόλυνση, 
υπέστησαν την επίδραση είτε της Κυτοχαλασίνης Β (Cytochalasin B, CytoB, b,c,e) 
είτε της νοκοδαζόλης (nocodazol, Noc, f) είτε του αντίστοιχου οργανικού διαλύτη (a, 
d) για 1 ώρα. Τα κύτταρα στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε 
χρώση για την πρωτεΐνη RhoB (a,b,d,e,f), την πρωτεΐνη pp65 (c) και την α-
τουμπουλίνη (d-f). Στα ινίδια της ακτίνης πραγματοποιήθηκε χρώση με  σημασμένη 
με το φθορίζον μόριο FITC φαλλοϊδίνη (a-c). Οι πυρήνες χρώσθηκαν με DAPI. 
(μπάρα: 10μm). (B) Τα υπερκείμενα που συλλέχθηκαν από τα παραπάνω κύτταρα 
που είχαν υποστεί την επίδραση της κυτοχαλασίνης Β καθώς και από τα αντίστοιχα 
κύτταρα ελέγχου, ποσοτικοποιήθηκαν σε νέα κύτταρα HFF με τη μέθοδο του 
ανοσοφθορισμού της πρωτεΐνης IE1, μετρώντας αντιπροσωπευτικά πεδία στο 
μικροσκόπιο και εξετάζοντας περισσότερα από 500 κύτταρα σε κάθε πείραμα από 3 
ανεξάρτητα πειράματα. Το ποσοστό των ΙΕ1- θετικών κυττάρων ποσοτικοποιήθηκε 
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και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με τη μέθοδο   One-Way Anova. Error 
bars, S.D.  

 

Η τιτλοποίηση των υπερκείμενων από τα παραπάνω κύτταρα που 

υπέστησαν την επίδραση της κυτοχαλασίνης Β πραγματοποιήθηκε με τη 

μέθοδο του ανοσοφθορισμού της ΙΕ1 πρωτεΐνης, όπως περιγράφηκε 

παραπάνω, και παρατηρηθήκε στατιστικά σημαντική μείωση του ιικού τίτλου 

συγκριτικά με τα κύτταρα που δεν είχαν υποστεί την επίδραση της 

κυτοχαλασίνης (Εικόνα 5.1.13Β). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι αν και η 

αδρή δομική ακεραιότητα του AC πιθανότατα διατηρήθηκε τουλάχιστον ως 

προς αρκετά από τα συστατικά του, η λειτουργικότητά του ενδεχομένως 

μπορεί να επηρεάστηκε. Η μείωση του ιικού τίτλου μετά από την επίδραση της 

κυτοχαλασίνης Β υπονοεί ότι ο κυτταροσκελετός της ακτίνης θα μπορούσε να 

διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης και/ 

ή της εξόδου του ιού. Ενδεχομένως και άλλοι μηχανισμοί που μένει να 

διερευνηθούν σε μελλοντικές μελέτες μπορεί επίσης να συνεισφέρουν στο 

φαινόμενο. 

       

5.1.8 Η πρωτεΐνη RhoB αθροίζεται στο AC ανεξάρτητα από το εάν 

βρίσκεται στη GTP ή στη GDP μορφή της  

 

Ένα ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει είναι εάν για τη μετακίνηση της 

πρωτεΐνης RhoB στο AC παίζει ρόλο εάν βρίσκεται στην ενεργό (GTP) ή 

ανενεργό μορφή της (GDP).  Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, 

εκφράστηκαν παροδικά τόσο η GDP-RhoB όσο και η GTP- RhoB σε κύτταρα 

HFF, τα οποία διαμολύνθηκαν με τα αντίστοιχα myc-σημασμένα πλασμίδια, 
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και πραγματοποιήθηκε χρώση για την "ετικέτα" myc. Προέκυψε ότι και οι δύο 

αυτές μορφές της πρωτεΐνης RhoB εντοπίζονται στο AC (Εικόνα 5.1.14).  

 

Εικόνα 5.1.14. Η πρωτεΐνη RhoB αθροίζεται στο AC τόσο στη GDP όσο και 
στη GTP μορφή της. Κύτταρα HFF διαμολύνθηκαν με τα πλασμίδια myc-RhoB-V14 
(GTP, constitutively active, συστασιακά ενεργός) (Α) ή myc-RhoB-Ν19 (GDP, 
dominant negative, κυρίαρχα αρνητική μορφή) (Β)  και μολύνθηκαν με τον ιό HCMV 
AD169 (MOI= 0,5 pfu/κύτταρο). Πραγματοποιήθηκε χρώση της εξωγενούς πρωτεΐνης 
RhoB με αντίσωμα έναντι της ετικέτας myc και παράλληλα πραγματοποιήθηκε 
χρώση της ιικής πρωτεΐνης pUL44. Επειδή και τα δύο αντισώματα προέρχονται από 
ποντίκι, η χρώση με δεύτερο αντίσωμα έγινε συγχρόνως με το μόριο moyse Cy3 
(κόκκινο χρώμα). Οι πρωτεΐνες myc-RhoB-V14 και myc-RhoB-Ν19 είναι 
κυτταροπλασματικές, ενώ η pUL44 αποκλειστικά πυρηνική. Η χρώση των πυρήνων 
πραγματοποιήθηκε με DAPI (μπλε χρώμα). 
 
 
 

5.1.9 H πρωτεΐνη RhoB αποτελεί ένα πολύ καλό κυτταρικό δείκτη 

του AC 

Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι η πρωτεΐνη RhoB αποτελεί 

ένα πολύ καλό κυτταρικό δείκτη του AC, καθώς η εντόπισή της αυτή είναι 

σταθερή σε όλα τα ταυτόχρονα μολυσμένα κύτταρα και συμβαδίζει με την 

εξέλιξη της μόλυνσης. Στην Εικόνα 5.1.15 απεικονίζεατι μία ομάδα 
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μολυσμένων κυττάρω και παρατηρούμε ότι η πρωτεΐνη RhoB είναι παρούσα 

στο AC σε όλα τα μολυσμένα κύτταρα, εκτός από ένα το οποίο δεν έχει ακόμη 

κεντρο αντιγραφής στον πυρήνα, όπως όλα τα άλλα, γεγονός που δείχνει ότι 

μολύνθηκε σε δεύτερο χρόνο και είναι σε πρωιμότερο στάδιο της μόλυνσης, 

δηλαδή δεν έχει AC. Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλές ιικές πρωτεΐνες δεν 

εντοπίζονται σε όλα τα μολυσμένα κύτταρα στην περιοχή του AC (δεδομένα 

που δεν παρουσιάζονται). Παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον ότι η κατανομή της 

πρωτεΐνη RhoB στα μολυσμένα κύτταρα στην περιοχή του AC φαίνεται να 

συμβαδίζει απόλυτα με την κατανομή στο χώρο και στο χρόνο, της ιικής 

πρωτεΐνης pUL32 (δεδομένα που δεν παρουσιάζονται πλήρως), ενώ όταν και 

οι άλλες ιικές πρωτεΐνες που μελετήθηκαν εντοπιστούν στο AC,  η πρωτεΐνη 

RhoB εντοπίζεται μαζί τους σε αυτή τη δομή (δεδομένα που παρουσιάστηκαν 

στην παρούσα μελέτη). Χρειάζεται όμως προσοχή στη χρήση της πρωτεΐνης 

RhoB ως δείκτη του AC, καθώς όπως παρατηρήθηκε στην παρούσα μελέτη 

αθροίζεται σε αυτή τη δομή στα μολυσμένα κύτταρα και απουσία των ιικών 

πρωτεϊνών από το AC.  

 

 

Εικόνα 5.1.15. Η πρωτεΐνη RhoB ως κυτταρικός δείκτης του AC. Σε μολυσμένα 
με τον ιό HCMV AD 169 (MOI= 2  pfu/κύτταρο) κύτταρα HFF πραγματοποιήθηκε 
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ανοσοφθορισμός 4 ημέρες μετά τη μόλυνση για την πρωτεΐνη RhoB (rabbit Cy3, 
κόκκινο χρώμα), για την άμεσα πρώιμη ιική πρωτεΐνη ΙΕ1 (Alexa 488, πράσινο 
χρώμα) και για την πρώιμη ιική πρωτεΐνη pUL44 (Alexa 488, πράσινο χρώμα), η 
οποία υποδηλώνει τα κέντρα αντιγραφής στον πυρήνα, τα οποία αυξάνουν σε 
μέγεθος όσο προχωρά η μόλυνση. 
 
 
 
 

5.1.10 Οι συγγενικές της πρωτεΐνης RhoB, πρωτεΐνες RhoA και RhoC 

εντοπίζονται στο AC του ιού HCMV 

 

Η εντόπιση της πρωτεΐνης RhoB στο AC δεν έχει περιγραφεί σε 

προηγούμενες μελέτες και καθώς ανήκει σε μία υπο-οικογένεια Rho 

GTPασών, την υπο-οικογένεια RhoA, μαζί με τις πρωτεΐνες RhoA και RhoC με 

τις οποίες έχει σημαντική αμινοξική ομολογία , θελήσαμε να διερευνήσουμε 

εάν και τα υπόλοιπα 2 μέλη αυτής της υπο-οικογένειας εντοπίζονται στο AC 

των μολυσμένων από τον ιό HCMV κυττάρων. Η πρωτεΐνη RhoA έχει 

μελετηθεί στο πλαίσιο της μόλυνσης του ιού HCMV αποκλειστικά στα αρχικά 

στάδια της μόλυνσης και έχει δειχθεί ότι παίζει ρόλο στην είσοδο του ιού και 

στην αναδιάταξη της ακτίνης που παρατηρείται σε αυτό το στάδιο (Wang et 

al., 2005). Στα πειράματά μας είδαμε ότι εμπλέκεται και στα τελικά στάδια του 

λυτικού κύκλου του ιού, καθώς και εκείνη εντοπίζεται στο AC, μαζί με την 

πρωτεΐνη RhoB, την οποία χρησιμοποιήσαμε ως κυτταρικό δείκτη του AC σε 

πειράματα ανοσοφθορισμού (Εικόνα 5.1.16Α). Χρώση με άλλο αντίσωμα 

έναντι της πρωτεΐνης RhoΑ επιβεβαίωση την εντόπισή της στο AC των 

μολυσμένων κυττάρων, αλλά όχι και στον πυρήνα τους (δεδομένα που δεν 

παρουσιάζονται). Η απουσία της πρωτεΐνης RhoA από τον πυρήνα 

επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με πειράματα με φθορίζοντα πλασμίδια και ιούς 

(Εικόνα 5.1.16Β). Ίδια αποτελέσματα προέκυψαν και για την πρωτεΐνη RhoC,  
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η οποία επίσης εντοπίζεται στο AC (δεδομένα που δεν παρουσιάζονται). 

Παρουσιάζει λοιπόν εξαιρετικό ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη το γεγονός 

ότι τουλάχιστον 3 Rho πρωτεΐνες και συγκεκριμένα η RhoA υπο-οικογένεια 

των Rho πρωτεϊνών, εντοπίζονται στο AC του ιού HCMV και αν λάβουμε 

υπόψη μας και τις πρωτεΐνες με τις οποίες αλληλεπιδρούν (Bustelo, Sauzeau, 

and Berenjeno, 2007), διαμορφώνεται ένα ολόκληρο νέο μεγάλο δίκτυο 

κυτταρικών πρωτεϊνών το οποίο εμπλέκεται στη συναρμολόγηση του ιού 

HCMV και η μελέτη του θα δώσει πολλά νέα στοιχεία στην κατανόηση της 

συναρμολόγησης του ιού και της εξόδου του από το κύτταρο. 

Α 

 
 
      RhoA                                    RhoB                              Merge 
 
       B                    GFP-RhoA 

 
    HCMV AD169                  IE2-RFP-HCMV  

Εικόνα 5.1.16. Η πρωτεΐνη RhoA εντοπίζεται στο AC του ιού HCMV. (Α) 
Κύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV AD169 (MOI=0,5 pfu/ κύτταρο) και 



182 
 

 
 

πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός για τις κυτταρικές πρωτεΐνες RhoΒ (rabbit Cy3, 
κόκκινο χρώμα) και RhoA (mouse Alexa 488, πράσινο χρώμα). Η χρώση των 
πυρήνων πραγματοποιήθηκε με DAPI (μπλε χρώμα). (Β) Κύτταρα HFF 
διαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο GFP-RhoA, το οποίο εκφράζει την πρωτεΐνη RhoΑ 
συνδεδεμένη με το πράσινο φθορίζον μόριο GFP και μολύνθηκαν είτε με τον αγρίου 
τύπου ιό HCMV AD169 (αριστερή εικόνα), είτε με τον ανασυνδυασμένο φθορίζοντα ιό 
IE2-RFP-HCMV, ο οποίος εκφράζει την άμεσα πρώιμη ιική πρωτεΐνη ΙΕ2 
συνδεδεμένη με το πράσινο φθορίζον μόριο RFP (δεξιά εικόνα). Ο κόκκινος 
φθορισμός της πρωτεΐνης  ΙΕ2 είναι αποκλειστικά πυρηνικός. 
 
 
 

5.1.11  Η πρωτεΐνη RhoΒ και το δίκτυο των μικροσωληνίσκων 

Ιδαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μελέτη της πρωτεΐνης RhoΒ, 

αλλά και άλλων Rho πρωτεϊνών σε σχέση με τον κυτταροσκελετό της ακτίνης, 

καθώς και με την οργάνωση του δικτύου των μικροσωληνίσκων στα 

μολυσμένα κύτταρα σε όλα τα στάδια της μόλυνσης. Στην παρούσα μελέτη 

διερευνήθηκε η επίδραση της πρωτεΐνης RhoΒ στην ακτίνη και τα 

αποτελέσματα καθώς και οι προεκτάσεις τους σε σχέση με τη μόλυνση του ιού 

HCMV αναλύθηκαν εκτενώς. Μελετήθηκε επίσης, εάν η πρωτεΐνη RhoΒ 

μπορεί να επηρεάσει κατά αντίστοιχο τρόπο με αυτόν που δείξαμε ότι 

επηρεάζει τα ινίδια ακτίνης, την οργάνωση του δικτύου των μικροσωληνίσκων. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μάλλον δεν μεταβάλλεται η γενική, αδρή 

κατανομή των μικροσωληνίσκων, όμως χρειάζονται λεπτομερή πειράματα για 

να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα (χρώση για την α-τουμπουλίνη, 

δεδομένα που δεν παρουσιάζονται). Αξίζει να αναφερθεί ότι το AC 

διαμορφώνεται γύρω από το κεντροσωμάτιο (MTOC), ενώ όπως έχει ήδη 

αναφερθεί η αποδιάταξη των μικροσωληνίσκων με νοκοδαζόλη έχει ως 

αποτέλεσμα τη διάχυση ιικών και κυτταρικών (στην παρούσα μελέτη αυτό 

δείχθηκε για την πρωτεΐνη RhoΒ) πρωτεϊνών του AC. 
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5.1.12 Τα ACs γειτονικών κυττάρων ενώνονται  

 

Η διαμόρφωση των ACs σε γειτονικά μολυσμένα κύτταρα είναι ένα πολύ 

εντυπωσιακό φαινόμενο. Όταν γειτονικά κύτταρα είχαν μολυνθεί ταυτόχρονα 

και έχουν όλα AC, τότε παρατηρείται το φαινόμενο να δίνεται η εντύπωση ότι 

τα ACs των επιμέρους κυττάρων ενώνονται σε ένα μεγάλο κοινό AC (Εικόνα 

5.1.17). Αυτη η εικόνα θυμίζει το φαινόμενο της ύπαρξης κοινών οργάνων σε 

σιαμαία άτομα, και παρουσιάζει ιδαίτερο ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη το 

πώς και το γιατί ο ιός "φέρνει τόσο κοντά" τα μολυσμένα κύτταρα, με αυτόν 

τον τρόπο. Το παραπάνω φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε μεταξύ γειτονικών 

μολυσμένων κυττάρων, όταν το ένα εξέφραζε φυσιολογικά επίπεδα της 

πρωτεΐνη RhoΒ και το άλλο κατεσταλμένα, ενώ παρατηρήθηκε όταν και τα 

δύο κύτταρα είχαν κατεσταλμένα επίπεδα. Επίσης, δεν έχει παρατηρηθεί τάση 

των μολυσμένων κυττάρων να σχηματίζουν τη δομή AC προς την πλευρά των 

μη μολυσμένων κυττάρων (δεδομένα που δεν παρουσιάζονται). 

 

 
 

Εικόνα 5.1.17. Τα ACs γειτονικών μολυσμένων κυττάρων ενώνονται. 
Kύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV ΑD 169 και την 5η ημέρα μετά τη 
μόλυνση πραγματοποιήθηκε χρώση για την ιική πρωτεΐνη pUL32 (Alexa 488, 
πράσινο χρώμα), η οποία εντοπίζεται στο AC. Η χρώση των πυρήνων 
πραγματοποιήθηκε με DAPI. 
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5.2  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΜΕΡΟΣ Β:  

MicroRNAs (miRNAs) και λυτική μόλυνση από τον ιό HCMV 

 

5.2.1 Κυτταρικά miRNAs των οποίων η έκφραση επηρεάζεται από 

τον ιό HCMV κατά τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης 

Μελετήθηκε η επίδραση του ιού HCMV στα κυτταρικά miRNAs σε κύτταρα 

HFF μολυσμένα με τον ιό HCMV. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση δειγμάτων 

RNA τα οποία συλλέχθηκαν σε διάφορα χρονικά διαστήματα, αρχίζοντας από 

τα πρώτα 15 λεπτά μέχρι και 96 ώρες μετά τη μόλυνση. Ως χρόνος έναρξης 

της μόλυνσης θεωρήθηκε η χρονική στιγμή της προσθήκης του ιού στο 

θρεπτικό μέσο των κυττάρων. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με 

μικροσυστοιχίες miRNA (miRNA microarrays) και κατέδειξε ότι 26 κυτταρικά 

miRNAs επηρεάστηκαν κατά τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV. 

