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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ο ιός του απλού έρπητα τύπου -1 (HSV-1) 

Οι ερπητοϊοί  που έχουν απομονωθεί ως σήμερα  είναι περίπου 100 και 
έχουν ένα πλήθος ξενιστών [1]. Από αυτούς, οι 8 που χρησιμοποιούν 
τον ανθρώπινο οργανισμό  ως ξενιστή είναι οι: Epstein-Barr (ΕΒV) , 
κυτταρομεγαλοϊός (CMV), το σάρκωμα καπόσης συσχετιζόμενο με 
ερπητοϊό, έρπης τύπου 6 (HHV-6), έρπης τύπου 7 (HHV-7), έρπης-
ζωστήρας (VZV) και ο ιός του απλού  έρπητα τύπου 1 και 2 (HSV-1 και  
HSV-2) [1]. Ο πιο συχνός είναι ο έρπης τύπου 1 (HSV-1), ο οποίος 
βρίσκεται σε μεγάλο ποσοστό μέσα στους πληθυσμούς. Τα κλινικά 
συμπτώματα του HSV-1 ποικίλλουν, δηλαδή, το άτομο που έχει 
προσβληθεί μπορεί να μην εμφανίζει καθόλου συμπτώματα, ή να 
εμφανίζει ένα συνδυασμό συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν πυρετό, 
πονόλαιμο, ελκώδεις βλάβες, oυλοστοματίτιδα, οίδημα, εντοπισμένη 
λεμφαδενοπάθεια και ανορεξία [2]. Οι ασθενείς με HSV-1, κατά κανόνα, 
δεν εμφανίζουν κάποιο σύμπτωμα. Ωστόσο, στους 
ανοσοκατεσταλμένους έχει καταγραφεί μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας 
[3]. Στη πραγματικότητα η συν-εξέλιξη του ιού με τον άνθρωπο έχει 
δημιουργήσει μια πολύπλοκη σχέση, που έχει σαν αποτέλεσμα ο ιός να 
μένει στον ξενιστή του –άνθρωπο-  για όσο αυτός ζει [3]. Το γονιδίωμα 
του ιού είναι δίκλωνο γραμμικό DNA  με μέγεθος περίπου 150-kbp και 
κωδικοποιεί 84 γονίδια [4]. Το σωματίδιο του HSV-1 αποτελείται από 
τέσσερις μορφολογικά ξεχωριστές περιοχές: το φάκελο, το 
νουκλεοκαψίδιο,  την περιοχή που βρίσκεται το DNA  και μια  περιοχή 
ανάμεσα στο νουκλεοκαψίδιο και στο φάκελο που ονομάζεται 
tegument [3]. Το DNA του ιού περικλείεται μέσα σε ένα εικοσαεδρικό 
καψίδιο. 
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Εικόνα 1: Δομή ενός HSV-1 σωματιδίου.Κάθε σωματίδιο έχει διάμετρο  περίπου 120-300 
nm. 

 

ΛΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 Ο ιός, εισερχόμενος σε ένα κύτταρο, προσδένεται με τις 
γλυκοζαμινογλυκάνες (GAG) της πλασματικής  μεμβράνης του κυττάρου 
μέσω της gB,  gC, gD και gH που είναι γλυκοπρωτεϊνες του ιού [2]. Αυτό 
το βήμα είναι αρκετά σημαντικό για την επιτυχή μόλυνση. Οι GAG 
αφαιρούνται ενζυμικώς από τα κύτταρα. Έπειτα μολύνονται με HSV-1, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση στο σχηματισμό πλακών κατά 10-20 
(με την τεχνική πλακών μετρούνται τα ιϊκά σωματίδια σε ένα 
υπερκείμενο) (1 πλάκα αντιστοιχεί σε ένα ιϊκό σωματίδιο) [2]. Το 
επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει ώστε ο ιός να εισέλθει επιτυχώς στα 
κύτταρα, είναι να συνδεθεί η gD γλυκοπρωτεΐνη του ιού με ειδικό 
υποδοχέα, ως αποτέλεσμα ο φάκελος του ιού (envelope) να 
συγχωνευτεί με την κυτταρική μεμβράνη και να αδειάσει το 
περιεχόμενο του στο κυτταρόπλασμα. Η γλυκοπρωτεϊνη gD συνδέεται 
ειδικά με 3 υποδοχείς: τις νεκτίνες (nectins), τον herpes virus mediator 
(HVEM) και το 3-O-sulfated heparan sulfate [1]. Έτσι, δημιουργείται ένας 
πόρος, από όπου μπαίνει το νουκλεοκαψίδιο και κάποιες πρωτεΐνες 
που βρίσκονται στο tegument. Η μεμβράνη του φακέλου συντήκεται με 
την μεμβράνη του κυττάρου. Τα καψίδια, μόλις εισέλθουν στα κύτταρα, 
μεταφέρονται στον πυρήνα μέσω του συμπλόκου δυνεΐνης – 
δυνακτίνης (dynein/dynactin complex),  που κινείται πάνω στους 
μικροσωληνίσκους . Υπάρχουν δεδομένα, ότι ο τρόπος που το καψίδιο 
μεταφέρεται και συνδέεται στους πυρηνικούς πόρους (NPC) είναι μια 
πρωτεΐνη του ιού η p UL36. 

Το γονιδίωμα του HSV-1 κωδικοποιεί τουλάχιστον 74 πρωτεΐνες και 

κάποια RNAs που δεν μεταφράζονται [1]. Σε μια επιτυχή μόλυνση, η 
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έκφραση των ιϊκών γονιδίων ρυθμίζεται χρονικά από όλους του 

