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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 Τα microRNAs (miRNAs) είναι μικρά μόρια RNA τα οποία ασκούν μετα-

μεταγραφική ρύθμιση και μπορούν να μεταβάλουν τα επίπεδα πρωτεΐνης ή/και 

mRNA των στόχων τους. Μέχρι σήμερα έχει αναφερθεί ότι ο ανθρώπινος 

Κυτταρομεγαλοϊός (HCMV) παράγει 17 ώριμα miRNAs. Ο στόχος της μελέτης αυτής 

είναι ο πειραματικός έλεγχος υπολογιστικών προβλέψεων για το hcmv-miR-UL22A 

και το hcmv-miR-UL22A*  σε  σχέση με τους κυτταρικούς στόχους RHOB και 

RGL2 αντίστοιχα. Διαδοχικές επαναλήψεις της υποτιθέμενης ελάχιστης αλληλουχίας 

των γονιδίων RHOB και RGL2, στην οποία προσδένονται τα παραπάνω miRNAs, 

κλωνοποιήθηκαν σε διαφορετικούς φορείς λουσιφεράσης. Στην περίπτωση του 

στόχου RHOΒ παρατηρήθηκε 30-57% μείωση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης σε 

ινοβλάστες μολυσμένους με τον HCMV, ενώ στην περίπτωση του στόχου RGL2 δεν 

παρατηρήθηκε αξιόλογη μείωση. Επίσης, αλληλουχία 688 βάσεων από μια 

προβλεπόμενη ισομορφή της 3’ αμετάφραστης περιοχής (3’ UTR)  του γονιδίου 

RHOB που περιέχει τον εν λόγω στόχο κλωνοποιήθηκε στον φορέα της 

λουσιφεράσης και παρουσίασε 56-69% πτώση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης σε 

μολυσμένους ινοβλάστες. Δεν παρατηρήθηκε μείωση στην ενεργότητα της 

λουσιφεράσης στο στόχο RHOB σε μη μολυσμένους ινοβλάστες, καθώς και σε 

κύτταρα HeLa και HEK 293T, τα οποία δεν μολύνονται από τον HCMV. Τα δύο 

miRNAs κλωνοποιήθηκαν στην κοινή πρόδρομη μορφή τους και επιπλέον, το hcmv-

miR-UL22A στην ώριμη μορφή του και πραγματοποιήθηκαν πειράματα μέτρησης 

της ενεργότητας της λουσιφεράσης καθώς και Northern blot, προκειμένου να 

αξιολογηθεί η έκφρασή τους. Επίσης, εξετάσθηκε το ενδεχόμενο της ύπαρξης της 

εναλλακτικής ισομορφής του 3’ UTR του μεταγράφου RHOB, που θα πρέπει να 

υπάρχει βάσει της πρόβλεψης ότι το hcmv-miR-UL22A ενδέχεται να στοχεύει το 

μετάγραφο του γονιδίου RHOB. Χρησιμοποιώντας την τεχνική του ανοσοφθορισμού 

διαφάνηκε ότι η μόλυνση από τον HCMV έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη 

περιπυρηνική εντόπιση της πρωτεΐνης RHOB σε ινοβλάστες. Χρειάζονται 

επιπρόσθετα πειράματα προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ενδεχόμενο της ρύθμισης 

του γονιδίου RHOB από το hcmv-miR-UL22A, καθώς και ο ρόλος της πρωτεΐνης 

RHOB στην πορεία της μόλυνσης από τον HCMV.  
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ABSTRACT 

 
MicroRNAs (miRNAs) are small RNA molecules that exert post-transcriptional 

regulation and can alter protein and/ or mRNA levels of their targets. Human 

cytomegalovirus (HCMV) has been reported to code for 17 mature miRNAs, so far. 

Here we set out to experimentally verify computational predictions for hcmv-miR-

UL22A and hcmv-miR-UL22A* in relation to the cellular targets RHOB and RGL2, 

respectively. Tandem repeats of the RHOB and RGL2 putative minimal miRNA 

binding sites were cloned in different luciferase reporter vectors. In the case of RHOB, 

a 30-57% decrease in luciferase activity was observed in HCMV infected fibroblasts, 

whereas in the case of RGL2 no significant decrease was detected. A 688 bp fragment 

of a predicted RHOB 3’ UTR containing the microRNA target site, was also cloned 

into the luciferase vector exhibiting a 56-69% decrease in luciferase activity in 

infected fibroblasts. No decrease in luciferase activity of the RHOB miRNA binding 

site containing vector was observed in not infected fibroblasts and in HeLa and HEK 

293T cells which are not permissive to HCMV. The two microRNAs were cloned in 

their common precursor form and in addition, hcmv-miR-UL22A in its mature form 

and luciferase assays and northern blot experiments were performed to evaluate their 

expression. Moreover, the issue of the alternative 3’ UTR of RHOB assumed to exist 

based on the prediction that hcmv-miR-UL22A may target RHOB, was addressed. 

Using immunofluoresence staining, it was shown that HCMV infection results 

progressively in an asymmetrical increased perinuclear localization of RHOB in 

fibroblasts. Additional experiments are required to elucidate the possibility of RHOB 

regulation by hcmv-miR-UL22A and the role of RHOB in the course of HCMV 

infection. 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

 
Amp(r)  Ampicillin resistance 
ATP  Adenosinetriphosphate 
bp  base pair(s) 
B.S. Binding Site 
BSA  Bovine Serum Albumine 
CD Cluster Differentiation marker 
CIAP  Calf Intestinal Alkaline Phosphatase 
cDNA  copyDNA 
CLTs CMV latency-associated transcripts 
DAPI 4’ ,6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride 
DGCR8 DiGeorge syndrome critical region gene 8 
DNA  Deoxyribonucleic acid 
dNTP(s)  Deoxynucleosidtriphosphate(s) 
dsDNA  Double-stranded DNA 
dsRNA  Double-stranded RNA 
E Early 
EBV Epstein Barr Virus 
EGFR Epidermal Growth Factor Receptor    
HCMV Human Cytomegalovirus 
HEK 293T Human Embryonic Kidney fibroblast-like cells 
HeLa Human cervix epitheloid carcinoma cells 
HFF Human Foreskin Fibroblasts 
HHV Human Herpesvirus 
HIV  Human Immunodeficiency Virus 
HSV  Herpes Simplex Virus 
IE Immediate early 
IRL Internal Repeat Long  
IRS  Internal Repeat Short   
KSHV Kaposi sarcoma–associated herpesvirus 
kb  Kilobase(s) 
L Late 
MICB Major histocompatibility complex class I–related chain B 
miRISC miRNA-containing RNA induced silencing complex 
miRNA(s)/ miR(s)  microRNA(s)/ micro-ribonucleic acid 
miRNP   mRNA-containing ribonucleoprotein particles 
MRCC-I Mitochondrial Respiratory Chain Complex-I 
mRNA  messenger RNA 
NK Natural Killer cells 
ncRNA  non-coding RNA 
nt  nucleotide(s) 
ori  origin of replication 
PCR  Polymerase Chain Reaction 
PNK  Polynucleotide kinase 
pre-miRNA precursor-miRNA 
pri-miRNA primary-miRNA 
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RalGEF Ral Guanine nucleotide Exchange Factor 
RalGDS Ral Guanine nucleotide Dissociation Stimulator/ 
 Ral GDP dissociation stimulator 
RISC RNA induced silencing complex 
Rlf   RalGDS-like factor 
RLU Relative Light/ luciferase Units 
RNA  Ribonucleic acid 
RNAi  RNA interference 
RNase  Ribonuclease 
RGL2 Ral Guanine Nucleotide Dissociation Stimulator-like 2 
RhoB Ras homologous B 
rpm  rotations per minute 
siRNA  small interfering RNA 
SV40  Simian Virus 40 
THBS1 Thrombospondin 1 
TRL Terminal Repeat Long 
TRS Terminal Repeat Short 
UL Unique Long 
US Unique Short 
UTR Untranslated region 
VZV  Varicella Zoster Virus 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Οι Ερπητοϊοί – O ανθρώπινος Κυτταρομεγαλοϊός  

 

Ο ανθρώπινος Κυτταρομεγαλοϊός (Human Cytomegalovirus, HCMV) ανήκει 

στους ιούς με δίκλωνο DNA και συγκεκριμένα στους β-Ερπητοϊούς. Μέχρι σήμερα 

έχουν χαρακτηριστεί 120 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, Methods in molecular Biology).  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των α-Ερπητοϊών είναι ότι έχουν ποικιλία 

ξενιστών και σύντομο κύκλο αντιγραφής. Διασπείρονται γρήγορα στις 

κυτταροκαλλιέργειες και τα μολυσμένα κύτταρα καταστρέφονται. Εκδηλώνουν 

λανθάνουσα μόλυνση στα αισθητικά γάγγλια. Σε αυτή την ομάδα των ιών ανήκουν οι 

ιοί του απλού έρπητα τύπου 1 και 2 (HSV-1, -2, Herpes Simplex Virus 1, 2) και ο ιός  

της ανεμοβλογιάς- έρπητα ζωστήρα (VZV, Varicella Zoster virus, HSV-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, HHV-5) και οι Ερπητοϊοί 6 και 7 του 

ανθρώπου (HSV-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 συγκαταλέγονται οι ιοί 

Epstein-Barr (EBV, HSV-4) και ο Ερπητοϊός 8 του ανθρώπου (HHV 8).  

(Ackermann, Methods in molecular Biology). 

 

 9



1.2 Η δομή του Ανθρώπινου Κυτταρομεγαλοϊού 

Το ιοσωμάτιο του HCMV 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 στρώμα (tegument/ matrix), το 

οποίο εσωκλείεται από μια λιπιδική διπλοστοιβάδα που περιέχει μεγάλο αριθμό ιϊκών 

γλυκοπρωτεϊνών, τον ιϊκό φάκελο. Το ώριμο ιϊκό σωματίδιο έχει διάμετρο 150-200 

nm (Landolfo et al 2003). (Εικ.1, σελ. 33) 

Από τις τουλάχιστον 30 ιϊκές πρωτεΐνες που υπάρχουν στο πλήρες, 

μολυσματικό ιοσωμάτιο του 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 ιϊκού σωματιδίου. Συνδυάζονται και σχηματίζουν 3 πρωτεϊνικά 

συμπλέγματα: gCI, gCII και gCIII, τα οποία είναι αντιγονικά (Landolfo et al 2003).  

Οι υπόλοιπες 20-25 δομικές πρωτεΐνες του ιϊκού σωματιδίου πιθανότατα 

εντοπίζονται στο πρωτεϊνικό περίβλημα (tegument) και ενδεχομένως εμπλέκονται 

στην ωρίμανση των νέων ιϊκών σωματιδίων, στην απελευθέρωση του ιϊκού DNA από 

τα αποσυναρμολογούμενα ιϊκά σωματίδια και τη ρύθμιση ιϊκών και κυτταρικών 

υποκινητών. Οι περισσότερες από αυτές είναι φωσφορυλιωμένες και ιδιαίτερα 

αντιγονικές. Η πρωτεΐνη pp65(UL83) λόγω αφθονίας είναι το ιϊκό αντιγόνο του 

οποίου η ύπαρξη ελέγχεται για διαγνωστικούς σκοπούς (Landolfo et al 2003). 

 

1.3 Το γονιδίωμα του Ανθρώπινου Κυτταρομεγαλοϊού 

Το γονιδίωμα του 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 (Εικ. 2, σελ. 33). Κάθε μακριά και κοντή μοναδική 

περιοχή μπορεί να έχει δύο προσανατολισμούς, με αποτέλεσμα να παράγονται 4 

γονιδιωματικά ισομερή στους ιϊκούς 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 
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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 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 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 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).  

 

1.4 Η μόλυνση από τον Aνθρώπινο Κυτταρομεγαλοϊό 

Ανάλογα με τον ιστό και την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος του 

ξενιστή, ο HCMV πραγματοποιεί 3 τύπους μόλυνσης: οξεία 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). 

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 HCMV προσδένεται μέσω της γλυκοπρωτεΐνης του 

φακέλου του gB σε πρωτεογλυκάνες θειϊκής ηπαράνης της επιφάνειας του κυττάρου 

ξενιστή. Το σύμπλοκο των ιϊκών γλυκοπροτεϊνών gHgLgO φαίνεται επίσης ότι 

διαδραματίζει ρόλο στην τελική σύντηξη του ιϊκού φακέλου με την κυτταρική 
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μεμβράνη και την είσοδο του ιού στο κύτταρο. Η αλληλεπίδραση των 

γλυκοπρωτεϊνών του 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 το μόριο EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) δρα 

ως υποδοχέας του HCMV (Wang 2003).  

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. Τα 

νουκλεοκαψίδια συνδέονται με τους πυρηνικούς πόρους και μέσω αυτών το ιϊκό 

DNA απελευθερώνεται στον πυρήνα. Το τυπικό DNA των Ερπητοϊών είναι 

μολυσματικό, δηλαδή η διαμόλυνση ιϊκού γενωμικού DNA έχει ως αποτέλεσμα την 

αντιγραφή και την έκφρασή του, χωρίς να είναι απαραίτητα άλλα ιϊκά στοιχεία. Μετά 

την αποσυναρμολόγηση του ιϊκού σωματιδίου κάποιες από τις πρωτεΐνες του 

πρωτεϊνικού περιβλήματος εισέρχονται στον πυρήνα και κάποιες μένουν στο 

κυτταρόπλασμα. Οι ιϊκές πρωτεΐνες μεταξύ των άλλων παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της 

έκφρασης ιϊκών και κυτταρικών γονιδίων (Landolfo et al 2003, Ackermann, Methods 

in molecular Biology). 

Θεωρείται ότι τόσο ιϊκοί 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 (Αckermann, Methods in molecular Biology). 

 

1.5 Έκφραση των ιϊκών γονιδίων 

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 
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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 ιϊκών γονιδίων (Αckermann, 

Methods in molecular Biology). 

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής μόλυνσης, το γονιδίωμα του HCMV 

εκφράζεται κατά ένα συγχρονισμένο και μεταγραφικά ρυθμιζόμενο τρόπο που έχει 

ως αποτέλεσμα τη σύνθεση τριών κατηγοριών ιϊκών πρωτεϊνών, που περιγράφονται 

με τους όρους άμεσα-πρώιμες (immediate-early, ΙΕ ή a), πρώιμες (early, Ε ή b) και 

όψιμες (late, L ή g).  Η αποτυχία στην έκφραση των πρώιμων ιϊκών 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 HCMV μεταγράφονται στον πυρήνα του μολυσμένου κυττάρου από 

το ένζυμο Πολυμεράση ΙΙ και τo σχετιζόμενο βασικό μεταγραφικό μηχανισμό, με τη 

μεσολάβηση κυτταρικών μεταγραφικών παραγόντων, των οποίων η δραστηριότητα 

διεγείρεται και από ιϊκούς παράγοντες (transactivators) (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. Επίσης, εμπλέκονται σε 

κυτταρικές λειτουργίες, όπως είναι η μεταγραφή των γονιδίων του κυττάρου ξενιστή 

και το μάτισμα του RNA. Ενδέχεται ακόμη να παρεμβαίνουν στην αντιϊκή απόκριση 

του ξενιστή. Οι πρώιμες πρωτεΐνες εμπλέκονται κυρίως στο μεταβολισμό των ιϊκών 

νουκλεϊκών οξέων και η εμφάνισή στους σηματοδοτεί την έναρξη της σύνθεσης του 

ιϊκού DNA. Επιπλέον, εμπλέκονται στην έναρξη της έκφρασης των όψιμων γονιδίων. 

Η όψιμη γονιδιακή έκφραση εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την παραγωγή μεγάλων 

ποσοτήτων ιϊκών δομικών πρωτεϊνών για τη συναρμολόγηση των νέων ιϊκών 

σωματιδίων (Αckermann, Methods in molecular Biology). 

Η έκφραση των γονιδίων του 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 
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μετά τη μόλυνση και προϋποθέτει την αντιγραφή του ιϊκού DNA. Συνδυάζοντας το 

χρόνο έκφρασης με αναστολείς της πρωτεϊνοσύνθεσης και της αντιγραφής του DNA 

είναι δυνατή η διάκριση των γονιδίων του HCMV στις παραπάνω 3 κατηγορίες  

(Landolfo et al 2003). 

Στην περίπτωση της λανθάνουσας μόλυνσης από τον HCMV που 

παρατηρείται σε κύτταρα της μυελοειδούς σειράς η έκφραση των ιϊκών 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 βρίσκονται και στις δύο αλυσίδες DNA της περιοχής των άμεσα πρώιμων 

γονιδίων του 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 (Αckermann, Methods in molecular Biology). 

 

1.6 Αντιγραφή του ιϊκού DNA, συναρμολόγηση και έξοδος από το 

κύτταρο των νέων ιϊκών σωματιδίων 

H αντιγραφή του γονιδιώματος του HCMV και η συναρμολόγηση των ιϊκών 

νουκλεοκαψιδίων πραγματοποιείται στον πυρήνα του κυττάρου ξενιστή.Η σύνθεση 

του ιϊκού DNA ξεκινά τουλάχιστον 16 ώρες μετά την έναρξη της μόλυνσης και 

απαιτεί τη δράση ειδικών ιϊκών πρωτεϊνών και τη συνεισφορά πολλών κυτταρικών 

πρωτεϊνών. Ο 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 ιϊκές 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 HCMV εντός 4 ωρών από την έναρξη της μόλυνσης. Οι φωσφοπρωτεΐνες 

που κωδικοποιούνται από τις περιοχές UL112/113 ρυθμίζουν την εγκαθίδρυση τω 
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κέντρων αντιγραφής και στη συνέχεια ελκύονται στα κέντρα τα ένζυμα που 

διαμεσολαβούν την αντιγραφή του ιϊκού DNA  (Αckermann, Methods in molecular 

Biology, Landolfo et al 2003). 

Στον 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 ιϊκές 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 ιϊκές πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην αντιγραφή του DNA του HCMV. Η 

αντιγραφή αρχικά έχει αμφίδρομη κατεύθυνση τύπου Θ και αργότερα παίρνει τη 

μορφή «κυλιόμενου κύκλου», με αποτέλεσμα τη δημιουργία «πολυμερών» από 

γονιδιώματα του HCMV (Αckermann, Methods in molecular Biology, Landolfo et al 

2003). 

Οι νέες πρωτεΐνες των καψιδίων που συντίθενται στο κυτταρόπλασμα 

μεταφέρονται στον πυρήνα, όπου ξεκινά η συναρμολόγηση των νέων ιϊκών 

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). (Αckermann, Methods in molecular 

Biology. 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 από δομές του πυρήνα. Ο τελικός φάκελος προέρχεται από τη 

συσκευή Golgi και μέσω του δικτύου Golgi τα ιϊκά σωμάτια μεταφέρονται στην 

κυτταρική επιφάνεια. Νέα μολυσματικά ιϊκά σωμάτια ξεκινούν να απελευθερώνονται 

στον εξωκυττάριο χώρο περίπου από τις 72 ώρες μετά τη μόλυνση. Στα πολύ όψιμα 
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στάδια, σημαντικός αριθμός ιϊκών 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. 

(Landolfo et al 2003, Αckermann, Methods in molecular Biology). 

Ο HCMV και γενικά οι Ερπητοϊοί επωφελούνται από το να παραμείνει 

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

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. Τα κύτταρα τα 

οποία είναι μολυσμένα από τον HCMV μπλοκάρονται στη φάση S όταν 

πραγματοποιείται η ιϊκή αντιγραφή (Αckermann, Methods in molecular Biology). 