Από αυτά, τα 14 παρουσίασαν αύξηση και τα 12 μείωση στην έκφρασή τους 

(Εικόνα 5.2.1). Στη συνέχεια τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν με τη 

μέθοδο της αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-Τime PCR) 

και τα miRNAs κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες ανάλογα με το χρονικό 

πρότυπο της μεταβολής τους. Τα miRNAs των οποίων η έκφραση 

παρουσίασε μείωση χωρίστηκαν σε 3 υποομάδες (Εικόνα 5.2.2Α) και τα 

miRNAs των οποίων η έκφραση αυξήθηκε σε 4 υποομάδες (Εικόνα 5.2.2Β).  
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Εικόνα 5.2.1. Κατά τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV 
παρατηρήθηκε μεταβολή στην έκφραση 26 κυτταρικών miRNAs με 
μικροσυστοιχίες miRNAs. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της έκφρασης 377 ώριμων 
miRNAs στα μολυσμένα κύτταρα τις χρονικές στιγμές που αναφέρονται στο σχήμα, 
ξεκινώντας 15 λεπτά μετά τη μόλυνση και φτάνοντας μέχρι και 96 ώρες μετά τη 
μόλυνση. Παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της μόλυνσης, από τα 26 miRNAs που 
παρουσίασαν μεταβολή στην έκφρασή τους, τα 14 παρουσίασαν αύξηση και τα 12 
μείωση. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε κύτταρα HFF μολυσμένα με τον ιό HCMV 
AD169 με MOI= 1 PFU/κύτταρο, και ως μέτρο σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα 
HFF που είχαν υποστεί ψευδή μόλυνση (mock) και είχαν καλλιεργηθεί για το ίδιο 
χρονικό διάστημα. Για τα miRNAs που παρουσιάζονται δεν παρατηρήθηκε μεταβολή 
στα ψευδώς μολυσμένα κύτταρα με την πάροδο του χρόνου. 
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Εικόνα 5.2.2. Τα miRNAs των οποίων η έκφραση μεταβλήθηκε κατά τη 
διάρκεια της μόλυνση του ιού HCMV κατηγοριοποιήθηκαν σε επιμέρους 
υποομάδες (clusters) βάσει του χρονικού προτύπου μεταβολής. (Α) Τα miRNAs 
των οποίων η έκφραση παρουσίασε μείωση χωρίστηκαν σε 3 υποομάδες και (Β) τα 
miRNAs των οποίων η έκφραση αυξήθηκε διαχωρίστηκαν σε 4 υποομάδες. Τα 
αποτελέσμα αυτά βασίστηκαν στη μέθοδο της αντίδρασης πολυμεράσης 
πραγματικού χρόνου (Real-Τime PCR), η οποία επιβεβαίωσε πλήρως τα 
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αποτελέσματα από τις μικροσυστοιχίες των miRNAs που παρουσιάστηκαν στην 
Εικόνα 1. 

 

5.2.2 Τα miRNAs που επηρεάζουν τον ιό HCMV 

 

Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που προέκυψε από τα προηγούμενα 

αποτελέσματα ήταν εάν τα miRNAs που επηρεάζονται από τον ιό HCMV 

επηρεάζουν τον ίδιο τον ιό, δηλαδή εάν παίζουν ρόλο στην εξέλιξη της 

μόλυνσης. Για το σκοπό αυτό, όσα miRNAs παρουσίαζαν αύξηση στην 

έκφρασή τους, αναστάλθηκαν με τα κατάλληλα μόρια με αντι-

συμπληρωματική αλληλουχία (anti-sense, as-miR), ενώ όσα παρουσίαζαν 

μείωση υπερκεφράστηκαν με τα αντίστοιχα συνθετικά miRNAs (miR), 

πραγματοποιήθηκε μόλυνση με τον ιό HCMV και εκτιμήθηκε ο τίτλος του 

παραγώμενου ιού. Από τα 26 miRNAs των οποίων η έκφραση μεταβλήθηκε 

στα μολυσμένα κύτταρα HFF, η μεταβολή στην έκφραση 8 miRNAs είχε πολύ 

σημαντική επίδραση στον τίτλο του παραγώμενου ιού και μείωσε τον 

παραγώμενο ιό σε επίπεδο ≤ 104 PFU/ml (Εικόνα 5.2.3). 

 

Εικόνα 5.2.3. Τα miRNAs με τη μεγαλύτερη επίδραση στον τίτλο του 
παραγώμενου ιού. Κύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV AD169 με ΜΟΙ= 0.5 

(PFU/ml) 
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PFU/κύτταρο και πραγματοποήθηκε αναστροφή στην έκφραση των κυτταρικών 
miRNAs που στις Εικόνες 1 και 2 παρατηρήθηκε ότι επηρεάζονται μετά τη μόλυνση. 
Όσα miRNAs παρουσίαζαν αύξηση στην έκφρασή τους, αναστάλθηκαν με τα 
κατάλληλα μόρια με αντι-συμπληρωματική αλληλουχία (anti-sense, as-miR), ενώ όσα 
παρουσίαζαν μείωση υπερκεφράστηκαν με τα αντίστοιχα συνθετικά miRNAs (miR). 
ΝC= negative control, μάρτυρας αρνητικού ελέγχου. 

 

 

5.2.3  Δίκτυα miRNAs-mRNAs που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια 

της λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV 

 

Τα miRNAs τα οποία βρέθηκε ότι επηρεάζονται από τον ιό HCMV αλλά 

συγχρόνως ασκούν σημαντική επίδραση στην έκβαση της μόλυνσης είναι 

πολύ πιθανό να αλληλεπιδρούν με άλλα κυτταρικά mRNAs σχηματίζοντας 

δίκτυα που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της μόλυνσης. Συνεπώς, η 

μελέτη αυτών των miRNAs θα ήταν πιο ολοκληρωμένη αναγνωρίζοντας το 

ευρύτερο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεών τους. Όπως περιγράφεται στην 

Εικόνα 5.2.4, προκειμένου να αναγνωριστούν γονίδια των οποίων η έκφραση  

ρυθμίζεται άμεσα από αυτά τα 8 miRNAs που μειώνουν σημαντικά τον 

παραγώμενο ιικό τίτλο, αρχικά προσδιορίστηκαν οι 100 πιθανότεροι 

κυτταρικοί στόχοι με τους αλγόριθμους TargetScan v.6.0 και PITA και 

επιλέχθηκαν μόνο οι κοινοί στόχοι. Βρέθηκαν 32 γονίδια κοινά και για τις δυο 

βάσεις δεδομένων. Το δεύτερο βήμα ήταν να επιλεγούν τα γονίδια των 

οποίων η έκφραση μεταβάλλεται μετά τη μόλυνση από τον ιό HCMV 

σύμφωνα με αναλύσεις δεδομένων από πειράματα μικροσυστοιχιών (Browne 

et al., 2001). Βρέθηκε ότι 10 από τα 32 γονίδια παρουσίαζαν μεταβολή στην 

έκφρασή τους στους μολυσμένους από τον ιό HCMV ινοβλάστες. Αυτά τα 
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miRNAs και τα γονίδια χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

γονιδιακή ανάλυση δικτύων. 

 

 

Εικόνα 5.2.4. Σχηματική απεικόνιση της στρατηγικής που ακολουθήθηκε για 
την αναγνώριση άμεσων κυτταρικών στόχων των miRNAs που επηρεάζουν 
σημαντικά τη μόλυνση του ιού HCMV. Προκειμένου να αναγνωριστούν κυτταρικά 
γονίδια των οποίων η έκφραση  ρυθμίζεται άμεσα από τα 8 miRNAs που επηρεάζουν 
σημαντικά τον παραγώμενο ιικό τίτλο, αρχικά προσδιορίστηκαν οι 100 πιθανότεροι 
στόχοι με τους αλγόριθμους TargetScan v.6.0 και PITA και επιλέχθηκαν μόνο οι 
κοινοί στόχοι. Από αυτούς τους κοινούς στόχους επιλέχθηκαν τα κυτταρικά γονίδια 
που επηρεάζονται από τον ιό HCMV σύμφωνα με αναλύσεις δεδομένων από 
πειράματα μικροσυστοιχιών. Αυτά τα miRNAs και τα γονίδια χρησιμοποιήθηκαν 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί γονιδιακή ανάλυση δικτύων με το πρόγραμμα 
Ιngenuity Program Analysis (IPA). 
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Αναγνωρίστηκαν δύο στατιστικά σημαντικά δίκτυα miRNAs-mRNAs που 

ενεργοποιούνται στα μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα. Το πρώτο δίκτυο, 

το δίκτυο της φλεγμονής  (Εικόνα 5.2.5Α) περιλαμβάνει 3 miRNAs, τα miR-

548c, miR-21 και miR-155, τα οποία παρουσίασαν αυξημένη έκφραση στα 

μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα. Το miR-155 προβλέφτηκε ότι στοχεύει 

το μόριο SOCS1, οδηγώντας στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού 

παράγοντα NF-κB, ο οποίος είναι και το κεντρικό μόριο του δικτύου. Το miR-

21 ενεργοποιείται άμεσα από το μεταγραφικό παράγοντα STAT3, οδηγεί στην 

αναστολή του μορίου PTEN με τελικό αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του 

μονοπατιού της πρωτεΐνης AKT. Επίσης, προβλέφτηκε ότι το miR-548c, το 

miRNA με τη μεγαλύτερη επίδραση στον τίτλο του ιού HCMV, ενεργοποιείται 

από τον μεταγραφικό παράγοντα NF-κB και στοχεύει άμεσα τα μόρια CYLD 

και NFKBIA (ή IκBα), τα οποία είναι αρνητικοί ρυθμιστές του μεταγραφικού 

παράγοντα NF-κB, δημιουργώντας βρόχο ανάδρασης.  

Το δεύτερο δίκτυο που προβλέφτηκε, το δίκτυο χρωματίνης περιλαμβάνει 

τα miRNAs, miR-101, miR-200b/c και miR-181b/c που ρυθμίζουν τα μόρια 

EZH2, SUZ12 και JARID2, τα οποία είναι μέλη του συμπλέγματος αναστολής 

Polycomb Repressor Complex 2 (PRC2). Όλα αυτά τα miRNAs παρουσιάζουν 

μειωμένη έκφραση μετά τη μόλυνση, με αποτέλεσμα την αύξηση στην 

έκφραση του συμπλέγματος PRC2. Συγκεκριμένα, προβλέφτηκε ότι η μείωση 

στην έκφραση του miR-101 οδηγεί στην αύξηση του  μορίου EZH2, η 

αναστολή των miR-200b and miR-200c στην αύξηση του μορίου SUZ12, που 

είναι και το κεντρικό μόριο αυτού του δικτύου και η αναστολή των  miR-181b 

και miR-181c  στην αύξηση του μορίου JARID2. Προκειμένου να 

επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, αρχικά εξετάστηκαν τα επίπεδα 
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έκφρασης όλων των miRNAs και mRNAs και των δύο δικτύων με Real Time 

PCR . Τα επίπεδα mRNA των μορίων PTEN, SOCS1, NFKBIA και CYLD ήταν 

μειωμένα στα μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα (Εικόνα 5.2.5Γ), ενώ 

των μορίων SUZ12, EZH2 και JARID2 ήταν αυξημένα (Εικόνα 5.2.5Δ), 

επιβεβαιώνοντας την ενεργοποίηση του δικτύου χρωματίνης-PRC2. Συνεπώς, 

κατά τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης από τον ιό HCMV ενεργοποιούνται τα 

δίκτυα φλεγμονής και χρωματίνης που περιγράφηκαν παραπάνω, με 

σημαντικό ρόλο στην έκβαση της μόλυνσης, όπως είχε καταδείξει η αναστολή 

ακόμη και μεμονωμένων miRNAs που μετέχουν σε αυτά (Εικόνα 5.2.3). 
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A                                                                             B 

  

       Αυξημένη έκφραση,    Μειωμένη έκφραση,  Νέα αλληλεπίδραση  

Γ                                                                       Δ 

  

Εικόνα 5.2.5. Δίκτυα κυτταρικών miRNAs-κυτταρικών γονιδίων που 
ενεργοποιούνται δραματικά κατά τη διάρκεια της λυτικής μόλυνσης του ιού 
HCMV. Παρουσιάζονται τα αποτέλεσματα της ανάλυσης που περιγράφηκε στην 
Εικόνα 4. (Α) Το δίκτυο που σχετίζεται με τη φλεγμονή και έχει ως κεντρικό σημείο το 
μόριο NF-κB. (B) To δίκτυο που σχετίζεται με την χρωματίνη και έχει ως κεντρικό 
μόριο την πρωτεΐνη SUZ12. (Γ) H επιβεβαίωση με ανάλυση Real-Time PCR των 
μεταβολών στην έκφραση των μορίων του δικτύου της φλεγμονής που περιγράφηκε 
στο (Α) καθώς και των αντίστοιχων miRNAs, είτε σε ψευδώς μολυσμένα κύτταρα είτε 
σε κύτταρα μολυσμένα από τον ιό HCMV (ΜΟΙ= 1 PFU/κύτταρο), σε 2 διαφορετικά 
χρονικά σημεία της μόλυνσης. (Δ) Παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα για 
το δίκτυο της χρωματίνης που περιγράφηκε στο (B).  
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5.2.4 Δίκτυο φλεγμονής: Ο ιός HCMV προκαλεί τη δημιουργία 

βρόχων ανάδρασης μεταξύ των μορίων  miR-548c, miR-155, NFKBIA, 

CYLD, SOCS1 και NF-κB 

 

Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν παραπάνω υποδηλώνουν ότι το miR-

548c διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μόλυνση του ιού HCMV. 

Συγκεκριμένα: 1) Το miR-548c είναι ένα από τα miRNAs που παρουσιάζουν 

τη μεγαλύτερη αύξηση μετά τη μόλυνση από τον ιό HCMV. 2) To miR-548c 

αυξάνει εξαιρετικά νωρίς (15 λεπτά) από τη στιγμή της προσθήκης του ιού 

(Εικόνες 5.2.1 και 5.2.2Β). 3) Η αναστολή του miR-548c με τη 

συμπληρωματική αλληλουχία as-miR-548c είχε την εντονότερη ανασταλτική 

επίδραση στον τίτλο του παραγώμενου ιού (Εικόνα 5.2.3). 4) Το miR-548c 

μέσω των μορίων NFKBIA και CYLD προβλέφτηκε ότι ρυθμίζει το 

μεταγραφικό παράγοντα NF-κB, ο οποίος είναι το κεντρικό ρυθμιστικό μόριο 

του δικτύου φλεγμονής (Εικόνα 5.2.5Α). Συνεπώς, παρουσιάζει ιδαίτερο 

ενδιαφέρον η λεπτομερέστερη μελέτη της ρύθμισης του miR-548c και των 

σχετιζόμενων με αυτό σηματοδοτικών μονοπατιών που ενεργοποιούνται από 

τον ιό HCMV. Η αρχική ανάλυση κατέδειξε την ύπαρξη εξαιρετικά 

συντηρημένων μοτίβων NF-κB στης περιοχές των υποκινητών των  miR-155 

και miR-548c (Εικόνα 5.2.6Α). Για να ελεγχθεί αυτή η υπόθεση 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης (Chromatin 

Immunoprecipitation, αντίσωμα NF-κB) και στη συνέχεια ανάλυση qPCR και 

διαπιστώθηκε ότι η μόλυνση από τον ιό HCMV προκαλεί την άμεση 

πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα  NF-κB στους υποκινητές των  miR-

155 και miR-548c. Η αναστολή της ενεργοποίησης του NF-κB με τη χημική 
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ουσία BAY-117082 ή με ακετυλοσαλικυλικό οξύ (aspirin) ή  με τη χρήση 

μορίων siRNA που στόχευαν την πρωτεΐνη p65 είχε ως αποτέλεσμα τη 

μειωμένη πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB  στους υποκινητές 

των  miR-155 και miR-548c (Εικόνα 5.2.6Β). Η πρόσδεση του NF-κB στους 

υποκινητές των  miR-155 και miR-548c αυξάνει πολύ σύντομα μετά τη 

μόλυνση και ήδη μέσα σε μισή ώρα μετά τη μόλυνση από τον ιό HCMV 

υπάρχει σημαντική αύξηση που επιτείνεται μια ώρα μετά τη μόλυνση (Εικόνα 

5.2.6Γ). Η πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB  στους υποκινητές 

των miR-155 και miR-548c είχε ως αποτέλεσμα αντίστοιχη χρονικά αύξηση 

της έκφρασης αυτών των miRNAs, όπως κατέδειξε Real-Time PCR ανάλυση, 

σε κύτταρα HFF μολυσμένα με τον ιό HCMV ή ψευδώς μολυσμένα (mock). Η 

επίδραση του αναστολέα BAY-117082 (5 μΜ) μία ώρα πριν τη μόλυνση και 

κατά τη διάρκεια τη μόλυνσης, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων 

έκφρασης των miR-155 και miR-548c, επιβεβαιώνοντας ότι ο ιός HCMV 

προκαλεί την αύξησή τους μέσω του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB, ο 

οποίος επάγεται κατά τη μόλυνση (Εικόνα 5.2.6Δ). 
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Γ                                                                            Δ 

        

Εικόνα 5.2.6. Ο ιός HCMV ελέγχει την έκφραση των μορίων miR-155 και miR-
548c μέσω της ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB. (Α) 
Παρουσιάζονται οι θέσεις πρόσδεσης για το μεταγραφικό παράγοντα NF-κB στoυς 
υποκινητές (ρυθμιστικές περιοχές) των γονιδίων των  miRNAs, miR-155 και miR-
548c, τα οποία εδράζονται στα χρωμοσώματα 21 και 12, αντίστοιχα. (Β) Πειράματα 
ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης (CHIP, Chromatin Immunoprecipitation) σε 
κύτταρα HFF μολυσμένα με τον ιό HCMV AD169 ή ψευδώς μολυσμένα (mock) 
επιβεβαίωσαν την πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB στις παραπάνω 
θέσεις. Η πρόσδεση αυτή αναστάλθηκε με τη χρήση των αναστολέων του παράγοντα 
NF-κB, BAY-117082 και ακετυλοσαλικυλικού οξέως (aspirin) καθώς και με τη χρήση 

  

Χρόνος μετά τη μόλυνση (ώρες) 
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μορίων siRNA που στοχεύουν τον παράγοντα NF-κB, και συγκεκριμένα την πρωτεΐνη 
p65. ΝC: negative control, μάρτυρας αρνητικού ελέγχου. (Γ) Πειράματα 
ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης σε κύτταρα HFF μολυσμένα όπως περιγράφηκε 
στο (Β), σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία της μόλυνσης για τον έλεγχο της 
πρόσδεσης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB στους υποκινητές των μορίων miR-
155 και miR-548c. (Δ) Προσδιορισμός των επιπέδων έκφραση των miRNAs, miR-
155 και miR-548c σε κύτταρα μολυσμένα όπως στο (Β) με Real-Time PCR. O 
αναστολέας BAY-117082 (5 μΜ) χρησιμοποιήθηκε μία ώρα πριν τη μόλυνση και κατά 
τη διάρκεια τη μόλυνσης. 