ερπητοϊούς. Η έκφραση αυτών των γονιδίων, πραγματοποιείται από την 

πολυμαράση ΙΙ του ξενιστή και χωρίζεται τυπικά σε 3 φάσεις: την άμεσα 

πρώιμη (immediate early (IE)) ,τη πρώιμη( early (E)) και την όψιμη (late 

(L)) . Σε ορισμένα γονίδια του ιού, υπάρχουν ιντρόνια, κυρίως στα 

γονίδια της IE φάσης[1]. H μεταγραφή των immediate-early γονιδίων 

ξεκινάει 2-4 ώρες μετά τη μόλυνση [1]. Η μεταγραφή της ιϊκής 

πρωτεΐνης γίνεται με τη βοήθεια της VP16, που  δημιουργεί  σύμπλοκο 

με τις κυτταρικές πρωτεΐνες HCF (host cell factor) και Oct1, 

δημιουργώντας έτσι το μεταγραφικό σύμπλοκο [2]. Οι immediate-early 

πρωτεΐνες (πέντε στον αριθμό, ICP0 , ICP4 ,ICP22 , ICP27 και ICP47) είναι 

μεταγραφικοί παράγοντες,  που ρυθμίζουν τη μεταγραφή των early και 

late γονιδίων. Οι early πρωτεΐνες έχουν ρόλους που αφορούν τη 

μεταγραφή του ιού, ενώ οι late πρωτεΐνες είναι δομικές. Μετά τη 

σύνθεση των late πρωτεϊνών ,οι οποίες συνθέτουν το καψίδιο και τους 

υποδοχείς στην επιφάνεια των ιϊκών σωματιδίων, γίνεται στον πυρήνα 

η συναρμολόγηση του καψιδίου. Σύμπλοκα της VP5-pre-VP22a 

σχηματίζουν μερικώς το καψίδιο και στη συνέχεια, καθώς προστίθενται 

πενταμερή και εξαμερή σχηματίζεται ένα σφαιρικό προ-καψίδιο, στο 

οποίο ενσωματώνεται το DNA του ιού. Το προ-καψίδιο υφίσταται ένα 

μετασχηματισμό και γίνεται γωνιώδες και πολυεδρικό. Εν συνεχεία, 

δημιουργείται ένας πρώτος φάκελος από την εσωτερική μεμβράνη του 

πυρήνα . Το προκαψίδιο μεταφέρεται, έχοντας ένα προσωρινό φάκελο 

από την εσωτερική μεμβράνη του πυρήνα, το οποίο αποχωρίζεται στην 

εξωτερική μεμβράνη. ‘Οταν το καψίδιο βγει στο κυτταρόπλασμα, 

προχωρά στο σχηματισμό δεύτερου φακέλου, μεταφέρεται σαν 

κυστίδιο στην πλασματική μεμβράνη  και  συγχωνευτεύεται μ’ αυτήν 

[2]. 
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Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση συναρμολόγησης καψιδίου ενός ιικού σωματιδίου HSV-1 

 

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΦΑΣΗ 

Ο HSV-1 έχει τη δυνατότητα, όπως και άλλοι ερπητοϊοί και ρετροϊοί, να 
παραμένουν σε κύτταρα του ξενιστή όσο αυτός ζει, χάρη στη 
δυνατότητα τους να μπορούν να εισέλθουν σε λανθάνουσα φάση. Στη 
λανθάνουσα κατάσταση, ο ιός δεν μπορεί να παράγει καινούρια ιϊκά 
σωματίδια, εντός του κυττάρου του ξενιστή [3]. Το ιϊκό γονιδίωμα 
μπορεί να παραμείνει λανθάνων είτε ως επίσωμα, ή ενσωματωμένο στο 
χρωμόσωμα του ξενιστή. Στην τελευταία περίπτωση, επιτρέπεται η 
αντιγραφή του ιϊκού γονιδιώματος, κατά τη διαίρεση του κυττάρου-
ξενιστή. Το γονιδίωμα του HSV-1 μπορεί να μπει στην λανθάνουσα 
φάση, μόνο σε νευρικά κύτταρα του ξενιστή ως επίσωμα. 

Για να μπορέσει ο ιός να εισέλθει σε αυτή τη φάση, πρέπει να 
εξαπλωθεί από το σημείο όπου ήταν η πρωτογενής μόλυνση, και να 
μολύνει νευρικά αισθητήρια κύτταρα [3]. Ο ιός μολύνει τους  νευρώνες, 
με σύντηξη με την νευρωνική μεμβράνη, στα άκρα νευραξόνων (axonal 
termini). Το νουκλεοκαψίδιο μεταφέρεται, με παλίνδρομη αξονική 
μεταφορά, προς τον πυρήνα, κι έπειτα, στο κυτταρικό σώμα του 
νευρώνα σε ένα γάγγλιο. Ιϊκό DΝΑ απελευθερώνεται εντός του πυρήνα, 
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πιθανώς, με ένα παρόμοιο μηχανισμό με εκείνο που χρησιμοποιείται 
στην λυτική μόλυνση. Το DNA του ιού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
παραμένει στον πυρήνα ως επίσωμα, όπου η λυτική γονιδιακή έκφραση 
καταστέλλεται. Παρόλο που η λυτική γονιδιακή έκφραση καταστέλλεται 
εκφράζονται γονίδια του ιού σχετικά με την λανθάνουσα κατάσταση 
(latency-associated transcript) τα οποία είναι υπεύθυνα γι αυτήν την 
καταστολή [3]. Η ενεργοποίηση ξανά του ιού, για να μεταβεί από την 
λανθάνουσα στην λυτική κατάσταση, σχετίζεται με σήματα στρες. 

 

Εικόνα 3:Εικονική αναπαράσταση(α) της επίτευξης  της λανθάνουσας κατάστασης από την 
πρωτογενη μόλυνση από  HSV-1  (β) της επανενεργοποίησης του ιού από λανθάνουσα 
κατάσταση στον λυτικό κύκλο. 

1.2 Ο υποδοχέας CD40 

Όταν ο ιός  εισέλθει στον οργανισμό –ξενιστή,  και καταφέρει να 

περάσει τα εμπόδια της έμφυτης ανοσίας, ξεκινά η ενεργοποίηση της 
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προσαρμοστικής ανοσολογικής απόκρισης. Για να γίνει αυτή η 

ενεργοποίηση, αρχικά, πρέπει ο υποδοχέας των Τ-Λεμφοκυττάρων 

(TCR) να συνδεθεί με το κύριο σύμπλοκο  ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ 

(MCH ΙΙ) κάποιου αντιγονοπαρουσιαστικού κυττάρου, που  παρουσιάζει 

κάποιο πολυπεπτίδιο του ιού, και στη συνέχεια να αναγνωριστεί από τα 

Β-Λεμφοκύτταρα[5]. Μετέπειτα, δευτερεύοντα σήματα, περιλαμβάνουν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ Τ-Λεμφοκυτττάρων και 

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων καθώς και μεταξύ Β-

Λεμφοκυττάρων και Τ-Λεμφοκυττάρων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές, 

γίνονται με την ενεργοποίηση συγκεκριμένων υποδοχέων από μόρια –

προσδέτες. Συγκεκριμένα, ο υποδοχέας CD40 εκφράζεται στα 

αντιγκονοπαρουσιαστικά κύτταρα και τα Β-Λεμφοκύτταρα, ενώ το 

μόριο προσδέτης ,  CD40 ligand, εκφράζεται από τα Τ-Λεμφοκύτταρα 

[5]. Επίσης, απαραίτητα δευτερογενή σήματα είναι και οι κυτοκίνες. 