 
1.7 Επιδημιολογία 

Ο επιπολασμός της μόλυνσης από τον HCMV στους ενήλικες εκτιμάται 

τουλάχιστον στο 70% στο Δυτικό κόσμο. Παρουσιάζει όμως ενδιαφέρον ότι έχει 

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

ομάδες ιθαγενών. Η μόλυνση από τον 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 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  HCMV είναι δυνατόν να προκαλέσει 

συμπώματα είτε στο στάδιο της πρωτολοίμωξης, είτε στην περίπτωση την 
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επανενεργοποίησης από την λανθάνουσα κατάσταση είτε στην περίπτωση της 

επαναμόλυνσης (Landolfo et al 2003, Soderberg-Naucler et al 2006).  

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο HCMV μεταδίδεται από την έγκυο στο έμβρυο. 

Θεωρείται η πιο συχνή συγγενής λοίμωξη. 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 

χοριοαμφιβληστροειδίτιδα 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) (Κατριου, Παιδιατρική, Landolfo et al 2003). 

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

νεογέννητο μέσω της κατάποσης ιϊκά 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 et al 2005, Landolfo et al 2003, Soderberg-Naucler et al 2006). 

 Tο 90% τω ασθενών που πάσχουν από το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής 

ανεπάρκειας (AIDS) εκδηλώνουν ενεργή λοίμωξη από τον HCMV και το 40% 

εκδηλώνει νόσο απειλητική για τη ζωή ή την όραση (Landolfo et al 2003).  

Ο 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 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, 
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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 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 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 HCMV στα άτομα που έχουν 

υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού είναι η ιϊκή πνευμονία, με επίπτωση που 

κυμαίνεται μεταξύ του 10 και 15% (Landolfo et al 2003). 

 

1.8 Παθογένεση και παθολογία 

Πολλοί τύποι κυττάρων είναι δυνατόν να μολυνθούν από τον HCMV: 

επιθηλιακά κύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, μακροφάγα, ινοβλάστες, νευρικά 

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

Ο 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 HCMV. Η μετάδοση του ιού με προϊόντα 

αίματος μπορεί να αποτραπεί με την αφαίρεση των λευκοκυττάρων.  Τα μακροφάγα 

τα οποία διηθούν όργανα υποστηρίζουν τον πολλαπλασιασμό του ιού, ενώ τα 
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κοκκιοκύτταρα δεν δείχνουν σημεία όψιμης ιϊκής γονιδιακής έκφρασης. Ενδέχεται οι 

χημοκίνες που παράγονται από τον 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». Η χαρακτηριστική εικόνα της μόλυνσης από τον 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 ηπατίτιδας συχνά σχετίζονται με μόλυνση 

από τον HCMV (Landolfo et al 2003). 

Στα ανοσοκατεσταλμένα άτομα και στα άτομα με ανώριμο ανοσοποιητικό 

σύστημα οι επιπτώσεις της μόλυνσης από τον HCMV είναι πολύ σημαντικές και είναι 

δυνατόν να απειλήσουν τη ζωή του ατόμου. Η πνευμονία από τον HCMV είναι 

σπάνια σε ανοσοϊκανά άτομα, αλλά είναι συχνά σοβαρή σε ανοσοκατασταλμένα 

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 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 
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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 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 ιϊκό πολλαπλασιασμό. Η 

μόλυνση από τον 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 HCMV είναι δυνατόν να οδηγήσει στην απώλεια 

του μοσχεύματος, ανεξάρτητα από την απόρριψή του. Σε νεφρικό μόσχευμα η 

μόλυνση από τον HCMV μπορεί να οδηγήσει σε ιστολογικά διακριτού τύπου 

σπειραματοπάθεια.  Σε μεταμόσχευση ήπατος συγκεκριμένος τύπος σκλήρυνσης του 

χοληφόρου πόρου έχει συσχετισθεί με τη μόλυνση από τον HCMV. Τα στοιχεία είναι 

ακόμη περισσότερα για το ρόλο του HCMV στα καρδιακά μοσχεύματα και θεωρείται 

ότι συμβάλει στη δημιουργία αθηροσκληρωτικών πλακών στα μοσχεύματα (Landolfo 

et al 2003). 

 
 
1.9 Τα microRNAs- Μια  σχετικά νέα οικογένεια μικρών μορίων RNA 
 

Τα microRNAs(miRNAs) συνιστούν μία από τις οικογένειες μικρών μορίων 

RNA (small RNAs) και διαμεσολαβούν μετα-μεταγραφική ρύθμιση σε μηνύματα 

RNA (mRNAs). Μεταγράφονται από γονίδια  ως επιμήκη πρόδρομα μόρια, τα οποία 

υφίστανται επεξεργασία από πυρηνικά και κυτταροπλασματικά ένζυμα, με 

αποτέλεσμα τη γένεση των ώριμων miRNAs μήκους περίπου 22 βάσεων, τα οποία 

δεν μεταφράζονται. Στο κυτταρόπλασμα αλληλεπιδρούν συνήθως με την 3’ 

αμετάφραστη περιοχή (3’ UTR) των αγγελιοφόρων RNA (mRNA), με αποτέλεσμα 

να επηρεάζονται τα επίπεδα πρωτεΐνης ή/ και RNA των στόχων τους (Ambros et al 

2003). Πλέον, ο ρόλος τους στη γονιδιακή ρύθμιση θεωρείται πολύ σημαντικός και 

εφάμιλλος του ρόλου των μεταγραφικών παραγόντων (Shalgi et al 2007). 

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 et al 1969). Πολύ 

αργότερα, το 1993, ανακαλύφθηκε το πρώτο miRNA, το lin-4, από την ερευνητική 
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ομάδα του Ambros, η οποία μελετούσε τον οργανισμό C. elegans (Lee et al 1993). 

Στο άρθρο αυτό για πρώτη φορά χαρακτηρίστηκαν σημαντικές πτυχές της βιογένεσης 

και της δράσης των miRNAs. Συγκεκριμένα, περιγράφηκε η RNA-RNA 

αλληλεπίδραση του μήκους 22 βάσεων, lin-4 με την 3’ αμετάφραστη περιοχή του 

στόχου του, lin-14, και επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει πλήρης συμπληρωματικότητα 

μεταξύ των δύο μορίων RNA. Επίσης, αναγνωρίστηκε ένα μεγαλύτερο μόριο RNA 

61 βάσεων ως η πρόδρομη μορφή σχήματος φουρκέτας, από την οποία προκύπτει το 

ώριμο lin-4.To 2001 τα miRNAs αναγνωρίστηκαν πλέον ως μια μεγάλη οικογένεια 

γονιδίων με ρυθμιστικό ρόλο (Lee et al 2001, Lau et al 2001), παρούσα σε πολλούς 

οργανισμούς, ακόμη και στα θηλαστικά (Lagos-Quintana et al 2001). 

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 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 et al 

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 et al 2005, ανασκόπηση). Το τελευταίο συνδέεται 

με αντίστοιχα πρωτεϊνικά συμπλέγματα όπως και τα siRNA (Zeng et al 2003).  

 

1.10 Βιογένεση και δράση των miRNAs 

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

et al 2005, ανασκόπηση). Μέχρι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί και καταχωρηθεί στη 

βάση δεδομένων για miRNAs (http://microrna.sanger.ac.uk/sequences/, Griffiths-

Jones et al 2006) 533 ανθρώπινα miRNA και ο συνολικός τους αριθμός αναμένεται 

να αυξηθεί ενδεχομένως και στο διπλάσιο. Περίπου to 50% των miRNAs 

προέρχονται από μετάγραφα τα οποία δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες, ενώ τα υπόλοιπα 
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εντοπίζονται κυρίως στα ιντρόνια γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες (Saini et al 

2007).    Εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 25-30% 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 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 (Εικ. 3, σελ. 34). 

Έχουν μια κεντρική περιοχή με δίκλωνα τμήματα, σχήματος φουρκέτας, στην οποία 

περιέχεται το ώριμο miRNA. Εκατέρωθεν, στο 5’ και 3’ άκρο o κεντρικός αυτός 

σχηματισμός συνεχίζεται με μονόκλωνα τμήματα RNA. Η δομή αυτή ονομάζεται 

πρωτογενές miRNA (primary miRNA, pri-miRNA) και μετατρέπεται στο πρόδρομο 

miRNA (precursor miRNA, pre-miRNA) μήκους 60-100 βάσεων, με τη δράση της 

πυρηνικής ριβονουκλεάσης τύπου ΙΙΙ, Drosha. Το ένζυμο αυτό με το συμπαράγοντα 

DGCR8/Pasha συναποτελούν το «σύμπλεγμα Μικρο-επεξεργασίας»  (Microprocessor 

complex). Από το σημείο στο οποίο θα κόψει το ένζυμο Drosha το πρωτογενές 

miRNA οριοθετείται σε πρώτη φάση το ένα 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 από το σημείο στο οποίο έκοψε το ένζυμο Drosha. Το 

τελικό αυτό στάδιο της ωρίμανσης του miRNA πραγματοποιείται από το 

κυτταροπλασματικό ένζυμο  ριβονουκλεάση τύπου ΙΙΙ, Dicer που έχει ως 

συμπαράγοντα την πρωτεΐνη TRBP (Kim 2005, ανασκόπηση, Cullen 2004, 

ανασκόπηση, Chu et al 2007, ανασκόπηση). 

 Η έξοδος του πρόδρομου miRNA από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα 

διαμεσολαβείται από την πρωτεΐνη Exportin5 και το συμπαράγοντά της RanGTP.  Το 

ώριμο miRNΑ σε αυτή τη φάση έχει δίκλωνη μορφή  και χαρακτηρίζεται από 2 

νουκλεοτίδια στο 3΄άκρο τα οποία αποτελούν μονόκλωνη περιοχή (3’ overhang), που 

δημιουργήθηκαν από τα ένζυμα 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 
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το προσδένουν και φέρουν εις πέρας το ρυθμιστικό του ρόλο (Kim 2005, 

ανασκόπηση, Cullen 2004, ανασκόπηση). 

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, ανασκόπηση, 

Rana 2007, ανασκόπηση, Chu et al 2007, ανασκόπηση). Επίσης, αναφέρονται και ως 

miRNP (miRNA-containing ribonucleoprotein particles) (Williams 2007, 

ανασκόπηση). 

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 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 στον άνθρωπο κυριαρχεί η 

δεύτερη (Bartel 2004, ανασκόπηση). 

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 
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του. Συνεπώς, τα miRNAs είναι δυνατόν να μειώσουν τα επίπεδα mRNAs στόχων 

τους (Nilsen 2007, ανασκόπηση). 

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 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 

ανασκόπηση, Pillai  et al 2007 ανασκόπηση). 

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 

περεταίρω 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  (Pillai  et al 2007 ανασκόπηση, Jackson et al 

2007 ανασκόπηση). 

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 et al 2007, 

ανασκόπηση).  

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 

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, 
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καθώς και στην οριοθέτηση των σταδίων στην ανάπτυξη (Williams 2007 

ανασκόπηση, Ambros 2004 ανασκόπηση). 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 et al 2007 ανασκόπηση). 

 

1.11 Τα ιικά miRNAs 

Η ανακάλυψη ότι οι ιοί των ζώων παράγουν miRNAs έγινε το 2004 και 

αφορούσε τα miRNAs του ερπητοϊού Epstein-Barr (Pfeffer et al 2004).  Οι Ερπητοϊοί 

παράγουν τα περισσότερα miRNAs από όλους τους ιούς που έχουν μελετηθεί μέχρι 

σήμερα. Από τους α-Ερπητοϊούς, ο ιός του απλού έρπητα τύπου 1 (HSV-1) παράγει 2 

pre-miRNAs και από τους β-Ερπητοϊούς, ο HCMV παράγει 11. Η οικογένεια των γ-

Ερπητοϊών είναι ακόμη πιο πλούσια σε miRNAs: ο Ερπητοϊός που συνδέεται με το 

σάρκωμα Kaposi (KSHV, Kaposi sarcoma–associated herpesvirus) παράγει 13, ο ιός 

Epstein-Barr 23 (EBV), o ιός Rhesus Lymphocryptovirus 16 και ο γ-Ερπητοϊός του 

ποντικού 68 (Mouse Gamma Herpesvirus 68), παράγει 9. Από τους πολιόμα ιούς, ο 

ιός των πιθήκων SV40 (simian virus 40) παράγει 1 και από την οικογένεια των 

αδενοϊών, ο ανθρώπινος αδενοϊός παράγει επίσης 1. Έχει αναφερθεί επίσης η 

παραγωγή μορίων miRNA και από RNA ιούς και συγκεκριμένα από τον ιό HIV.  

(http://microrna.sanger.ac.uk/sequences/).  

Tα ιϊκά miRNAs μεταγράφονται από το ένζυμο Πολυμεράση ΙΙ και 

ακολουθούν την ίδια διαδικασία ωρίμανσης, με τα ίδια ένζυμα, όπως και τα 

κυτταρικά (Εικ. 3, σελ. 34). Εξαίρεση αποτελούν τα miRNAs του γ-Ερπητοϊού του 

ποντικού 68, τα οποία μεταγράφονται από την Πολυμεράση ΙΙΙ.  Τα γονίδια των ιϊκών 

miRNAs εκτός από τις θέσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, εντοπίζονται και  σε 

περιοχές που αποτελούν ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης (open reading frame) στα ιϊκά 

γονιδιώματα και που συγχρόνως κωδικοποιούν και ιϊκές πρωτεΐνες (Cullen 2006).  

Η νουκλεοτιδική αλληλουχία των ιϊκών miRNAs που έχουν μελετηθεί μέχρι 

σήμερα δε φαίνεται να είναι συντηρημένη ούτε ανάμεσα στους ιούς ούτε ανάμεσα 

στους ιούς και στα θηλαστικά-ξενιστές τους (Pfeffer et al 2005, Nielsen et al 2005). 

Στην υποοικογένεια των γ-Ερπητοϊών τα ιϊκά miRNAs δεν φαίνεται να είναι 

συντηρημένα ούτε ως προς τη νουκλεοτιδική αλληλουχία ούτε ως προς τη θέση στα 
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ιϊκά γονιδιώματα. Αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη ότι τα miRNAs στη συγκεκριμένη 

υπο-οικογένεια ιών πιθανότατα δεν αποτελούν συστατικά ενός αρχαίου συστήματος 

θεμελιώδους για τη ρύθμιση καίριων γονιδίων για την αντιγραφή του ιού, αλλά 

ενδεχομένως εξυπηρετούν τους ερπητοϊούς στο να διαμορφώνουν την κατάλληλη 

γονιδιακή ρύθμιση προκειμένου να επιβιώνουν σε λανθάνουσα κατάσταση σε 

συγκεκριμένους ιστούς (Nielsen et al 2005). Το ότι τα περισσότερα ιϊκά miRNAs 

μεταγράφονται από την Πολυμεράση ΙΙ στηρίζει ίσως το ενδεχόμενο της ιστοειδικής 

τους έκφρασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστοειδικότητα των miRNAs των 

θηλαστικών εξηγείται εν μέρει και από τη μεταγραφή τους από την Πολυμεράση ΙΙ. 

Τα miRNAs συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα ως εργαλεία για την 

αναδιαμόρφωση του κυτταρικού περιβάλλοντος προς το όφελος του ιού. Μέσω των 

miRNAs ο ιός μπορεί με ειδικό τρόπο να μειώσει τα επίπεδα κυτταρικών πρωτεϊνών 

που διαφορετικά θα εμπόδιζαν τον κύκλο πολλαπλασιασμού του. Δεδομένου ότι τα 

miRNAs δρουν σε επίπεδο mRNA, για να γίνει εμφανής η δράση τους στο κύτταρο 

θα πρέπει να αποδομηθούν τα προϋπάρχοντα πρωτεϊνικά αποθέματα. Συνεπώς, είναι 

μάλλον περισσότερο χρήσιμα σε ιούς που εγκαθιστούν μακροχρόνια λανθάνουσα 

μόλυνση ή εμμένουσα λοίμωξη, όπως είναι για παράδειγμα οι Ερπητοϊοί (Cullen 

2006). Ενδέχεται όμως και να αποτρέπουν την επαγωγή μη προϋπαρχουσών αντι-

ιϊκών πρωτεϊνών.  Επίσης, το μέγεθος των  miRNAs τα καθιστά ιδανικά ως γονιδιακά 

στοιχεία για τα μικρά ιϊκά γονιδιώματα, δεδομένου ότι κάθε ώριμο miRNA μαζί με τα 

αναγκαία cis-δρώντα σήματα για την επεξεργασία του RNA, θα μπορούσε να 

καταλαμβάνει λιγότερες από 200 βάσεις. Τέλος, τα miRNAs, σε αντίθεση με τις ιϊκες 

πρωτεΐνες, δεν είναι αντιγονικά (Cullen 2006).  

Υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις στη βιβλιογραφία που δείχνουν ότι 

ιϊκά miRNAs είναι δυνατόν να στοχεύουν κυτταρικά μετάγραφα. Ο Ερπητοϊός KSHV 

παράγει miRNAs, τα οποία στοχεύουν το 3’ άκρο της κυτταρικής πρωτεΐνης 

θρομβοσποντίνη 1 (THBS1, thrombospondin 1) και μειώνουν πάνω από 10 φορές τα 

επίπεδά της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η ενεργότητα του TGF-β. Το 

φαινόμενο αυτό ερμηνεύεται ως πιθανή άμεση εμπλοκή των miRNAs του Ερπητοϊού 

KSHV στην παθογένεση του σαρκώματος Kaposi, προκαλώντας τη μείωση των 

επιπέδων της θρομβοσποντίνης 1, ενός σημαντικού ρυθμιστή της κυτταρικής 

προσκόλλησης, μετανάστευσης και αγγειογένεσης (Samols et al 2007). 

Έχει προταθεί επίσης ότι o ιός HSV-1 παράγει το miR-LAT, το οποίο μειώνει 

τα επίπεδα των κυτταρικών πρωτεϊνών TGF-β και SMAD-3, με αποτέλεσμα να 
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αποτρέπεται η απόπτωση στα μολυσμένα από τον ιό νευρικά κύτταρα και να 

διευκολύνεται η επιβίωση σε λανθάνουσα κατάσταση του ιού HSV-1 σε αυτά (Gupta 

et al  2006). 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι ακόμη και η στόχευση ιϊκών μεταγράφων από 

ιϊκά miRNAs μπορεί να είναι ωφέλιμη για τον ιό. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελέι η 

περίπτωση του ιού των πιθήκων SV40. Ο ιός SV40 παράγει miRNAs στο στάδιο της 

λανθάνουσας μόλυνσης, τα οποία μειώνουν τα επίπεδα της ιϊκής πρωτεΐνης « μεγάλο 

αντιγόνο Τ» (Large T antigen), που παράγεται στο πρώιμο στάδιο της λοίμωξης από 

τον ιό και είναι σημαντική για την αντιγραφή του ιού. Επίσης, η πρωτεΐνη αυτή 

αποτελεί ισχυρό στόχο των κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων και η μείωση των 

επιπέδων της ίσως επιτρέπει στα μολυσμένα από τον ιό SV40 κύτταρα να διαφεύγουν 

την αναγνώριση από το ανοσοποιητικό σύστημα. Κύτταρα μολυσμένα με 

μεταλλαγμένους ιούς, οι οποίοι δεν εκφράζουν αυτά τα miRNAs, είναι σημαντικά πιο 

επιρρεπή στη λύση από ειδικούς για το Τ αντιγόνο κλώνους κυτταροτοξικών Τ 

λεμφοκυττάρων και απελευθερώνουν μεγαλύτερες ποσότητες ιντερφερόνης-γ σε 

σχέση με κύτταρα μολυσμένα με τον αγρίου τύπου ιό SV40 (Sullivan et al 2005).  