 

Παράλληλα με τον έλεγχο που ασκεί ο NF-κB στα επίπεδα έκφρασης των  

miR-155 και miR-548c, μελετήθηκε και η επίδραση των miR-155 και miR-548c 

στον NF-κB. Αναλύσεις βιοπληροφορικής κατέδειξαν ότι το miR-548c στοχεύει 

τα μόρια NFKBIA και CYLD και το miR-155 το μόριο SOCS1, με τελικό 

αποτέλεσμα και στις δυο περιπτώσεις την ενεργοποίηση του μεταγραφικού 

παράγοντα NF-κB (Εικόνα 5.2.7Α) . Η αλληλεπίδραση του miR-548c με την 

3΄ αμετάφραστη περιοχή των mRNAs των NFKBIA και CYLD δεν έχει 

περιγραφεί στη βιβλιογραφία και απεικονίζεται λεπτομερώς στην Εικόνα 

5.2.7Β.  Για να επιβεβαιωθούν αυτές οι αλληλεπιδράσεις, 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα ενεργότητας λουσιφεράσης.  

Σε μη μολυσμένα κύτταρα, η υπερέκφραση τoυ miR-548c μείωσε την 

ενεργότητα λουσιφεράσης της 3' αμετάφραστης περιοχής του mRNA του 

NFKBIA και την αναστολή αυτή ήρε το as-miR-548c (Εικόνα 5.2.7Γ). Η 

υπερέκφραση του miR-548c είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων 

mRNA του NFKBIA, ενώ η αναστολή του με τη συμπληρωματική αλληλουχία 

as-miR-548c οδήγησε σε αύξησή τους (Εικόνα 5.2.7Δ). Όμοια αποτελέσματα 

προέκυψαν και από τη μελέτη της επίδρασης του miR-548c στο μόριο CYLD 

με πειράματα ενεργότητας λουσιφεράσης και με Real-Time PCR (Εικόνα 

5.2.7Ε και Ζ). Σε μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα η 3' αμετάφραστη 
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περιοχή των μορίων  NFKBIA και CYLD παρουσίασε μειωμένη ενεργότητα 

λουσιφεράσης σε σχέση με τα ψευδώς μολυσμένα κύτταρα και η αναστολή 

του miR-548c με το συμπληρωματικό μόριο as-miR-548c είχε ως αποτέλεσμα 

την άρση αυτής της μείωσης (Εικόνα 5.2.7Η και Θ).  

Πειράματα ενεργότητας λουσιφεράσης σε μολυσμένα από τον ιό HCMV 

κύτταρα HFF επιβεβαίωσαν την αναστολή του μορίου SOCS1 από το miR-

155 και του μορίου PTEN από το miR-21. Παρατηρήθηκε μείωση της 

ενεργότητας λουσιφεράσης της 3' αμετάφραστης περιοχής των παραπάνω 

μορίων σε μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα και αναστροφή του 

φαινομένου αυτού κατόπιν αναστολής των miR-155 και miR-21 από τα 

αντίστοιχα συμπληρωματικά μόρια as-miR-155 και as-miR-21 (Εικόνα 5.2.7Ι 

και Κ). 
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E                                                       Z       

           

Εικόνα 5.2.7 (συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα) 
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Η                                               Θ                                                    

  

 

       Ι                                                           Κ 

     

 

Εικόνα 5.2.7 (συνέχεια). Δίκτυο φλεγμονής: Τα miRNAs, miR-155 και miR-548c 
ελέγχουν το μεταγραφικό παράγοντα NF-κB επιδρώντας στα μόρια NFKBIA, 
CYLD και SOCS1 και το miR-21 ρυθμίζει άμεσα το PTEN. (Α) Η αλληλεπίδραση 
των miRNAs, miR-155 και miR-548c με τον μεταγραφικό παράγοντα NF-κΒ σε 
κύτταρα HFF μολυσμένα από τον ιό HCMV (λυτική μόλυνση). Οι διακεκομμένες 
γραμμές υποδεικνύουν αλληλεπιδράσεις που δεν έχουν περιγραφεί στη 
βιβλιογραφία, ενώ οι συνεχείς γραμμές αλληλεπιδράσεις που έχουν μεν παρατηρηθεί 
σε άλλα πειραματικά μοντέλα, αλλά επιβεβαιώθηκε στην παρούσα μελέτη ότι ισχύουν 
και κατά τη λυτική μόλυνση που προκαλείται από τον ιό HCMV. (Β) Παρουσιάζονται 
οι θέσεις πρόσδεσης του μορίου miR-548c στην 3' αμετάφραστη περιοχή (3' UTR) 
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των πιθανών στόχων του, NFKBIA και CYLD και η συμπληρωματικότητα των 
αλληλουχιών miRNA-mRNA. (Γ) Η ενεργότητα λουσιφεράσης της 3' αμετάφραστης 
περιοχής του μορίου NFKBIA σε κύτταρα HFF υπό την επίδραση για 24 ώρες 50 nM 
miRNA αρνητικού ελέγχου (miR-NC, NC: negative control) ή παρουσία αυξημένων 
επιπέδων του miR-548c λόγω υπερέκφρασής του ή παρουσία της αντι-
συμπληρωματικής προς το miR-548c αλληλουχίας που το αναστέλλει (antisense-
miR-548c, as-miR-548c). Untreated: κύτταρα ελέγχου, χωρίς την προσθήκη miR ή 
as-miR. (Δ) Προσδιορισμός των επιπέδων mRNA του γονιδίου NFKBIA με Real-
Time PCR στις συνθήκες που περιγράφηκαν στο (Γ). (Ε) Η ενεργότητα 
λουσιφεράσης της 3' αμετάφραστης περιοχής του μορίου CYLD σε κύτταρα HFF υπό 
τις συνθήκες που περιγράφηκαν στο (Γ). (Ζ) Προσδιορισμός των επιπέδων mRNA 
του γονιδίου CYLD με Real-Time PCR στις συνθήκες που περιγράφηκαν στο (Γ). (H) 
Επιβεβαίωση με πειράματα ενεργότητας λουσιφεράσης ότι η 3' αμετάφραστη 
περιοχή του mRNA του μορίου NFKBIA σε μολυσμένα από τον ιό HCMV AD 169 
κύτταρα (MOI=1 PFU/ κύτταρο) στοχεύεται από το miR-548c. Η χρήση μορίου με 
αντι-συμπληρωματική αλληλουχία προς το miR-548c (antisense-miR-548c, as-miR-
548c) ήρε την προκαλούμενη από το μόριο αυτό αναστολή στην ενεργότητα της 
λουσιφεράσης, στα μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα, καταδεικνύοντας την 
ειδικότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ NFKBIA και miR-548c. NC: negative control, 
μάρτυρας αρνητικού ελέγχου (Θ) Με όμοιο τρόπο όπως στο (Η) επιβεβαιώθηκε ότι 
σε μολυσμένα από τον ιό HCMV AD169 κύτταρα το miR-548c στοχεύει την 3' 
αμετάφραστη περιοχή του mRNA του μορίου CYLD. (I) Με όμοιο τρόπο όπως στο 
(Η) επιβεβαιώθηκε ότι σε μολυσμένα από τον ιό HCMV AD169 κύτταρα το miR-155 
στοχεύει την 3' αμετάφραστη περιοχή του mRNA του μορίου SOCS1 (as-miR-155, 
antisense-miR-155, NC: negative control, μάρτυρας αρνητικού ελέγχου). (Κ) Με 
όμοιο τρόπο όπως στο (Η) επιβεβαιώθηκε ότι σε μολυσμένα από τον ιό HCMV 
AD169 κύτταρα το miR-21 στοχεύει την 3' αμετάφραστη περιοχή του mRNA του 
μορίου PTEN. Η αναστολή του miR-21 με την αντι-συμπληρωματική αλληλουχία as-
miR-21 αναστρέφει τη μείωση στην ενεργότητα λουσιφεράσης της 3' αμετάφραστης 
περιοχής του mRNA του μορίου PTEN σε μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα και 
επιβεβαιώνει την ειδικότητα της εν λόγω αλληλεπίδρασης. 

 

5.2.5 Δίκτυο χρωματίνης: Ο ιός HCMV επιδρά στο σύμπλεγμα PRC2 

μέσω των miR-181b/c,  miR-200b/c και miR-101. 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση δικτύων που περιγράφηκε παραπάνω (Εικόνα 

5.2.5Β), ο ιός HCMV ρυθμίζει την έκφραση διαφόρων μελών του 

συμπλέγματος αναστολής PRC2 μέσω miRNAs. Το miR-181b και το miR-

181c προβλέφτηκε ότι αλληλεπιδρούν με την 3' αμετάφραστη περιοχή του 
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μορίου JARID2 (Εικόνα 5.2.8Α). Η πρόβλεψη αυτή επαληθεύτηκε με 

πειράματα μέτρησης ενεργότητας λουσιφεράσης. Σε μη μολυσμένα κύτταρα η 

υπερέκφραση των miR-181b και miR-181c είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ενεργότητας λουσιφεράσης της 3' αμετάφραστης περιοχής του μορίου 

JARID2, ενώ η αναστολή τους με τις συμπληρωματικές αλληλουχίες as-miR-

181b και as-miR-181c είχε ως αποτέλεσμα αύξηση της ενεργότητας 

λουσιφεράσης (Εικόνα 5.2.8Β). Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν για τα 

επίπεδα mRNA του μορίου JARID2, τα οποία προσδιορίστηκαν με Real-Time 

PCR, σε συνθήκες υπερέκφρασης ή αναστολής των miR-181b και miR-181c 

(Εικόνα 5.2.8Γ). Επίσης, σε μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα τόσο η 3' 

αμετάφραστη περιοχή του μορίου JARID2, όσο και των μορίων SUZ12 και 

ΕΖΗ2 παρουσίασαν αυξημένη ενεργότητα λουσιφεράσης (Εικόνα 5.2.8Δ, Ε 

και Ζ), εύρημα αναμενόμενο δεδομένου ότι στα μολυσμένα κύτταρα τα 

miRNAs, miR-181b/c, miR-200b/c και miR-101 παρουσιάζουν μειωμένα 

επίπεδα έκφρασης (Εικόνες 5.2.1, 2 και 5Δ) και τα μόρια JARID2, SUZ12 και 

ΕΖΗ2 αυξημένη έκφραση (Εικόνα 5.2.5Δ). Η υπερέκφραση των miRNAs, 

miR-181b, miR-200b/c και miR-101 είχε ως αποτέλεσμα στα μολυσμένα από 

τον ιό HCMV κύτταρα τη μείωση στην αυξημένη ενεργότητα λουσιφεράσης 

της 3' αμετάφραστης περιοχής των μορίων JARID2, SUZ12 και ΕΖΗ2, 

αντίστοιχα (Εικόνα 5.2.8Δ, Ε και Ζ).  
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Εικόνα 5.2.8 (συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα) 
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Εικόνα 5.2.8 (συνέχεια). Δίκτυο χρωματίνης: Ο ιός HCMV ελέγχει την έκφραση 
των πρωτεϊνών JARID2, SUZ12 και EZH2 μέσω των miRNAs, miR-181b/c,  miR-
200b/c και miR-101, αντίστοιχα. (Α) Η συμπληρωματικότητα στις αλληλουχίες των 
miR-181b/c σε σχέση με την 3' αμετάφραστη περιοχή του mRNA του μορίου JARID2 
και οι θέσεις πρόσδεσής τους. (B) Προσδιορισμός της ενεργότητας λουσιφεράσης 
της 3' αμετάφραστης περιοχής του μορίου JARID2 σε μη μολυσμένα κύτταρα HFF 
χωρίς και με την προσθήκη για 24 ώρες 50 nM miRNA αρνητικού ελέγχου (miR-NC) 
ή των miR-181b ή miR-181c ή της αντι-συμπληρωματικής προς το miR-181b 
αλληλουχίας (antisense-miR-181b, as-miR-181b) ή της συμπληρωματικής προς το 
miR-181c αλληλουχίας (antisense-miR-181c, as-miR-181c). Untreated: κύτταρα 
ελέγχου, χωρίς την επίδραση miR ή as-miR. (Γ) Προσδιορισμός με Real-Time PCR 
των επιπέδων έκφρασης mRNA του γονιδίου JARID2, στις συνθήκες που 
περιγράφηκαν στο (Β). (Δ) Σε κύτταρα HFF μολυσμένα με τον ιό HCMV AD169 
(MOI=1 PFU/ κύτταρο) συγκριτικά με τα ψευδώς μολυσμένα κύτταρα (mock) 
παρατηρήθηκε αύξηση της ενεργότητας λουσιφεράσης της 3' αμετάφραστης 
περιοχής του μορίου JARID2, η οποία αντιστράφηκε με την υπερέκφραση του miR-
181c (50 nM, για 24 ώρες). (E) Σε κύτταρα HFF μολυσμένα με τον ιό HCMV AD169 
(MOI=1 PFU/ κύτταρο) συγκριτικά με τα ψευδώς μολυσμένα κύτταρα (mock) 
παρατηρήθηκε αύξηση της ενεργότητας λουσιφεράσης της 3' αμετάφραστης 
περιοχής του μορίου SUZ12, η οποία αντιστράφηκε με την υπερέκφραση των miR-
200b και miR-200c (50 nM, για 24 ώρες). (Ζ) Σε κύτταρα HFF μολυσμένα με τον ιό 
HCMV AD169 (MOI=1 PFU/ κύτταρο) συγκριτικά με τα ψευδώς μολυσμένα κύτταρα 
(mock) παρατηρήθηκε αύξηση της ενεργότητας λουσιφεράσης της 3' αμετάφραστης 
περιοχής του μορίου ΕΖΗ2, η οποία αντιστράφηκε με την υπερέκφραση  του miR-
101 (50 nM, για 24 ώρες). 
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5.2.6 Η επίδραση των miRNAs που επηράζουν τον ιικό τίτλο, στην 

έκφραση των ιικών πρωτεϊνών 

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, μελετήθηκε η επίδραση που ασκούν τα 

κυτταρικών miRNAs που επηρεάζονται από τον ιό HCMV, στην ιική μόλυνση 

και συγκεκριμένα στον τίτλο του παραγώμενου ιού. Βρέθηκε ότι 8 miRNAs 

επηρεάζουν σημαντικά τον ιικό τίτλο (Εικόνα 5.2.3). Ένα ενδιαφέρον ερώτημα 

είναι εάν η μείωση στον ιικό τίτλο προκαλείται από μειωμένη έκφραση ιικών 

πρωτεϊνών ή από κάποιο άλλο μηχανισμό. Για το σκοπό αυτό 

προσδιορίστηκαν με Real-Time PCR τα επίπεδα των άμεσα πρώιμων ιικών 

πρωτεϊνών IE1-72 και ΙΕ2-86 σε μολυσμένα κύτταρα HFF. Διαπιστώθηκε ότι η 

αναστολή του miR-548c, η υπερέκφραση του miR-200b, καθώς και ο 

συνδυασμός των δυο αυτών συνθηκών, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική 

μείωση στην έκφραση των παραπάνω ιικών πρωτεϊνών (Εικόνα 5.2.9Α). 

Επίσης, ανάλυση Western Blot έδειξε ότι τόσο η αναστολή του miR-548c όσο 

και η υπερέκφραση του miR-200b και του miR-200c μείωσαν τα επίπεδα 

έκφρασης των ιικών πρωτεϊνών UL84 και UL44 (Εικόνα 5.2.9Β και Γ). 
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Εικόνα 5.2.9. Η επίδραση των miRNAs, miR-200b/c και miR-548c στην 
έκφραση ιικών πρωτεϊνών του ιού HCMV. (A) Με Real-Time PCR 
προσδιορίστηκαν τα επίπεδα mRNA των άμεσα πρώιμων ιικών πρωτεϊνών ΙΕ1-72 
και ΙΕ2-86 σε μολυσμένα από τον ιό HCMV AD169 κύτταρα HFF (ΜΟΙ= 1 
PFU/κύτταρο), χωρίς την παρουσία miR ή as-miR μορίου (untreated), καθώς και 
παρουσία της αντι-συμπληρωματικής αλληλουχίας αρνητικού ελέγχου (as-miR-NC) ή 
υπό την παρουσία της αντι-συμπληρωματικής αλληλουχίας as-miR-548c που 
αναστέλλει το miR-548c ή σε συνθήκες υπερέκφρασης του μορίου miR-200b ή με 
ταυτόχρονη αναστολή του miR-548c και υπερέκφραση του miR-200b. (Β) Με 
ανάλυση Western Blot προσδιορίστηκαν τα επίπεδα των ιικών πρωτεϊνών UL84 και 
UL44 σε κύτταρα HFF μολυσμένα με τον ιό HCMV AD169 (MOI= 1  PFU/κύτταρο), 
στις συνθήκες που περιγράφηκαν στο (Α). (Γ) Ανάλυση Western Blot κατέδειξε ότι και 
η υπερέκφραση του miR-200c, όπως και του miR-200b, είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική μείωση των επιπέδων της πρωτεΐνης UL44 σε κύτταρα HFF μολυσμένα 
από τον ιό HCMV AD169 (MOI=1 PFU/ κύτταρο). 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

6.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΜΕΡΟΣ Α' : Ο ρόλος της πρωτεΐνης RhoB στη λυτική 

μόλυνση του ιού HCMV και η εντόπισή της στη δομή AC στα μολυσμένα 

κύτταρα 

 

Η συναρμολόγηση νέων ιικών σωματιδίων είναι μια περίπλοκη  διαδικασία 

πολλών σταδίων που ξεκινά στον πυρήνα του μολυσμένου κυττάρου και 

προχωρά στο κυτταροπλασματικό διαμέρισμα συναρμολόγησης του ιού 

HCMV, το AC (assembly complex/ compartment), το οποίο αποτελεί ένα 

σημείο διεπαφής πολλών κυτταρικών και ιικών πρωτεϊνών, σημαντικών για το 

σχηματισμό των ώριμων ιικών σωματιδίων. Η πρωτεΐνη RhoB εντοπίστηκε  

στο κέντρο συναρμολόγησης του ιού HCMV μαζί με τις ιικές πρωτεϊνες pp65, 

pUL32, pUL97 και pUL99 (Εικόνες 5.1.1E, 5.1.2A και 2B, 5.1.3Β). Όπως έχει 

περιγραφεί στη βιβλιογραφία (Hensel et al., 1995; Moorman et al., 2010; 

Sampaio et al., 2005), η  πρωτεΐνη pUL32 ανιχνεύθηκε τόσο στον πυρήνα 

όσο και στο κυτταρόπλασμα των μολυσμένων κυττάρων στα τελικα στάδια της 

μόλυνσης. Το πυρηνικό σήμα ήταν εμφανές πριν το σχηματισμό του AC, 

όπως έχει περιγραφεί και σε προηγούμενες μελέτες (Hensel et al., 1995; 

Sampaio et al., 2005), όμως στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε πιο έντονο 

πυρηνικό σήμα στα μονιμοποιημένα σε σχέση με τα ζωντανά μολυσμένα 

κύτταρα (Εικόνες 5.1.1 και 5.1.2), πιθανόν λόγω των διαφορετικών 

αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, η ιική πρωτεΐνη pp65 έχει 

αναφερθεί ότι αρχικά εντοπίζεται στον πυρήνα των μολυσμένων κυττάρων και 

σε όψιμα στάδια της μόλυνσης τόσο στον πυρήνα όσο και στο 
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κυτταρόπλασμα, στο ιικό διαμέρισμα AC (Hensel et al., 1995; Homman-

Loudiyi et al., 2003; Sanchez et al., 2000).  