 Αν και, η  ενεργοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης μπορεί να γίνει 

χωρίς την ενεργοποίηση του CD40 υποδοχέα,  άλλες κυτταρικές και 

ανοσολογικές λειτουργίες που  βοηθούν στην ολοκλήρωση της,  

εμφανίζουν προβλήματα [5]. To γεγονός αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα ο 

CD40 υποδοχέας μαζί με τον μόριο –ligand που τον ενεργοποιεί, να έχει 

μελετηθεί αρκετά. Ο υποδοχέας CD40 είναι μια διαμεμβρανική  

πρωτεΐνη τύπου I, με μέγεθος 48 kDa , που εκφράζεται σε διαφορετικά 

κύτταρα του αιμοποιητικού  συστήματος (Β-Λεμφοκύτταρα , δενδριτικά 

κύτταρα, μονοκύτταρα, αιμοπετάλια, μακροφάγα), του συνδετικού 

(ινομυοβλάστες και ινοβλάστες) και του επιθυλιακού ιστού (επιθυλιακά 

και ενδοθυλιακά) [5]. Ο CD40 ligand ή CD154 είναι διαμεμβρανική 

πρωτεΐνη τύπου II, με μέγεθος 32-39 kDa . Τα διαφορετικά μεγέθη που 

συναντώνται στο ligand, οφείλονται στις διαφορετικές μετά-

μεταφραστικές τροποποιήσεις  [6]. Τα κύτταρα που τον εκφράζουν, 

είναι τα ενεργοποιημένα Τ- και Β- Λεμφοκύτταρα , τα αιμοπετάλια , τα 

μονοκύτταρα, οι φυσικοί φονιάδες ΝΚ, τα βασεόφιλα καθώς και τα 

μαστοκύτταρα [5]. Ο υποδοχέας CD40 καθώς και το ligand του, ανήκουν 

στην οικογένεια ΤΝF (Tumor  necrosis factor), μια οικογένεια που  παίζει 

κύριο ρόλο στην οργάνωση της ανοσοποίησης του οργανισμού των 

θηλαστικών, όταν προσβληθούν από κάποιο ιό [7]. Για την επιτυχή 

ενεργοποίηση του υποδοχέα CD40 από το μόριο προσδέτη του, πρέπει 
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το μόριο προσδέτης να ομαδοποιηθεί πρώτα. Η ομαδοποίηση του 

CD154 προκαλείται από την ένωση της με την p53,  μία μετατόπιση του 

ASM (όξινης σφιγγομυελινάσης) στην κυτταρική μεμβράνη,  

ενεργοποίηση της ASM, και το σχηματισμό του κεραμιδιού. Το 

κεραμίδιο φαίνεται να τροποποιεί προϋπάρχουσες πλούσια σε 

σφιγγολιπίδια μικροπεριοχές της μεμβράνης, έτσι ώστε να  να 

συγχωνεύονται και να σχηματίζουν εμπλουτισμένες σε κεραμίδιο 

πλατφόρμες σηματοδότησης, που χρησιμεύουν για να συγκεντρωθούν 

CD40L και να ενεργοποιηθεί ο υποδοχέας. 

 

1.2.2 Σηματοδότηση μέσω του CD40 υποδοχέα 

Η σηματοδότηση του CD40 υποδοχέα οδηγεί στην ενεργοποίηση 

πολλαπλών μονοπατιών, με τελικό αποτέλεσμα τη μεταγραφή ενός 

μεγάλου αριθμού γονιδίων, που εμπλέκονται στην αμύνα του ξενιστή 

εναντίων παθογόνων μικροοργανισμών. Μερικά από αυτά τα 

συμπεριλαμβανόμενα σηματοδοτικά μονοπάτια, είναι το JNK/SAPK και 

το NF-KappaB. Αμφότερες, αυτές οι οδοί, περιλαμβάνουν κινάσες 

σερίνης/θρεονίνης, που ρυθμίζουν την γονιδιακή έκφραση μέσω 

ενεργοποίησης του ΑΡ1 και Rel παραγόντων μεταγραφής, αντίστοιχα. 

Άλλο μονοπάτι που ενεργοποιείται από το CD40, φαίνεται να είναι αυτό 

της κινάσης p38, η οποία οδηγεί σε φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση 

παραγόντων μεταγραφής όπως ATF2 (Αctivating transcription factor-2). 

Επίσης ,ένα άλλο μονοπάτι, που ενεργοποείται από τον υποδοχέα, είναι 

το MAPK. Πολλές TRAF πρωτεΐνες φαίνεται να αλληλεπιδρούν με τον 

υποδοχέα μετά την ενεργοποίηση του και φαίνεται να έχουν σημαντικό 

ρόλο στα διάφορα μονοπάτια που σηματοδοτεί ο CD40 υποδοχέας. 

Μόλις, λοιπόν , ο CD40 υποδοχέας ενεργοποιηθεί από τον ligand του, 

στρατολογούνται οι πρωτεΐνες ΤRAF (ΤNFR-associated factors)  1, 2, 3, 5 

και 6, οι οποίες προσδένονται στο κυτταροπλασματικό μέρος του 

υποδοχέα [7]. Ανάλογα, ποια TRAF πρωτεΐνη  θα προσδεθεί στην 

κυτταροπλασματική ουρά του CD40, ενεργοποιούνται διαφορετικά 

σηματοδοτικά μονοπάτια. Δηλαδή,  όταν προσδεθεί  η  TRAF1 και η 

ΤRAF2 ενεργοποιείται το κλασικό μονοπάτι  ΝFkB (canonical ΝFkB 

signaling), το οποίο, λόγω της βασικής σημασίας του στην επίκτητη 
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ανοσία, είναι και το καλύτερα μελετημένο [8] . Το αποτέλεσμα της 

ενεργοποίησης του, είναι η έκφραση  πρωτεΐνων της επίκτητης ανοσίας, 

καθώς και πρωτεΐνων της οικογένειας των χημοκινών [8]. Στην 

περίπτωση που προσδεθεί ο TRAF2  τα μονοπάτια που ενεργοποιούνται 

είναι τα Jnk, p38 και  Akt (thymoma viral proto-oncogene 1) [5].  Τα 

διάφορα πειράματα που έχουν γίνει πάνω στον ΤRAF3, δείχνουν ότι, 

έχει διαφορετικούς ρόλους ανάλογα τον τύπο κυττάρου. Στα Β-

Λεμφοκύτταρα, έχει αποδειχτεί ότι οδηγεί στη σηματοδότηση του Jnk 

καθώς και ότι έχει ρόλο αρνητικού ρυθμιστή στο κλασσικό (canonical ) 

αλλά και στο μη-κλασσικό (non-canonical) NFκΒ μονοπάτι [5]. Όμως, 

στα επιθηλιακά κύτταρα φαίνεται να ενεργοποιεί το κλασσικό NFκΒ 

μονοπάτι [5]. H TRAF 5, αν και έχει μελετηθεί λιγότερο, είναι γνωστό 

πως δεν συνδέεται άμεσα με τον υποδοχέα, αλλά έμμεσα μέσω της 

TRAF 3 με την οποία σχηματίζει διμερές [5]. Στα Β-Λεμφοκύτταρα, στα 

οποία έχει μελετηθεί, φαίνεται ότι μέσω αυτού του διμερές  

ενεργοποιείται το κλασσικό, αλλά και το μη-κλασσικό μονοπάτι του 

NFκΒ [9]. Τέλος, η TRAF 6 η οποία εμφανίζει τη μεγαλύτερη δομική 

διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες  TRAFs [10], ενεργοποιεί και αυτή 

το κλασσικό μονοπάτι του NFκΒ  καθώς και τα Jnk , p38  και  Akt [5] . 