Επίσης, πρόσφατα αναδείχθηκε η ρύθμιση της πρωτεϊνης LMB1 που 

παράγεται από τον ιό EBV, από τα BART miRNAs του ίδιου ιού. Επιπλέον, τα 

συγκεκριμένα miRNAs τροποποιούν την προκαλούμενη από την πρωτεϊνη LMB1  

σηματοδότηση μέσω του μορίου NFκB και μειώνουν την ευαισθησία των κυττάρων 

του ρινοφαρυγγικού καρκινώματος στη σισπλατίνη  (Lo et al 2007). Συνεπώς, οι ιοί 

μέσω των miRNAs είναι δυνατόν να τροποποιήσουν το κυτταρικό περιβάλλον, 

πολλές φορές προς όφελός τους, και να επηρεάσουν την κυτταρική απόκριση σε 

διάφορα ερεθίσματα. 

Η άλλη όψη του νομίσματος είναι η επίδραση των κυτταρικών miRNAs στους 

ιούς. Για παράδειγμα, η ιστοειδικότητα στην κυτταρική έκφραση των miRNAs 

μπορεί να επηρεάζει τον τροπισμό των ιών  (Cullen 2006). Αυτό διαφαίνεται στην 

περίπτωση του ιού HCV και του ηπατοειδικού κυτταρικού miR-122, που στοχεύει το 

5’ άκρο του ιϊκού γονιδιώματος και ευνοεί την αντιγραφή του ιού (Jopling et al 2005). 

Πρόσφατα αναδείχθηκε η ύπαρξη κυτταρικών miRNAs με αντι-ιϊκό ρόλο ως προς 

τον ιό HCV (Pedersen et al 2007) και προς τον ιό PFV (primate foamy virus) 

(Lecellier et al. 2005). Παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ρόλος τόσο των 

ιϊκών όσο και των κυτταρικών miRNAs στην μόλυνση από τον ιό της επίκτητης 

ανοσολογικής ανεπάρκειας HIV (human immunodeficiency virus) (Scaria et al 2007 
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ανασκόπηση). Συμπερασματικά, τόσο τα ιϊκά όσο και τα κυτταρικά  miRNAs είναι 

δυνατόν να ρυθμίζουν είτε ιϊκά είτε κυτταρικά μετάγραφα, γεγονός που περιπλέκεται 

από την παραγωγή ιϊκών πρωτεϊνών που μπλοκάρουν το μονοπάτι της παρεμβολής 

RNA (RNAi), καθώς και από τον κορεσμό των ενζύμων του εν λόγω μονοπατιού από 

ιϊκά υποστρώματα  (Dykxhoorn 2007 ανασκόπηση, Schutz 2006 ανασκόπηση). 

 

1.12 Τα miRNAs του ανθρώπινου Κυτταρομεγαλοϊού (HCMV) 

Ο HCMV παράγει τουλάχιστον 11 pre-miRNAs τα οποία είναι διάσπαρτα σε 

όλο το μήκος του γονιδιώματός του (Pfeffer et al 2005, Dunn et al 2005, Grey et al 

2005). Από τα miRNAs του HCMV, 3 μεταγράφονται από τη συμπληρωματική 

αλυσίδα γνωστών ανοικτών πλαισίων ανάγνωσης, 5 εντοπίζονται σε περιοχές μεταξύ 

γονιδίων και ένα βρίσκεται σε ιντρόνιο (Εικ. 4, σελ. 34) (Nair et al 2006). Από κάθε 

πρόδρομο μόριο miRNA (pre-miRNA) έχουν χαρακτηριστεί 1 ή 2 ώριμα miRNAs, με 

αποτέλεσμα τα χαρακτηρισμένα μέχρι σήμερα ώριμα miRNAs του HCMV να είναι 

τουλάχιστον 17 (http://microrna.sanger.ac.uk/). Υπάρχει συντήρηση στις αλληλουχίες 

των miRNAs μεταξύ διαφόρων στελεχών του HCMV, καθώς και με τον 

Κυτταρομεγαλοϊό που μολύνει το χιμπατζή (Dunn et al 2005). 

Σε σχέση με άλλους ερπητοϊούς που παράγουν miRNAs στο στάδιο της 

λανθάνουσας μόλυνσης, όλα τα miRNAs του HCMV που έχουν χαρακτηριστεί μέχρι 

σήμερα περιγράφηκαν στο πλαίσιο λυτικής μόλυνσης. Επίσης, τα περισσότερα από 

τα miRNAs του HCMV που έχουν μελετηθεί ως προς την κινητική της έκφρασής 

τους, εκδηλώνουν πρώιμη κινητική (Grey et al 2005). Το hcmv-miR-UL22A* 

παρουσιάζει άμεσα πρώιμη κινητική, καθώς ανιχνεύεται με την τεχνική Νorthernblot 

σε κύτταρα τα οποία έχουν επωαστεί με κυκλοεξαμίδιο (cycloheximide), το οποίο 

αναστέλλει την κυτταρική πρωτεϊνοσύνθεση και σε κύτταρα που έχουν επωαστεί με 

την ουσία PAA (phosphonoacetic acid), η οποία μπλοκάρει την αντιγραφή του ιού. 

Αρχίζει να ανιχνεύεται στις 18 ώρες μετά τη μόλυνση και τα επίπεδά του συνεχίζουν 

να αυξάνουν στις 48 ώρες μετά τη μόλυνση. Έχει επιβεβαιωθεί ότι το hcmv-miR-

UL22A και το hcmv-miR-UL22A*  παράγονται από τον HCMV όταν μολύνει 

κύτταρα του συνδετικού ιστού, όπως είναι οι ινοβλάστες, καθώς και επιθηλιακά, 

ενδοθηλιακά και νευρικά κύτταρα (Dunn et al 2005). 

Η δράση του hcmv-miR-UL112 αποτελεί ένα άρτια τεκμηριωμένο 

παράδειγμα στόχευσης κυτταρικού μεταγράφου από ιϊκό miRNA. Το hcmv-miR-

UL112 μειώνει τα επίπεδα της κυτταρικής πρωτεΐνης ΜICB  (major 
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histocompatibility complex class I–related chain B).  Η πρωτεΐνη MICB είναι ένας 

επαγόμενος από το στρες συνδέτης του υποδοχέα ΝKG2D που ενεργοποιεί τα 

κύτταρα «φυσικοί φονείς» (ΝΚ, natural killers) και είναι πολύ σημαντικός για την 

καταστροφή των μολυσμένων από ιούς κυττάρων και των καρκινικών κυττάρων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μολυσμένα από τον HCMV κύτταρα να είναι λιγότερο 

επιρρεπή στη δράση των κυττάρων «φυσικοί φονείς» και έτσι ο ιός εξασφαλίζει το 

κυτταρικό περιβάλλον που χρειάζεται για να επιβιώσει. Παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ότι ο HCMV μέσω της ιϊκής πρωτεΐνη UL16 επίσης μειώνει την 

επιφανειακή έκφραση της πρωτεΐνης MICB, δηλαδή διαθέτει ένα μετα-μεταγραφικό 

και ένα μετα-μεταφραστικό μηχανισμό ελέγχου των επιπέδων της κυτταρικής 

πρωτεΐνης MICB (Stern-Ginossar et al 2007). 

΄Εχει αναφερθεί επίσης ότι το hcmv-miR-UL112-1 παίζει ρόλο στη ρύθμιση 

της έκφρασης των γονιδίων του HCMV που κωδικοποιούν τις άμεσα πρώιμες ιϊκές 

πρωτεΐνες  IE72 (UL123, IE1), UL112/113, και UL120/121. Συνεπώς, το hcmv-miR-

UL112-1 παίζει ρόλο στη ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με την 

αντιγραφή του HCMV και αποτελεί παράδειγμα επίδρασης ιϊκού miRNA σε ιϊκό 

στόχο. Το hcmv-miR-UL112-1 επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα της πρωτεΐνης ΙΕ1, 

όχι όμως τα επίπεδα του αντίστοιχου μεταγράφου, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει 

και με πολλά άλλα miRNAs (Grey et al 2007). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το hcmv-miR-UL112 και το 

hcmv-miR-UL112-1 είναι το ίδιο miRNA. Αντιθέτως, το hcmv-miR-UL22A-1 (Grey 

et al 2005) είναι διαφορετικό miRNA από τα hcmv-miR-UL22A και hcmv-miR-

UL22A*. Συγκεκριμένα, το hcmv-miR-UL22A-1 εντοπίζεται ακριβώς απέναντι από 

το hcmv-miR-UL22A στο γονιδίωμα του HCMV.To hcmv-miR-UL22A-1δεν έχει 

συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων των miRNA (http://microrna.sanger.ac.uk/).  

Ο HCMV εκτός από τα μέχρι σήμερα γνωστά 11(12) pre-miRNAs παράγει 

τουλάχιστον δύο ακόμη μόρια RNA τα οποία δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες (ncRNAs, 

non-coding RNAs) και είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα miRNAs. Ένα από τα 

μεγάλα  ncRNAs του HCMV, το β2.7 (με μήκος περίπου 2.7 kb), μέσα σε λίγες ώρες 

από τη μόλυνση αποτελεί το 20% του ολικού ιϊκού RNA. Προσδένεται σε στοιχεία 

του συμπλέγματος Ι της μιτοχονδριακής αναπνευστικής αλυσίδας (MRCC-I, 

mitochondrial respiratory chain complex I) και σταθεροποιεί τη λειτουργία του 

συμπλέγματος, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται ο κυτταρικός θάνατος λόγω χαμηλής 

παραγωγής ATP, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του HCMV (Reeves et al 2007).  
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1.13 Η πρωτεΐνη RGL2 

Η πρωτεΐνη RGL2 (RalGDS-like factor, Ral Guanine Nucleotide     

Dissociation Stimulator-like 2)/ Rlf  (RalGDS-like factor/ Ral Guanine Nucleotide  

Exchange Factor-like Factor) / Rab2L (Ras-associated protein) ανήκει στην ομάδα 

των πρωτεϊνών RalGDS (Ral Guanine nucleotide Dissociation Stimulator/ Ral GDP 

dissociation stimulator) / RalGEF (Ral Guanine nucleotide Exchange Factor), οι 

οποίες προσδένουν και ενεργοποιούνται από την GTP μορφή της πρωτεΐνης Ras 

(http://www.scbt.com/table-rlf.html). Η τελευταία ενεργοποιεί παράλληλα την 

πρωτεΐνη PI3K και την πρωτεΐνη Raf και ανάλογα με το κυτταρικό υπόβαθρο 

προκαλείται διαφορετική απόκριση (Stacey et al, 2002). 

Η πρωτεΐνη RGL2 δρα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των μονοπατιών Ras και 

Ral. Συγκεκριμένα, ενεργοποιεί την πρωτεΐνη Ral, μετά από την ενεργοποίηση της 

πρωτεΐνης Ras (Wolthuis et al. 1998). Επίσης, προκαλεί τη φωσφορυλίωση της 

πρωτεΐνης c-jun, η οποία είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που εμπλέκεται στη 

ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, της διαφοροποίησης και του κυτταρικού 

μετασχηματισμού που προκαλείται από την πρωτεΐνη Ras (de Ruiter  et al. 2000). 

Επίσης, η πρωτεΐνη RGL2 αλληλεπιδρά με τη GTP μορφή των πρωτεϊνών Rap1 και 

Rap2 (Nancy et al., 1999). 

Η πρωτεΐνη RGL2 με την προσθήκη της φαρνέσυλ ομάδας (CAAX), η οποία 

υπάρχει και στην πρωτεΐνη Ras, εντοπίζεται στην κυτταρική μεμβράνη, είναι μονίμως 

ενεργός και προκαλεί τόσο την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Ral όσο και του 

εκκινητή c-fos. Επίσης, η έκφρασή της (Rlf-CAAX) είναι επαρκής για να προκαλέσει 

πολλαπλασιασμό NIH 3T3 κυττάρων  σε συνθήκες χαμηλής ποσότητας ορού 

(Wolthuis  et al., 1997).  

 

 

1.14 H πρωτεΐνη RhoB 

Η πρωτεΐνη RhoB ανήκει στη οικογένεια των πρωτεϊνών Rho, που είναι 

ομόλογες της πρωτεΐνης Ras (Ras homologous).   Η πρωτεΐνη RhoB είναι μια μικρή 

GTPάση που εντοπίζεται κυρίως στα ενδοσώματα και διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο 

στην οργάνωση του σκελετού της ακτίνης και τη διακίνηση των κυστιδίων στο 

κύτταρο. Το ανίστοιχο γονίδιο αποτελείται μόνο από ένα εξόνιο (591 ζεύγη βάσεων). 
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Το μετάγραφό του έχει χρόνο ημίσειας ζωής μόνο 30 λεπτά, ενώ τα επίπεδα της 

πρωτεΐνης 1- 2 ώρες και μάλιστα υφίστανται διακύμανση κατά τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου. Η πρωτεΐνη RhoB έχει 90% αμινοξική ομοιότητα με τις 

πρωτεΐνες RhoA και RhoC. Αν και οι τρεις αυτές πρωτεΐνες παίζουν ρόλο στο 

σχηματισμό των ινιδίων στρες, παρουσιάζουν διαφορές στις υπόλοιπες βιολογικές 

δράσεις τους και είναι αξιοσημείωτο ότι στην πρωτεΐνη RhoB αποδίδεται 

ογκοκατασταλτική δράση, ενώ οι πρωτεΐνες RhoA και RhoC θεωρούνται ογκογονίδια 

( Huang et al., 2006, ανασκόπηση).  

  Η διαφορετικότητα στις φυσιολογικές δράσεις των Rho πρωτεϊνών 

αποδίδεται ως ένα βαθμό και στη διαφορετική ενδοκυττάρια εντόπισή τους. Η 

πρωτεΐνη RhoB έχει εντοπιστεί στην κυτταροπλασματική μεμβράνη, στα ενδοσώματα 

(late endosomes), στα σωμάτια πολλαπλών κυστιδίων (multivesicle bodies) και 

πιθανά και σε άλλες ενδοκυττάριες μεμβράνες, συμπεριλαμβανομένης και της 

πυρηνικής. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι η πρωτεΐνη RhoB υπάρχει σε δύο ισομορφές: 

Είτε συνδεδεμένη με την ομάδα γκεράνυλ (geranylgeranylated, RhoB-GG) είτε 

συνδεδεμένη με την ομάδα φαρνέσυλ (farnesylated, RhoB-F) και αυτό φαίνεται να 

παίζει ρόλο στην ενδοκυττάρια εντόπισή της. Συγκεκριμένα, η ισομορφή RhoB-GG 

εντοπίζεται κυρίως στα ενδοσώματα, ενώ η ισομορφή RhoB-F στην πλασματική 

μεμβράνη ( Huang et al., 2006, ανασκόπηση).   

Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι η μορφή RhoB-GG παρουσιάζει αύξηση ως 

απόκριση στους αναστολείς των φαρνεσυλτρανσφερασών (FTI) και διαμεσολαβεί 

απόπτωση καθώς και σήματα αντίθετα προς τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. 

Αποτέλεσμα της δράσης των αναστολέων FTI είναι η αύξηση της ανακύκλωσης του 

υποδοχέα του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) στην κυτταρική 

μεμβράνη. Η πρωτεΐνη RhoB συμβάλει σε αυτό το φαινόμενο, καθώς φαίνεται ότι 

επηρεάζει αρνητικά τη διακίνηση του υποδοχέα EGFR από τα ενδοσώματα στα 

λυσοσώματα, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανακύκλωσής του στην κυτταρική 

μεμβράνη και αυτό συνδέεται με αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

(Huang et al., 2006, ανασκόπηση).  

Τα επίπεδα της πρωτεΐνης RhoB έχουν βρεθεί μειωμένα σε επιθετικές μορφές 

καρκίνου του πνεύμονα, της κεφαλής, του τραχήλου και του εγκεφάλου.  Επίσης, η 

μεταγραφή του γονιδίου RhoB είναι μειωμένη στις περισσότερες κυτταρικές σειρές 

που προέρχονται από όγκους. Τα ποντίκια στα οποία η πρωτεΐνη RhoB απουσιάζει, 

είναι πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη καρκίνου προκαλούμενου από χημικές ουσίες. Η 
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έκτοπη έκφραση της εν λόγω πρωτεΐνης μειώνει την ανάπτυξη του όγκου και τη 

μετάσταση. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι τα ογκογονίδια EGFR, Ras και Akt 

μειώνουν τα επίπεδα της πρωτεΐνης RhoB. Όλα αυτά τα στοιχεία προσδίδουν στην 

πρωτεΐνη RhoB ογκοκατασταλτικό ρόλο  ( Huang et al., 2006, ανασκόπηση).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15 Εικόνες (Εισαγωγή) 

Εικ.1 
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Δομικά στοιχεία του ιϊκού σωματιδίου τω Ερπητοϊών. 1. Νουκλεοκαψίδιο (Καψίδιο 

και ιϊκό γονιδίωμα), 2. Πρωτεϊνικό περίβλημα, 3. Φάκελος, προερχόμενος από 

κυτταρικές μεμβράνες 4. Γλυκοπρωτεϊνες φακέλου, 5. Άλλες μεμβρανικές πρωτεΐνες. 

(Ackermann M, Methods in Molecular Biology, 256:199-219). 

3

1 

2

45  
 

 

Εικ.2 

Το γονιδίωμα του Ανθρώπινου Κυτταρομεγαλοϊού (HCMV).  

(A.Novotny et al 2001, B.Landolfo et al 2003) 

 

A 

B 

Εικ.3 

Βιογένεση και δράση των miRNAs (Qi et al. 2006, τροποποιημένο). 
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Εικ. 4 

Τα miRNAs του HCMV (Nair et al 2006). 

 
 

 

 

 

 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη των miRNAs του 

HCMV σε σχέση με πιθανούς κυτταρικούς στόχους. 

Συγκεκριμένα, κύριος στόχος είναι ο πειραματικός έλεγχος της πρόβλεψης ότι 

το hcmv-miR-UL22A στοχεύει την κυτταρική πρωτεΐνη RHOB και το hcmv-miR-

UL22A* την κυτταρική πρωτεΐνη RGL2 (Dunn et al 2005).  

Επίσης, θα γίνει προσπάθεια έκφρασης των  hcmv-miR-UL22A και hcmv-

miR-UL22A* με κατάλληλους φορείς. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΙ 
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3.1 Πειράματα μέτρησης ενεργότητας της λουσιφεράσης (luciferase 

assays)  

Το ενδεχόμενο της αλληλεπίδρασης miRNA και αντίστοιχου στόχου 

ελέγχθηκε με τη μέθοδο της μέτρησης ενεργότητας λουσιφεράσης (Dual-luciferase 

Reporter Assay System, Promega). Κάθε στόχος χωριστά κλωνοποιήθηκε στο 3’ 

άκρο του γονιδίου της λουσιφεράσης στο πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII. Τα πλασμίδια 

αυτά (πλασμίδια ελέγχου επίδρασης) χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόλυνση HFF, 

HEK 293T και HeLa κυττάρων από τα οποία έγινε συλλογή ολικού κυτταρικού 

υλικού που χρησιμοποιήθηκε ακολούθως για την ποσοτικοποίηση της λουσιφεράσης. 