Μετά την επίδραση του αντι-HCMV φαρμάκου γκανσικλοβίρη (GCV), οι 

υπολοιπόμενες πρωτεΐνες pUL32 και pp65 που εκφράζονται (Goldner et al., 

2011; Shi et al., 2014),  εντοπίζονται αποκλειστικά στον πυρήνα (Εικόνα 

5.1.8, g,i και p,r). Η αποτυχία τον ιικών πρωτεϊνών να εντοπιστούν στο AC 

μετά από την αναστολή της σύνθεσης του DNA από την γκανσικλοβίρη, είναι 

σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες (Das et al., 2014; Prichard et al., 

2005).  Παρουσιάζει ιδαίτερο ενδιαφέρον ότι η πρωτεΐνη RhoB διατήρησε την 

ικανότητα μετακίνησης και άθροισης στο AC του ιού HCMV, ακόμη κι όταν το 

όψιμο (Late) στάδιο του ιικού κύκλου του ιού αναστάλθηκε με τη χρήση της 

γκανσικλοβίρης, με συνέπεια το μη σχηματισμό τυπικού AC  (Εικόνα 5.1.8, h-

i και q-r). Η δυναμική μετακίνηση της πρωτεΐνης RhoB στο κυτταρικό 

διαμέρισμα, το οποίο φυσιολογικά φιλοξενεί το ιικό AC, ακόμη κι αν το AC δεν 

σχηματίζεται, υποστηρίζει περαιτέρω το σημαντικό δομικό ρόλο της 

πρωτεΐνης RhoB στο σχηματισμό αυτής της ιικής δομής. Τα σηματοδοτικά 

μονοπάτια που διέπουν τη δυναμική μετακίνηση της πρωτεΐνης RhoB προς το 

AC απομένει να διαλευκανθούν σε επόμενες μελέτες.  

Οι εντυπωσιακές διαφορές σχετικά με την κυτταροπλασματική κατανομή 

της πρωτεΐνης RhoB μεταξύ των μη μολυσμένων ή ψευδώς (mock) 

μολυσμένων κυττάρων (Εικόνες 5.1.1A, 5.1.2Aa και 5.1.6)  και των 

μολυσμένων από τον ιό HCMV κυττάρων (Εικόνες 5.1.1B-Ε, 5.1.2, 5.1.3, 

5.1.4 και 5.1.5), συνοδεύεται από την προοδευτική αύξηση των επιπέδων 

έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB κατά τη διάρκεια της μόλυνσης (Εικόνα 

5.1.1F). Αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς έχει αναφερθεί ότι τα επίπεδα 
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έκφρασης των ιικών  πρωτεϊνών  CD63, TGN46 και CD-M6PR, που επίσης 

εντοπίζονται στο AC, παρουσιάζουν μείωση στα μολυσμένα κύτταρα και 

ενσωματώνονται στα νέα ιικά σωματίδια (Cepeda, Esteban, and Fraile-

Ramos, 2010). 

Κατά το σχηματισμό του AC του ιού, πραγματοποιείται εκτενής 

κυτταροπλασματική αναδιαμόρφωση που έχει ως αποτέλεσμα το δραματικό 

αναπροσανατολισμό του εκκριτικού μηχανισμού του κυττάρου, 

συμπεριλαμβανομένων των πρώιμων ενδοσωμάτων (Alwine, ; Cepeda, 

Esteban, and Fraile-Ramos, 2010; Das, Vasanji, and Pellett, 2007; Tandon 

and Mocarski, 2012). Αν και η πρωτεΐνη RhoB έχει αναφερθεί ότι εντοπίζεται 

στα πρώιμα ενδοσώματα, (Adamson, Paterson, and Hall, 1992) δεν 

παρουσιάζει πλήρη συσχέτιση στο χώρο με την πρωτεΐνη των πρώιμων 

ενδοσωμάτων Rab5 (Miaczynska and Zerial, 2002; Schimmoller, Simon, and 

Pfeffer, 1998)  στα μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα (Εικόνα 5.1.1G 

κάτω πάνελ). Αυτό το πρότυπο μερικής υποκυτταρικής συσχέτισης μεταξύ 

των πρωτεϊνών RhoB και Rab5 είναι σε συμφωνία με το γεγονός ότι η  

πρωτεΐνη Rab5 παρουσιάζει μερική συνεντόπιση με την ιική πρωτεΐνη του AC, 

gB (Homman-Loudiyi et al., 2003),  και δεν καταδυκνύει επακριβώς το ιικό AC. 

(Das, Vasanji, and Pellett, 2007). Επίσης, έχει περιγραφεί περιορισμένη 

συνεντόπιση μεταξύ της πρωτεΐνης RhoB και της πρωτεΐνης των πρώιμων 

ενδοσωμάτων  EEA1 σε μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα, ενώ η  

πρωτεΐνη EEA1 εντοπίζεται στο AC (Das, Vasanji, and Pellett, 2007). 

Αντίθετα, σε μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα η πρωτεΐνη RhoB 

παρουσιάζει το ίδιο πρότυπο κατανομής με το δείκτη του δυκτίου trans-Golgi 

(TGN), TGN-38 (Εικόνα 5.1.1G άνω πάνελ), μια παρατήρηση σύμφωνη με 
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το γεγονός ότι άλλοι δείκτες του δικτύου TGN, όπως οι πρωτεΐνες TGN-46 και 

p230, επίσης εντοπίζονται στο AC (Cepeda, Esteban, and Fraile-Ramos, 

2010; Das and Pellett, 2007; Das, Vasanji, and Pellett, 2007; Homman-

Loudiyi et al., 2003; Sanchez et al., 2000).  

Χρησιμοποιώντας το φθορίζον πλασμίδιο mRFP-RhoB και τον 

ανασυνδυασμένο ιό UL32-EGFP-HCMV-TB40 πραγματοποιήθηκε 

μικροσκοπία ζωντανών κυττάρων. Τα πειράματα αυτά όχι μόνο επιβεβαίωσαν 

τις παρατηρήσεις από τα πειράματα σε μονιμοποιημένα κύτταρα, αλλά 

επιπλέον ανέδειξαν τη δυναμική μεταβολή της εντόπισης της  πρωτεΐνης 

RhoB σε σχέση και με την ιική πρωτεΐνη  pUL32 στα τελικά στάδια της 

μόλυνσης από τον ιό HCMV. Εκτός από την αξιοσημείωτη αύξηση στην 

έκφραση της πρωτεΐνης RhoB, παρατηρήθηκε μεταβολή στην εντόπιση της εν 

λόγω πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της μόλυνσης, από μια αρχικά σχετικά 

διάσπαρτη κυτταροπλασματική κατανομή σε μια εντυπωσιακή συσσώρευση 

μαζί με δομικές ιικές πρωτεΐνες, όπως η  pUL32, στο κυτταροπλασματικό 

διαμέρισμα συναρμολόγησης του ιού HCMV (Εικόνα 5.1.2Α,b-d και 5.1.2Β). 

Η μεταβολή στην εντόπιση της πρωτεΐνης RhoB κατά τη διάρκεια της 

μόλυνσης από τον ιό HCMV θυμίζει την ανακατανομή μιας άλλης μικρής 

GTPάσης, της πρωτεΐνης Rab27a, η οποία ρυθμίζει τη σχετιζόμενη με τα 

λυσοσώματα μεταφορά των οργανιδίων (Fraile-Ramos et al., 2010). Τα 

δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι ο ιός HCMV εκμεταλλεύεται προς όφελός 

του τον εκκριτικό μηχανισμό του κυττάρου με αποτέλεσμα την εκτεταμένη, 

αλλά συντονισμένη αναδιαμόρφωσή του, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

συναρμολόγηση και η ωρίμανση του ιού. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι η 

πρωτεΐνη RhoB εντοπίζεται επίσης σε ένα προ-λυσοσωμιακό διαμέρισμα 
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(Adamson, Paterson, and Hall, 1992). Χρησιμοποιώντας το ίδιο πειραματικό 

σύστημα, κατέστη προφανές ότι η  πρωτεΐνη RhoB μεταναστεύει εντός του 

κυτταροπλάσματος (Εικόνα 5.1.2C), από το AC του ιού HCMV προς τα άκρα 

των κυτταρικών προσεκβολών (Εικόνες 5.1.3A και 5.1.4). Αυτό το εύρημα 

αποτελεί την πρώτη απόδειξη για ένα ρυθμιστικό ρόλο της  πρωτεΐνης RhoB 

στην κυτταροπλασματική ωρίμανση ή στο μονοπάτι διακίνησης του ιού.    

Προηγούμενες μελέτες έχουν ελέγξει το ρόλο της Rho GTPase, RhoA 

(Wang et al., 2005) ή της πρωτεΐνης ROCK (Rho-associated protein kinases, 

Rho-σχετιζόμενη πρωτεϊνική κινάση), χρησιμοποιώντας ειδικούς αναστολείς 

(Langemeijer et al., 2012; Sharon-Friling and Shenk, 2014; Yi et al., 2009), 

εστιάζοντας όμως κυρίως στα πολύ πρώιμα στάδια της μόλυνσης του ιού 

HCMV. Τα γονίδια Rab, μια άλλη οικογένεια μικρών GTPασών, όμοιων με την 

πρωτεΐνη Ras, των οποίων τα προϊόντα ελέγχουν τη μεμβρανική μετακίνηση, 

ρυθμίζονται διαφορετικά κατά τη διάρκεια της μόλυνσης του ιού HCMV (Hertel 

and Mocarski, 2004) και τα μέλη της οικογένειας Rab, όπως οι πρωτεΐνες 

Rab3, Rab6, Rab11 και Rab27a έχει δειχθεί ότι είναι απαραίτητες για την ιική 

συναρμολόγηση και την επιτυχή παραγωγή του ιού (Fraile-Ramos et al., 

2010; Homman-Loudiyi et al., 2003; Indran and Britt, 2011; Krzyzaniak, Mach, 

and Britt, 2009).  

Ο κρίσιμος ρόλος της πρωτεΐνης RhoB στον κύκλο ζωής του ιού HCMV 

αναδείχθηκε περεταίρω από την επηρεασμένη συσσώρευση ιικών πρωτεϊνών 

στο AC σε μια μερίδα κυττάρων από αυτά που είχαν μειωμένα επίπεδα 

έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB (Εικόνα 5.1.9). Ανάλυση ανοσοφθορισμού σε 

φυσιολογικούς ινοβλάστες μολυσμένους από τον ιό HCMV κατέδειξε ότι η ιική 

πρωτεΐνη pp65 δεν ήταν παρούσα σε όλα τα ιικά ACs (δεδομένα που δεν 



211 
 

 
 

παρουσιάζονται), γεγονός που είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες 

στις οποίες αναφέρεται ότι η πρωτεΐνη pp65 είναι προαιρετική δομική 

πρωτεΐνη για το σχηματισμό του ιοσωματίου (Reyda et al., 2014). To ίδιο 

παρατηρήθηκε και για την ιική  πρωτεΐνη pUL97 (δεδομένα που δεν 

παρουσιάζονται). Επίσης, στα κύτταρα στα οποία είχε κατασταλεί η έκφραση 

της πρωτεΐνης RhoB, η υπολειπόμενη πρωτεΐνη RhoB που εκφραζόταν, 

ανιχνευόταν στο AC με ανοσοφθορισμό (δεδομένα που δεν παρουσιάζονται). 

Όταν μολυσμένα με τον ιό HCMV AD169, κύτταρα με μειωμένη έκφραση της 

πρωτεΐνης RhoB, μελετήθηκαν με ανοσοφθορισμό για τους παραπάνω ιικούς 

δείκτες του AC ή μελετήθηκαν ζωντανά κύτταρα μολυσμένα με τον ιό UL32-

EGFP-HCMV-TB40, και αφού εξαιρέθηκαν τα κύτταρα που δεν είχαν εμφανή 

κυτταροπλασματική συσσώρευση ιικών πρωτεϊνών ενδεικτική σχηματισμού 

AC, παρατηρήθηκε ένα ποσοστό κυττάρων με λιγότερη ή/ και μη άρτια 

άθροιση ιικών δεικτών του AC σε αυτή την κυτταροπλασματική περιοχή, 

συγκριτικά με με τα μη διαμολυσμένα (transduced) κύτταρα ή τα κύτταρα 

ελέγχου που είχαν υποστεί διαμόλυνση (transduction) με το πλασμίδιο 

TRIPZshscr (Εικόνα 5.1.9). Η μικροσκοπική ανάλυση παρέχει ισχυρά 

επιχειρήματα για ένα σημαντικό ρόλο της πρωτεΐνης RhoB όχι μόνο ως 

συστατικό του ιικού AC, αλλά ως παράγοντας που συνεισφέρει στην 

αρχιτεκτονική αυτής της δομής. Αυτό το εύρημα υποστηρίζεται περαιτέρω από 

τη δυναμική προσαρμογή της κυτταροπλασματικής κατανομής της πρωτεΐνης 

RhoB στις μεταβολές του σχήματος του AC (Εικόνα 5.1.3) και από το γεγονός 

ότι η νοκοδαζόλη η οποία είναι γνωστό ότι προκαλεί διάχυση των ιικών 

πρωτεϊνών από το AC, έχει την ίδια επίδραση και στην πρωτεΐνη RhoB 

(Εικόνα 5.1.13A, f). 
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Σε συμφωνία με τα παραπάνω μικροσκοπικά ευρήματα, τα λειτουργικά 

πειράματα σίγησης της έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB κατέδειξαν στατιστικά 

σημαντική μείωση στον αριθμό των εκκρινόμενων ιικών σωματιδίων από τα 

κύτταρα με κατεσταλμένη έκφραση της πρωτεΐνης RhoB (Εικόνα 5.1.10A και 

B). Η πρωτεΐνη RhoB εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στην κυτταροπλασματική 

πλευρά των ενδοσωματικών μεμβρανών  (Adamson, Paterson, and Hall, 

1992; Robertson et al., 1995) και παρουσιάζει μοναδικές λειτουργίες στον 

έλεγχο της μετακίνησης των ενδοσωμάτων (Mellor et al., 1998). Πολλές 

μελέτες έχουν αναδείξει το ρόλο που διαδραματίζουν τα ενδοσωματικά 

διαμερίσματα στην ωρίμανση του ιού HCMV, τόσο σε δομικό όσο και σε 

λειτουργικό επίπεδο. Υπάρχουν πλέον αποδείξες που υποστηρίζουν ότι η 

δευτερογενής προσθήκη ιικού φακέλου πραγματοποιείται στο πρώιμο 

ενδοσωματικό διαμέρισμα μέσω των ενδοσωματικών κυστιδίων τα οποία 

ενώνονται με την κυτταροπλασματική μεμβράνη για να απελευθερωθούν τα 

ιικά σωματίδια εξωκυττάρια (Cepeda and Fraile-Ramos, 2011; Das and 

Pellett, 2011; Das, Vasanji, and Pellett, 2007; Tandon, AuCoin, and Mocarski, 

2009; Tooze et al., 1993). Έχει επίσης προταθεί ότι ο ιός HMCV αποκτά τον 

τελικό του φάκελο από κυστίδια που προέρχονται από το κυτταρικό 

διαμέρισμα Golgi και είναι θετικά για τις πρωτεΐνες TGN-46, Rab3, gB και 

Mannosidase II (Homman-Loudiyi et al., 2003) και ότι το δίκτυο TGN ίσως 

συνεισφέρει στην προσθήκη του τελικού ιικού φακέλου (Das, Vasanji, and 

Pellett, 2007; Sanchez et al., 2000).  Λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη 

παραγωγή νέου ιού μετά την καταστολή της έκφρασης της  πρωτεΐνης RhoB, 

η παρούσα μελέτη υποστηρίζει ότι ο ιός HCMV εκμεταλλεύεται τον κυτταρικό 

μηχανισμό που εμπλέκεται στη λειτουργία των ενδοσωμάτων, για τη 
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συναρμολόγησή του. Αυτό το αποτέλεσμα αναδεικνύει την πρωτεΐνη RhoB ως 

ένα σημαντικό παράγοντα στην παραγωγή του ιού HCMV και υποστηρίζει 

περαιτέρω τη σχέση του ιού HCMV με τα ενδοσώματα. Η πρωτεΐνη RhoB, 

ανάμεσα στις υπόλοιπες Rho GTPάσες, είναι κύριος καθοριστικός 

παράγοντας της διακίνησης των κυστιδίων στο κυτταρόπλασμα και συνεπώς, 

παρουσιάζει ιδαίτερο ενδιαφέρον η υπόθεση ότι η έκκριση του ιού HCMV 

μπορεί να ρυθμίζεται από την πρωτεΐνη RhoB.   

Σε σύντομο διάστημα μετά τη μόλυνση από τον ιό HCMV, τα ινίδια ακτίνης 

του κυττάρου ξενιστή διαταράσσονται (Arcangeletti et al., 2000; Cudmore, 

Reckmann, and Way, 1997; Jones, Lewis, and Kilpatrick, 1986; Poncet et al., 

2006; Sharon-Friling and Shenk, 2014; Wang et al., 2005) και έχει περιγραφεί 

ότι υπάρχουν τρεις διαλείπουσες φάσεις αποπολυμερισμού της ακτίνης που 

συμβαίνουν 20 λεπτά, 5 με 10 ώρες και 48 με 72 ώρες μετά τη μόλυνση 

(Jones and Kilpatrick, 1988). Αυτό το φαινόμενο επεκετείνεται σε όλο το 

κυτταρόπλασμα και διευκολύνει την μετακίνηση στον πυρήνα του ιού HCMV 

και τη μολυσματικότητα, όπως καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η επίδραση 

της κυτοχαλασίνης Β (Cytochalasin B) σε πρώιμα στάδια της μόλυνσης του 

ιού HCMV έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του παραγώμενου ιού (Jones, 

Lewis, and Kilpatrick, 1986). Αντίθετα, στην παρούσα μελέτη, η σύντομη 

επίδραση της κυτοχαλασίνης Β στα μολυσμένα κύτταρα, στα όψιμα στάδια της 

ιικής μόλυνσης, είχε ως αποτέλεσμα τη στατιστικά σημαντικά μειωμένη 

παραγωγή νέου ιού κατά το χρονικό διάστημα της επίδρασης (Εικόνα 

5.1.13Β), γεγονός που δείχνει την αναγκαιότητα για πολυμερισμένο 

κυτταροσκελετό ακτίνης σε αυτό το στάδιο της μόλυνσης. Τα φαινόμενα που 

κυριαρχούν σε αυτό το στάδιο του κύκλου ζωής του ιού είναι η 
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συναρμολόγηση και η έξοδος από το κύτταρο των νέων ιικών σωματιδίων. 