 

Εικόνα 4:Σηματοδοτικό TRAF μονοπάτι μετά από  ενεργοποίηση του CD40 υποδοχέα από 
CD154 
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 Τα σηματοδοτικά μονοπάτια που επάγονται κατά την ενεργοποίηση 

του CD40, είτε μέσω των TRAFs είτε μέσω άλλων μορίων,  έχουν βασικό 

ρόλο στην επιτυχία της επίκτητης ανοσίας.  

 

 

 

1.3 ND10 Σωματίδια 

Αν ο ιός καταφέρει να εισέλθει μέσα σε ένα κύτταρο, τότε κατευθύνεται 

προς τον πυρήνα, όπου διαμέσω των πυρηνικών πόρων, θα μεταφέρει 

το γενετικό του υλικό στο εσωτερικό αυτού. Εκεί, το ιϊκό γονιδίωμα 

έρχεται αντιμέτωπο με έναν κυτταρικό μηχανισμό, ο οποίος σταματά ή 

τουλάχιστον εμποδίζει σε κάποιο βαθμό την ιική έκφραση σε διάφορα 

στάδια αυτής [11]. Ο μηχανισμός αυτός έχει αναγνωριστεί πρόσφατα 

και είναι γνωστός ως nuclear domain 10 (ND10) ή PML σωματίδια 

(nuclear bodies) και υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα κύτταρα των 

θηλαστικών. Oι κυτταρικές πρωτεΐνες που σχηματίζουν αυτή τη δομή, 

με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται να είναι πέντε: η PML , η hDaxx ,η 

Sp100 , η SUMO-1 (small ubiquitin-related modifier 1)  και η BLM (Bloom 

syndrome helicase) [11].  Η PML πρωτεΐνη έχει εννιά ισομερή (Ι-VII) 

λόγω εναλλακτικού ματίσματος [12]. Από  τα εννέα ισομερή το ένα , η 

 PML-VII ,δεν έχει το NLS σήμα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπει τον 

πυρήνα και να μετατοπίζεται στο κυτταρόπλασμα. Τα  PML σωματίδια  

έχουν μέγεθος από 0,2-1μm, με δομή σφαιρική [13]. Ο αριθμός τους 

εξαρτάται από τον τύπο του κυττάρου, οπότε μπορούμε να 

συναντήσουμε σε ένα κύτταρο δύο τέτοιες δομές ή και τριάντα, αλλά 

και από τη φάση του κυτταρικού κύκλου στο οποίο βρίσκεται ένα 

κύτταρο [14]. Γενικά ,αν και, γνωρίζουμε ότι οι πρωτεΐνες των PML 

παίρνουν μέρος σε πολλές κυτταρικές διαδικασίες, όπως η 

επιδιόρθωση του DNA (DNA damage response), η μετατροπή της 

χρωματίνης ,η απάντηση στο στρες (stress response) , η γήρανση αλλά 

και η σταθερότητα πρωτεϊνών [15],  δεν έχει κατανοηθεί πλήρως η 

λειτουργία τους [11]. Έχει βρεθεί, πως τα PML σχετίζονται με τη 

ρύθμιση της μεταγραφής [11], καθώς μέσα σε αυτά τα σωματίδια 
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συναντώνται μεταγραφικοί παράγοντες, αλλά και πως είναι μέρος 

σύνθεσης RNA [13]. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζουν τη 

μεταγραφή, είναι άγνωστος. Σε μερικές έρευνες, προτείνεται ότι τα PML 

σωματίδια ρυθμίζουν με έμμεσο τρόπο την μεταγραφή, επιγενετικά,  

αφού η  PML αλληλεπιδρά με τις απακετυλάσες των ιστονών [16], όπως 

και η hDaxx [17] για την καταστολή της μεταγραφής. Παρόλα αυτά, 

υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν, πως σε αυτά τα σωματίδια 

υπάρχουν και παράγοντες όπως η p35, που ενεργοποιούν την 

μεταγραφή [11] . 

Μολαταύτα, φαίνεται να είναι κοινώς αποδεκτό, πως παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ιϊκή μόλυνση ενός κυττάρου από κάποιο ερπητοϊό. Οι πρώτες 

παρατηρήσεις που έγιναν και κίνησαν το ενδιαφέρον για την σύνδεση 

όλων των DNA ιών με τα PML σωματίδια, είναι το γεγονός  πως  το 

γενετικό υλικό αυτών των ιών αλληλεπιδρούσε με πρωτεΐνες των PML 

σωματιδίων. Συγκεκριμένα η ICP0 πρωτεΐνη του HSV-1  ‘’διαλύει’’ αυτά 

τα σωματίδια [18]. Αναλυτικότερα, μετά την μόλυνση κυττάρων με HSV-

1, φαίνεται, η IE πρωτεΐνη ICP0 να εντοπίζεται στο ίδιο σημείο  με τα 

ND10,  προκαλώντας αποικοδόμηση της SUMO-1 κάποιων μορφών της 

PML και της Sp100. Η μεγάλη σημασία των ND10, φαίνεται από το 

γεγονός πως, σε κύτταρα με σίγαση των πρωτεϊνών PML και Sp100 

ενίσχυσε τη γονιδιακή έκφραση και την δυνατότητα σχηματισμού 

πλακών από ιούς με σίγαση της ICP0 . Παρόλα αυτά, δεν εξαλείφθηκε 

τελείως το ελάττωμα αντιγραφής, υποδεικνύοντας πως υπάρχουν και 

άλλοι κατασταλτικοί παράγοντες της μόλυνσης [8]. Επίσης, ο HSV-1 

επάγει αλλαγές στο μάτισμα του πρώιμου mRNA (pre-mRNA )της PML, 

οδηγώντας σε επιλεκτική συσσώρευση κατασταλτικών 

κυτταροπλασματικών PML μορφών. 

 

2.ΣΚΟΠΟΣ 

Με βάση την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία,  είναι γνωστό ότι τα 

κυτταρικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από τον υποδοχέα CD40, 

έχουν σημαντικό ρόλο στην κυτταρική απόκριση του ανοσοποιητικού 

συστήματος, και συγκεκριμένα φαίνεται να έχει κατασταλτικό ρόλο 
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στην ιική μόλυνση. Επίσης, έχει αναφερθεί , ότι τα ND10 σωματίδια 

πιθανώς να λειτουργούν ως κατασταλτικά στην μόλυνση από 

ερπητοϊούς. Στη συγκεκριμένη εργασία, έγινε προσπάθεια να 

αποδειχτεί ότι όντως η ενεργοποίηση του CD40 υποδοχέα από το CD40 

ligand και  αν η  βασική πρωτεΐνη των ND10 σωματιδίων PML, όντως 

δρουν ως κατασταλτικά από την μόλυνση με HSV-1. 