Στην περίπτωση που υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ miRNA και στόχου, 

παρατηρείται μείωση στις τιμές της λουσιφεράσης που παράγεται από τα πλασμίδια 

ελέγχου επίδρασης, συγκρίνοντας με τις αντίστοιχες τιμές του πλασμιδίου που δεν 

περιέχει στόχο (phRL-TK-BstΕII, πλασμίδιο ελέγχου χωρίς στόχο, empty vector 

control). Έγινε συγχρόνως διαμόλυνση με το πλασμίδιο p21FFL το οποίο χρησίμευσε 

στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της διαμόλυνσης (πλασμίδιο ελέγχου 

διαμόλυνσης, transfection efficiency contol). Το πλασμίδιο   phRL-TK-BstΕII και τα 

πλασμίδια ελέγχου επίδρασης που δημιουργήθηκα από αυτό, εκφράζουν τη renilla 

λουσιφεράση, ενώ το p21FFL τη firefly λουσιφεράση, οι οποίες παρουσία του 

κατάλληλου υποστρώματος (Coelenterazine για τη renilla, Beetle luciferin για τη 

firefly) παράγουν φως, το οποίο μετρήθηκε με συσκευή luminometer σε μονάδες 

RLU (relative light/ luciferase units) . Αρχικά, ανά δείγμα, προστίθεται το υπόστρωμα 

για τη firefly λουσιφεράση και στη συσκευή luminometer γίνεται η μέτρηση του 

φωτός που παράγεται. Ακολουθεί άμεσα η προσθήκη του υποστρώματος για τη 

renilla λουσιφεράση (το οποίο συγχρόνως εξουδετερώνει  τη firefly λουσιφεράση) 

και άμεσα πραγματοποιείται η δεύτερη μέτρηση στο luminometer. Έγινε 

κανονικοποίηση των τιμών της renilla λουσιφεράσης προς τις τιμές της firefly 

λουσιφεράσης για κάθε δείγμα.  

Το ολικό κυτταρικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις προήλθε 

μετά από ενεργητική λύση των κυττάρων με διάλυμα λύσης, αφού προηγουμένως 

είχε γίνει αφαίρεση του θρεπτικού από τα κύτταρα και προσεχτικό ξέπλυμα 1-2 φορές 

με διάλυμα PBS. Ακολούθησε αφαίρεση του διαλύματος PBS και προσθήκη 50- 100 

μl διαλύματος λύσης ανά πηγάδι. Αν δεν ήταν δυνατή η άμεση μέτρηση της 

λουσιφεράσης, το κυτταρικό υλικό φυλασσόταν στους -80°C. Από κάθε δείγμα, 

κατάλληλη ποσότητα χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις. Για  τιμές RLU >3-
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4.000.000 γινόταν αραίωση του κυτταρικού υλικού προς μέτρηση με διάλυμα λύσης 

και επανάληψη των μετρήσεων. 

 

3. 2 Πλασμίδια  

Τα πλασμίδια που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα μέτρησης ενεργότητας 

λουσιφεράσης  ήταν τα phRL-TK-BsteII (με ή χωρίς στόχο)  και p21FFL. Το πρώτο 

είναι ένα εμπορικά διαθέσιμο πλασμίδιο (Promega), το οποίο φέρει το γονίδιο της 

renilla λουσιφεράσης και έχει τροποποιηθεί με αποτέλεσμα την εισαγωγή μιας 

κασέτας ακριβώς στο 3’ άκρο του γονιδίου της λουσιφεράσης. Η κασέτα αυτή 

περιέχει δύο θέσεις που αναγνωρίζονται από το περιοριστικό ένζυμο BstEII και 

διαφέρουν κατά μία βάση. Απλουστεύεται έτσι η κλωνοποίηση τμημάτων DNA στo 

3’ άκρο της λουσιφεράσης με τη δυνατότητα της χρήσης ενός περιοριστικού ενζύμου 

και ταυτόχρονα την παρεμπόδιση της επανασύνδεσης των άκρων του πλασμιδίου 

μετά την πέψη με το περιοριστικό ένζυμο BstΕII. (Εικόνες 1,2, σελ. 55) 

O HCMV δεν πάραγει κινάση θυμιδίνης, όπως άλλοι ερπητοϊοί (π.χ. HSV-1, -

2),οπότε ο υποκινητής του πλασμιδίου δεν αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση του 

phRL-TK-BstΕII σε πειράματα διαμόλυνσης κυττάρων που είναι μολυσμένα από τον 

HCMV.  

Το πλασμίδιο p21FFL εκφράζει τη Firefly λουσιφεράση. 

Το πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII–Luc δημιουργήθηκε από το πλασμιδιο phRL-

TK-BstΕII μετά από πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα NheI και ΧbaI με αποτέλεσμα 

την αφαίρεση του γονιδίου της λουσιφεράσης, και χρησιμοποιήθηκε για την έκφραση 

των miRNAs (Εικόνα 3,  σελ. 56). Η κασέτα που περιέχει τις θέσεις αναγνώρισης/ 

πέψης από το περιοριστικό ένζυμο BstΕΙΙ παραμένει και στο νέο πλασμίδιο, ενώ δεν 

υπάρχει πλέον η θέση για την πέψη από το περιοριστικό ένζυμο XbaI. Προκειμένου 

να κλωνοποιηθούν τα miRNAs, χρησιμοποιήθηκαν οι θέσεις των BstEII. 

 

3.3 Κυτταρικοί στόχοι και miRNAs προς κλωνοποίηση 

Προκειμένου να μελετηθεί η αλληλεπίδραση των miRNAs του HCMV hcmv-

miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A* με τους κυτταρικούς στόχους RHOB και RGL2 

αντίστοιχα, κλωνοποιήθηκε στο 3’ άκρο του γονιδίου της λουσιφεράσης στο 

πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII το τμήμα του στόχου που έχει προβλεφθεί να 

αλληλεπιδρά με το miRNA (Εικόνα 4, σελ. 56). 
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Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του γονιδίου RGL2, κλωνοποιήθηκε τμήμα 

DNA που περιείχε τριπλή επανάληψη του τμήματος-στόχου και στην περίπτωση του 

γονιδίου RHOB τμήμα DNA που περιείχε διπλή επανάληψη του αντίστοιχου 

τμήματος-στόχου (Εικόνα 5α, σελ.57). Επίσης, στην περίπτωση του γονιδίου RHOB, 

κλωνοποιήθηκαν 688 ζεύγη βάσεων που περιέχουν τη θέση του στόχου στη φυσική 

της θέση, αν υποτεθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερο 3’ UTR της RHOB από αυτό που έχει 

ήδη χαρακτηριστεί στη βιβλιογραφία. Κλωνοποιήθηκε ακόμη ολιγονουκελοτίδιο με 

διπλή επανάληψη αλληλουχίας απόλυτα συμπληρωματικής στο hcmv-miR-UL22A 

(RHOB PM,perfect match). Στον Πίνακα 1 (σελ. 58) αναφέρονται τα 

ολιγονουκλεοτίδια και οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν. Όλα τα 

ολιγονουκλεοτίδια και οι εκκινητές σχεδιάστηκαν έτσι ώστε τα άκρα τους να 

περιέχουν θέσεις στις οποίες κόβει το περιοριστικό ένζυμο  BstEII. 

Για την έκφραση των miRNAs χρησιμοποιήθηκαν τα ολιγονουκλεοτίδια που 

αναφέρονται στον Πίνακα 2 (σελ. 59) και το πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII–Luc. 

Κλωνοποιήθηκε τμήμα  DNA που αντιστοιχεί σε μία από τις πρόδρομες μορφές των 

miRNAs hcmv-miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A* και συγκεκριμένα στον κοινό 

τους precursor hcmv-mir-UL22A. Επιπλέον, κλωνοποιήθηκε το hcmv-miR-UL22A 

στην ώριμη μορφή του. Οι εισερχόμενες αλληλουχίες DNA για την έκφραση των 

miRNAs απεικονίζονται σχηματικά στην Εικόνα 5β (σελ. 57). Χρησιμοποιήθηκαν οι 

αλληλουχίες που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων για miRNAs 

(http://microrna.sanger.ac.uk/sequences/ ).  

Με την κλωνοποίηση δημιουργήθηκαν τα πλασμίδια phRL-TK-BstΕII-RGL2 

(RGL2 B.S.), phRL-TK-BstΕII-RHOB (RHOB B.S.), phRL-TK-BstΕII-RHOB PM (P. 

MATCH), phRL-TK-BstΕII-RHOB UTR (“3΄ UTR”) και phRL-TK-BstΕII–Luc-

mirUL22A (PRECURSOR, φέρει τον κοινό precursor), phRL-TK BstΕII–Luc-

miRUL22A (MATURE, φέρει το ώριμο hcmv-miR-UL22A). 

Τα ολιγονουκλεοτίδια, ακολουθώντας τις οδηγίες της παρασκευάστριας 

εταιρείας, επανασυστάθηκαν από τη λυοφιλιοποιημένη μορφή σε κατάλληλη 

ποσότητα νερού και παρέμειναν για μια μέρα στους 4°C.  Μετά την επαναδιάλυσή 

τους, ξεχωριστά για κάθε ολιγονουκλεοτίδιο, ίσες ποσότητες από τις δύο αλυσίδες 

αναμείχθηκαν, το μείγμα αραιώθηκε με νερό και θερμάνθηκε στους 95°C για 3 λεπτά 

σε μηχάνημα εκτέλεσης αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (θερμοκυκλοποιητή). 

Στη συνέχεια υπήρξε διάστηκα αναμονής μέχρι φυσικά να μειωθεί η θερμοκρασία 

του δείγματος και να πραγματοποιηθεί έτσι η ένωση των συμπληρωματικών 
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αλυσίδων και να προκύψει η δίκλωνη μορφή των ολιγονουκλεοτιδίων, που 

χρησιμοποιήθηκε στα επόμενα βήματα. 

Στα πλασμίδια phRL-TK-BstΕII και phRL-TK-BstΕII–Luc και στα 

ολιγονουκλεοτίδια-εισερχόμενα τμήματα DNA(inserts) πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά 

στο καθένα πέψη με το περιοριστικό ένζυμο BstΕII, με αποτέλεσμα τόσο τα 

πλασμίδια όσο και τα εισερχόμενα τμήματα DNA να είναι σε γραμμική μορφή και να 

έχουν συμβατά άκρα προς σύνδεση. Η πέψη πραγματοποιήθηκε στους 60°C για δύο 

ώρες σε διάλυμα που περιείχε το ένζυμο BstΕII, ρυθμιστικό διάλυμα για τη βέλτιστη 

δράση του ενζύμου, BSA, το DNA και νερό. Στα πλασμίδια μετά την πέψη υπήρχε 

ένα επιπλέον βήμα που περιλάμβανε την αποφωσφορυλίωση των άκρων τους με την 

προσθήκη στο παραπάνω μείγμα, μετά την πάροδο των δύο ωρών, του ενζύμου CIAP 

και επώαση στους 37°C για 30 λεπτά. Το βήμα αυτό αποτρέπει σημαντικά την 

επανασύνδεση των άκρων των ανοικτών πλέον πλασμιδίων πριν την ενσωμάτωση του 

αντίστοιχου εισερχόμενου τμήματος DNA.   

Ακολούθησε καθαρισμός του DNA με τη χρήση φαινόλης- χλωροφορμίου. 

Συγκεκριμένα, σε κάθε μείγμα χωριστά προστέθηκε νερό μέχρι τα 200 μl και 200 μl 

φαινόλη. Πραγματοποιήθηκε έντονη ανάδευση και φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στις 

13.000 στροφές/λεπτό (rpm). Η υδατική φάση που προέκυψε μετά τη φυγοκέντρηση 

μεταφέρθηκε σε νέο περιέκτη και προστέθηκαν 200 μl χλωροφόρμιο. Μετά από 

έντονη ανάδευση πραγματοποιήθηκε φυγοκέντρηση όπως παραπάνω. Η νέα υδατική 

φάση μεταφέρθηκε σε νέο περιέκτη και προστέθηκαν 500 μl παγωμένης απόλυτης 

αιθανόλης και 50 μl Na-Acetate 3M pH 5.2. Μετά από ανακίνηση, τα δείγματα 

φυγοκεντρήθηκαν για 15 λεπτά στις 13.000 στροφές/λεπτό(rpm). Απομακρύνθηκε το 

υπερκείμενο και προστέθηκαν 750 μl 70% αιθανόλη. Αμέσως πραγματοποιήθηκε 

φυγοκέντρηση στις 13.000 στροφές/λεπτό(rpm). Μετά από αφαίρεση του 

υπερκειμένου, έγινε στέγνωμα της πελέτας του DNA και επαναδιάλυση σε 30-50 μl 

νερό. 

Πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης τόσο των πλασμιδίων 

όσο και των εισερχόμενων τμημάτων DNA προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί σχετικά 

και συγκριτικά η συγκέντρωσή τους.  

 

 

3.4 Κλωνοποίηση (Cloning) 
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Η εισαγωγή κάθε εισερχόμενου τμήματος DNA στο αντίστοιχο όχημα (vector) 

πραγματοποιήθηκε με την αντίδραση σύνδεσης (ligation) με το ένζυμο Τ4 DNA 

λιγάση (T4 DNA ligase). Αναμείχθηκαν κατάλληλες ποσότητες οχήματος και 

εισερχόμενου τμήματος DNA σε αναλογία ευνοϊκή για το δεύτερο και στο μείγμα 

προστέθηκαν το παραπάνω ένζυμο(2 μl), το αντίστοιχο ρυθμιστικό διάλυμα για τη 

βέλτιστη δράση του ενζύμου(2 μl) και νερό μέχρι τα 20 μl. Πραγματοποιήθηκε 

επώαση του μείγματος της αντίδρασης σύνδεσης για 7 περίπου ώρες είτε σε 

θερμοκρασία δωματίου είτε στους 16°C βαθμούς. Για κάθε κλωνοποίηση 

πραγματοποιήθηκαν συγχρόνως δύο αντιδράσεις σύνδεσης, στη μία υπήρχε τόσο το 

όχημα όσο και το εισερχόμενο τμήμα DNA, ενώ στην άλλη μόνο το όχημα. Η 

δεύτερη αντίδραση σύνδεσης χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για ένα πρώτο έλεγχο 

της επιτυχίας της κλωνοποίησης.  

 

3.5 Μετασχηματισμός βακτηρίων (Transformation) 

Χρησιμοποιήθηκαν τα βακτηριακά κύτταρα DH5a, τα οποία είναι κατάλληλα 

τροποποιημένα E.coli βακτήρια. Σε 25 μl DH5a προστέθηκαν 5 μl από την αντίδραση 

σύνδεσης και πραγματοποιήθηκε επώαση σε πάγο για 30 λεπτά. Ακολούθησε επώαση 

στους 42°C για 45 δευτερόλεπτα και αμέσως επώαση σε πάγο για 2 λεπτά (heat-

shock). Ακολούθως, προστέθηκαν 500 μl διάλυμα SOC ανά δείγμα και 

πραγματοποιήθηκε επώαση στους 37°C για 60 λεπτά. Στη συνέχεια, 300 μl από το 

παραπάνω μείγμα απλώθηκαν σε τριβλία με στερεό θρεπτικό μέσο (LB-άγαρ), το 

οποίο περιείχε 100 μg/ml αμπικιλλίνη. Τα τριβλία τοποθετηθήκαν στους 37°C σε 

επωαστικό κλίβανο ολονυκτίως. Για κάθε κλωνοποίηση τμήματος DNA υπήρχαν 2 

τριβλία, ένα με μείγμα που περιείχε μέρος της πλήρους αντίδρασης σύνδεσης και ένα 

με την αντίστοιχη αντίδραση σύνδεσης ελέγχου με το όχημα χωρίς το εισερχόμενο 

τμήμα DNA. 

 

3.6 Εκχύλιση πλασμιδίων από καλλιέργειες μικρής κλίμακας με το 

διάλυμα STET 

Από τα τριβλία στα οποία αντιστοιχούσαν οι πλήρεις  αντιδράσεις σύνδεσης 

επιλέχθηκαν αποικίες και καθεμία χωριστά καλλιεργήθηκε ολονυκτίως σε 3 ml υγρό 

LB με 100 μg/ml αμπικιλλίνη.  Την επόμενη μέρα, 1,5 ml από κάθε καλλιέργεια 

τοποθετήθηκαν σε σωλήνα eppendorf και φυγοκεντρήθηκαν για 1-5 λεπτά, 

αφαιρέθηκε το υπερκείμενο και η πελέτα επαναδιαλύθηκε με έντονη ανάδευση σε 
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200 μl STET και 5 μl λυσοζύμη (10 mg λυσοζύμη/ 1 ml STET) ανά δείγμα. Στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκε βρασμός των δειγμάτων για 1 λεπτό. Το υπερκείμενο 

διαχωρίστηκε και σε αυτό προστέθηκαν STET μέχρι τα 200 μl και 150 μl 

ισοπροπανόλη. Πραγματοποιήθηκε ανάδευση και φυγοκέντρηση για 5 λεπτά. 

Αφαιρέθηκε το υπερκείμενο και η πλασμιδιακή πελέτα αφού στέγνωσε, 

επαναδιαλύθηκε σε 30 μl νερό. 

 

3.7 Επιβεβαίωση της κλωνοποίησης 

Η ενσωμάτωση των εισερχόμενων τμημάτων DNA στα πλασμίδια, ο έλεγχος 

της σωστής αλληλουχίας DNA και του σωστού προσανατολισμού 

πραγματοποιήθηκαν με αλληλούχηση  (sequencing). Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ο εκκινητής 5’- CGA CGA TCT GCC TAA GAT G -3’ για το 

πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII και ο εκκινητής 5’- CAC AGG TGT CCA CTC CCA G- 

3’ για το phRL-TK-BstΕII–Luc. 

Προκειμένου να γίνει επιλογή των κατάλληλων πλασμιδίων για αλληλούχηση 

πραγματοποιήθηκαν διαγνωστικές πέψεις με τα περιοριστικά ένζυμα που 

αναφέρονται στον Πίνακα 3 (σελ. 59-60), σε μείγμα που περιείχε 5 μl DNA το οποίο 

είχε απομονωθεί με διάλυμα STET και κατάλληλες ποσότητες  περιοριστικού 

ενζύμου (1-2 μl), ρυθμιστικού διαλύματος (2 μl), BSA και νερού σε συνολικό όγκο 

20 μl και επωάστηκε στη βέλτιστη θερμοκρασία για κάθε ένζυμο για 2 περίπου ώρες.  

Στη συνέχεια στο μείγμα κάθε πέψης προστέθηκα 3-4 μl χρωστικής (Orange 

G) και πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 1-1.5%, 

χρησιμοποιώντας κατάλληλο δείκτη ζωνών DNA (1 ΚΒ ladder, Fermentas). Τέλος. Η 

πηκτή αγαρόζης εκτέθηκε σε UV και φωτογραφήθηκε (Alpha Imager, Innotech USA). 