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η πρωτεΐνη viperin, η οποία προκαλεί 

αποδιοργάνωση του δικτύου της ακτίνης μετά τη μόλυνση από τον ιό HCMV, 

έχει αναφερθεί ότι συνεντοπίζεται με την πρωτεΐνη vMIA στα μιτοχόδρια 1 

ημέρα μετά τη μόλυνση και ανακατανέμεται στο AC την 3η ημέρα μετά τη 

μόλυνση (Seo et al., 2011), ένα χρονικό πλαίσιο που συμπίπτει εντυπωσιακά 

με την παρατηρούμενη στην παρούσα μελέτη αναδιοργάνωση της ακτίνης 

στην περιοχή του AC. Η παρατηρούμενη αναδιοργάνωση των ινιδίων ακτίνης 

στην περιοχή του AC (Εικόνα 5.1.12) και στις κυτταρικές προσεκβολές των 

μολυσμένων κυττάρων (Εικόνα 5.1.7, b-g),  σε συνδυασμό με την μείωση του 

παραγώμενου ιού υπό την επίδραση της κυτοχαλασίνης Β, υποδηλώνουν ότι 

η ακτίνη διαδραματίζει αντίθετο ρόλο στα στάδια της συναρμολόγησης και/ ή 

της εξόδου του ιού συγκριτικά με την είσοδο του ιού στο κύτταρο ξενιστή.  

Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι η ακτίνη είναι παρούσα στα ιοσωμάτια των 

ερπητοϊών, πιθανόν διαδραματίζοντας δομικό ρόλο, αν και η διαδικασία 

ενσωμάτωσής της είναι άγνωστη (Roberts and Baines, 2011). Το γεγονός ότι 

η κυτοχαλασίνη Β δεν προκαλεί τη δραματική διάχυση των πρωτεϊνών RhoB 

και pp65 από το AC (Εικόνα 5.1.13Α, b, c και e) δεν υποβαθμίζει τη σημασία 

της ακτίνης σε αυτό το στάδιο της μόλυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τη 

συνεισφορά της ακτίνης στη δομή και στη λειτουργία κυτταρικών οργανιδίων 

όπως το σωμάτιο Golgi και το δίκτυο TGN (Egea, Lazaro-Dieguez, and Vilella, 

2006; Egea and Serra-Peinado, ; von Blume et al., 2009), τα οποία 

χρησιμοποιεί ο ιός κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης και της εξόδου του 

από το κύτταρο. Επίσης, το πρότυπο της ακτίνης είναι αξιοσημείωτα 

διαφορετικό στα κύτταρα στα οποία έχει καταστελεί η έκφραση της πρωτεΐνης 
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RhoB, συγκριτικά με τα κύτταρα ελέγχου (Εικόνα 5.1.11), μια παρατήρηση 

που οδηγεί σε μια παρόμοια υπόθεση. Η αναδιαμόρφωση της ακτίνης είναι 

επίσης σημαντική κατά τη διάρκεια της εξωκύτωσης, της ενδοκύτωσης και της 

μεμβρανικής κυκλοφορίας. Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο των 

ενδοσωμάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων  σταδίων της μόλυνσης του 

ιού HCMV, παρουσιάζει ιδαίτερο ενδιαφέρον ότι η πρωτεΐνη RhoB προάγει τη 

συναρμολόγηση της ακτίνης στις μεμβράνες των ενδοσωμάτων μέσω της 

πρωτεΐνης Dia1 και ρυθμίζει τη μετακίνηση των ενδοσωμάτων (Fernandez-

Borja et al., 2005).  

Η προοδευτική αύξηση της έκφρασης της πρωτεΐνης RhoB που 

παρατηρήθηκε στην παρούσα μελέτη κυρίως στα τελευταία στάδια της 

μόλυνσης, θα μπορούσε να συνδυαστεί με ένα ρυθμιστικό ρόλο αυτής της 

μικρής GTPάσης, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω διαμεσολαβητών των Rho 

πρωτεϊνών, όπως οι πρωτεΐνες mDia και ROCK, στο σχηματισμό των ινιδίων 

stress ακτίνης και σε ένα πιθανό μηχανισμό που περιλαμβάνει την ακτίνη και 

τα ενδοσώματα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης και/ ή της εξόδου του 

ιού.  

Η υπερέκφραση της πρωτεΐνης RhoB ενισχύει το σχηματισμό κυτταρικών 

προσεκβολών σε ινοβλάστες μολυσμένους με το ιό HCMV (Εικόνα 5.1.5Α). 

Τα νεοσυντιθέντα ιοσωμάτια αθροίζονται κατά προτίμηση στις κυτταρικές 

προσεκβολές καθώς μετακινούνται από το AC προς την κυτταροπλασματική 

μεμβράνη για να εξέλθουν από το κύτταρο (Εικόνες 5.1.5 και 5.1.7). 

Παρουσιάζει ιδαίτερο ενδιαφέρον ότι κάποιες φορές η πρωτεΐνη RhoB και τα 

περιέχοντα την πρωτεΐνη  pUL32 ιοσωμάτια αθροίζονταν συγχρόνως στα 

άκρα των κυτταρικών προσεκβολών. Συνεπώς, η υπερέκφραση της 
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πρωτεΐνης RhoB στα τελικά στάδια της μόλυνσης του ιού HCMV ίσως να 

προσφέρει περισσότερες οδούς εξόδου στα νέα ιοσωμάτια και μπορεί να 

διευκολύνει την έξοδο του ιού. Στην παρούσα μελέτη δεν διερευνήθηκαν οι 

παράγοντες που στο πλαίσιο της ιικής μόλυνσης, επάγουν τη μεταγραφή του 

γονιδίου της πρωτεΐνης RhoB και οι μηχανισμοί που ευθύνονται για τα 

αυξημένα πρωτεϊνικά επίπεδά της στα μολυσμένα κύτταρα (Εικόνα 5.1.1F). 

Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται για παράδειγμα η 

σηματοδότηση της πρωτεΐνης TGFβ μέσω των μεταγραφικών παραγόντων 

Smad3,4 καθώς και οι μεταγραφικοί παράγοντες ATF2 και c-Jun σε απόκριση 

της UV ακτινοβολίας, όπως και η μετα-μεταγραφική του ρύθμιση π.χ. από 

miRNAs, όπως το miR-21  (Croft and Olson, 2011). 

 Παρά την αποσυναρμολόγηση του δικτύου του κυτταροσκελετού της 

ακτίνης στα μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα, το περίγραμμα των 

κυτταρικών προσεκβολών που σχηματίζονταν κατά το στάδιο της εξόδου του 

ιού περιείχε νεοσυντιθέμενα ινίδια stress ακτίνης  (Εικόνα 5.1.7, e-g). Αυτές οι 

κυτταρικές προσεκβολές εκτείνονταν σε γειτονικά κύτταρα (Εικόνα 5.1.5C) και 

στα τελευταία στάδια της μόλυνσης παρόμοιες κυτταρικές προσεβολές έχουν 

περιγραφεί σε πολλούς α-ερπητοϊούς, όπως οι ιοί HSV-1, VZV και PRV, με 

αποτέλεσμα την ευόδωση της διακυτταρικής ιικής διαποράς (Ανασκοπήσεις 

(Favoreel, Enquist, and Feierbach, 2007; Lyman and Enquist, 2009; Roberts 

and Baines, 2011; Van den Broeke and Favoreel, 2011)). 

Ένα ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει είναι ποιός μηχανισμός 

διαμεσολαβεί τη μετακίνηση της πρωτεΐνης RhoB στο AC. Από τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι η ενδογενής πρωτεΐνη  

RhoB στα κύτταρα HFF παρουσιάζει ομοιόμορφη διάχυτη κατανομή στο 
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κυτταρόπλασμα και σχετικά χαμηλά επίπεδα έκφρασης (Εικόνα 5.1.1Α). 

Όταν όμως υπερεκφραστεί, π.χ. σε κύτταρα διαμολυσμένα με το πλασμίδιο 

mRFP-RhoB έχει την τάση να αθροίζεται  περιπυρηνικά (Εικόνα 5.1.6), 

μάλλον όμως όχι τόσο έντονα όσο στα μολυσμένα κύτταρα. Δηλαδή, η 

περιπυρηνική συσσώρευση της πρωτεΐνης RhoB είναι πιθανόν να 

προκαλείται από οποιονδήποτε μηχανισμό επάγει αύξηση στην έκφρασή της. 

Η άθροισή της όμως σε μία σφαιρική κατανομή δίπλα στον πυρήνα, δηλαδή 

στο AC του ιού HCMV, φαίνεται να προκαλείται είτε από ιικούς παράγοντες 

είτε από κυτταρικούς παράγοντες που ελέγχονται από τον ιό. Είναι πιθανό 

επίσης, η υπερέκφραση της πρωτεΐνης RhoB που προκαλείται από τον ιό, να 

οδηγεί αρχικά την πρωτεΐνη RhoB περιπυρηνικά, κάτι που έχουμε όντως 

παρατηρήσει πριν το σχηματισμό του AC (Εικόνες 5.1.1D και 5.1.2Βa), και η 

επίσης προκαλούμενη απο τον ιό αναδιοργάνωση της διάταξης των 

κυτταρικών οργανιδίων προκειμένου να σχηματιστεί το AC, να έχει τελικά ως 

αποτέλεσμα τη σφαιρική άθροιση της πρωτεΐνης RhoB.  

 Έχει επίσης περιγραφεί ότι η πρωτεΐνη RhoB μπορεί να είναι είτε στη 

μορφή geranylgeranylated (RhoB-GG) είτε στη μορφή  farnesylated (RhoB-F) 

(Adamson et al., 1992) και αυτό ίσως επηρεάζει την ενδοκυττάρια εντόπισή 

της (ανασκόπηση (Huang and Prendergast, 2006)). Έχει αναφερθεί ότι η 

μορφή  RhoB-GG εντοπίζεται στα πολυκυστιδιακά όψιμα ενδοσώματα και η 

μορφή RhoB-F εντοπίζεται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη (Wherlock et 

al., 2004). Επίσης, ως GTPάση, η πρωτεΐνη RhoB μπορεί να βρίσκεται είτε σε 

GDP είτε σε GTP μορφή (Etienne-Manneville and Hall, 2002). Από τις 

παραπάνω μορφές της πρωτεΐνης RhoB, στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε 

εάν για την εντόπισή της στο AC χρειάζεται να είναι στη GTP ή GDP μορφή 
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της και βρήκαμε ότι και οι δύο μορφές αθροίζονται στο AC (Εικόνα 5.1.14). 

Δεν διερευνήθηκε όμως η επίδραση των  GTP ή GDP μορφών στο 

σχηματισμό του AC και στον παραγώμενο ιό. 

Παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχει πολλές προεκτάσεις 

που μένει να διαφωτιστούν στο μέλλον, το ότι εκτός από την πρωτεΐνη  RhoB, 

και οι πολύ συγγενικές της  πρωτεΐνες  RhoΑ και RhoC, επίσης εντοπίζονται 

στο AC του ιού HCMV (Εικόνα 5.1.16 και δεδομένα που δεν 

παρουσιάζονται). Από τις 3 αυτές πρωτεΐνες, μόνο η πρωτεΐνη  RhoΑ έχει 

ξαναμελετηθεί σε σχέση με τον ιό HCMV και μάλιστα αποκλειστικά στα αρχικά 

στάδια της μόλυνσης. Επίσης, η παρούσα μελέτη έδωσε πολύ ενδιαφέροντα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα για την πιθανή εμπλοκή του AC στη 

διαμόρφωση στενών διακυτταρικών σχέσεων (Εικόνα 5.1.17). 

Συμπερασματικά, στην παρούσα μελέτη αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά 

ο δομικός και λειτουργικός ρόλος της πρωτεΐνης RhoB στο σχηματισμό του 

AC  και πιθανόν και στην έξοδο του ιού HCMV. Αυτά τα αποτελέσματα 

ενισχύουν περαιτέρω το ρόλο των ενδοσωματικών διαμερισμάτων σε αυτά τα 

στάδια. Eπίσης, μελετήθηκε για πρώτη φορά η ακτίνη στα όψιμα στάδια της 

μόλυνσης του ιού HCMV και  περιγράφηκε για πρώτη φορά η παρουσία όλων 

των Rho πρωτεϊνών της RhoA-υπο-οικογένειας στο AC. Η αναγνώριση των 

αλληλεπιδράσεων των πρωτεϊνών αυτών με άλλες ιικές και κυτταρικές 

πρωτεΐνες που δομούν ή αλληλεπιδρούν με το ιικό AC ή εμπλέκονται στην 

έξοδο του ιού, καθώς και με τον κυτταροσκελετό, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα 

διαφωτιστική για τα τελευταία στάδια του λυτικού κύκλου ζωής του ιού HCMV  

και για την ανάπτυξη νέων αντιικών φαρμάκων. 
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6.2  ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΜΕΡΟΣ B':  

Ο ρόλος των κυτταρικών miRNAs στη λυτική μόλυνση του ιού HCMV 

 

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η λεπτομερής διερεύνηση των 

μεταβολών στην έκφραση των κυτταρικών miRNAs καθόλο το χρονικό 

πλαίσιο της λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV σε καλλιέργεια ινοβλαστών 

(κύτταρα HFF). Παρά το ότι έχουν πραγματοποιηθεί παρόμοιες μελέτες, η 

παρούσα εργασία είναι η πρώτη που διερεύνησε την επίδραση του ιού HCMV 

στα κυτταρικά miRNAs από τα πρώτα 15  λεπτά μετά τη μόλυνση και μάλιστα 

με θετικά αποτελέσματα, καθώς ήδη σε αυτή τη χρονική στιγμή η έκφραση 

τριών κυτταρικών miRNAs (miR-155, miR-548c και miR-92b) μεταβλήθηκε 

πάνω από το διπλάσιο, ενώ και σε άλλα miRNAs υπήρχε εμφανής μεταβολή 

της έκφρασης η οποία ξεπέρασε το διπλάσιο σε επόμενες χρονικές στιγμές 

(Εικόνες 5.2.1 και 5.2.2). Στην εργασία των Wang et al. η ανάλυση είχε 

ξεκινήσει 6 ώρες μετά τη μόλυνση και μάλιστα σε αυτή τη χρονική στιγμή 

αναγνωρίστηκε μόνο ένα κυτταρικό miRNA με μεταβολή πάνω από δυο φορές 

στην έκφρασή του (Wang et al., 2008). Το σκεπτικό του σχεδιασμού της 

παραπάνω εργασίας ήταν ότι σε προηγούμενες μελέτες της επίδρασης της 

μόλυνσης του ιού HCMV στα mRNAs των κυτταρικών γονιδίων, με την 

πάροδο του χρόνου υπήρχε αύξηση στον αριθμό των mRNAs που 

επηρεάζονταν (Browne et al., 2001; Hertel and Mocarski, 2004). Σε ανάλογο 

συμπέρασμα οδήγησαν και τα ποτελέσματα της συγκεριμένης μελέτης, καθώς 

στις 48 και 120 ώρες μετά την ιική μόλυνση υπήρχε μεταβολή σε σαφώς 

περισσότερα κυτταρικά miRNAs σε σχέση με τις προηγούμενες χρονικές 

στιγμές. Συγκεκριμένα, στις 48 και 120 ώρες αντίστοιχα, παρατηρήθηκε 
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αύξηση της έκφρασης σε 2 και 8 miRNAs και μείωση σε 22 και 24 (Wang et 

al., 2008). Σε άλλη μελέτη εντοπίστηκε σημαντική μείωση στην έκφραση του 

κυτταρικού miR-27, τέσσερις ώρες μετά τη μόλυνση του ιού MCMV (murine 

cytomegalovirus, κυτταρομεγαλοϊός ποντικού) (Buck et al., 2010). Σε 

επόμενες μελέτες η πρωιμότερη χρονική στιγμή που αναλύθηκε σε 

μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα ήταν οι 24 ώρες μετά τη μόλυνση (Kim 

et al., 2015; Lee et al., 2013; Santhakumar et al., 2010; Stark et al., 2012). 

Επίσης, έχει περιγραφεί 6 ώρες μετά τη μόλυνση του ιού KSHV (Kaposi’s 

sarcoma-associated herpesvirus) πρώιμη αντιιική απόκριση μεσολαβούμενη 

από miRNAs, με αναφερόμενη έναρξη της αύξησης του miR-132, 3 ώρες μετά 

τη μόλυνση. Το miR-132 επάγεται και από τον ιό HCMV, αλλά αρκετά 

αργότερα, περίπου 24 ώρες μετά τη μόλυνση (Lagos et al., 2010). Η παρούσα 

μελέτη, λοιπόν, έρχεται να αναθεωρήσει τη μέχρι τώρα αντίληψη σχετικά με 

την ταχύτητα απόκρισης των κυτταρικών miRNAs στον ιό HCMV. Δείχνει 

ξεκάθαρρα ότι τα miRNAs είναι ένα σύστημα γονιδιακής ρύθμισης με γρήγορη 

απόκριση, που καθώς το ίδιο υπάγεται σε γρήγορες μεταβολές είναι 

προφανές ότι αντίστοιχα γρήγορα μπορεί να ρυθμίσει κυτταρικούς ή και ιικούς 

στόχους των miRNAs. Είναι μάλλον παράδοξο το γεγονός ότι ενώ έχουν 

βρεθεί μερικά κυτταρικά γονίδια των οποίων η έκφραση επηρεάζεται ακόμη 

και μισή ώρα μετά τη μόλυνση (Browne et al., 2001), η μελέτη των κυτταρικών 

miRNAs που επηρεάζονται από τον ιό HCMV να ξεκινά αρκετά αργότερα, σε 

όλες τις μέχρι τώρα δημοσιευμένες εργασίες. 

Επίσης, η τόσο γρήγορη μεταβολή στην έκφραση των κυτταρικών 

miRNAs που παρατηρήσαμε στην παρούσα μελέτη πιθανότατα οφείλεται 

στην πρόσδεση του ιού στους αντίστοιχους κυτταρικούς υποδοχείς του 
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ξενιστή, κάτι που θεωρήθηκε ως πιθανό και στην περίπτωση του KSHV και 

του miR-132 (Lagos et al., 2010). Αυτή η υπόθεση χρήζει επιβεβαίωσης με τη 

χρήση ιού HCMV απενεργοποιημένου με υπεριώδες φως, κάτι που έχει 

πραγματοποιηθεί, αλλά εκκρεμεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον προς μελέτη εάν το ιοσωμάτιο 

μεταφέρει πακεταρισμένα miRNAs, κυτταρικά και ιικά, και ποιός είναι ο 

ενδεχόμενος ρόλος τους κυρίως στην έναρξη της μόλυνσης, η οποία όμως 

όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια ειναι καθοριστική και για τη μετέπειτα εξέλιξή 

της. 