Για να γίνει αυτό , αρχικά, μετασχηματίστηκαν κύτταρα U2OS για να 

εκφράζουν σταθερά τον CD40 υποδοχέα. Στη συνέχεια, τα κύτταρα 

αυτά μολύνθηκαν με HSV-1 με ταυτόχρονη ενεργοποίηση του υποδοχέα 

CD40. Μετέπειτα, πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός για τον CD40 

υποδοχέα και την PML πρωτεΐνη καθώς και για πρωτεΐνη του ιού. 

 

3.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.1 Κυτταροκαλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων 

Αρχικά επωάζονται κύτταρα  συνήθως σε 10 ml θρεπτικού μέσου 

πλήρους σε  φλάσκα για ευκαρυωτικά κύτταρα 75 cm2. Στη συνέχεια , η 

καλλιέργεια κυττάρων εξετάζεται καθημερινά σε οπτικό μικροσκόπιο  

(40x), ώστε να παρατηρηθεί η μορφολογία καθώς και η βιωσιμότητα 

των κυττάρων, αλλά και αν υπάρχουν ενδείξεις μόλυνσης . Όταν 

παρατηρηθεί  πώς τα κύτταρα έχουν διαιρεθεί σε αριθμό τέτοιον ώστε 

να μην μπορεί να φιλοξενηθεί άλλο στη φλάσκα (πάνω από 80% 

πυκνότητα) πρέπει να διαιρεθούν. Η διαδικασία είναι η εξής: 

 Αφαιρείται το υπερκείμενο της καλλιέργειας.  

 Πλύνονται τα προσκολλημένα κύτταρα με 5 ml PBS μία φορά. 

 Προσθήκη 1ml τρυψίνης –EDTA 1× για λίγα λεπτά (1-3min). 

 Αφαιρείται η τρυψίνη. 

 Επώαση στους 37οC  για 2-10 min μέχρι να παρατηρηθεί 

αποκόλληση κυττάρων από τον τάπητα της φλάσκας. 

 Προσθήκη 10ml πλήρους DMEM-HG για απενεργοποίηση της 

τρυψίνης. 

 Συγκέντωση των αποκολλημένων κυττάρων μαζί με τα 10ml 

πλήρους DMEM-HG σε ένα σωληνάκι. 
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Το επόμενο βήμα είναι να μετρηθούν με τη βοήθεια 

αιμοκυτταρόμετρου. Το αιμοκυτταρόμετρο, είναι μια παχειά γυάλινη 

επιφάνεια, όπου υπάρχουν δύο περιοχές στις οποίες μπορούν να 

μετρηθούν τα κύτταρα, μία σε κάθε πλευρά. Η κάθε περιοχή  με 

επιφάνεια 3×3 mm , έχει εννέα κουτάκια (Εικόνα 2). Η κάθε περιοχή 

που μετρώνται τα κύτταρα, έχει υψωμένες τις άκρες, με αποτέλεσμα η 

καλυπτρίδα να κρατηθεί ακριβώς 0,1 χιλιοστά πάνω από το δάπεδο της 

περιοχής. Κάθε ένα από τα 9 τετράγωνα καταμέτρησης κατέχει όγκο 

0,0001 mL. Η καταμέτρηση των κυττάρων γίνεται ως εξής : 

 Σε καθαρό αιμοκυτταρόμετρο τοποθετούμε την καλυπτρίδα πάνω 

από τις περιοχές μέτρησης. 

 Μεταφέρεται μικρή ποσότητα κυττάρων σε κάθε πλευρά αφού 

πρώτα γίνεται ανάμιξη με χρωστική ουσία trypan-blue  σε 

αναλογία 1:1 με τα κύτταρα. Αυτή η χρωστική βάφει να νεκρά 

κύτταρα έτσι ώστε να παρατηρηθεί και ο βαθμός απόπτωσης ή 

νέκρωσης. 

 Τοποθετείται το αιμοκυτταρόμετρο σε οπτικό μικροσκόπιο με 

βαθμό εστίασης 100×  

 Μετρώνται τα κύτταρα στις 2 περιοχές και υπολογίζεται ο μέσος 

όρος , ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον παράγοντα αραίωσης. 

Εάν τα κύτταρα δεν έχουν αραιωθεί, ο παράγοντας αυτός θα 

είναι 10⁴ κύτταρα/mL. Επίσης πρέπει να συμπεριληφθεί και ο 

παράγοντας αραίωσης των κυττάρων με την trypan-blue  . 
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Εικόνα 5:Αιμοκυτταρόμετρο Neubauer 

Αφού μετρηθούν τα κύτταρα, υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός που 

μπορούν να αναπτυχθούν και να διαιρεθούν στην καινούρια φλάσκα, 

όπου και τοποθετούνται με 10 ml θρεπτικού μέσου. 

 

3.2  Παραγωγή  ιού απλού έρπητα τύπου-1 (HSV-1) 

Τα κύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν ως ξενιστές για των 

πολλαπλασιασμό των ιικών σωματιδίων, ήταν τα Vero . Τα κύτταρα 

Vero προέρχονται από το νεφρό του  πράσινου  Αφρικανικού Πιθήκου 

 (Cercopithecus aethiops). Ο ιός  HSV-1 που χρησιμοποιήθηκε ήταν από 

το στοκ του εργαστηρίου και ήταν το στέλεχος 17+. To στέλεχος αυτό 

έχει ένα μεγάλο δίκλωνο γονιδίωμα DNA περίπου 150 kb, το οποίο 

αποτελείται από μία μεγάλη (UL) περιοχή (106.5 kb), μια μοναδική 

βραχεία (Us) περιοχή (13.5 kb), δύο αντίγραφα μιας μακράς 

ανεστραμμένη επανάληψη (RL) (8,75 kb το καθένα), και δύο αντίγραφα 

μιας σύντομης ανεστραμμένη επανάληψη (RS) (6,25 kb το καθένα). 

 Το πρώτο βήμα, ήταν η μόλυνση με 800 μl ιού, ο οποίος είχε 

απομωνωθεί από το εσωτερικό των κυττάρων, (cell associated virus) σε 
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μια φλάσκα 1,75 cm2  που ήταν πυκνή σε Vero κύτταρα. Στη συνέχεια, 

επωάζεται ο ιός με τα κύτταρα, ώστε να τα μολύνει σε μεγάλο ποσοστό 

καθώς και για να παράγει νέα σωματίδια. Αυτή η διαδικασία υπό 

εξέλιξη, ελέγχεται με τη βοήθεια του ανάστροφου μικροσκοπίου. Μόλις 

διαπιστωθεί μεγάλο ποσοστό μόλυνσης των κυττάρων καθώς και 

μεταβολή του pH σε όξινο, (το υπερκείμενο έχει χρώμα κίτρινο και είναι 

θολό) πρέπει να απομονωθεί ο ιός. Επειδή, υπάρχει ιός, ο οποίος την 

ώρα που θα σταματήσει η επώαση βρίσκεται μέσα στο κύτταρο, πρέπει 

να ακολουθηθούν δύο ξεχωριστές διαδικασίες για την απομόνωση του 

ιού. Μία για την απομόνωση του ιού από το υπερκείμενο (cell released 

virus) και μία για την απομόνωση του ιού μέσα από τα κύτταρα (cell 

associated virus). Η αρχή και για της δύο διαδικασίες είναι κοινή. 