 

3.8 Ηλεκτροφόρηση DNA σε πηκτή αγαρόζης  

Το διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία των πηκτών 

αγαρόζης περιείχε 1- 2 γρ αγαρόζη (ανάλογα με το μέγεθος των αναμενόμενων 

ζωνών DNA) στα 100 ml διαλύματος TBE 0.5x. Τοποθετήθηκε σε συσκευή 

μικροκυμάτων μέχρι να γίνει ομοιογενές και διαυγές και μετά την πάροδο μικρού 

χρονικού διαστήματος ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία του, προστέθηκαν σε αυτό 4 

μl βρωμιούχο αιθίδιο και τοποθετήθηκε σε κατάλληλο περιέκτη, προκειμένου να 

σχηματιστούν πηγάδια για την τοποθέτηση του DNA.  
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Μετά τη στερεοποίση της πηκτής αγαρόζης έγινε η προσθήκη του DNA και  

πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση σε διάλυμα TBE 0,5x στα 100-120 Volt στη 

συσκευή ηλεκτροφόρησης. 

 

3. 9 Εκχύλιση DNA από ευκαρυωτικά κύτταρα  

Από ένα  μείγμα κυτταρικών σειρών (HEK 293Τ, HeLa) πραγματοποιήθηκε 

εκχύλιση DNA, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση του τμήματος της 

αλληλουχίας του γονιδίου της RHOB που περιέχει τη θέση-στόχο, με την οποία έχει 

προβλεφθεί να αλληλεπιδρά το hcmv-miR-UL22A. Έγινε συλλογή των κυττάρων 

μαζί με το θρεπτικό τους και φυγοκέντρηση. Η πελέτα επαναδιαλύθηκε σε 400 μl 

διάλυμα λύσης (Reagent B) και 4 μl πρωτεϊνάση Κ. Το δείγμα τοποθετήθηκε στο 

υδατόλουτρο (55-60 Co) για 2-3 μέρες και καθημερινά γινόταν 2-3 φορές προσθήκη 

πρωτεϊνάσης Κ. Στη συνέχεια, προστέθηκαν 200 μl φαινόλη και 200 μl χλωροφόρμιο 

και πραγματοποιήθηκε έντονη ανάδευση και φυγοκέντρηση στις 13.000 

στροφές/λεπτό(rpm) σε θερμοκρασία δωματίου. Το υπερκείμενο τοποθετήθηκε σε 

νέο σωλήνα eppendorf και προστέθηκαν 500 μl χλωροφόρμιο. Μετά από έντονη 

ανάδευση, το δείγμα φυγοκεντρήθηκε όπως παραπάνω και το υπερκείμενο 

μεταφέρθηκε εκ νέου σε σωλήνα eppendorf. Με 20 μl NaCl και 2.5 όγκους απόλυτης 

αιθανόλης έγινε κατακρήμνιση του DNA και ο σωλήνας eppendorf τοποθετήθηκε 

στους -20°C για 24 ώρες. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στους 4°C, 13.000 

στροφές/λεπτό(rpm) για 15 λεπτά, προσθήκη στην πελέτα 800 μl αιθανόλης 70%, εκ 

νέου φυγοκέντρηση για 5 λεπτά, στέγνωμα της πελέτας και επαναδιάλυσή της σε 

νερό. 

 

3.10 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

Για την ενίσχυση τμήματος της αλληλουχίας από το 3΄ άκρο του γονιδίου 

RHOB, το οποίο περιέχει το τμήμα DNA που έχει προβλεφθεί να αλληλεπιδρά με το 

hcmv-miR-UL22A, πραγματοποιήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. 

Χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο πολυμεράση Phusion, το οποίο εξασφαλίζει υψηλής 

πιστότητας αντιγραφή του DNA (συχνότητα λάθους 4.4x10-7) και ενδείκνυται για 

περιπτώσεις κλωνοποίησης (Phusion High-Fidelity DNA Polymerase, Finnzymes). 

Χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές που αναφέρονται στον Πίνακα 1 (σελ. 58). 

 O σχεδιασμός των εκκινητών βασίστηκε στην καταχώρηση AC023137 που 

αναφέρεται στο γονίδιο RHOB και υπάρχει στη βάση δεδομένων για νουκλεοτιδικές 
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αλληλουχίες EMBL (http://www.ebi.ac.uk/embl/). Η DNA αλληλουχία που 

ενισχύθηκε (688 ζεύγη βάσεων) ανήκει στο 3΄άκρο του γονιδίου της RHOB, αλλά 

βρίσκεται εξολοκλήρου εκτός της μέχρι τώρα χαρακτηρισμένης 3΄αμετάφραστης 

περιοχής του γονιδίου RHOB (3΄UTR), βάσει όλων των καταχωρήσεων αναφορικά 

με το mRNA της RHOB που απαριθμούνται τόσο στη βάση δεδομένων UniProtKB/ 

Swiss-Prot, στην καταχώρηση P62745 (http://au.expasy.org/uniprot/P62745 ) που 

παραπέμπει σε αντίστοιχες καταχωρήσεις στη βάση EMBL, όσο και στη βάση 

δεδομένων εύρεσης των 5΄ και 3΄ αμετάφραστων περιοχών ευκαρυωτικών mRNAs 

(http://www.ba.itb.cnr.it/BIG/UTRHome). Επίσης, ελέγχθηκαν οι σχετικές 

καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων Pubmed-Nucleotide 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=Nucleotide) και στο μεγαλύτερο 

ανθρώπινο mRNA της RHOB που εντοπίστηκε (καταχώρηση NM_004040, 

ημερομηνία καταχώρησης 27/6/2007), επίσης δεν περιλαμβάνεται η εν λόγω 

νουκλεοτιδική αλληλουχία. 

Στο μείγμα της παραπάνω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης κατά σειρά 

προστέθηκαν 12,1 μl νερό, 4 μl ρυθμιστικό διάλυμα (5x Phusion HF buffer), 0,5 μl 

δεοξυνουκλεοτίδια (10 mM dNTPs), 1μl εκκινητής Forw (10 pmol/μl),  1μl εκκινητής 

Rev (10 pmol/μl),  1 μl DNA (170 ng/ μl), 0,2 μl MgCl2 (50mM)  και 0,2 μl 

πολυμεράση (Phusion High-Fidelity DNA Polymerase, Finnzymes), σε συνολικό 

όγκο αντίδρασης 20 μl. Το συγκεκριμένο ένζυμο προστίθετο τελευταίο στο μείγμα, 

γιατί εκδηλώνει δραστηριότητα 5΄-3΄εξωνουκλεάσης και είναι δυνατόν να 

αποδομήσει τους εκκινητές απουσία δεοξυνουκλεοτιδίων. 

 Το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε για να ενισχυθούν τα 688 ζεύγη βάσεων 

από το 3΄άκρο του γονιδίου της RHOB περιλάμβανε: Βήμα 1: 98°C για 30 

δευτερόλεπτα, Βήμα 2:  98°C για 10 δευτερόλεπτα, Βήμα 3: 58°C για 30 

δευτερόλεπτα, Βήμα 4: 72°C για 20 δευτερόλεπτα, Βήμα 5: Επανάληψη των βημάτων 

2,3 και 4, 35 φορές, Βήμα 6: 72°C για 10 λεπτά.                                                                                           

Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης είχε μήκος 710 

νουκλεοτιδικές βάσεις και περιλάμβανε τις 688 βάσεις από το 3΄άκρο της RHOB (εκ 

των οποίων οι 19 αποτελούν τον προβλεπόμενο στόχο του hcmv-miR-UL22A). 

Μέσω των εκκινητών προστέθηκαν στο τμήμα των 688 βάσεων εκατέρωθεν μικρές 

αλληλουχίες  για πέψη με το περιοριστικό ένζυμο BstΕII. Στο σύνολο των 688 

βάσεων, οι 19 βάσεις-στόχος βρίσκονταν στις θέσεις 431-449. 
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3.11 Απομόνωση από πηκτή αγαρόζης της αλληλουχίας DNA που φέρει το 

στόχο  

Προκειμένου να απομονωθεί το προϊόν των 710 βάσεων της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης χωρίς άλλες προσμίξεις, πραγματοποιήθηκε 

ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης του εν λόγω προϊόντος και κατάλληλου δείκτη 

ζωνών DNA. Έγινε εκτομή του τμήματος της πηκτής αγαρόζης που περιείχε το 

προϊόν των 710 βάσεων, καθώς η πηκτή αγαρόζης εκτίθετο σε συσκευή που εκπέμπει 

UV. Το μικρό τμήμα της πηκτής αγαρόζης που περιείχε το DNA ζυγίστηκε και 

προστέθηκε σε αυτό ο αντίστοιχος όγκος κατάλληλου  διαλύματος για τη 

ρευστοποίησή του. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε και ολιγόλεπτη επώαση 

του μείγματος στους 55 °C. Στη συνέχεια, το μείγμα εισήχθη σε κατάλληλη κολώνα 

(Qiagen, mini-pep kit), η οποία φυγοκεντρήθηκε για 1 λεπτό, με αποτέλεσμα τη 

σύνδεση του DNA στην κολώνα. Ακολούθησε άλλη μία φυγοκέντρηση της κολώνας 

με την εκ νέου προσθήκη διαλύματος ρευστοποίησης και τέλος πραγματοποιήθηκε η 

έκλουση του DNA από την κολώνα με 30 μl διάλυμα έκλουσης και φυγοκέντρηση. 

Το DNA στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για πέψη με το περιοριστικό ένζυμο BstΕII 

και κλωνοποίηση στο πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

 

3. 12 Κυτταροκαλλιέργειες- Κυτταρικές σειρές 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε πρωτογενείς ανθρώπινους ινοβλάστες 

(Primary human foreskin fibroblasts, HFF), ανθρώπινα κύτταρα όμοια εμβρυϊκών 

νεφρικών ινοβλαστών (Human embryonic kidney fibroblast-like cells, HEK 293Τ)  

και ανθρώπινα  κύτταρα προερχόμενα από επιθηλιοειδές καρκίνωμα τραχήλου  

(Human cervix epitheloid carcinoma cells,  HeLa).  

Όλες οι κυτταρικές σειρές καλλιεργήθηκαν στο θρεπτικό DMEM, με 10% 

εμβρυϊκό βόειο ορό (FBS) και αντιβιοτικό (πενικιλλίνη και στρεπτομυκίνη) 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 αφιερωμένο στις κυτταροκαλλιέργειες που εξασφαλίζει στείρες 

συνθήκες ( Class II Cabinet).  

Από τις κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη είναι 

δυνατόν να μολυνθούν από τον ανθρώπινο κυτταρομεγαλοϊό μόνο οι ινοβλάστες HFF. 

Οι ιϊκές μολύνσεις πραγματοποιήθηκαν με το εργαστηριακό στέλεχος του 

ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού HCMV AD169. 
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3.13 Τρυψινοποίηση και πάγωμα κυττάρων  

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε φλάσκες και είτε όταν επρόκειτο να 

χρησιμοποιηθούν σε πειράματα είτε όταν οι φλάσκες ήταν πλήρεις, υφίσταντο 

επίδραση με τρυψίνη, προκειμένου να αποκολληθούν. Συγκεκριμένα, γινόταν 

αφαίρεση του υπάρχοντος θρεπτικού από τις φλάσκες και τα κύτταρα ξεπλένονταν 

δύο φορές με διάλυμα PBS. Κατόπιν, γινόταν αφαίρεση του διαλύματος PBS και 

προσθήκη τρυψίνης, ώστε να διαβραχεί όλη η επιφάνεια της φλάσκας στην οποία 

είχαν αναπτυχθεί τα κύτταρα. Με μικροσκοπική και οπτική παρατήρηση 

επιβεβαιωνόταν η αποκόλληση των κυττάρων και αμέσως προστίθετο θρεπτικό με 

10% ορό, προκειμένου να σταματήσει η δράση της τρυψίνης. Γινόταν μέτρηση των 

κυττάρων χρησιμοποιώντας την πλάκα Neubauer και κατάλληλος αριθμός κυττάρων 

χρησιμοποιούταν ανά συνθήκη σε εκάστοτε πείραμα.  

Προκειμένου να φυλαχτούν κύτταρα για χρήση σε άλλη χρονική στιγμή, ανά 

700 μl κύτταρα σε θρεπτικό και 10% ορό, προστίθεντο 200 μl ορός και 100 μl DMSO. 

Ακολούθως, μετά από ήπια ανάδευση γινόταν άμεση τοποθέτηση του φιαλιδίου με τα 

κύτταρα στους -80°C. Για μακροπρόθεσμη φύλαξη, τα κύτταρα τοποθετούνταν σε 

υγρό άζωτο. 

Προκειμένου να επανακαλλιεργηθούν από τους -80°C, τα κύτταρα 

τοποθετούνταν άμεσα από το φιαλίδιο σε φλάσκα με θρεπτικό και 10% ορό. Όταν 

πλέον είχαν προσκολληθεί, πραγματοποιούταν αφαίρεση του θρεπτικού, ξέπλυμα των 

κυττάρων 2 φορές με διάλυμα PBS και προσθήκη νέου θρεπτικού με 10% ορό. 

 

3.14 Πειράματα μόλυνσης και διαμόλυνσης για τη μέτρηση ενεργότητας 

της λουσιφεράσης   

Στην κυτταρική σειρά HFF πραγματοποιήθηκαν πειράματα μόλυνσης με τον 

ιο HCMV AD169 και διαμόλυνσης με τα πλασμίδια που παράγουν τη renilla και τη 

firefly λουσιφεράση. Συγκεκριμένα, τα κύτταρα τοποθετήθηκαν σε πηγάδια στείρας 

πλάκας 12 θέσεων και όταν ήταν πάνω από 60-70% πλήρη τα πηγάδια, τα κύτταρα 

μολύνθηκαν με τον ιο HCMV AD169.To ιϊκό στοκ διατηρείτο στους -80°C και λίγο 

πριν τη μόλυνση σε πάγο. Η μόλυνση πραγματοποιήθηκε είτε με την προσθήκη σε 

κάθε πηγάδι χωριστά μικρής ποσότητας από το ιϊκό στοκ είτε με αφαίρεση μέρους 

του θρεπτικού, προσθήκη ποσότητας από το ιϊκό στοκ στο θρεπτικό και 

επαναπροσθήκη του θρεπτικού στα κύτταρα. Όλα τα πηγάδια περιείχαν ίδιο αριθμό 

κυττάρων και ίδια ποσότητα θρεπτικού μεταξύ τους ανά πείραμα.  
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Περίπου δύο ώρες μετά τη μόλυνση πραγματοποιήθηκε διαμόλυνση των 

κυττάρων με μείγμα που περιείχε ανά πηγάδι 500 ng από το πλασμίδιο phRL-TK-

BstΕII (πλασμίδιο ελέγχου χωρίς στόχο, empty vector control) ή ένα από τα 

πλασμίδια phRL-TK-BstΕII-RGL2/ RHOB/ RHOB PM/ RHOB UTR (πλασμίδια 

ελέγχου επίδρασης), και 200 ng από το πλασμίδιο p21FFL (πλασμίδιο ελέγχου 

διαμόλυνσης, transfection efficiency control). Σε κάθε πείραμα εξεταζόταν 

παράλληλα με τα εκάστοτε πλασμίδια ελέγχου επίδρασης  πάντα και το πλασμίδιο 

phRL-TK-BstΕII και τα αποτελέσματα εκφράζονταν συγκριτικά με το τελευταίο. 

Επίσης, έγιναν προσπάθειες να διαμολυνθούν κύτταρα HFF χωρίς να έχει προηγηθεί 

ιϊκή μόλυνση.  

Στις κυτταρικές σειρές HeLa και ΗΕΚ 293Τ πραγματοποήθηκαν μόνο 

πειράματα διαμόλυνσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν μείγματα πλασμιδίων 

που περιείχαν το πλασμίδιο phRL-TK-BstΕI (πλασμίδιο ελέγχου χωρίς στόχο, empty 

vector control) ή ένα από τα πλασμίδια phRL-TK-BstΕΙI-RGL2/ RHOB/ RHOB PM/ 

RHOB UTR (πλασμίδια ελέγχου επίδρασης), και το πλασμίδιο p21FFL (πλασμίδιο 

ελέγχου διαμόλυνσης, transfection efficiency contol), με και χωρίς είτε το πλασμίδιο 

phRL-TK-BstΕII–Luc-mirUL22A (φέρει τον κοινό precursor) είτε το πλασμίδιο 

phRL-TK-BstΕII–Luc-miRUL22A (φέρει το ώριμο hcmv-miR-UL22A) είτε το 

πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII–Luc. Χρησιμοποήθηκαν διάφορες ποσότητες DNA από 

τα παραπάνω πλασμίδια σε μια σειρά πειραμάτων, προκειμένου να διαφανεί η 

μέγιστη επίδραση. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε πηγάδια στείρας πλάκας 24 

θέσεων. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πειράματα στα οποία συγχρόνως, με το ίδιο 

μείγμα, διαμολύνθηκαν και οι τρεις κυτταρικες σειρές (HFF, HEK 293Τ,  HeLa) ή οι 

δύο από αυτές (HFF και HeLa).  

Για τη διαμόλυνση όλων των κυτταρικών σειρών χρησιμοποιήθηκε το 

αντιδραστήριo TransPEI, το οποίο σχηματίζει σύμπλοκα με το DNA. Τα σύμπλοκα 

αυτά εισέρχονται στα κύτταρα με τη διαδικασία της ενδοκυττάρωσης. Λόγω της 

ιδιότητας του αντιδραστηρίου να έλκει πρωτόνια, το pH των ενδοσωμάτων 

εξισορροπείται και τα ενδοσώματα  διασπώνται, με αποτέλεσμα το DNA να 

απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα, πριν να επέλθει η αποδόμηση από τα 

λυσοσώματα, και κατόπιν να μεταφέρεται στον πυρήνα.  

Για τη διαμόλυνση κάθε πηγαδιού HFF κυττάρων σε στείρα πλάκα δώδεκα 

θέσεων, αναμίχθηκαν 50 μl στείρου διαλύματος NaCl 150 mM, με 500 ng DNA από 
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το πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII ή phRL-TK-BstΕII-RGL2 ή phRL-TK-BstΕII-RHOB 

ή phRL-TK-BstΕII-RHOB PM ή phRL-TK-BstΕII-RHOB UTR και 200 ng DNA από 

το πλασμίδιο p21FFL. Επίσης, αναμίχθηκαν 50 μl διαλύματος NaCl με 1,5 μl 

διαλύματος TransPEI. Τα δύο μίγματα ενώθηκαν άμεσα με την προσθήκη αυστηρά 

του δεύτερου στο πρώτο (και όχι του πρώτου στο δεύτερο) και το συνολικό μείγμα 

επωάστηκε για περίπου 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Κατόπιν, το μείγμα 

προστέθηκε στάγδην στα πηγάδια με τα κύτταρα, τα οποία 2 με 2 ½ ώρες νωρίτερα 

είχα μολυνθεί με τον ιό HCMV AD169. Σε κάθε πείραμα, για κάθε συνθήκη 

διαμόλυνσης (δηλαδή το εκάστοτε πλασμίδιο ελέγχου επίδρασης και το πλασμίδιο 

ελέγχου χωρίς στόχο) το μείγμα διαμόλυνσης παρασκευαζόταν με την παραπάνω 

αναλογία επί τρία και στη συνέχεια μοιραζόταν σε τρία πηγάδια. Γίνονταν τρεις 

ξεχωριστές μετρήσεις και υπολογιζόταν ο μέσος όρος. 