Όπως παρατηρούν και στην εργασία των Wang et al., οι μελέτες της 

έκφρασης των κυτταρικών miRNAs υπό την επίδραση του ιού HCMV εν 

προκειμένω, έχουν εκ των πραγμάτων κάποιους περιορισμούς, μερικοί από 

τους οποίους εξηγούν και δικαιολογούν τις διαφορές στα αποτελέσματα 

μεταξύ διαφορετικών μελετών (Wang et al., 2008). Πρώτον, η πλατφόρμα που 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση των miRNAs σε μια εργασία, συνήθως δεν 

είναι ταυτόσιμη με τις πλατφόρμες άλλων εργασιών σε σχέση με τα miRNAs 

που μπορεί να ανιχνεύσει. Επίσης, διαφορές στα αποτελέσματα μπορεί να 

προκύψουν λόγω της χρήσης διαφορετικών κυτταρικών σειρών αλλά και 

διαφορετικών στελεχών του ιού HCMV. Για παράδειγμα στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος HCMV AD 169, ενώ στη μελέτη των Wang et al. 

το στέλεχος T-BACwt, ένα τροποποιημένο στέλεχος Towne. Υπάρχουν 

διαφορές ανάμεσα στα δυο αυτά εργαστηριακά στελέχη (Brytting et al., 1992; 

Gibson, 1981), πόσο μάλλον ανάμεσα σε αυτά και στα κλινικά στελέχη 

(Murphy et al., 2003). Συνεπώς, είναι πιθανό τα αποτελέσματα να είναι 

διαφορετικά στους ανθρώπινους ιστούς ή/ και με κλινικά στελέχη. Για 
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παράδειγμα το κλινικό στέλεχος Toledo προκαλεί μείωση των miRNAs, miR-

17 and miR-20a και αύξηση των miR-18a, miR-19a, miR-19b, και miR-92a, 

ενώ το εργαστηριακό στέλεχος AD169 αύξηση και των 6 miRNAs (Lee et al., 

2013). Επίσης, καθώς συνεχώς αυξάνει ο αριθμός των γνωστών miRNAs, 

ανθρώπινων και μη (Kozomara and Griffiths-Jones, 2014), γίνεται προφανές 

ότι τα miRNAs που αναλύονται στην εκάστοτε εργασία είναι μια μειοψηφία, 

κάτι που ισχύει όχι μόνο για την παρούσα εργασία αλλά και για όλες τις 

αντίστοιχες εργασίες. Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν 377 miRNAs, στην 

εργασία των Wang et al. 250 miRNAs, ενώ τα πλέον γνωστά ανθρώπινα 

miRNAs είναι περισσότερα από 1800 (Kozomara and Griffiths-Jones, 2014). 

Συνεπώς, η λίστα των miRNAs που αναγνωρίστηκε ότι επηρεάζονται από τον 

ιό HCMV στην παρούσα εργασία είναι βέβαιο ότι δεν περιλαμβάνει όλα τα 

miRNAs που επηρεάζονται, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα ανίχνευσης για τα 

περισσότερα σήμερα γνωστά ανθρώπινα miRNAs. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική μεταβολή στην έκφραση 26 

κυτταρικών miRNAs, αριθμός όμως σαφώς ικανοποιητικός συγκριτικά με 

άλλες παρόμοιες (με miRNA microarrays) εργασίες (Santhakumar et al., 2010; 

Wang et al., 2008).  

Από το 26 κυτταρικά miRNAs των οποίων η έκφραση μεταβλήθηκε, 14 

παρουσίασαν αύξηση και 12 παρουσίασαν μείωση στην έκφρασή τους 

(Εικόνες 5.2.1, και 5.2.2). Τα miRNAs των οποίων η έκφραση παρουσίασε 

μείωση χωρίστηκαν σε 3 υποομάδες (Εικόνα 5.2.2Α) ανάλογα με το χρονικό 

πρότυπο της μεταβολής τους, ενώ σε προηγούμενη αντίστοιχη μελέτη είχε 

αναγνωριστεί ένα μόνο πρότυπο μεταβολής στα miRNΑs των οποίων η 

έκφραση μειώνεται, το οποίο χαρακτηριζόταν γενικά από προοδευτική μείωση 
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έκφρασης και αφορούσε τα miRNAs, miR-99, miR-100, miR-181a, miR-181b 

και miR-181c (Wang et al., 2008). Στην πρώτη υποομάδα περιελήφθηκαν τα 

miRNAs, miR-200b, miR-200c, miR-101 και miR-196, τα οποία παρουσίασαν 

πολύ πρώιμη έναρξη, και διάρκεια στη μεταβολή (μείωση) της έκφρασής τους, 

η οποία ξεπερνά το διπλάσιο μόλις 30 λεπτά μετά τη μόλυνση για τα miR-

200b και miR-200c, και λίγο νωρίτερα από τις 2 ώρες για τα miR-101 και miR-

196. Τα miR-200b και miR-200c ανήκουν στην ίδια οικογένεια, την οικογένεια 

miR-200 που περιλαμβάνει επίσης τα miR-200a, miR-141 και miR-429. Πολλά 

από τα μέλη αυτής της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των miR-200b και 

miR-200c, έχει δειχθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

λανθάνουσας μόλυνσης του ιού HCMV, καθώς και στην επανενεργοποίηση 

της λυτικής μόλυνσης, καθώς τα μέλη της οικογένειας hsa-miR-200 στοχεύουν 

την 3' αμετάφραστη περιοχή του μορίου UL122 (IE2, immediate early protein 

2, άμεσα πρώιμη πρωτεΐνη 2), με αποτέλεσμα την καταστολή της έκφρασής 

της (O'Connor, Vanicek, and Murphy, 2014). Τα κύτταρα που είναι δεκτικά στη 

λυτική μόλυνση του ιού παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα έκφρασης αυτών 

των miRNAs (O'Connor, Vanicek, and Murphy, 2014), κάτι με το οποίο 

έρχεται σε συμφωνία η παρούσα μελέτη, καθώς η γρήγορη μείωση στην 

έκφραση αυτών των miRNAs αποτελεί μια ένδειξη ότι θα επακολουθήσει 

λυτική μόλυνση. Τα αποτελέσματά μας για το miR-101 είναι επίσης σε 

συμφωνία με τη βιβλιογραφία, καθώς έχει αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο 

miRNA μειώνεται στα μολυσμένα με τον ιό T-BACwt (τροποποιημένο 

στέλεχος Towne), MRC-5 κύτταρα (ανθρώπινοι εμβρυϊκοί ινοβλάστες 

πνεύμονα), στα οποία ο ιός επίσης εκδηλώνει λυτική μόλυνση. Έχει επίσης 

δειχθεί ότι μαζί με το miR-100 στοχεύουν την πρωτεΐνη mTOR. Η 
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υπερέκφρασή τους, κυρίως όταν ήταν συνδυασμένη, είχε ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του παραγώμενου ιού (Wang et al., 2008). Επίσης, η μείωση του miR-

196-5p έχει αναφερθεί σε προηγούμενη μελέτη, η οποία όμως ξεκίνησε την 

ανάλυση 24 ώρες μετά τη μόλυνση (Kim et al., 2015). 

Η δεύτερη υποομάδα κυτταρικών miRNAs που παρουσίασαν μειωμένη 

έκφραση, περιελάμβανε τα miR-30a, miR-125, miR-145, miR-181b, miR-181c 

και miR-220, των οποίων η μεταβολή εκδηλώθηκε αργότερα σε σχέση με την 

προηγούμενη ομάδα, και είχε επίσης διάρκεια. Συγκεκριμένα, η μεταβολή 

στην έκφραση του miR-30a ξεπέρασε το διπλάσιο περίπου 8 ώρες μετά τη 

μόλυνση, του miR-125 μεταξύ 12 και 24 ώρες, του miR-145 μεταξύ 8 και 12 

ώρες, των miR-181b και miR-220   λίγο πριν τις 8 ώρες (αλλά μετά τις 4 ώρες) 

και του miR-181c λίγο μετά τις 8 (και πριν τις 12) ώρες. Από αυτά, τα miR-

181b, miR-181c, miR-125 και miR-145 είχε αναγνωριστεί ότι επηρεάζονται 

από τον ιό HCMV και σε προηγούμενη μελέτη (Wang et al., 2008). Το miR-

145 είχε αναφερθεί ότι μειώνεται και σε μία άλλη μελέτη, αλλά πολύ αργότερα, 

στις 72 ώρες (Stark et al., 2012), ενώ σε μία άλλη μελέτη που ξεκίνησε στις 24 

ώρες αναφέρεται επίσης η μεταβολή του miR-145-5p (Kim et al., 2015). 

Επίσης, και η μεταβολή του miR-30a-5p έχει αναφερθεί σε προηγούμενη 

μελέτη, η οποία όμως είχε ξεκινήσει την ανάλυση 24 ώρες μετά τη μόλυνση 

(Kim et al., 2015). Τα miR-125b, miR-145 και 181b έχει αναφερθεί ότι παίζουν 

ρόλο στη μόλυνση του ιού HCMV (Santhakumar et al., 2010).  

Η τρίτη υποοομάδα περιελάμβανε τα miR-148a και miR-148b, τα οποία 

εκδήλωσαν πολύ πρώιμη μεταβολή (μείωση) η οποία ξεπέρασε το διπλάσιο 

μεταξύ μισής και μίας ώρας μετά τη μόλυνση, αλλά η μεταβολή ήταν 

διαλλείπουσα, δηλαδή μετά τις 24 ώρες άρχισε να υποχωρεί σημαντικά.  
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Τα miRNAs των οποίων η έκφραση αυξήθηκε χωρίστηκαν σε 4 

υποομάδες (Εικόνα 5.2.2Β), βάσει του προτύπου χρονικής μεταβολής. Σε 

προηγούμενη μελέτη είχαν διακριθεί 3 υποομάδες, η πρώτη χαρακτηριζόταν 

από παροδική αύξηση και περιελάμβανε τα miR-215 και miR-219, η δεύτερη 

εκδήλωνε παροδική αύξηση με μέγιστο περίπου στις 24 ώρες και 

περιελάμβανε τα miR-132 και miR-1, και η τρίτη παρουσίαζε όψιμη αύξηση 

κυρίως από τις 48 ώρες και μετά και περιελάμβανε τα miR-17, miR-20 και 

miR-106 (Wang et al., 2008). Στην παρούσα μελέτη, στην πρώτη υποομάδα 

των με αυξημένη έκφραση miRNAs, περιελήφθηκαν τα miR-92b, miR-155, 

miR-206, miR-210, miR-548c, και miR-583, τα οποία παρουσίασαν πολύ 

πρώιμη, αλλά σχετικά παροδική μεταβολή. Συγκεκριμένα, τα miR-155, miR-

548c και miR-92b είχαν μεταβληθεί στο διπλάσιο μόλις 15 λεπτά μετά τη 

μόλυνση, το miR-206 στα 30 λεπτά , τα miR-210 και miR-583 μεταξύ 15 και 

30 λεπτών. Όλα αυτά τα miRNAs στη μία ώρα μετά τη μόλυνση εκδήλωσαν 

μια ραγδαία μέγιστη αύξηση και ακολούθως σταδιακή πτώση. Το miR-155 σε 

προηγούμενη μελέτες είχε αναφερθεί ότι παρουσιάζει μείωση (Wang et al., 

2008), ενώ σε μια άλλη μελέτη παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στις 72 αλλά 

όχι στις 24 ώρες (Stark et al., 2012). Επίσης, το miR-155 αναγνωρίστηκε ως 

σημαντικό για τη μόλυνση των ιών HCMV και MCMV (Santhakumar et al., 

2010). To miR-92a (στη μελέτη μας μεταβλήθηκε το 92b), αναφέρθηκε ότι 

παρουσιάζει σημαντική μείωση στη λανθάνουσα μόλυνση (Poole et al., 2011), 

όπως και το miR-92b σε άλλη μελέτη της λανθάνουσας μόλυνσης (Fu et al., 

2014). Η μείωση του miR-92a έχει αναφερθεί ότι προκαλεί αύξηση στην 

έκφραση του κυτταρικού μεταγραφικού παράγοντα, της πρωτεΐνης GATA-2, 

με συνακόλουθη αύξηση της έκφρασης της κυτταρική ιντερλευκίνης 10,  IL-10. 



226 
 

 
 

Η  ιντερλευκίνη  IL-10 συμβάλλει στη διατήρηση των σε λανθάνουσα 

κατάσταση ιικών γονιδιωμάτων στα CD34+ κύτταρα, πιθανόν ως αποτέλεσμα 

της αυξημένης επιβίωσης των CD34+ κυττάρων (Poole et al., 2011). Επίσης, 

το miR-92a στο ίδιο κυτταρικό σύστημα στοχεύει το μόριo CCL8 (Poole et al., 

2014). 

Μία άλλη υποομάδα των θετικά επηρεασμένων miRNAs περιελάμβανε τα 

miR-21 και miR-219, τα οποία εκδήλωσαν πρώιμη και με διάρκεια, μεταβολή. 

Συγκεριμένα, η μεταβολή του miR-21 ξεπέρασε το διπλασιο περίπου στις 2 

ώρες μετά τη μόλυνση και του  miR-219 περίπου στις 4 ώρες. Το miR-21 

παρουσίασε σημαντική αύξηση περίπου στις 8 ώρες και έκτοτε διατηρήθηκε 

σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, σχετικά σταθερά. Ομοίως, και το miR-219 

παρέμεινε σχετικά σταθερά αυξημένο στο υπόλοιπο της μόλυνσης. Το miR-21 

έχει αναφερθεί ότι είναι σημαντικό για τη μόλυνση του ιού HCMV 

(Santhakumar et al., 2010) και η μεταβοή του miR-21-5p έχει αναφερθεί και σε 

μία ακόμη μελέτη (Kim et al., 2015). Είναι επίσης, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η 

διαπίστωση ότι το κυτταρικό miRNA, miR-21 προκαλεί εξασθένιση της 

αντιγραφής του ιού HCMV στα νευρικά κύτταρα, στοχεύοντας την πρωτεΐνη 

Cdc25a (Fu et al., 2015). Στη μελέτη των Wang et al. είχε αναφερθεί μείωση 

στην έκφραση του συγκεκριμένου miRNA, που ήταν πιο έντονη στις 48 ώρες 

μετά τη μόλυνση (Wang et al., 2008). 

Σε μία άλλη υποομάδα συμπεριελήφθησαν επίσης τα miR-34a και miR-

34c, τα οποία παρουσίασαν λιγότερο πρώιμη μεταβολή και μάλιστα παροδική. 

Συγκεκριμένα, η μεταβολή έγινε μεγαλύτερη από το διπλάσιο περίπου στις 4 

ώρες μετά τη μόλυνση, ακολούθως υπήρξε μικρή αύξηση και από τις 12 ώρες 

και μετά μείωση. Το miR-34a έχει αναφερθεί ότι είναι σημαντικό για τη 
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μόλυνση του ιού HCMV (Santhakumar et al., 2010). Έχει προταθεί επίσης ότι 

ο άξονας p53–microRNA-34a ρυθμίζει κυτταρικούς υποδοχείς εισόδου για 

πολλούς ερπητοϊούς που σχετίζονται με καρκινικούς όγκους, μεταξύ των 

οποίων και ο ιός HCMV. Συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη p53 ρυθμίζει μεταγραφικά 

το miR-34a μέσω της πρόσδεσή της στον εκκινητή του miR-34a και το miR-

34a έχει προβλεφθεί ότι προσδένεται στην 3' αμετάφραστη περιοχή του 

PDFRA (platelet-derived growth factor receptor-alpha), που είναι υποδοχέας 

του ιού HCMV, αλλά και σε υποδοχείς άλλων ιών (Kofman et al., 2013). 

Σε μία υποομάδα συμπεριελήφθησαν τέλος τα miR-20a, miR-25, miR-106 

και miR-191, τα οποία εκδήλωσαν σχετικά όψιμη αλλά με διάρκεια μεταβολή, 

η οποία έγινε ίση με το διπλάσιο στις 24 ώρες (για το miR-191 λίγο αργότερα) 

και μετά από μία σημαντική αύξηση στις 48 ώρες, το επίπεδό τους 

διατηρήθηκε σταθερά αυξημένο για το υπόλοιπο της μόλυνσης. Η μεταβολή 

(αύξηση) των miR-20 (δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για το 20a) και miR-

106 έχει ξανααναφερθεί στη βιβλιογραφία και μάλιστα είχαν αντίστοιχα 

συμπεριληφθεί στην ίδια υποομάδα βάσει του προτύπου όψιμης μεταβολής 

τους. Η μεταβολή τους  παρουσίασε πολύ έντονη επιτεινόμενη αύξηση από 

τις 48 ώρες και μετά (Wang et al., 2008), ενώ αυτή η ραγδαία αύξηση στη δική 

μας μελέτη συνέβη  πριν τις 48 ώρες. To miR-20a  έχει αναφερθεί ότι είναι 

σημαντικό για τη μόλυνση του ιού MCMV (Santhakumar et al., 2010). Επίσης, 

έχει αναφερθεί ότι το στέλεχος Toledo προκαλεί μείωση στην έκφραση του 

miR-20a, αλλά αύξηση του miR-92a (αν και ανήκουν στο ίδιο cluster, το miR-

17-92), ενώ το στέλεχος ToledoD15kb όσο και το στέλεχος AD169, το οποίο 

επίσης έχει το ίδιο γονιδιακό έλλειμμα, προκάλεσαν την αύξηση και των 6 

miRNAs του cluster, συμπεριλαμβανομένων των miR-20a και miR-92a (Lee et 
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al., 2013). Παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον και είναι σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματά μας, ότι η πρωτεΐνη MICB, που είναι συνδέτης του 

ενεργοποιητικού υποδοχέα NKG2D  των NK κυττάρων, στοχεύεται από 9 

κυτταρικά- ανθρώπινα miRNAs, μεταξύ των οποίων τα miR-20 και miR-106 

(που στη μελέτη μας παρουσιάζουν επίσης αύξηση στα μολυσμένα κύτταρα) 

(Nachmani et al., 2010; Stern-Ginossar et al., 2008), καθώς και από αρκετά 

ιικά τα οποία εκφράζονται από τους ιού HCMV, KSHV (Kaposi’s sarcoma–

associated herpesvirus) και EBV (Epstein-Barr virus) (Nachmani et al., 2010; 

Nachmani et al., 2009; Stern-Ginossar et al., 2007), με αποτέλεσμα τη 

διαφυγή από την ανοσιακή αναγνώριση των μολυσμένων από τον ιό HCMV 

κυττάρων.  

Επίσης, σε μία εργασία που μελέτησε  τη λανθάνουσα μόλυνση του ιού 

HCMV, από τα miRNAs που μεταβλήθηκαν στην παρούσα μελέτη, τα miR-21-

3p, miR-210 και miR-92b παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μεταβολή, ενώ 

τα miR-21-5p, 30a-3p, 34c-5p, 30a-5p, 155-5p, 101-3p, 25-5p, 20a-5p και 

125b-5p οριακή ή μη στατιστικά σημαντική μεταβολή (Fu et al., 2014).  