Μαζεύεται το υπερκείμενο, και τα κύτταρα της μολυσμένης φλάσκας 

και φυγοκεντρούνται για 10 λεπτά σε 2000 rpm και 4οC . Εν συνεχεία, 

Cell Released Virus 

 Απομονώθηκε το υπερκείμενο από τη φυγοκέντρηση και 

ξαναφυγοκεντρήθηκε σε 13.000 rpm για 2 ώρες . 

 Επαναδιάλυση της πελέτας σε 1ml φρέσκου DMEM . 

 Αποθήκευση ιού στους -80 0C. 

Cell Associated Virus 

 Επαναδιάλυση της πελέτας που είχε σχηματιστεί από την πρώτη 

φυγοκέντρηση σε 1ml φρέσκου DMEM. 

 Διάρρηξη κυττάρων με τη χρήση υπερήχων , 3 φορές για ένα 

λεπτό ενώ τα κύτταρα βρίσκονται στον πάγο. 

 Φυγοκέντρηση κυττάρων σε 10 λεπτά σε 2000 rpm και 4οC ,ώστε 

τα κυτταρικά θραύσματα να σχηματιστούν ως πελέτα. 

 Απομάκρυνση πελέτας. Αποθήκευση ιού στους -80 0C. 

 

3.3 Τιτλοδότηση HSV-1 ιού 

Για να την μέτρηση της συγκέντρωση του ιού χρησιμοποείται η τεχνική 

των ανοσοπλακών (plaque assays). Σύμφωνα με την οποία: 
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 Ο  ιός προς τιτλοδότηση χρησιμοποιείται για να φτιαχτούν έξι 

διαλύματα με διαδοχικές αραιώσεις.Αρχίζοντας με 10μl του ιού 

και 90μl DMEM , η διαδοχικές αραιώσεις του ιού συνεχίζονται 

ώστε στο τελικό διάλυμα η αραίωση να είναι 10-6. 

 Σε πιάτο με 6 πηγάδια (6-well plate) όπου Vero κύτταρα έχουν 

καλύψει περίπου το 90% της επιφάνειας των κελιών αφαιρείται 

το θρεπτικό υλικό αλλά όχι άλλο αφήνεται τόσο όσο να καλύψει 

τον τάπητα των κελιών .  

 Μόλυνση με 100μl από κάθε αραίωση. Να σημειωθεί ότι κάθε 

αραίωση προστίθεται σε ένα κελί, ενώ αφήνεται και ένα για 

control όπου δεν τοποθετείται τίποτα.Όπως φαίνεται στο σχήμα: 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 Επωάζεται ο ιός με τα κύτταρα για 2 ώρες ενώ κάθε δέκα λεπτά 

το πιάτο ανακινείται για να πάνε τα ιικά σωματίδια παντού. 

 Λίγο πριν τελειώσουν οι 2 ώρες της μόλυνσης ετοιμάζεται ένα 

μίγμα θρεπτικού υλικού με ορό IgG πρωτεΐνης αραίωσης 1/100. 

 Στο σταμάτημα της μόλυνσης το μολυσμένο υπερκείμενο 

αφαιρείται και τοποθετείται εκείνο με τον ορό. 

 Επώαση έως ότου το σχηματισμό πλακών. 

 

 

10-2 10-3 10-4 

10-5 10-6 Co-

ntrol 
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Αφού σχηματιστούν οι πλάκες, οι οποίες , επίσης φαίνονται στο 

ανάστροφο μικροσκόπιο, πρέπει να γίνει χρώση με Giemsa για την 

ακριβής καταμέτρηση των πλακών σε στερεοσκόπιο. 

Τεχνική Giemsa Staining 

  Αφαίρεση υπερκειμένου από τακελιά του πιάτου. 

 Πλύση με κρύο PBS. 

 Προσθήκη μεθανόλης για 5 λεπτά, για μονιμοποίηση των δομών. 

 Αφήνεται το πιάτο μετά την αφαίρεση της μεθανόλης να 

στεγνώσει. 

 Προσθήκη χρωστικής Giemsa σε αραίωση 1/15 με νερό βρύσης 

και επώαση για 10 λεπτά. 

 Αφαίρεση της χρωστικής Giemsa και το πιάτο αφήνεται να 

στεγνώσει. 

 

Μετά την καταμέτρηση των πλακών ο τίτλος του ιού υπολογίζεται από 

την διαίρεση του αριθμού των πλακών προς την αραίωση 

πολλαπλασιαζόμενη με την ποσότητα του αραιωμένου κελιού που 

προστέθηκε στο κελί ,δηλαδή: 

            
           

   
 

D=dilution factor 

V=volume of diluted virus added to the well 

Όταν μολύνονται κύτταρα για κάποιο πείραμα χρησιμοποείται ο όρος 

M.O.I (multiplicity of infection) ο οποίος δείχνει πόσα ιικά σωματίδια 

αντιστιχούν σε ένα προς μόλυνση κύτταρο. 

 

3.4 Διαμόλυση κυττάρων (Transfection) 
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 Την προηγούμενη μέρα του πειράματος στρώνονται κύτταρα σε 

ένα πιάτο με 12 ή 24 κελιά έτσι ώστε τη μέρα του πειράματος να 

έχουν  πυκνότητα περίπου 70-90%. 

 Αραιώνονται 1 μg DNA σε 100 μl θρεπτικού DMEM 

 Σύντομη ανάδευση στο vortex με τον TurboFect™ reagent και 

προσθήκη 2 µl από το αραιωμένο DNA. Ενώ αμέσως πρέπει να 

ξανααναδευτεί είτε με vortex είτε με την πιπέτα. 

 Αφήνεται σε ηρεμία για 20 min σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Προσθήκη 100 µl από το μίγμα TurboFect™/DNA σε κάθε κελί με 

τα κύτταρα.Χωρίς να αφαιρεθεί το θρεπτικό υλικό των κυττάρων. 

 Ανάδευση του πιάτου για να πάει παντού το μίγμα που 

προστέθηκε. 

 Έλεγχος έκφρασης των γονιδίων του πλασμιδίου 24-48 ώρες 

μετά.(Για σταθερή έκφραση του πλασμιδίου τα κύτταρα πρέπει 

να είναι σε θρεπτικό με τον παράγοντα επιλογής , συνήθως 

αντιβιοτικό). 