Στα πειράματα διαμόλυνσης HeLa και HEK κυττάρων χρησιμοποιήθηκαν 

ποικίλες ποσότητες DNA και περίπου ανά 1μgr πλασμιδικού DNA χρησιμοποιούνταν 

2μl διαλύματος TransPEI. Σε κάθε περίπτωση, ανά πηγάδι στείρας πλάκας 24 θέσεων, 

αναμειγνύονταν 50 μl διαλύματος NaCl με DNA και 50 μl διαλύματος NaCl με το 

αντιδραστήριο TransPEI και ακολουθείτο η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω 

για τα HFF κύτταρα, με τη διαφορά ότι τα HeLa και HEK κύτταρα δεν είχαν υποστεί 

ιϊκή μόλυνση. 

Περίπου 48 ώρες μετά τη διαμόλυνση γινόταν συλλογή του κυτταρικού 

υλικού, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η λουσιφεράση, όπως έχει ήδη περιγραφεί. 

 

3. 15 Απομόνωση RNA 

Πραγματοποιήθηκε απομόνωση RNA με το αντιδραστήριο TRI (Ambion), 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες, από κύτταρα HEK. Το αντιδραστήριο TRI 

αποτελεί συνδυασμό φαινόλης και θειοκυανικής γουανιδίνης σε μονοφασικό διάλυμα 

με αποτέλεσμα τη γρήγορη αναστολή των ενζύμων που διασπούν το RNA (RNάσες). 

  Τα κύτταρα στρώθηκαν σε στείρα πλάκα 6 θέσεων και όταν τα πηγάδια ήταν 

πλήρη πραγματοποιήθηκε αφαίρεση του θρεπτικού και άμεση προσθήκη 1 ml TRI 

αντιδραστηρίου ανά πηγάδι. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν σε σωλήνα eppendorf και 

επωάστηκαν για 5 λεπτά περίπου σε θερμοκρασία δωματίου, προκειμένου να 

διασπαστούν τα συμπλέγματα μεταξύ πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων. 

Προστέθηκαν 200 μl χλωροφόρμιο ανά δείγμα και πραγματοποιήθηκε έντονη 

ανακίνηση για 15 δευτερόλεπτα και κατόπιν επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 
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15 λεπτά. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στα 12.000g για 15 λεπτά, στους 4°C. Με 

την προσθήκη χλωροφορμίου και τη φυγοκέντρηση κάθε δείγμα διαχωρίστηκε σε 

οργανική και υδατική φάση. Το RNA διαχωρίστηκε στην υδατική φάση, το DNA στη 

μεσόφαση και οι πρωτεΐνες στην οργανική φάση. Η υδατική φάση, λοιπόν, 

μεταφέρθηκε σε νέο σωλήνα eppendorf και το RNA κατακρημνίστηκε με την 

προσθήκη 500 μl ισοπροπανόλης, ανακίνηση και επώαση για 5-10 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου. Κατόπιν, τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στα 12.000g για 8 

λεπτά στους 4°C, απομακρύνθηκε το υπερκείμενο και η πελέτες ξεπλύθηκαν με 1 ml 

75% αιθανόλη ανά δείγμα. Στις περιπτώσεις που δε σχηματίσθηκε σταθερή πελέτα 

έγινε επανάληψη της φυγοκέντρησης στα 12.000g για τουλάχιστον 5 λεπτά. 

Αναρροφήθηκε η 75% αιθανόλη με τη χρήση πιπέτας και μετά από πολύ σύντομη 

φυγοκέντρηση το βήμα αυτό επαναλήφθηκε, προκειμένου να απομακρυνθεί πλήρως η 

αιθανόλη. Μετά από λίγα λεπτά η πελέτα διαλύθηκε σε νερό πιπετάροντας. Σε 

κάποιες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε και ολιγόλεπτη επώαση στους 55°C και 

σύντομη έντονη ανάδευση. Το RNA διατηρήθηκε σε πάγο, φωτομετρήθηκε στη 

συσκευή Nanodrop και φυλάχθηκε στους -80°C. 
 
 

3.16 Northern Blot 

Πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός/ηλεκτροφόρηση του RNA (15 μgr) σε πηκτή 

αγαρόζης που περιείχε 1gr αγαρόζη στα 100 ml νερού, 16 ml φορμαλδεϋδης (37%) 

και 10 ml διάλυμα MOPS 10x. Το RNA πριν την ηλεκτροφόρηση αναμείχθηκε με ίσο 

όγκο διαλύματος που περιείχε χρωστική και αποδιατακτικούς παράγοντες (RNA 

loading buffer), βράστηκε για 5 λεπτά και αμέσως μετά τοποθετήθηκε σε πάγο. Η 

ηλεκτροφόρηση πραγματοποιήθηκε στα 100 V μέχρι η χρωστική να διανύσει τα 2/3 

της πηκτής αγαρόζης (2 ½ ώρες). Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν είχαν 

καθαριστεί με απορρυπαντικό για την απομάκρυνση των RNασών. Στη συνέχεια η 

πηκτή εμβαπτίστηκε για 15 λεπτά  σε νερό που περιείχε βρωμιούχο αιθίδιο (10mg/ml, 

5 μl στα 100ml νερό) και ακολούθως ξεπλύθηκε με απεσταγμένο νερό αρχικά γα 2x 

25 λεπτά και κατόπιν για άλλα 40 λεπτά. Η πηκτή εκτέθηκε σε UV και 

φωτογραφήθηκαν οι ζώνες του RNA. Στη συνέχεια, η πηκτή αγαρόζης τοποθετήθηκε 

για 10 λεπτά σε διάλυμα 10xSSC. 

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του RNA από την πηκτή αγαρόζης 

σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με τη συσκευή που περιγράφεται στην Εικόνα 6 (σελ. 
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61). Η μεταφορά διήρκησε περίπου 15 ώρες και βασίζεται σε τριχοειδικά φαινόμενα. 

Κατόπιν, η συσκευή αποσυναρμολογήθηκε και η μεμβράνη τοποθετήθηκε σε 2xSSC 

με το RNA προς τα πάνω για λίγα λεπτά και μετά πάνω σε στεγνό χαρτί Whatman για 

30 λεπτά, προκειμένου να στεγνώσει. Το RNA ακινητοποιήθηκε στη στεγνή 

μεμβράνη με τη μέθοδο UV-crosslinking με 1200 Joule. 

 

3. 17 Σήμανση της μεμβράνης με ραδιενεργό ανιχνευτή 

Προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης εναλλακτικής, 

μεγαλύτερης μορφής του mRNA του γονιδίου RHOB, δημιουργήθηκε ραδιενεργός 

ανιχνευτής με βάση την κωδική περιοχή του γονιδίου RHOB. Το γονίδιο RHOB έχει 

ένα μόνο εξόνιο, αποτελούμενο από 591 βάσεις. Με πέψη με το περιοριστικό ένζυμο 

EcoRI, ολόκληρη η κωδική περιοχή της RHOB αφαιρέθηκε από το πλασμίδιο 

pmycRHOB, στο οποίο έχει κλωνοποιηθεί, και με τη διαδικασία που περιγράφεται 

παραπάνω, απομονώθηκε από πηκτή αγαρόζης μετά από ηλεκτροφόρηση, χωρίς 

άλλες προσμίξεις, σε νερό. 

Η αντίδραση για τη δημιουργία μείγματος ραδιενεργών ανιχνευτών με 

διάφορα μήκη, με βάση την κωδική περιοχή του γονιδίου RHOB είχε συνολικό όγκο 

50 μl και περιλάμβανε: 17 μl DNA (100 ng, 591 βάσεις της κωδικής περιοχής του 

γονιδίου RHOB), 20 μl ρυθμιστικό διάλυμα Klenow 2,5x, 1 μl τυχαία 

ολιγονουκλεοτίδια, 1 μl δεοξυνουκλεοτίδιο GTP, 1 μl δεοξυνουκλεοτίδιο ΤTP, 4 μl 

Πολυμεράση Klenow,  3μl ραδιενεργό δεοξυνουκλεοτίδιο CTP και 3 μl ραδιενεργό 

δεοξυνουκλεοτίδιο ΑTP. Η αντίδραση επωάστηκε στους 37°C για 30 λεπτά. 

Το μείγμα της αντίδρασης προστέθηκε σε στήλη που είχε κατασκευαστεί 

προσθέτοντας υγρή αγαρόζη και διάλυμα TE σε γυάλινο λεπτό σωλήνα. Διαδοχικά 

προστέθηκαν στη στήλη όγκοι TE (2x250 μl, 100μl, 100 μl…) και το υγρό που 

εκλουόταν κάθε φορά ελεγχόταν ως προς την ένταση της ραδιενέργειας που περιείχε 

με φορητό μετρητή Γκάιγκερ. Το εκλουόμενο ΤΕ που έδωσε έντονο σήμα και άρα 

περιείχε τους ραδιενεργούς ανιχνευτές αξιολογήθηκε ως προς την περιεχόμενη 

ραδιενέργεια και χρησιμοποιήθηκε για τη σήμανση της μεμβράνης. 

Η μεμβράνη τοποθετήθηκε σε γυάλινο κυλινδρικό δοχείο και επωάστηκε με 

20 ml διάλυμα προϋβριδοποίησης στους 65°C για τουλάχιστον 1 ώρα, 

περιστρεφόμενη. Στη συνέχεια, στο διάλυμα αυτό προστέθηκε το μείγμα των 

ραδιενεργών ανιχνευτών και πραγματοποιήθηκε επώαση ολονυκτίως. Την επώμενη 

μέρα το διάλυμα προϋβριδοποίησης/ υβριδοποίησης αφαιρέθηκε και 
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πραγματοποιήθηκαν 3 διαδοχικές πλύσεις της μεμβράνης με τα διαλύματα πλύσης 

(Ι:30 ml, 5 λεπτά, II:30 ml, 15 λεπτά, ΙΙΙ: 30 ml, 15 λεπτά). Στη συνέχεια η μεμβράνη 

τοποθετήθηκε για λίγα λεπτά σε δοχείο με 2x SSC και κατόπιν, χωρίς να στεγνώσει, 

σφραγίστηκε σε διαφανές πλαστικό υλικό. Τοποθετήθηκε σε κασέτα με φιλμ, σε 

σκοτεινό θάλαμο και φυλάχτηκε στους -80°C. Το φιλμ εμφανίστηκε 2 μέρες μετά, 

τοποθετήθηκε νέο φιλμ και η δεύτερη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε 10 μέρες 

αργότερα, με όμοιο αποτέλεσμα σε σχέση με την πρώτη φορά.  

 

3.18 Ανοσοφθορισμός  

Τα κύτταρα (HFF) καλλιεργήθηκαν σε γυάλινες καλυπτρίδες, σε πηγάδια 

στείρας πλάκας 12 ή 24 θέσεων. Όταν οι καλυπτρίδες ήταν >60-70% πλήρεις, 

πραγματοποήθηκε μόλυνση των κυττάρων με τον ιο HCMV AD169. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα που συνδύαζαν μόλυνση και διαμόλυνση, είτε με το 

ίδιο μείγμα πλασμιδίων, όπως στα πειράματα για τη μέτρηση ενεργότητας της 

λουσιφεράσης, είτε με το πλασμίδιο pmycRHOB.Την πρώτη-τέταρτη μέρα μετά τη 

μόλυνση, τα κύτταρα  μονιμοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε χρώση με 

αντισώματα. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκε το θρεπτικό από τα πηγάδια και τα κύτταρα, 

που ήταν προσκολλημένα στις γυάλινες καλυπτρίδες, ξεπλύθηκαν  δύο φορές με 

διάλυμα PBS και επωάστηκαν για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου με διάλυμα 

μονιμοποίησης (Fixaton buffer) που περιείχε παραφορμαλδεϋδη. Στη συνέχεια, τα 

κύτταρα ξεπλύθηκαν εκ νέου δύο φορές με PBS και επωάστηκαν για επιπλέον 10 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου με διάλυμα για τη διάνοιξη πόρων στις κυτταρικές 

μεμβράνες (Permeabilization Buffer). Ακολούθησαν δύο πλύσεις με διάλυμα PBS 1% 

FBS και κατόπιν προστέθηκαν τα πρώτα αντισώματα. Χρησιμοποιήθηκαν 

αντισώματα έναντι της κυτταρικής πρωτεϊνης RHOB και έναντι των ιϊκών πρωτεϊνών 

IE1/IE2/UL44, αραιωμένα σε διάλυμα PBS 1% FBS. Μετά από μία ώρα, τα πρώτα 

αντισώματα αφαιρέθηκαν, τα κύτταρα ξεπλύθηκαν δύο φορές με διάλυμα PBS 1% 

FBS και προστέθηκαν τα δεύτερα αντισώματα  επίσης αραιωμένα σε  διάλυμα PBS 

1% FBS (Cy3 για τη RHOB, Alexa για τις ιϊκές πρωτεϊνες). Μετά από επώαση μίας 

ώρας αφαιρέθηκαν τα δεύτερα αντισώματα και τα κύτταρα ξεπλύθηκαν δύο φορές με 

διάλυμα PBS 1% FBS. Όλες οι επωάσεις με τα αντισώματα πραγματοποιήθηκαν σε 

σκοτεινό και με αυξημένη υγρασία περιβάλλον, σε θερμοκρασία δωματίου. Στη 

συνέχεια έγινε χρώση των πυρήνων με την ουσία DAPI για 5-10 λεπτά, σε διάλυμα 

PBS 1% FBS. Εναλλακτικά, σε κάποιες περιπτώσεις, τα κύτταρα επωάστηκαν για 40 
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λεπτά με αντίσωμα φαλοϊδίνης για τη χρώση των κυτταρικών ινιδίων ακτίνης, πριν τη 

χρώση με DAPI. Τέλος τα κύτταρα ξεπλύθηκαν με διάλυμα PBS 1% FBS και οι 

καλυπτρίδες, αφού στέγνωσαν, τοποθετήθηκαν σε πλακίδιο μικροσκοπίου, με τα 

κύτταρα προς τα κάτω να ακουμπούν σε κατάλληλο υγρό (mounting solution), και 

στερεώθηκαν με διαφανές βερνίκι περιμετρικά. Πραγματοποιήθηκε μικροσκοπική 

παρατήρηση των παρασκευασμάτων σε ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού και 

λήψη φωτογραφιών. 

 

3.19 Εκχύλιση πλασμιδιακού DNA από καλλιέργειες μεσαίας κλίμακας με 

κιτ 

Απομονώθηκαν αποικίες βακηρίων που είχαν αναπτυχθεί σε τριβλία με 

στερέο θρεπτικό (άγαρ-LB) και αμπικιλλίνη και κάθε αποικία καλιεργήθηκε σε 

περιέκτη falcon 50 ml, με περίπου 10 ml διάλυμα LB με αμπικιλλίνη (τελική 

συγκέντρωση 100 μg/ml), ολονυκτίως, στους 37°C, σε έντονα ανακινούμενο 

επωαστήρα (165-175rpm). Για κάθε πλασμίδιο πραγματοποιήθηκαν συγχρόνως 

καλλιέργειες μετασχηματισμένων βακτηρίων συνολικού όγκου 50-100 ml. 

Την επόμενη μέρα ο συνολικός όγκος καλλιέργειας ανά πλασμίδιο 

φυγοκεντρήθηκε στους 4 °C, 4.000 rpm, για 15 λεπτά και η πελέτα επαναδιαλύθηκε 

με 4 ml διαλύματος που περιείχε RNase A (διάλυμα P1). Στη συνέχεια προστέθηκαν 

4 ml διαλύματος που περιείχε SDS (διάλυμα P2) και το μείγμα αναμίχθηκε με έντονη 

ανακίνηση 4-6 φορές και επωάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά.  

Κατόπιν, προστέθηκαν 4 ml δροσερού διαλύματος που περιείχε potassium acetate 

(διάλυμα P3), το μίγμα αναμίχθηκε ανακινώντας 4-6 φορές και επωάστηκε σε πάγο 

για 15 λεπτά. Ακολούθησε φυγοκέντρηση των δειγμάτων σε 20.000g, για 30 λεπτά, 

στους 4°C. Το υπερκείμενο αφαιρέθηκε άμεσα και επαναφυγοκεντρήθηκε σε 20.000g, 

για 15 λεπτά, στους 4°C.  

Συγχρόνως, προετοιμάστηκαν οι στήλες απομόνωσης DNA με την προσθήκη 

4 ml διαλύματος εξισσορρόπησης που περιείχε απορρυπαντικό (διάλυμα QBT). Οι 

στήλες άδειασαν με την επίδραση της δύναμης της βαρύτητας και προστέθηκε το 

υπερκείμενο από την παραπάνω φυγοκέντρηση άμεσα μετά το τέλος της 

φυγοκέντρησης. Το DNA προσδέθηκε στη ρητίνη της στήλης. Ακολούθως, κάθε 

στήλη ξεπλύθηκε δύο φορές, προσθέτοντας κάθε φορά 10 ml διαλύματος πλύσης 

(διάλυμα  QC), προκειμένου να απομακρυνθούν οι προσμίξεις και οι υδατάνθρακες 

από το πλασμιδιακό DNA. Στη συνέχεια, το πλασμιδιακό DNA εκλούσθηκε από τη 
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στήλη σε καθαρό περιέκτη falcon 15 ml, διοχετεύοντας στη στήλη 5 ml διαλύματος 

έκλουσης (διάλυμα QF). Το DNA κατακρημνίστηκε από το προϊόν της έκλουσης με 

προσθήκη 3,5 ml ισοπροπανόλης σε θερμοκρασία δωματίου, ανάμιξη και άμεση 

φυγοκέντρηση σε 15.000g για 30 λεπτά, στους 4°C. Η πελέτα ξεπλύθηκε με 2 ml 

70% αιθανόλη σε θερμοκρασία δωματίου και φυγοκέντρηση σε 15.000g για 10 λεπτά. 

Το υπερκείμενο αφαιρέθηκε προσεχτικά και οι πελέτες αφού στέγνωσαν για 30-60 

λεπτά επαναδιαλύθηκαν σε 100- 200μl νερό. Πραγματοποιήθηκε έντονη ανάδευση, 

γρήγορη φυγοκέντρηση και τα δείγματα φυλάχτηκαν στους 4°C. Την επόμενη μέρα 

προσδιορίστηκε η συγκέντρωση του DNA χρησιμοποιώντας της συσκευή Nanodrop. 

 

 

3.20 Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης ολικού RNA 

Προκειμένου να ελεγχθεί στη συνέχεια με τη μέθοδο Northern blot η έκφραση 

των microRNAs του HCMV hcmv-miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A* από το 

πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII–Luc-mirUL22A (φέρει τον κοινό precursor), 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης (ΠΠ) ολικού RNA 

ΗΕΚ κυττάρων, τα οποία είχαν διαμολυνθεί με το πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII–Luc-

mirUL22A, χρησιμοποιώντας ως RNA ελέγχου, ολικό RNA HFF κυττάρων τα οποία 

είχαν μολυνθεί με τον ιό HCMV AD169. 

Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκε ΠΠ 12%, αναμιγνύοντας 6 ml 10xTBE, 

18 ml ακρυλαμίδης (38+2), 28,8 gr ουρίας και νερό ως τα 60 ml. Το μείγμα 

επωάστηκε για περίπου 15 λεπτά στους 42°C και κατόπιν προκειμένου να 

πολυμεριστεί, προστέθηκαν 45 μl TEMED και 225 μl διαλύματος 10% APS. Το 

μίγμα αναμίχθηκε, αμέσως χύθηκε μεταξύ δύο γυάλινων επιφανειών και χρειάστηκαν 

περίπου 30-60 λεπτά για να στερεοποιηθεί.  