H αναγνώριση κοινών miRNAs με προηγούμενες μελέτες καταδεικνύει την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης. Οι όποιες διαφορές 

είναι αναμενόμενες και οι λόγοι που τις προκαλούν αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Επίσης, καθώς τα miRNAs που ανήκουν στο ίδιο γονιδιακό cluster μπορεί να 

μεταγράφονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή να επηρεάζονται με 

διαφορετικό τρόπο (άλλα να παρουσιάζουν αύξηση κι άλλα μείωση, όπως πχ 

συμβαίνει με το cluster miR-17-92), είναι πολύ σημαντική η μελέτη των 

miRNAs όχι μόνο βάσει των γονιδιακών clusters, αλλά και βάσει χρονικών 

clusters, όπως αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω, με τελικό σκοπό τη 
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διαμόρφωση λειτουργικών clusters, δηλαδή την αναγνώριση ομάδων miRNAs 

που ελέγχουν την έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται μεταξύ τους είτε 

λειτουργικά (εκτελούν την ίδια λειτουργία, πχ απόπτωση) είτε ρυθμιστικά 

(αλληλορυθμίζονται ή ρυθμίζουν μόρια του ίδιου μονοπατιού). Ο τελικός 

στόχος της παρούσας μελέτης, όπως αναλύεται στη συνέχεια, ήταν η 

αναγνώριση δικτύων miRNAs-γονιδίων που αλληλεπιδρούν όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. 

Από τα παραπάνω miRNAs που μεταβλήθηκαν σημαντικά υπό την 

επίδραση του ιού HCMV, η αναστροφή της έκφρασης των miR-548c, miR-21, 

miR-155, miR-101, miR-200c, miR-200b, miR-181c και miR-181b, είχε τη 

μεγαλύτερη ανασταλτική επίδραση στον τίτλο του παραγώμενου ιού (Εικόνα 

5.2.3). Όπως προαναφέρθηκε, τα miR-155 και miR-548c άρχισαν να 

μεταβάλλονται σημαντικά ήδη 15 λεπτά μετά τη μόλυνση, τα miR-200b/c στα 

30 λεπτά, ενώ τα miR-21 και miR-181b/c στις 8 ώρες ή λίγο πριν ή λίγο μετά, 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια, με τους αλγόριθμους TargetScan v.6.0 και PITA 

αναγνωρίστηκαν οι κοινοί στόχοι των 8 αυτών miRNAs, και ακολούθησε 

γονιδιακή ανάλυση δικτύων, από την οποία τα δύο πιο σημαντικά δίκτυα 

miRNAs-γονιδίων που προέκυψαν, ήταν το δίκτυο φλεγμονής με κεντρικό 

μόριο το μεταγραφικό παράγοντα NF-κΒ, και το δίκτυο χρωματίνης, που 

απαρτίζεται από μέλη του συμπλέγματος αναστολής PRC2 (Polycomb 

Repressor Complex 2)  (Εικόνα 5.2.5Α και Β). 

Αναλυτικότερα, στις αναφερόμενες αλληλεπιδράσεις που περιλαμβάνονται 

στο δίκτυο φλεγμονής (Εικόνα 5.2.5Α), υπάρχουν κάποιες που είναι νέες και 

δεν έχουν περιγραφεί ξανά στη βιβλιογραφία, και άλλες που έχουν μεν 

περιγραφεί στη βιβλιογραφία, αλλά κατά κύριο λογο σε άλλα πειραματικά 
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συστήματα και οι περισσότερες όχι στο πλαίσιο της μόλυνσης του ιού HCMV 

(αυτές που αφορούν αλληλεπiδράσεις miRNAs-mRNAs). Στις νέες 

αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνονται η αναστολή των μορίων CYLD και NFKBIA 

(IκBα, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 

inhibitor, alpha) από το miR-548c, καθώς και η αναστολή του miR-548c από 

τον παράγοντα NF-κB. Στις ήδη γνωστές αλληλεπιδράσεις, συγκαταλέγονται: 

Η αναστολή του μορίου SOCS1 από το miR-155, η αναστολή του PTEN από 

το miR-21, η ενεργοποίηση του miR-155 από τον παράγοντα NF-κΒ, η 

ενεργοποίηση του miR-21 από τον παράγοντα STAT3, η αναστολή του 

παράγοντα NF-κB από το μόριο SOCS1, η αναστολή του μορίου AKT από το 

PTEN, η ενεργοποίηση του παράγοντα NF-κΒ από το μόριο AKT, η 

ενεργοποίηση του p70S6Κ από το μόριο AKT, η αναστολή του παράγοντα 

NF-κΒ από το μόριο CYLD και τέλος η αναστολή του παράγοντα NF-κB από 

το μόριο NFΚΒΙΑ. Οι περισσότερες από αυτές τις αλληλεπιδράσεις 

ανασκοπούνται στην εργασία των Ma et al. (Ma et al., 2011), καθώς και στην 

εργασία των Gao et al., στην οποία επιπλέον δίδεται έμφαση στις ιικές 

λοιμώξεις  (Gao et al., 2014). 

Ως προς το δίκτυο χρωματίνης, οι νέες αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν 

την αναστολή του μορίου JARID2 από τα miR-181b και miR-181c, ενώ οι 

γνωστές την αναστολή του μορίου EZH2 από το miR-101 (Ren et al., 2012) 

και την αναστολή του μορίου SUZ12 από τα miR-200b και miR-200c (Cui et 

al., 2013; Iliopoulos et al., 2010b; Peng et al., 2013). 

Ένα πρώτο βήμα για την επιβεβαίωση των παραπάνω προβλεπόμενων 

αλληλεπιδράσεων, ήταν η ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων mRNA τόσο των 

προβλεπόμενων γονιδίων στόχων όσο και των αντίστοιχων miRNAs, στο 
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πλαίσιο της λυτικής μόλυνσης που προκαλείται από τον ιό HCMV. Έχει 

δειχθεί σε προηγούμενες μελέτες ότι τα miRNAs σε πολλές περιπτώσεις 

προκαλούν κάποιου βαθμού αποδόμηση των στόχων τους σε επίπεδο RNA 

που συχνά είναι συγκρίσιμος με το βαθμό της μεταβολής που παρατηρείται σε 

πρωτεϊνικό επίπεδο (Baek et al., 2008; Santhakumar et al., 2010; Selbach et 

al., 2008). Τα επίπεδα έκφρασης των miRNAs, όμως, δεν είναι η μόνη 

παράμετρος που καθορίζει την πιθανότητα και το μέγεθος της 

αλληλεπίδρασής τους με τους στόχους, καθώς πολλοί άλλοι παράγοντες 

εμπλέκονται, όπως είναι η ικανότητα σύνδεσής τους με το σύμπλεγμα RISC 

(Flores et al., 2014), η προσβασιμότητα της θέσης σύνδεσής τους στο mRNA 

του στόχου κ.ά. 

Στη μελέτη μας, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία στις 

μεταβολές της έκφρασης των miRNAs και των mRNAs των αντίστοιχων 

γονιδίων-στόχων (Εικόνα 5.2.5Γ και Δ). Συγκεκριμένα, στη μία ώρα μετά τη 

μόλυνση, τα miR-155 και miR-548c εμφανίζουν τα μέγιστα επίπεδα έκφρασης, 

ενώ στις 12 ώρες μετά τη μόλυνση η έκφρασή τους είναι μειωμένη (συγκριτικά 

με τη 1 ώρα). Αντίστοιχα, οι στόχοι αυτών των miRNAs, τα μόρια SOCS1 και 

NFKBIA και CYLD παρουσιάζουν το ναδίρ της έκφρασής τους σε επίπεδο 

RNA, στη 1 ώρα μετά τη μόλυνση, ενώ και στις 12 ώρες τα επίπεδά τους είναι 

μειωμένα στα μολυσμένα κύτταρα, αλλά λιγότερο από τη 1 ώρα μετά τη 

μόλυνση. Τα επίπεδα του miR-21 είναι αυξημένα τη 1 ώρα μετά τη μόλυνση, 

αλλά στις 12 ώρες γίνονται μέγιστα και αντίστοιχα τότε και ο στόχος του, το 

μόριο PTEN εκδηλώνει τα πιο μειωμένα επίπεδα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον 

μεταγραφικό παράγοντα STAT3, ο οποίος ρυθμίζει την έκφραση του miR-21 

(Εικόνα 5.2.5Γ). Συνεπώς, το δίκτυο φλεγμονής παρουσιάζει δύο μέγιστα 
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ενεργοποιήσης (δύο φάσεις ενεργοποίησης), στη 1 ώρα μετά τη μόλυνση, 

οπότε και παρατηρείται η μέγιστη έκφραση των miR-155 και miR-548c, και 

περίπου στις 12 ώρες μετά τη μόλυνση, οπότε και τα επίπεδα του miR-21 

είναι μέγιστα. Η πρώτη φάση ενεργοποίησης είναι μάλλον παροδική, καθώς 

σταδιακά τα επίπεδα των miR-155 και miR-548c πέφτουν, ενώ συγχρόνως 

εκδηλώνεται η αύξηση στην έκφραση του miR-21. H έντονη αύξηση του miR-

21 που παρατηρείται στις 12 ώρες μετά τη μόλυνση έχει ξεκινήσει 

τουλάχιστον από τις 8 ώρες, και φαίνεται να διατηρείται στο υπόλοιπο της 

μόλυνσης, καθώς τα επίπεδα έκφρασης του miR-21 παραμένουν σε όμοια 

επίπεδα μέχρι και τις 96 ώρες μετά τη μόλυνση, που είναι και η τελευταία 

χρονική στιγμή που μελετήθηκε. Συνεπώς, η πρώτη φάση ενεργοποίησης του 

δικτύου της φλεγμονής είναι σύντομης διάρκειας (λίγων ωρών), ενώ η δεύτερη 

διαρκεί ημέρες. 

Στο δίκτυο χρωματίνης, τα εμπλεκόμενα miRNAs, miR-181b/c, miR-

200b/c και miR-101, παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα έκφρασης στα 

μολυσμένα κύτταρα (Εικόνα 5.2.5Δ). Τα miR-200b/c ήδη στην 1η ώρα μετά 

τη μόλυνση έχουν σημαντικά μειωμένα επίπεδα έκφρασης, με αποτέλεσμα 

ήδη από την 1η ώρα τα επίπεδα του στόχου τους, του μορίου SUZ12 να είναι 

σημαντικά αυξημένα και αυξάνουν ακόμη περισσότερο στις 12 ώρες μετά τη 

μόλυνση, οπότε και τα επίπεδα έκφρασης των miRNAs, miR-200b/c είναι 

ακόμη περισσότερο μειωμένα. Τα miR-181b/c και miR-101 στην 1η ώρα μετά 

τη μόλυνση εκδηλώνουν μια τάση μείωσης της έκφρασής τους, η οποία στις 

12 ώρες πλέον γίνεται σημαντικά μειωμένη, με αποτέλεσμα τη σημαντική 

αύξηση του επιπέδου των mRNAs των στόχων τους, των μορίων JARID2 και 

EZH2, αντίστοιχα. Το miR-101 από τις 2 ώρες μετά τη μόλυνση παρουσιάζει 
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σημαντική μεταβολή, η οποία στις 4 ώρες γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και 

ακολούθως έχει μικρή αυξητική τάση ως τις 12 ώρες, οπότε και αποκτά τη 

μέγιστη μείωση, η οποία διατηρείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα για το 

υπόλοιπο της μόλυνσης. Συνεπώς, χρονικά προηγείται η ρύθμιση της 

έκφρασης του μορίου SUZ12 από τα miR-200b/c, ακολουθεί σε σύντομο 

διάστημα η ρύθμιση του μορίου EZH2 από το miR-101 και ακολουθεί η 

ρύθμιση της έκφρασης του μορίου JARID2 από τα miR-181b/c. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, από τη στιγμή που ξεκινά η ρύθμιση, το σταθερά μέγιστα 

μειωμένο επίπεδο έκφρασης και των 5 miRNAs, είναι μία ένδειξη ότι η 

ρύθμιση συνεχίζεται για όλο το υπόλοιπο της μόλυνσης, δηλαδή πιθανότατα 

είναι ένα φαινόμενο με επίσης χρονική διάρκεια ημερών.  

Στο δίκτυο χρωματίνης περιγράφεται η νέα αλληλεπίδραση του miR-181b 

και του miR-181c με το μόριο JARID2 και επιβεβαιώνονται στο πλαίσιο της 

λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV, οι αλληλεπιδράσεις του miR-101 με το μόριο 

EZH2 και των miR-200b/c με το μόριο SUZ12 που όπως προαναφέρθηκε 

είχαν καταγραφεί σε εντελώς διαφορετικά συστήματα από το δικό μας που δεν 

είχαν σχέση με τον ιό HCMV. Όταν πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη και 

διαμορφώθηκαν τα δύο δίκτυα που περιγράφηκαν, συνολικά το δίκτυο 

χρωματίνης ήταν ένα εντελώς καινούριο δεδομένο για τη μόλυνση του ιού 

HCMV. Οι λίγες δημοσιεύσεις που πλέον υπάρχουν και αφορούν μέλη του 

συμπλέγματος PRC2 και τον ιό HCMV, είναι μεταγενέστερες και αφενός δεν 

περιλαμβάνουν μαζί όλα τα μέλη του συμπλέγματος PRC2 που αναφέρονται 

στην παρούσα μελέτη, αφετέρου δεν εξετάζουν καθόλου το ρόλο των miRNAs 

στη ρύθμιση του συμπλέγματος PRC2 στο πλαίσιο της μόλυνσης του ιού 

HCMV.  
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Έχει δειχθεί ότι το σύμπλεγμα PRC2 παίζει ρόλο στη σίγαση της 

μεταγραφής του ιού HCMV σε συστήματα λανθάνουσας (quiescent) μόλυνσης 

του ιού και όταν προκληθεί διαταραχή του συμπλέγματος PRC2 σε 

μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα THP1 ή NT2D1 (στα οποία παρουσία 

φυσιολογικού PRC2 παρατηρείται λανθάνουσα μόλυνση), παρατηρείται 

σημαντική αύξηση των επιπέδων των ιικών μεταγράφων και ανίχνευση ιικής 

πρωτεΐνης (Abraham and Kulesza, 2013). Παρουσιάζει επίσης ιδαίτερο 

ενδιαφέρον ότι η πρωτεΐνη EZH2 που δρα ως μεθυλ-τρανσφεράση της 

ιστόνης Η3Κ27, και οι ρυθμιστές της οι πρωτεΐνες JARID2 και NDY1/KDM2B, 

αναστέλλουν την πρωτεΐνη GFI1 που δρα ως μεταγραφικός αναστολέας του 

υποκινητή MIEP, ο οποίος ρυθμίζει την έκφραση των άμεσα πρώιμων ιικών 

πρωτεϊνών του ιού και η ενεργοποίησή του είναι προαπαιτούμενο για τη 

μετάβαση σε παραγωγική μόλυνση. Η καταστολή της έκφρασης της 

πρωτεΐνης EZH2 έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκφρασης της άμεσα 

πρώιμης ιικής πρωτεΐνης ΙΕ1, καθώς και του τίτλου του παραγώμενου ιού 

(Sourvinos et al., 2014). Έχει επίσης αναφερθεί υπερέκφραση της πρωτεΐνης 

EZH2 σε ιστούς πολύμορφου γλοιοβλαστώματος θετικούς στον ιό 

HCMV(Ahani et al., 2014) και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το 

σύμπλεγμα PRC2 στοχεύει για μεταβολές τη χρωματίνη του ιού MCMV και 

συνδέεται με τα κέντρα αντιγραφής του ιού (Abraham and Kulesza, 2012). Τα 

αποτελέσματα αυτών των μελετών συμφωνούν με τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης, η οποία επίσης υποστηρίζει την αναγκαιότητα 

ενεργοποίησης του PRC2 για την απρόσκοπτη εξέλιξη της λυτικής μόλυνσης 

του ιού HCMV και επιπλέον καταδεικνύει τη ρύθμιση των μελών του 

συμπλέγματος PRC2, EZH2, JARID2 και SUZ12 από κυτταρικά miRNAs, από 
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τα αρχικά στάδια της μόλυνσης και με συγκεριμένη σειρά ενεργοποίησης των 

μελών του. Η ενεργοποίηση του δικτύου χρωματίνης ίσως έχει κάποια σχέση 

και με το γενονός ότι ο ιός HCMV έχει αναφερθεί ότι προκαλεί αναστολή της 

κυτταρικής σύνθεσης DNA και σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου στα λυτικώς 

μολυσμένα κύτταρα (Bresnahan et al., 1996; Jault et al., 1995).  

Παρουσιάζει επίσης ιδαίτερο ενδιαφέρον ότι τα miR-200b και miR-200c, 

που στην παρούσα μελέτη αποδείκτηκε ότι στοχεύουν την κυτταρική πρωτεΐνη 

SUZ12, επίσης στοχεύουν  την πρωτεΐνη του ιού HCMV ΙΕ2 (O'Connor, 

Vanicek, and Murphy, 2014). Επίσης, το miR-101 που όπως και τα δύο 

προηγούμενα miRNAs, ανήκει στο δίκτυο χρωματίνης και στην παρούσα 

μελέτη αποδείχθηκε ότι στοχεύει την κυτταρική πρωτεΐνη EZH2, στοχεύει και 

την κυτταρική πρωτεΐνη mTOR (Wang et al., 2008). Είναι αξιοσημείωτο ότι και 

με τους δύο αυτούς μηχανισμούς επηρεάζεται η έκφραση των ιικών γονιδίων 

(O'Connor, Vanicek, and Murphy, 2014; Wang et al., 2008) και παρουσιάζει 

ιδαίτερο ενδιαφέρον εάν και πώς αυτοί οι μηχανισμοί αλληλεπιδρούν με τους 

μηχανισμούς και με τα δίκτυα που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. 

Σε ό,τι αφορά το δίκτυο της φλεγμονής, η πολύ γρήγορη αύξηση στην 

έκφραση των miR-155 και miR-548c που παρατηρείται από τα πρώτα 15 

λεπτά μετά τη μόλυνση, οφείλεται στην πρόσδεση του μεταγραφικού 

παράγοντα NF-κB στους υποκινητές των παραπάνω miRNAs, φαινόμενο που 

επάγεται απο τον ιό HCMV (Εικόνα 5.2.6). Τα miR-155 και miR-548c 

αναστέλλοντας την έκφραση των μορίων SOCS1 και NFKBIA- CYLD, 

αντίστοιχα, ενεργοποιούν εκ νέου τον μεταγραφικό παράγοντα NF-κΒ, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία βρόχου ανάδρασης (Εικόνα 5.2.7). Επίσης, και το 

miR-21 έμμεσα συμβάλλει στην ενεργοποίηση του παράγοντα NF-κB, 
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αναστέλλοντας το μόριο PTEN, το οποίο αναστέλλει το μόριο AKT που 

ενεργοποιεί τον παράγοντα NF-κB. Είναι γνωστό ότι ο μεταγραφικός 

παράγοντας NF-κB ενεργοποιείται από τον ιό HCMV και υπάρχουν πολλές 

απόψεις για τη σημασία του και την αναγκαιότητά του για την εξέλιξη της 

μόλυνσης. 