 

3.5 Ανοσοφθορισμός (Immunofluorescence protocol) 

 Σε ένα πιάτο με 24 πηγάδια (24-well plate)  τοποθετήθηκαν 

καλυπτρίδες στον πάτο τον κελιών και στρώθηκαν 80.000 

κύτταρα CD40 -U2OS ανά κελί μια μέρα πριν τον ανοσοφθορισμό. 

 Η διαδικασία ξεκινάει με την αφαίρεση του θρεπτικού μέσου. 

 Μία πλύση με PBS . 

 Προσθήκη διαλύματος μονιμοποίησης (fixation solution) για 10 

λεπτά. 

 Μία πλύση με PBS. 

 Προσθήκη διαλύματος που θα προκαλέσει διαπερατοποίηση των 

μεμβρανών των κυττάρων (permeabiliazation solution), για 10 

λεπτά. 
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 Μία πλύση με PBS-1% FBS,το FBS χρησιμοποείται σαν blocking 

έτσι ώστε το αντίσωμα που θα προστεθεί να μην δεσμευτεί σε μη 

ειδικές θέσεις. 

 Προσθήκη 20 μl σε κάθε καλυπτρίδα (συνήθως το αντίσωμα είναι 

αραιωμένο  1/100 σε PBS-1% FBS) . 

 Συγκεκριμένα τοποθετείται το αντίσωμα σε καθαρή 

επιφάνεια και τοποθετείται πάνω σε αυτό η καλυπτρίδα 

με τα κύτταρα να πάνω στο αντίσωμα. 

 Τα κύτταρα με το αντίσωμα τοποθετούνται σε σκοτεινό μέρος για 

μία ώρα. 

 Πλύση προσεκτικά με PBS-1% FBS. 

 Προσθήκη 20μl του δεύτερου αντισώματος ,σε μια καινούρια 

καθαρή και στεγνή επιφάνεια (το δεύτερο αντίσωμα είναι 

συνήθως αραιωμένο 1/500 σε PBS-1% FBS) . 

 Τα κύτταρα με το αντίσωμα τοποθετούνται σε σκοτεινό μέρος για 

μία ώρα. 

 Μία πλύση με PBS-1% FBS. 

 Αντιστροφή καλυπτρίδων με τα κύτταρα να κοιτάζουν προς τα 

πάνω και τοποθέτησή τους σε καθαρά κελιά. 

 Προσθήκη PBS-1% FBS μέχρι να καλυπτεί η επιφάνεια με τα 

κύτταρα και προσθήκη DAPI  αραιωμένο 1/100 σε PBS-1% FBS για 

5 λεπτά το περισσότερο. 

 Δύο πλύσεις με PBS-1% FBS. 

 Αφαίρεση PBS-1% FBS. 

 Απομάκρυνση των καλυπτρίδων από τα πηγάδια και τοποθέτηση 

τους σε ένα χαρτί για να στεγνώσουν. 

 Οι καλυπτρίδες στι συνέχεια τοποθετούνται  σε ένα 

αντικειμενοφόρο πλάκα όπου προστίθεται και μια σταγόνα από 

διάλυμα mounting (mounting solution) , το οποίο αποτρέπει  να 

ξεραθεί δείγμα ώστε να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές καθώς 

αποτρέπει να ξεβάψουν και οι χρωστικές ουσίες. 

 Οι καλυπτρίδες ακινητοποιούνται στα αντικειμενοφόρο πλάκα με 

διαφανές βερνίκι νυχιών. 

 Μόλις στεγνώσει το δείγμα , το οποίο ενω στεγνώνει πρεπει να 

βρίσκεται στο σκοτάδι, φυλλάσεται σε 40C. 
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ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

H παρατήρηση των δειγμάτων που παρασκευάστηκαν έγινε σε 

ανάστροφο μικροσκόπιο (inverted microscope) Leica DMIRE2 και 

φωτογραφήθηκαν σε μεγένθυνση 63x. Ενώ το υπολογιστικό 

πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Image-Pro Plus. 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παραγωγή και τιτλοποίηση του ιού HSV-1 

Για την παραγωγή ΗSV-1,17+ ιού χρησιμοποιήθηκαν Vero κύτταρα σε 

θρεπτικό μέσο πλήρους DMEM-HG(high glucose), δηλαδή σε θρεπτικό 

μέσο με 10% FBS (fetal bovine serum) και 1% πενικιλλίνη 

/στρεπτομυκίνη για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων μέσα στο 

διάλυμα. Μετά από μόλυνση των κυττάρων, απομονώθηκε μόνο ο ιός 

που βρισκόταν στο υπερκείμενο (c.r.v) της φλάσκας με την διαδικασία 

που αναφέρθηκε παραπάνω. Τέλος, έγινε τιτλοποίηση του με την 

διαδικασία των ανοσοπλακών και βρέθηκε ότι ο τίτλος του ήταν 8×109 

pfu . 

Επιμόλυνση BHK κυττάρων (transient transfection). 

Τα ΒΗΚ (baby hamster cells) κύτταρα είναι ινοβλάστες που έχουν 

απομονωθεί από νεφρό χάμστερ. Καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό 

Glasgow MEM 10%NBCS, 10%TPB, 10% pen/strep. Επιμολύνθηκαν BHK 

κύτταρα με πλασμίδιο phCD40/cDNA  για να εκφράζουν τον υποδοχέα 

CD40. Το phCD40/cDNA  πλασμίδιο στάλθηκε από: S.S. Pullen, T.T. 

Dang, J.J. Crute, M.R. Kehry, CD40 signaling through tumor necrosis 

factor receptor-associated factors (TRAFs). Binding site specificity and 

activation of downstream pathways by distinct TRAFs, J Biol Chem, 274 

(1999) 14246-14254.   

Μετά την επιμόλυνση, πραγματοποιήθηκε plaque assay σε αυτά τα 

κύτταρα με και χωρίς τον CD40 ligand. O CD40 ligand χρησιμοποιήθηκε 

σε ποσότητα 0.5 μg/ml από stock 100μg/ml. Τα plaque assays έδειξαν, 
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ότι μετά την προσθήκη του CD40 ligand, και κατά συνέπεια 

ενεργοποίηση του CD40 μονοπατιού, ο τίτλος του ιού ήταν μικρότερος. 