Μετά τον πολυμερισμό πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση της ΠΠ σε 

διάλυμα 1xTBE, χωρίς να έχουν τοποθετηθεί σε αυτήν τα δείγματα RNA, για περίπου 

1 ώρα στα 22 Watt.  Στη συνέχεια, τα δείγματα αναμείχθηκαν με κατάλληλο μίγμα 

που περιείχε χρωστική (2x RNA Sample Loading Buffer), αποδιατάχτηκαν στους 

95°C για 5 λεπτά, τοποθετήθηκαν για λίγα λεπτά σε πάγο και εισήχθησαν στα 

πηγάδια, τα οποία είχαν μόλις ξεπλυθεί με 1xTBE για να απομακρυνθεί η 

συγκεντρωμένη ουρία. Επίσης, σε χωριστό πηγάδι εισήχθη δείκτης ζωνών RNA. 

Πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση στα 22 Watt μέχρι που η χρωστική bromophenol 

blue έφτασε στο άκρο της ΠΠ (περίπου 2 ώρες). Τα δείγματα που ηλεκτροφορήθηκαν 
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ήταν τα εξής: 22 μg ολικό RNA από μολυσμένα HFF κύτταρα και  22, 30 και 50 μg 

ολικό RNA από διαμολυσμένα  ΗΕΚ κύτταρα. 

Όταν ολοκληρώθηκε η ηλεκτροφόρηση, η ΠΠ αποσπάστηκε από τις δύο 

γυάλινες επιφάνειες που την περιέκλειαν και τοποθετήθηκε σε δοχείο με νερό και 

βρωμιούχο αιθίδιο για 10-20 λεπτά σε κινούμενη επιφάνεια και κατόπιν η πηκτή 

φωτογραφήθηκε εκτιθέμενη σε UV, δίπλα σε χάρακα που η διαβάθμισή του είναι 

ορατή στο UV. Έτσι, προσδιορίστηκαν βάσει του δείκτη ζωνών RNA, οι 

αναμενόμενες θέσεις εντοπισμού των miRNAs και της πρόδρομης μορφή τους. Τέλος, 

η ΠΠ ξεπλύθηκε με απεσταγμένο νερό. 

 

 

3.21 Μεταφορά RNA από πηκτή πολυακρυλαμίδης σε μεμβράνη 

(Electroblotting)  

Το τμήμα της ΠΠ που περιείχε τα δείγματα τοποθετήθηκε σε επαφή με ίσου 

μεγέθους μεμβράνη (0,45μm pore size). Εκατέρωθεν τοποθετήθηκαν δύο φύλλα 

χαρτιού Whatman και εξωτερικά αυτών 1 λεπτή απορροφητική επιφάνεια. Λήφθηκε 

μέριμνα, ώστε να μην εγκλωβιστούν φυσαλίδες αέρα μεταξύ των παραπάνω 

στρωμάτων, τα οποία στη συνέχεια περικλείσθηκαν σε κατάλληλο στήριγμα και 

βυθίστηκαν αργά στη συσκευή Electroblotting με τη μεμβράνη προς το θετικό 

ηλεκτρόδιο. Η μεταφορά του RNA από την ΠΠ στη μεμβράνη πραγματοποιήθηκε σε 

0,5x ΤΒΕ, στους 4°C, στα 40 V για περίπου 22 ώρες. 

Στη συνέχεια, η συσκευή ηλεκτρικής μεταφοράς του RNA 

αποσυναρμολογήθηκε. Η μεμβράνη τοποθετήθηκε σε 2xSSC για λίγα λεπτά και αφού 

στέγνωσε για περίπου 30 λεπτά, το RNA σταθεροποιήθηκε στη μεμβράνη με τη 

μέθοδο UV cross-linking. Κατόπιν, η μεμβράνη εκτέθηκε σε UV και φωτογραφήθηκε 

και έτσι πιστοποιήθηκε η επιτυχής μεταφορά του RNA από την ΠΠ στη μεμβράνη. 

 

3.22 Υβριδοποίηση της μεμβράνης με ραδιενεργό ανιχνευτή (Northern 

Blot) 

Πραγματοποιήθηκε σήμανση ολιγονουκλεοτιδίου συμπληρωματικού προς το 

hcmv-miR-UL22A* με τη διαδικασία της ενσωμάτωσης [γ-32P]ATP στο 5΄ άκρο του.  

Η αντίδραση σήμανσης περιλάμβανε: 8 μl ολιγονουκλεοτίδιο (1μΜ,περίπου 10ng/μl), 

ρυθμιστικό διάλυμα 5 μl, ένζυμο Τ4 PNK 2 μl, και νερό 29 μl και επωάστηκε για 30 

λεπτά στους 37°C. Η αλληλουχία του ολιγονουκλεοτιδίου ήταν: 5’ -TACAAACTAG 
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CATTCTGGTGA-3’ (Dunn et al 2005).  Στη συνέχει απομακρύνθηκαν τα μη 

ενσωματωμένα νουκλεοτίδια φυγοκεντρώντας το παραπάνω μείγμα σε εμπορικά 

διαθέσιμη κολώνα και ο ανιχνευτής αξιολογήθηκε ως προς την περιεχόμενη 

ραδιενέργεια με μέτρηση σε κατάλληλη συσκευή. Η μεμβράνη υβριδοποιήθηκε με 

ποσότητα από τον ραδιοσημασμένο ανιχνευτή που αντιστοιχούσε σε 3x106 CPM/ml 

και είχε προηγουμένως αποδιαταχτεί στους 95°C για 5 λεπτά και τοποθετηθεί σε 

πάγο για 3-5 λεπτά. 

H ποσότητα αυτή ραδιοσημασμένου ανιχνευτή προστέθηκε σε 15 ml 

διαλύματος προϋβριδοποίησης/ υβριδοποίησης στο οποίο ήδη για μία ώρα είχε 

επωαστεί η μεμβράνη, στους 42°C, σε περιστρεφόμενο γυάλινο σωλήνα. Λόγω 

προηγούμενης ανεπιτυχούς υβριδοποίησης, είχε προηγηθεί διαδικασία απομάκρυνσης 

του παλιού υβριδοποιημένου ανιχνευτή με επώαση σε κατάλληλο διάλυμα (Srtipping 

buffer) της μεμβράνης στους 70°C, 2 φορές διαδοχικά για 30 λεπτά κάθε φορά. Η 

μεμβράνη επωάστηκε με το διάλυμα υβριδοποίησης και το νέο ραδιοσημασμένο 

ανιχνευτή ολονυκτίως, στους 42°C .  

Την επόμενη μέρα αφαιρέθηκε το διάλυμα υβριδοποίησης και η μεμβράνη 

ξεπλύθηκε με το διάλυμα πλύσης Ι (2x15 λεπτά) και το διάλυμα πλύσης ΙΙ (2x10 

λεπτά) στους 42°C . Στη συνέχεια τοποθετήθηκε για λίγα λεπτά σε 2xSSC και 

σφραγίστηκε χωρίς να στεγνώσει σε διαφανές πλαστικό υλικό. Ακολούθως, η 

μεμβράνη τοποθετήθηκε σε επαφή με φιλμ σε κατάλληλη κασέτα στους -80°C για 

χρονικό διάστημα λίγων ημερών. 
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3.23 Εικόνες- Πίνακες (Μέθοδοι) 
 
 
Εικόνα 1 
Χάρτης του πλασμιδίου phRL-TK- BstEII. 
(hRLuc: κωδικοποιεί το ένζυμο Renilla λουσιφεράση,  amp: γονίδιο αντοχής στην 
αμπικιλλίνη). 
 

 
 
 
Εικόνα 2 
Η «κασέτα BstEII» που υπάρχει στα πλασμίδια   phRL-TK-BstEII και phRL-TK-
BstEII–Luc  και περιέχει τις δύο διαφορετικές (κατά μία βάση) θέσεις που 
αναγνωρίζονται από το περιοριστικό ένζυμο BstEII  (Θέσεις 1978, 1989 στο 
πλασμίδιο phRL-TK-BstEII, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 και θέσεις 1031, 1042 στο 
πλασμίδιο phRL-TK-BstEII–Luc όπως φαίνεται στην Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3 
Χάρτης του πλασμιδίου phRL-TK-BstEII –Luc. 
Το γονίδιο της Renilla λουσιφεράσης απουσιάζει από το πλασμίδιο phRL-TK-BstEII 
–Luc, η «κασέτα BstΕII» όμως υπάρχει. 
 

 
 
Εικόνα 4 
Η αλληλεπίδραση των υπό μελέτη ιϊκών miRNAs και κυτταρικών στόχων (Dunn et al 
2005). 
 
Α. RHOB και hcmv-miR-UL22A  

 
 
 
Β. RGL2 και hcmv-miR-UL22A* 
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Εικόνα 5 
 
Σχηματική απεικόνιση των εισερχόμενων αλληλουχιών DNA (inserts) που 
κλωνοποιήθηκαν ως στόχοι στον φορέα phRL-TK- BstEII (Α) και των εισερχόμενων 
αλληλουχιών DNA (inserts) που κλωνοποιήθηκαν στον φορέα phRL-TK-BstEII –Luc 
προκειμένου να εκφραστούν τα miRNAs (B). 
 
 
 
Α. 

 
 
 
 
 
B. 
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Πίνακας 1 
 
Με έντονα πλάγια γράμματα σημειώνονται οι αλληλουχίες DNA που αντιστοιχούν 
στο τμήμα του στόχου το οποίο (κυρίως) αλληλεπιδρά με το αντίστοιχο miRNA 
(όπως φαίνεται στην Εικόνα 4 ). Οι υπογραμμισμένες βάσεις αντιστοιχούν στις 
αλληλουχίες που αναγνωρίζουν τα περιοριστικά ένζυμα BstEII (GGTGACC, 
GGTTACC), EcoRI (GAATTC) και KpnI (GGTACC).  
 
 
 
ΓΟΝΙΔΙΟ ΟΛΙΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟ (5’-3’) 
RGL2  
SENSE 
 
 
 
ANTISENSE 

 
CTAGAGGTGACCCTATAAGAGCATTTTGGTGACAAGCC
CTATAAGAGCATTTTGGTGACAAGCCCTATAAGAGCAT
TTTGGTGACAAGCCGGTTACCGCG 
 
CGCGGTAACCGGCTTGTCACCAAAATGCTCTTATAGGG
CTTGTCACCAAAATGCTCTTATAGGGCTTGTCACCAAA
ATGCTCTTATAGGGTCACCTCTAG 
 

RHOB  
SENSE 
 
 
 
ANTISENSE 

 
ACTAGGTGACCTTACACGGAGGGCTGGTTAGGTACC 
GAATTCGGTACCAGTTACACGGAGGGCTGGTTAGGTTA
CCGTA 
 
TACGGTAACCTAACCAGCCCTCCGTGTAACTGGTACCG
AATTCGGTACCTAACCAGCCCTCCGTGTAAGGTCACCT
AGT 
 

RHOB PΜ  
SENSE  
 
 
 
ANTISENSE 
 

 
CTAGGTGACCTCTCACGGGAAGGCTAGTTAGGTACCGA
ATTCGGTACCAGTCTCACGGGAAGGCTAGTTAGGTTAC
CGT 
 
ACGGTAACCTAACTAGCCTTCCCGTGAGACTGGTACCG
AATTCGGTACCTAACTAGCCTTCCCGTGAGAGGTCACC
TAG 
 

RHOB UTR  
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ  
FORWARD 
 
REVERSE 
 

 
 
ACTTGGTGACCAAACACTCAGATGACGCATGG 
 
TACGGTAACCAAGACTGCAGGGCATAGC 
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Πίνακας 2  
Με έντονα πλάγια γράμματα σημειώνονται οι αλληλουχίες των ώριμων hcmv-miR-
UL22A και hcmv-miR-UL22A*. Οι υπογραμμισμένες βάσεις αντιστοιχούν στην 
αλληλουχία που αναγνωρίζει το περιοριστικό ένζυμο BstEII. 
 
miRNA ΟΛΙΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟ (5’-3’) 
hcmv-mir-UL22A 
(precursor) 
SENSE 
 
 
 
ANTISENSE 

 
CTAGAGGTGACCCCTGTCTAACTAGCCTTCCCGTGAG
AGTTTATGAACATGTATCTCACCAGAATGCTAGTTTG
TAGAGGGGTTACCGCG 
 
CGCGGTAACCCCTCTACAAACTAGCATTCTGGTGAG
ATACATGTTCATAAACTCTCACGGGAAGGCTAGTTA
GACAGGGGTCACCTCTAG 
 

hcmv-miR-UL22A 
(mature) 
SENSE 
 
ANTISENSE 
 

 
AGTTGGTGACCTAACTAGCCTTCCCGTGAGAGGTTAC
CATGTA 
 
TACATGGTAACCTCTCACGGAAGGCTAGTTAGGTCA
CCAACT 
 

 
 
 
 
Πίνακας 3α 
 

Αναφέρονται τα περιοριστικά ένζυμα και τα προϊόντα πέψης των πλασμιδίων 
ανάλογα με την εισερχόμενη αλληλουχία που έχει κλωνοποιηθεί. 

*Αναφέρονται μόνο τα διαφορετικά προϊόντα που επιτρέπουν τη διάκριση 
των πλασμιδίων και όχι όλα τα προϊόντα. 
 
 

 
ΠΛΑΣΜΙΔΙΟ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 
DNA (INSERT) 

 
ENZYMO 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΈΨΗΣ 

(Bp) 
phRL-TK-BstEII–Luc 
 

- NspI 3.116 
(3.116 άκοπο) 

 hcmv-mir-UL22A 
(precursor) 

NspI 2.704 
   476 
(3.180 άκοπο) 

 - BseLI (BsiYI) 2.165* 
(3.180 άκοπο) 

 hcmv-miR-UL22A 
(mature) 

BseLI (BsiYI) 
 

1.589* 
   592* 
(3.132 άκοπο) 
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Πίνακας 3β  

Αναφέρονται τα περιοριστικά ένζυμα και τα προϊόντα πέψης των πλασμιδίων 
ανάλογα με την εισερχόμενη αλληλουχία που έχει κλωνοποιηθεί. 

*Αναφέρονται μόνο τα διαφορετικά προϊόντα που επιτρέπουν τη διάκριση 
των πλασμιδίων και όχι όλα τα προϊόντα. 
 
 

 
ΠΛΑΣΜΙΔΙΟ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 
DNA (INSERT) 

 
ENZYMO 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΈΨΗΣ 

(Bp) 
phRL-TK-BstEII - HpaII 1.343* 

(4.063 άκοπο) 
 RGL2 HpaII    776* 

   641* 
(4.137 άκοπο) 

 - EcoRI 4.063 
(4.063 άκοπο) 

 - NspI+KpnI 4.063 
(4.063 άκοπο) 

 RHOB EcoRI 2.757 
1.360 
(4.117 άκοπο) 

 RHOB NspI+KpnI 2.697 
1.408  & 12 
(4.117 άκοπο) 

 RHOB PF EcoRI 2.758 
1.361 
(4.119 άκοπο) 

 RHOB PF NspI+KpnI 2.698 
1.409 & 12 
(4.119 άκοπο) 

 RHOB BseLI (BsiYI) 1.819* 
(4.117 άκοπο) 

 RHOB PF BseLI (BsiYI) 
 

1.642*   
   179* 
(4.119 άκοπο) 

 - BstEII 4.052 
     11 
(4.063 άκοπο) 

 RHOB UTR BstEII 4.052 
   695 
(4.747 άκοπο) 

 - BamHI 4.063 
(4.063 άκοπο) 

 RHOB UTR BamHI 3.902 
   845 
(4.747 άκοπο) 
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Εικόνα 6 
 

Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του RNA από την πηκτή 
αγαρόζης στη μεμβράνη νιτροκυτταρίνης περιλάμβανε από κάτω προς τα πάνω: 
δοχείο με 10x SSC , γυάλινη επιφάνεια στερεωμένη πάνω στο δοχείο και πάνω της 
διαδοχικά χαρτί Whatman με εμβυθισμένα τα δύο άκρα στο 10x SSC και 
εμποτισμένο με 10x SSC, πηκτή αγαρόζης με τα πηγάδια προς τα πάνω, μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης εμποτισμένη με 2x SSC, 3 κομμάτια χαρτί Whatman επίσης 
εμποτισμένα με 2x SSC,  χαρτί, γυάλινη επιφάνεια και τέλος βάρος ομοιόμορφα 
κατανεμημένο. 
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4. ΥΛΙΚΑ 

 
4.1 Όργανα/ Συσκευές 
Επωαστικός κλίβανος κυττάρων NAPCO 
Επωαστικός κλίβανος βακτηρίων Stuart 
Ζυγαριά Adam Equipment 
Θάλαμος για κυτταροκαλλιέργειες 
Microflow Biological safety cabinet Anti-Sel 
Θάλαμος για PCR 
PCR Cabinet ESCO  
Θερμαινόμενη πλάκα BioLine 
Θερμοκυκλοποιητής PTC-100TM, PTC-200TM, MJ Research 
Kύλινδρος υβριδοποίησης γυάλινος 
Λουμινόμετρο 
Μαγνητικός αναδευτήρας Stuart Scientific  
Μετρητής Geiger 
Μικροσκόπιο Ανάστροφο Leica DMIRE2 
Μικροσκόπιο ορατού φωτός Olympus 
Πεχάμετρο Orion 410+ Thermo Electron Corporation 
Πλάκα αιματοκυτταρόμετρου Neubauer   
Πιπέτες Nichipet EX 
 Transferpett BRAND  
 BioPette Labnet 
 Fastpette Labnet 
Πρόγραμμα λήψης ψηφιακής εικόνας Leica IM50 
Σσκευή Blotting transfer chamber Transphor, European Molecular Biology 

Laboratories, Germany 
Συσκευή ηλεκτροφόρησης  Gibco BRL, Horizon 11.14, Life Technologies 
Συσκευή ηλεκτροφόρησης 
PAA gel-electrophoresis set        ρωμαίος, Greece 
Συσκευή μικροκυμάτων Goldstar 
Συσκευυή τροφοδοσίας 
Power supply      ECPS 3000/150 Pharmacia Fine Chemicals, 

Sweden  
Συσκευή (θάλαμος) υβριδοποίησης 
(Hybridisation oven)             Model 1004, SHEL LAB, USA 
Συσκευή UV-crosslinking 
(UV-Crosslinker) UV Stratalinker 1800, Stratagene, USA 
Συσκευή φωτογράφησης πηκτής  AlphaImagerTM, Alpha Inotech 
αγαρόζης  
Υδατόλουτρο Bioline 
Φασματοφωτόμετρο NanoDrop ND-1000 
Φυγόκεντρος Universal 32 R Hettich Zentrifugen 
 MIKRO 12-24 Hettich Zentrifugen 
 Spectrafuge 24D Labnet 
Ψηφιακή κάμερα ανάστροφου  Leica DFC300 FX 
μικροσκοπίου  
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4.2 Αναλώσιμα 
Γάντια D-LATEX 
Καλυπτρίδες (coverslips) VWR International 
Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης PIERCE 
Μεμβράνη νάυλον 
Nylon transfer membrane NytranN, Schleicher & Schuell, USA 
Περιέκτες προπυλενίου 50 ml (falcon) SARSTEDT  
Περιέκτες προπυλενίου 15 ml (falcon) SARSTEDT 
Πλακίδια μικροσκοπίου Menzel-Glaser 
Ρύγχη για πιπέτες SARSTEDT, GILSON 
Στείρες πλάκες 6/12/24 θέσεων nunc 
Σωλήνες Eppendorf 1,5 ml SARSTEDT  
Σωλήνες 2 ml BRAND 
Σωλήνες 0,5 ml Simport 
Σωλήνες 5 ml, 10 ml SARSTEDT 
Σωλήνες θερμοανθεκτικοί 1 ml nunc 
(Cryo tubes)  
Τρυβλία Petri 10 cm SARSTEDT 
Φιλμ αυτοραδιογραφίας Fuji 
Φλάσκες μικρές/ μεσαίες  nunc 
Χαρτί στυπώματος Whatman 3MM, Schleicher & Schuell,USA 
 