Παρουσιάζει ιδαίτερο ενδιαφέρον ότι μέσα σε 5 λεπτά από την έναρξη της 

μόλυνσης, παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας του μεταγραφικού 

παράγοντα NF-κΒ  (Boldogh, Fons, and Albrecht, 1993; Yurochko et al., 

1997a; Yurochko et al., 1995), ο οποίος εμπλέκεται στην ενεργοποίηση του 

υποκινητή MIEP του ιού HCMV τόσο στην πρωτογενή μόλυνση όσο και στην 

επανενεργοποίηση από τη λανθάνουσα μόλυνση (Cherrington and Mocarski, 

1989; DeMeritt, Milford, and Yurochko, 2004; DeMeritt et al., 2006; Hummel et 

al., 2001; Lee et al., 2004; Prosch et al., 1995; Prosch et al., 2002; Sambucetti 

et al., 1989; Yurochko et al., 1997a; Yurochko et al., 1995; Yurochko et al., 

1997b). Η αυξημένη δραστηριότητα του παράγοντα NF-κΒ σε αυτό το πολύ 

πρώιμο στάδιο της μόλυνσης έχει αποδοθεί στην πρόσδεση των 

γλυκοπρωτεϊνών gB και gH του ιού HCMV, σε κυτταρικούς υποδοχείς 

(Yurochko et al., 1997a; Yurochko et al., 1995), με αποτέλεσμα την 

απελευθέρωση προσχηματισμένων αποθηκών NF-κΒ, η οποία εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την ενεργοποίηση του συμπλέγματος ΙΚΚ (DeMeritt, 

Milford, and Yurochko, 2004; Yurochko et al., 1995). Επιπλέον, στο ιοσωμάτιο 

υπάρχει πακεταρισμένη μια κυτταρική κινάση, η CKII (Casein kinase 

II)(Varnum et al., 2004), η οποία μπορεί να επιδράσει στην πρωτεΐνη IκBα, 

προκαλώντας όμοιο αποτέλεσμα με την πρωτεΐνη ΙΚΚ και είναι ένας επιπλέον 

μηχανισμός με τον οποίο ο ιός HCMV ενεργοποιεί το μεταγραφικό παράγοντα 
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NF-κΒ σύντομα μετά τη μόλυνση (Nogalski et al., 2007). Η δραστηριότητα του 

μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ είναι αναγκαία για την επαρκή ενεργοποίηση 

του υποκινητή MIEP και την έκφραση των άμεσα πρώιμων γονιδίων 

(DeMeritt, Milford, and Yurochko, 2004), αλλά και για την επαρκή ιική 

αντιγραφή και την παραγωγή μολυσματικού ιού (DeMeritt et al., 2006). 

Υπάρχουν κι άλλες μελέτες που υποστηρίζουν ότι ο μεταγραφικός 

παράγοντας NF-κΒ είναι σημαντικός για την εξέλιξη της μόλυνσης του ιού 

HCMV (Caposio et al., 2004; Lee et al., 2004; Prosch et al., 2003), υπάρχει 

όμως και η άλλη άποψη, δηλαδή ότι ο μεταγραφικός παράγοντας  NF-κΒ δεν 

διαδραματίζει τόσο κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της μόλυνσης του ιoύ HCMV 

και στη ρύθμιση της έκφρασης των ιικών γονιδίων (Benedict et al., 2004; 

Eickhoff and Cotten, 2005; Gustems et al., 2006; Isomura, Tsurumi, and 

Stinski, 2004).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη μελέτη μας το μονοπάτι του NF-κΒ 

φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην έκφραση των ιικών γονιδίων 

και στον τίτλο του παραγώμενου ιού, καθώς ακόμη και η αναστροφή της 

έκφρασης μεμονωμένων miRNAs που εμπλέκονται στο δίκτυο της φλεγμονής 

(δίκτυο του NF-κΒ) είχε σημαντικά αρνητικό αποτέλεσμα και στις δύο αυτές 

παραμέτρους (Εικόνες 5.2.3 και 5.2.9). Παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον ότι 

στα μολυσμένα από τον ιό HCMV κύτταρα δεν παρατηρείται μόνο 

ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ, αλλά και αύξηση των 

μεταγράφων του, καθώς οι ιικές πρωτεΐνες IE1-72, IE2-55 και ΙΕ2-86 

μπορούνα να ενεργοποιήσουν τον υποκινητή του γονιδίου της υπομονάδας 

του NF-κΒ,  p65 και η ιική πρωτεΐνη IE2-55 τον υποκινητή του γονιδίου της 

υπομονάδας p105/p50. Υπάρχουν 2 φάσεις περισσότερο αυξημένης 



238 
 

 
 

ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ στα μολυσμένα κύτταρα, 

η πρώτη που προαναφέρθηκε και ξεκινά από τα πρώτα λεπτά μετά τη 

μόλυνση και αφορά την απελευθέρωση του προϋπάρχοντος NF-κΒ  και η 

δεύτερη, η οποία συνδέεται με τη νέα σύνθεση των πρωτεϊνών που 

απαρτίζουν τον NF-κΒ και πραγματοποιείται περίπου 12 ώρες μετά τη 

μόλυνση (Yurochko et al., 1995). Επίσης, ο ιός HCMV προκαλεί πολύ 

γρήγορα μετά τη μόλυνση μείωση στα επίπεδα των αναστολέων του NF-κΒ, 

IκBα και IκBβ και αύξηση των επιπέδων των μελών των συμπλεγμάτων IKKs, 

καθώς και της δραστηριότητας τους ως κινάσες (Caposio et al., 2004; 

DeMeritt, Milford, and Yurochko, 2004). Σε σχέση με τα αποτελέσματα της 

μελέτης μας, η πρώτη φάση ενεργοποίησης του NF-κΒ συνδυάζεται με την 

αυξημένη έκφραση των miR-155 και miR-548c που παρατηρείται αντίστοιχα 

πολύ νωρίς μετά τη μόλυνση, ενώ η δεύτερη φάση ενεργοποίησης NF-κΒ  με 

την αύξηση της έκφρασης του miR-21 που επιτείνεται επίσης από τις 8-12 

ώρες μετά τη μόλυνση. Επίσης, στη μελέτη μας περιγράφεται ένας νέος, μη 

γνωστός μέχρι σήμερα, μηχανισμός ρύθμισης της έκφρασης της πρωτεΐνης 

IκBα (NFKBIA), μέσω του miR-548c. Τα επίπεδα της πρωτεΐνης IκBα 

μειώνονται δραματικά σύντομα (σε 30 λεπτά) μετά τη μόλυνση του ιού HCMV 

(DeMeritt, Milford, and Yurochko, 2004), γεγονός σε απόλυτη συμφωνία με 

την πολύ γρήγορη αύξηση των επιπέδων του miR-548c (από τα πρώτα 15 

λεπτά) και την άμεση ρύθμιση των επιπέδων mRNA του γονιδίου NFKBIA 

(μελετήθηκαν την 1η ώρα) από το miR-548c,  φαινόμενα που για πρώτη φορά 

καταγράφηκαν στη μελέτη μας (Εικόνες 5.2.1, 5.2.2 και 5.2.5Γ).  

Επίσης, για πρώτη φορά καταγράφηκε στη μελέτη μας η ρύθμιση του 

miR-548c από το μεταγραφικό παράγοντα NF-κΒ, καθώς και της πρωτεΐνης 
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CYLD απο το miR-548c. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία σχετικά με την πρωτεΐνη 

CYLD και τον ιό HCMV. Το γονίδιο CYLD θεωρείται ογκοκατασταλτικό και η 

πρωτεΐνη CYLD εκδηλώνει δραστηριότητα απο-ουβικιτινίωσης και είναι 

αρνητικός ρυθμιστής της σηματοδότησης των πρωτεΐνών NF-κB και JNK, 

αλληλεπιδρώντας με τα μόρια NEMO και TRAF2 (Ανασκοπήσεις (Courtois, 

2008; Sun, 2010). Επίσης, στην παρούσα μελέτη περιγράφηκε η ρύθμιση του 

μορίου SOCS1 (suppressor of cytokine signaling 1) από το miR-155, η οποία 

έχει μελετηθεί σε άλλα πειραματικά συστήματα (Androulidaki et al., 2009; 

Jiang et al., 2010; Wang et al., 2010). Είναι ιδαίτερα ενδιαφέρον ότι το miR-

155 παρουσίασε αύξηση στα ενεργοποιημένα NK κύτταρα κατά τη διάρκεια 

της μόλυνσης του ιού MCMV σε απόκριση σημάτων προερχόμενων από τις 

προφλεγμονώδεις κυτοκίνες IL-12 και IL-18 και μέσω της σηματοδότησης του 

μορίου STAT4 (signal transducer and activator of transcription 4). Τα ΝΚ 

κύτταρα που δεν εξέφραζαν το miR-155 εκδήλωσαν διαταραγμένο αριθμό 

δραστικών κυττάρων και κυττάρων μνήμης σε λεμφικούς και μη λεμφικούς 

ιστούς μετά τη μόλυνση του ιού MCMV. To miR-155 ρυθμίζει με διαφορετικό 

τρόπο τα μόρια Noxa και SOCS1 στα NK κύτταρα κατά τη διάρκεια των 

διαφόρων σταδίων της ομοιόστασης και της ενεργοποίησης. Τα κύτταρα που 

εκφράζουν συστασιακά τις πρωτεΐνες Noxa και SOCS1 εκδηλώνουν 

σημαντικό μειονέκτημα στον πολλαπλασιασμό (expansion) κατά τη διάρκεια 

της μόλυνσης του ιού MCMV και συνεπώς η ρύθμιση των NK κυττάρων από 

το miR-155 προωθεί την αντιική ανοσία (Zawislak et al., 2013). 

Έχει περιγραφεί ότι η κινάση PI3-K ενεργοποιείται έντονα αμέσως μετα τη  

μόλυνση (15- 30 λεπτά) ινοβλαστών που βρίσκονται σε φάση ηρεμίας 

(quiescent) και μία δεύτερη φάση ενεργοποίησης ξεκινά περίπου 4 ώρες μετά 
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τη μόλυνση και συνεχίζεται καθόλη τη μόλυνση. Η δραστηριότητα της κινάσης 

PI3-K είναι αναγκαία, στο πλαίσιο της λυτικής μόλυνσης του ιού HCMV, για 

την ενεργοποίηση των πρωτεϊνών Akt, p70S6K, καθώς και του μεταγραφικού 

παράγοντα NF-κΒ (Yurochko et al., 1995). Σε συμφωνία με τα παραπάνω, 

στη μελέτη μας διαπιστώσαμε ότι ο ιός HCMV μέσω του miR-21 ρυθμίζει την 

πρωτεΐνη  Akt, η οποία ακολούθως ρυθμίζει τα μόρια NF-κΒ και p70S6K. 

Γενικά, οι αποκρίσεις στρες και σηματοδότησης που προκαλούνται από τη 

μόλυνση του ιού HCMV και συγκεκριμένα από την πρόσδεση και την είσοδό 

του στο κύτταρο, επανέρχονται στα βασικά επίπεδα περίπου 2-4 ώρες μετά τη 

μόλυνση και επανενεργοποιούνται περίπου 4-12 ώρες μετά τη μόλυνση, 

παραμένοντας σε αυξημένα επίπεδα για το υπόλοιπο της μόλυνσης. Αυτό το 

μοντέλο παρουσιάζεται στην ανασκόπηση των Evers et. al και αναφέρεται στα 

πειραματικά δεδομένα που σχετίζονται με τις πρωτεΐνες PI3-K, p38 και 

ERK1/2 MAPKs, τους μεταγραφικούς παράγοντες και τις προσταγλανδίνες 

(Evers, Wang, and Huang, 2004). Γενικά, στη μελέτη μας διαπιστώνουμε ότι η 

απόκριση των κυτταρικών miRNAs συντονίζεται σε αυτό το γενικότερο 

χρονικό πλαίσιο, καθώς υπάρχουν miRΝΑs των οποίων η έκφραση 

παρουσιάζει αύξηση ή μείωση με αντίστοιχο τρόπο, όπως αναλυθήκε 

παραπάνω στο σημείο που περιγράφηκε η ταξινόμηση των κυτταρικών 

miRNAs σε χρονικές υποομάδες (clusters). 

Ως προς τη σχέση που έχουν μεταξύ τους τα δίκτυα της παρούσας 

μελέτης, ο μεταγραφικός παράγοντας NF-κB μάλλον δεν ρυθμίζει το δίκτυο 

της χρωματίνης, τουλάχιστον όχι μέσω των miRNAs του δικτύου της 

χρωματίνης που μελετήθηκαν, ενώ όλο το δίκτυο φλεγμονής και τμήμα του 

δικτύου χρωματίνης ελέγχονται από την κινάση PI3-K (δεδομένα που δεν 
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παρουσιάζονται). Παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον ότι σε άλλο πειραματικό 

σύστημα το μόριο STAT3 (δίκτυο φλεγμονής) εκτός από το miR-21 (δίκτυο 

φλεγμονής) ρυθμίζει και το miR-181b (δίκτυο χρωματίνης), τα οποία 

αντίστοιχα στοχεύουν τα μόρια PTEN (δίκτυο φλεγμονής) και CYLD (δίκτυο 

φλεγμονής), με αποτέλεσμα αυξημένη δραστηριότητα του παράγοντα NF-κB 

(Iliopoulos et al., 2010a). Επίσης, τα δύο δίκτυα είναι δυνατόν να 

αλληλεπιδρούν μέσω miRNAs και μορίων τα οποία δεν εξετάστηκαν στην 

παρούσα μελέτη (Gao et al., 2014; Ma et al., 2011). 

Παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστεί εάν τα miRNAs που 

επηρεάζονται από τον ιό HCMV, σε καρκινικά κύτταρα δρουν ως ογκογονίδια 

ή ως ογκοκατασταλτικά γονίδια (Shi, Tepper, and deVere White, 2008), 

καθώς κάτι τέτοιο θα τροφοδοτούσε με νέες πληροφορίες τη διαμάχη για τον 

ογκοτροποποιητκό ρόλο του ιού HCMV σε κακοήθεις όγκους, κυρίως του 

νευρικού και του γαστρεντερικού συστήματος (Chen and Chan, ; Johnsen, 

Baryawno, and Soderberg-Naucler, 2011; Michaelis et al., 2011; Michaelis, 

Doerr, and Cinatl, 2009; Wolmer-Solberg et al.) και ενδεχομένως να επηρέαζε 

και τη θεραπευτική προσέγγιση. 

Το γεγονός ότι τα δίκτυα που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη 

ενεργοποιούνται στα πρώτα στάδια της λυτικής μόλυνσης και έχουν 

καθοριστικό ρόλο στην έκβασή της, δείχνει ότι τα πρώτα στάδια της μόλυνσης 

είναι καθοριστικά για την πορεία της μόλυνσης. Είναι γνωστό ότι η έκφραση 

των άμεσα πρώιμων ιικών γονιδίων είναι προαπαιτούμενο για την έκφραση 

των πρώιμων γονιδίων και των όψιμων γονιδίων του ιού HCMV και αυτή η 

αλυσίδα γεγονότων τηρείται αυστηρά και εάν λείψει ο πρώτος κρίκος, δηλαδή 

η έκφραση των άμεσα πρώιμων ιικών γονιδίων, δεν μπορεί να υπάρξει η 
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έκφραση των επόμενων τάξεων ιικών γονιδίων και η παραγωγή νέου ιού. Η 

παρούσα μελέτη λοιπόν, δείχει ότι το κυτταρικό περιβάλλον και συγκεκριμένα 

τα κυτταρικά miRNAs παρεμβαίνουν σε αυτή την αλυσίδα από πολύ νωρίς και 

μπορούν να καθορίσουν εξ αρχής την πορεία της μόλυνσης. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία παρόμοιων μελετών η 

ανάλυση ξεκινά 24 ώρες μετά τη μόλυνση. 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η επίδραση του ιού 

HCMV στα κυτταρικά miRNAs για πρώτη φορά από τα πολύ πρώιμα στάδια 

της λυτικής μόλυνσης και περιγράφηκαν δύο δίκτυα miRNAs-mRNAs, των 

οποίων η ενεργοποίηση ξεκινά πολύ νωρίς μετά τη μόλυνση. Τόσο το δίκτυο 

φλεγμονής, με κεντρικό σημείο το μεταγραφικό παράγοντα NF-κΒ, όσο και το 

δίκτυο χρωματίνης που περιλαμβάνει τα μέλη του συμπλέγματος αναστολής 

PRC2, SUZ12, EZH2 και JARID2 είναι πολύ σημαντικά για την έκφραση των 

ιικών γονιδίων και την παραγωγή νέου ιού. Τα miRNAs που εμπλέκονται στα 

παραπάνω δίκτυα ασκούν πολύ ισχυρό ρυθμιστικό ρόλο στα δίκτυα αυτά, με 

αποτέλεσμα να επηρεάζουν δραματικά την εξέλιξη της λυτικής μόλυνσης του 

ιού HCMV. Η αναγνώριση μονοπατιών σημαντικών για την πορεία της ιικής 

μόλυνσης παρέχει αυτομάτως νέους θεραπευτικούς στόχους για την 

καταπολέμηση του ιού HCMV, που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και είναι πρώτο ιογενές αίτιο συγγενών 

λοιμώξεων. Μάλιστα, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αναγνωρίστηκαν 

φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή αντιική δράση έναντι του ιού HCMV, που 

δρουν μπλοκάροντας τα δύο δίκτυα που περιγράφηκαν και που θεωρούμε ότι 

έχουν πολλές πιθανότητες άμεσης κλινικής εφαρμογής (δεδομένα που δεν 

παρουσιάζονται). Επίσης, καθώς η μελέτη των miRNAs έχει διευρυνθεί σε 
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σχέση με πολλά νοσήματα και μπορεί τα miRNAs να αποτελέσουν πιθανούς 

θεραπευτικούς στόχους, και καθώς οι λοιμώξεις είναι μια πιθανή παρενέργεια 

των θεραπειών ιδαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, η γνώση της 

επίδρασης των miRNAs στην εξέλιξη της μόλυνση του ιού HCMV αλλά και 

γενικότερα και άλλων ιών, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση αναζωπύρωσης ιικών λοιμώξεων.  
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