 

Εικόνα 6:Τίτλος ιού a) χωρίς CD40 ligand b) με CD40 ligand. 
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Ανοσοφθορισμός για τα PML σωματίδια 

O ανοσοφθορισμός για την PML πραγματοποιήθηκε σε  κύτταρα  U2OS 

που εκφράζουν σταθερά(stably transfected) τον υποδοχέα CD40 (CD40-

U2OS). Τα κύτταρα αυτά υπήρχαν ήδη στο εργαστήριο. Ο 

ανοσοφθορισμός αυτος, έχει ως σκοπό να ερευνηθεί ο ρόλος τον  PML 

σωματιδίων  κατά τη διάρκεια της μόλυνσης από HSV-1, 17+ ενώ 

παράλληλα ενεργοποείται το μονοπάτι του CD40. Ο ανοσοφθορισμός 

πραγματοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία (time points),  

για να ελεγχεί αν και σε ποιο σημείο της μόλυνσης τα PML σωματίδια 

μετά την ενεργοποίηση του CD40 μονοπατιού καθυστερούν τα ιϊκά 

σωματίδια. Οι διαφορετικές χρονικές στιγμές όπου σταμάτησε η 

μόλυνση ήταν: μία ώρα μετά την μόλυνση, τρεις ώρες μετά την 

μόλυνση και πέντε ώρες μετά την μόλυνση. Σε κάθε time point 

εξετάζοταν τα PML σωματίδια με και χωρίς ενεργοποίηση του CD40 

μονοπατιού από τον ligand του. Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον ανοσοφθορισμό ήταν σε συγκεντρώσεις 1/1600 το αντίσωμα για 

την ICP0 [(1060) sc-63070) mouse monoclonal IgG26 Santa 

CruzBiotechnology], 1/200 για την PML [(H-238), sc-5621, polyclonal IgG, 

Santa Cruz Biotechnology]. Το δεύτερο αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε 

για την PML ήταν 1/500 Cy ™3 [Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Conjugate 

(ZyMax™ Grade) ], για την ICP0 το δεύτερο αντίσωμα ήταν Alexa anti-

mouse σε συγκέντρωση 1/500 ενώ τέλος τα αντισώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν για να βαφτούν οι πυρήνες ήταν τα DAPI (4′,6-

diamidino-2-phenylindole,dihydrochloride) και TO-PRO®-3 σε 

συγκεντρώσεις 1/100 και 1/1000 αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα του ανοσοφθορισμού με και χωρίς τον ligand του 

CD40 υποδοχέα για τα τρία διαφορετικά time point έδειξαν: 
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Χρονική στιγμή : 1 ώρα μετά την μόλυνση (1hr post infection) 

Εικόνα 7:Μία ώρα μετά την μόλυνση  MOI 1 Α)Με CD40 Ligand Β) Χωρίς CD40 Ligand 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 DAPI/TOPRO PML ICPO COMPOSITE 

+CD40L 

    

WOCD40L 
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Χρονική στιγμή: 3 ώρες μετά την μόλυνση (3 hours post infection) 

 

Εικόνα 8:τρεις ώρες μετά την μόλυνση MOI 1 α )Με CD40 ligand β) χωρίς CD40 ligand 

 

 

 

 

  

 DAPI/TOPRO PML ICPO COMPOSITE 

+CD40L 

    

WOCD40L 
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Χρονική στιγμή: 5 ώρες μετά την μόλυνση (5 hours post infection) 

Εικόνα 9: πέντε ώρες μετά την μόλυνση  MOI 1 α) Με CD40 ligand β) χωρίς CD40 ligand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DAPI/TOPRO PML ICPO COMPOSITE 

+CD40L 

    

WOCD40L 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα PML σωματίδια καθώς και η σηματοδότηση απο το CD40 υποδοχέα 

είναι δύο διαφορετικοί μηχανισμοί που σύμφωνα με την βιβλιογραφία, 

φαίνεται να δρουν κατασταλτικά για την μόλυνση από HSV-1 

σωματίδια.  

Αρχικά αναπαράχθηκε ο ιός HSV-1, 17+, ώστε να μολυνθούν τα 

κύτταρα, τα οποία θα αποτελούσαν το σύστημα μελέτης των δύο αυτών 

μηχανισμών με  την αντιϊκή δράση. Στο επόμενο βήμα, αποδείχτηκε 

πως, το μονοπάτι που σηματοδοτείται από τον ενεργοποιημένο CD40 

υποδοχέα, μειώνει τον τίτλο του ιού. Πρακτικά, σημαίνει, ότι ένα από 

τα μονοπάτια του ενεργοποιείται από τον υποδοχέα, εμποδίζει με 

κάποιον τρόπο την αναπαραγωγή των ιïκών σωματιδίων.  

Λόγω του γεγονότος ότι, δεν έχει βρεθεί πως ακριβώς ο 

ενεργοποιημένος CD40 υποδοχέας έχει αυτήν την αντιïκή δράση, 

εξετάστηκε με τον ανοσοφθορισμό αν η αντιïκή αυτή δράση σχετίζεται 

με τα PML. Μία ώρα μετά την μόλυνση α) στην περίπτωση που είχε 

προστεθεί ο CD40 ligand οι ιïκές πρωτεΐνες (πράσινο χρώμα) δεν είχαν 

μπει ακόμα μέσα στον πυρήνα ενώ β) στην περίπτωση που δεν είχε 

προστεθεί ο CD40 ligand οι ιïκές πρωτεΐνες μόλις είχαν αρχίσει να 

εισέρχονται στον πυρήνα. Σε αυτή τη χρονική στιγμή τα PML σωματίδια 

φαίνονται να έχουν οργανωμένη δομή (κόκκινες κουκίδες). Στις τρεις 

ώρες, μετά την μόλυνση, τα PML σωματίδια φαίνεται να έχουν χάσει 

την οργανωμένη δομή, που φαινόταν να έχουν πριν την είσοδο των 

ιϊκών πρωτεϊνών μέσα στον πυρήνα. Στις πέντε ώρες μετά την μόλυνση, 

τα PML σωματίδια εμφανίζουν την ίδια εικόνα . Συμπερασματικά, 

μπορούμε να υποθέσουμε, πως τα σωματίδια αυτά χάνουν τη δομή 

τους, τη χρονική στιγμή που οι ιϊκές πρωτεΐνες καταφέρουν να 

εισέλθουν στον πυρήνα, δηλαδή στην αρχή της μόλυνσης. Άρα, τα PML 

σωματίδια φαίνεται να μην είναι ο τρόπος, ο οποίος ο ενεργοποιημένος 

CD40 υποδοχέας καταστέλλει την ιïκή παραγωγή. 

Ένα άλλο στοιχείο που ενισχύει αυτήν την υπόθεση, είναι πως τη 

χρονική στιγμή μία ώρα μετά την μόλυνση, (1 h.p.i.) φαίνεται μια 

χρονική καθυστέρηση στην μεταφορά του καψιδίου στα κύτταρα με 
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ενεργοποιημένο τον CD40 υποδοχέα. Άρα, κάποιος άλλος μηχανισμός 

είναι αυτός που τα έχει καθυστερήσει. 

Η μελέτη άλλων σηματοδοτικών μονοπατιών με μηχανισμό δράσης στο 

κυτταρόπλασμα, ίσως δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πως ο 

ενεργοποιημένος αυτός υποδοχέας, καθυστερεί να ιϊκά σωματίδια τόσο 

νωρίς στην μόλυνση . 
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