 
4.3 Χημικές Ουσίες 
Acrylamide (Ακρυλαμίδιο) Research Organics/ Merck, Germany 
Agar (Άγαρ)  Invitrogen 
Agarose (Αγαρόζη)  Lonza 
Agarose (Αγαρόζη υγρή) 
APS   MERCK/Sigma Aldrich,Germany 
(Ammonium Persulphate, 
Υπερθειϊκό Αμμώνιο)   
Boric Acid (Βορικό οξύ) 
Bromophenol Blue Sigma 
BSA (Bovine serum Albumin, Αλβουμίνη) New England Biolabs 
Chloroform (Χλωροφόρμιο)  Scharlau 
DMSO (Διμέθυλο-σουλφοξείδιο)  Sigma 
EDTA (Αιθυλο-διαμινο-τετραοξικό οξύ)   PIERCE 
Ethanol (Αιθανόλη)   Merck  
Ethidium bromide (Βρωμιούχο αιθίδιο) Research Organics 
Formaldehyde (Φορμαλδεϋδη) Scharlau 
Formamide (Φορμαμίδιο) GIBCOBRL 
Glycerol (Γλυκερόλη)   Merck  
Isopropanol (Ισοπροπανόλη)   Scharlau   
N, N’-methylenebisacrylamide  Merck, Germany 
MOPS 
Orange G 
PBS (Phospate buffered saline)  Sigma 
Phenol (Φαινόλη) Ambion 
TransPEI   Eurogentec  
Triton X-100  Sigma  
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SDS (Sodium Dodecyl Sulphate) PIERCE  
Sucrose (Σουκρόζη) Research Organics 
TE 
TEMED  Sigma/ Merck, Germany 
TRI Reagent Ambion 
Tris base PIERCE   
Tris HCl Scharlau 
Urea (Ουρία) Sigma 
MgCl2 
Na- Acetate 
ΝaCl Sigma 
 
4.4 Αντιβιοτικά 
Αμπικιλλίνη Sigma 
Πενικιλλίνη- Στρεπτομυκίνη (500x) Roche 
(Πενικιλλίνη 50.000 U/ml, Στρεπτομυκίνη 50 mg/ml)   
 
4.5 Θρεπτικά μέσα 
Κύτταρα:  
DMEM High Glucose w/ L-Glutamine biosera 
w/ Sodium Pyruvate  
Εμπλουτισμένο με 10% FBS και 1 ml Πενικιλλίνη- Στρεπτομυκίνη 
 
Ορός εμβρύου μόσχου biosera 
(FBS, Fetal Bovine Serum, New born Calf serum)    
 
Βακτήρια:  
LB Broth Base  Invitrogen 
SOC Invitrogen 
 
 
4.6 Ένζυμα 
Ένζυμο αποφωσφορυλίωσης CIAP Invitrogen  
Λυσοζύμη Sigma 
Ριβονουκλεάση A (E coli RNase A) Invitrogen 
Περιοριστικά ένζυμα  New England Biolabs 
Πολυμεράση Klenow New England Biolabs 
Πολυμεράση (Phusion High-Fidelity Finnzymes  
DNA Polymerase) 
Πολυνουκλεοτιδική κινάση T4 PNK  
Πρωτεϊνάση Κ Promega 
Τ4 DNA Λιγάση  New England Biolabs 
Τρυψίνη (Trypsin/EDTA)  biosera 
 
 
4.7 Αντισώματα/ Χρωστικές (Ανοσοφθορισμός) 
ΙΕ1, ΙΕ2, UL44 
RHOB SC-180  Santa Cruz 
Myc tag 
Cy3, Alexa, DAPI 
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4.8 Βακτηριακά κύτταρα 
Dh5a Invitrogen 
 
 
4.9 Δείκτες Ζωνών 
GeneRuler™ 1kb DNA Ladder   MBI Fermentas 
RNA ladder 
 
 
4.10 Νουκλεοτίδια/ Ολιγονουκλεοτίδια  
[γ-32P]ATP , [γ-32P]CTP Perkin Elmer, USA 
GTP, TTP 
dNTPs 
Ολιγονουκλεοτίδια (inserts, εκκινητές) VBC genomics 
 
 
4.11 Κιτ 
Dual-luciferase Reporter Assay System  Promega 
Gel extraction kit  QIAGEN  
Κιτ ανοσοφθορισμού   LIGHT DIAGNOSTICS  
Midi-prep kit  QIAGEN 
 
 
4.12 Διαλύματα 
 
Northern blot 
Διάλυμα ηλεκτροφόρησης – 1 λίτρο: 
100 ml 10x MOPS διάλυμα 
160 ml φορμαλδεϋδη (formaldehyde) 
740 ml νερό 
  
Διάλυμα για την ανάμειξη του RNA προς ηλεκτροφόρηση (RNA loading buffer): 
1x MOPS διάλυμα 
50% φορμαμίδιο (Formamide deiodinized) 
8 % φορμαλδεϋδη (formaldehyde) 
Χρωστική bromophenol blue 
Νερό, Φύλαξη -80°C. 
 
Διάλυμα 10x MOPS (1 λίτρο): 
41,8  gr MOPS 
4,1  gr CH3COONa 
3,36 gr EDTA 
Ρύθμιση pH στο 7 με ΝaOH 
Φύλαξη 4°C, σκοτάδι. 
 
Διάλυμα SSC – 20 x (1 λίτρο): 
175,3 g NaCl 
88,2 g sodium citrate 
Προσθήκη νερού μέχρι τα  800 ml, ρύθμιση pH στο  7,0 με HCl, προσθήκη νερού 
μέχρι το 1 λίτρο και αποστείρωση. 
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Διαλύματα πλύσης (Wash): 
Ι:    2x SSC, 0,1% SDS 
ΙI:  1x SSC, 0,1% SDS 
ΙII: 0,5x SSC, 0,1% SDS. 
 
Διάλυμα υβριδοποίησης/ προϋβριδοποίησης (Διάλυμα Church): 
 1 % BSA 
1 mM EDTA 
0,5 M NaH2PO4 pH 7,2 
7 % SDS 
 Sterile filtrate 
 
Διάλυμα  SSC – 20 x 
Για 1 lt 
175,3 g NaCl 
88,2 g sodium citrate 
H2O ως τα 800 ml 
Ρύθμιση pH 7,0 με HCl 
Προσθήκη H2O ως το 1 λίτρο 
Αποστείρωση 
 
Διάλυμα TBE  
800 ml H20 
54 gr Tris Base 
27,5 gr Boric Acid 
(Προαιρετικά, ρύθμιση του pH στο 8) 
3,72 gr EDTA (disodium salt, dilydrate) 
Προσθήκη Η2Ο μέχρι το 1 lt. 
 
Για την εκχύλιση DNA: 
Διάλυμα REAGENT B 
Για 200 ml 
400 mM Tris ( 9,692 gr Tris Base ή  12,608 gr Tris-HCL) 
  60 mM EDTA (4,466 gr) 
150 mM NaCl (1,754 gr) 
 Ρύθμιση του pH στο 8 με ΝaOH (Tris-HCL) / HCl (Tris Base) 
Αποστείρωση 
Προσθήκη 1% (w/v) SDS στο τελικό διάλυμα (2 gr). 

Για την εκχύλιση πλασμιδίων: 
Διάλυμα STET (για 500 ml) 
8% Sucrose (40 gr) 
5% Triton X-100 (25 ml) 
50mM EDTA pH=8 (125ml) 
50mM Tris-HCl pH=8 (12.5ml) 
Νερό 
Λυσοζύμη: 10mg/1ml STET 
 
Για τη διαμόλυνση κυττάρων: 
150 mM NaCl, αποστείρωση 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

5.1 Ιϊκός παράγοντας φαίνεται να διαμεσολαβεί την πτώση της 

ενεργότητας της λουσιφεράσης του πλασμιδίου RHOB B.S, ενώ δεν 

παρατηρείται πτώση στην περίπτωση του πλασμιδίου RGL2 B.S. 

 
Τα πλασμίδια-στόχοι συνοψίζονται στον Πίνακα 1 (σελ. 76). Κύτταρα HFF 

μολύνθηκαν με τον ιό HCMV AD 169 και διαμολύνθηκαν με 500 ng από το 

υποδεικνυόμενο πλασμίδιο-στόχο και 200 ng από το πλασμίδιο ελέγχου 

αποτελεσματικότητας της διαμόλυνσης p21FFL (Διάγραμμα 1Α, σελ. 77). Επίσης, 

κύτταρα HFF διαμολύνθηκαν με 500 ng από το υποδεικνυόμενο πλασμίδιο-στόχο και 

200 ng από το πλασμίδιο ελέγχου αποτελεσματικότητας της διαμόλυνσης p21FFL, 

χωρίς να έχει προηγηθεί ιϊκή μόλυνση (Διάγραμμα 1Β, σελ. 77). Παρατηρήθηκε 

σημαντική μείωση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης στην περίπτωση του 

πλασμιδίου RHOB B.S. μόνο στους μολυσμένους ινοβλάστες. Συνεπώς, κάποιος 

ιϊκός παράγοντας διαμεσολαβεί αυτό το φαινόμενο. Απαιτούνται πρόσθετα 

πειράματα για να διερευνηθεί αν ο παράγοντας αυτός είναι το hcmv-miR-UL22A. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να δημιουργηθούν πλασμίδια RHOB B.S. που να φέρουν 

μεταλλάξεις σε θέσεις οι οποίες διαμεσολαβούν την αλληλεπίδραση του 

συγκεκριμένου στόχου με το hcmv-miR-UL22A, καθώς και να αναπαραχθούν τα 

αποτελέσματα στην περίπτωση της υπερέκφρασης του hcmv-miR-UL22A από 

κατάλληλο φορέα.  

Παρατηρήθηκε επίσης, σημαντική μείωση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης του 

πλασμιδίου “3’ UTR” στους μολυσμένους ινοβλάστες. Είναι αναγκαίο να 

δημιουργηθούν πλασμίδια “3’ UTR” που να φέρουν μεταλλάξεις στην περιοχή της 

αλληλεπίδρασης με το hcmv-miR-UL22A, προκειμένου να ελεγχθεί ότι ο ιϊκός 

παράγοντας που προκαλεί ή συμβάλει στη μείωση της ενεργότητα της λουσιφεράσης 

είναι το  hcmv-miR-UL22A. Το πλασμίδιο “3’ UTR” δημιουργήθηκε προκειμένου να 

ελεγχθεί ότι η αλληλουχία των 19 βάσεων που εξετάζεται ως πιθανός στόχος του 

hcmv-miR-UL22A είναι δυνατόν να συμμετάσχει στην εν λόγω αλληλεπίδραση και 

στη φυσική της θέση. Δηλαδή, το πλασμίδιο αυτό σχεδιάστηκε προκειμένου να 

ελεγχθεί ότι ενεργειακά και από άποψη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με το 
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μετάγραφο της RHOB, η αλληλεπίδραση hcmv-miR-UL22A και μεταγράφου RHOB 

είναι επιτρεπτή.  

Το πλασμίδιο Perfect Match (P. Match) σχεδιάστηκε να περιέχει ως στόχο την 

πλήρως συμπληρωματική αλληλουχία του hcmv-miR-UL22A, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί ως θετική παράμετρος ελέγχου στα πειράματα. Στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν αναφορές για τη χρήση τέτοιου τύπου στόχων, προκειμένου να διερευνηθεί 

η βιολογική δράση και δραστικότητα miRNAs (Doench et al. 2003, Zeng et al 2002, 

Zeng et al 2003, Gottwein et al 2006, Koscianska et al 2007)  

 

Στην περίπτωση του πλασμιδίου RGL2 B.S. δεν παρατηρήθηκε σημαντική πτώση 

στην ενεργότητα της λουσιφεράσης, δεδομένου ότι σε τέτοιου είδους πειράματα 

αξιολογείται πτώση 30-50% στην ενεργότητα της λουσιφεράσης. Θα πρέπει όμως να 

μελετηθεί το ενδεχόμενο της αλληλεπίδρασης του συγκεκριμένου στόχου με το 

hcmv-miR-UL22A* και στην περίπτωση της υπερέκφρασης του εν λόγω miRNA, 

καθώς τα επίπεδά του μετά από μόλυνση από τον ιό HCMV ενδέχεται να είναι 

ανεπαρκή για να προκαλέσουν πτώση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης (Gottwein 

et al., 2006). 

Η δομή της εισερχόμενης αλληλουχίας στην περίπτωση των πλασμιδίων RHOB B.S. 

και Perfect Match παρουσιάζει πλεονεκτήματα, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. Η 

ύπαρξη εις διπλούν της θέσης  πρόσδεσης για το miRNA με ενδιάμεση αλληλουχία 

20 βάσεων, έχει ως αποτέλεσμα η επίδραση που διαμεσολαβείται από κάθε θέση 

πρόσδεσης να συμβάλει συνεργιστικά στην πτώση της ενεργότητας της 

λουσιφεράσης (Grimson et al., 2007). Συνεπώς, το φαινόμενο ενισχύεται και είναι πιο 

εύκολο να παρατηρηθεί. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η επίδραση των 

γειτονικών περιοχών της θέσης πρόσδεσης του miRNA στην αλληλεπίδραση στόχου- 

miRNA, κλωνοποιήθηκαν 688 βάσεις που εμπεριείχαν τη θέση-στόχο του hcmv-miR-

UL22A. Λόγω της διαφοράς μεγέθους του πλασμιδίου χωρίς στόχο (empty vector) 

και του πλασμιδίου “3’ UTR”, χρησιμοποιήθηκαν 10-15% περισσότερα ng από το 

δεύτερο. Λόγω του μεγέθους της εισερχόμενης αλληλουχίας του πλασμιδίου  “3’ 

UTR” είναι μάλλον βέβαιο ότι η μείωση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης 

προκαλείται και από κυτταρικά miRNAs.   

Αυτό διαφαίνεται και από τα πειράματα σε κύτταρα HeLa και HEK 293T. Τα 

κύτταρα αυτά διαμολύνθηκαν με 500 ng από το υποδεικνυόμενο πλασμίδιο-στόχο και 

200 ng από το πλασμίδιο ελέγχου αποτελεσματικότητας της διαμόλυνσης p21FFL 
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(Διάγραμμα 2, σελ. 77). Η διαμόλυνση πραγματοποιήθηκε συγχρόνως στα κύτταρα 

HeLa, HEK 293T (Διάγραμμα 2) και στους μολυσμένους ινοβλάστες (Διάγραμμα 1). 

Τα κύτταρα HeLa και HEK 293T δε μολύνονται από τον ιό HCMV και μελετήθηκαν 

προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση των κυτταρικών miRNAs στα πλασμίδια- 

στόχους, δεδομένου ότι στα κύτταρα αυτά η αποτελεσματικότητα της διαμόλυνσης 

είναι τέτοια, ώστε τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα. Επίσης, ξεκάθαρα αποτελέσματα 

προέκυψαν από τους μολυσμένους με τον ιό HCMV AD 169 ινοβλάστες, ενώ στην 

περίπτωση των μη μολυσμένων ινοβλαστών απαιτείται ίσως περεταίρω βελτίωση της 

μεθόδου και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με επιπλέον επαναλήψεις σε 

ινοβλάστες. Κυρίως, όμως, απαιτείται η δημιουργία μεταλλαγμένων πλασμιδίων- 

στόχων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Τόσο στα κύτταρα HeLa (2Α), όσο και στα κύτταρα HEK 293T (2Β) παρατηρήθηκε 

μείωση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης στην περίπτωση του πλασμιδίου RHOB 

B.S., ενώ στην περίπτωση του πλασμιδίου “3’ UTR” παρατηρήθηκε μεν σημαντική 

μείωση, αλλά σαφώς μικρότερη σε σχέση με τους μολυσμένους ινοβλάστες (1Α). 

Στην περίπτωση του πλασμιδίου Perfect match, παρατηρήθηκε πτώση στην 

ενεργότητα της λουσιφεράσης μόνο στα κύτταρα HeLa (2A), γεγονός που αποτελεί 

παράδειγμα της διαφορετικής έκφρασης miRNAs μεταξύ των κυττάρων. Και στην 

περίπτωση αυτή, η μείωση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης δεν ήταν τόσο έντονη 

όσο στην περίπτωση των μολυσμένων ινοβλαστών (1Α). 

Λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα σε ng των πλασμιδίων στόχων που 

χρησιμοποιήθηκαν συνολικά στα πειράματα, διαφαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

ποσότητα του πλασμιδίου στόχου τόσο μικρότερη είναι η πτώση στην ενεργότητα της 

λουσιφεράσης που παρατηρείται. Συγκεκριμένα, αυτό είναι προφανές στην 

περίπτωση του πλασμιδίου Perfect match (2A σελ. 77, 3A σελ. 78).  Όταν 

χρησιμοποιήθηκαν 500 ng, παρατηρήθηκε  πτώση 30,5% (2Α), ενώ όταν 

χρησιμοποιήθηκαν 100 ng, παρατηρήθηκε πτώση 68% (3Α, δεύτερη στήλη). Από 

τεχνικής πλευράς οι ποσότητες των πλασμιδίων που κωδικοποιούν τη renilla και τη 

firefly λουσιφεράση έδωσαν άριστες (πολύ υψηλές) τιμές RLU στους μολυσμένους 

ινοβλάστες, δεδομένου ότι οι ινοβλάστες είναι από τις κυτταρικές σειρές που πολύ 

δύσκολα διαμολύνονται. Ίσως, όμως αν χρησιμοποιούταν λιγότερα ng από τα 

πλασμίδια στόχους, η πτώση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης να ήταν ακόμη πιο 

έντονη. Το κατά πόσο αυτός ο τεχνικός παράγοντας, σε συνδυασμό και με τα χαμηλά 

επίπεδα έκφρασης του hcmv-miR-UL22A* ευθύνονται για το ότι δεν παρατηρήθηκε 
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πτώση στα επίπεδα της λουσιφεράσης στο πλασμίδο RGL2 B.S., παραμένει προς 

διερεύνηση. Επίση, ο σχεδιασμός της εισερχόμενης αλληλουχίας του πλασμιδίου 

RGL2 B.S. με τριπλή επανάληψη της θέσης στόχου, μάλλον δεν πλεονεκτεί ιδιαίτερα 

σε σχέση με διπλή επανάληψη του στόχου (Gottwein et al., 2006). Η σύντομη 

ενδιάμεση αλληλουχία (5 βάσεις) μεταξύ των επιμέρους στόχων στο πλασμίδιο 

RGL2 B.S. βάσει νεότερων δεδομένων θα ήταν προτιμότερο να είναι μεταξύ 8 και 40 

βάσεων (Grimson et al., 2007). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση αλληλουχία 

μπορεί να στοχευθεί από κυτταρικά ή ιϊκά miRNAs και αυτό να δώσει μια 

λανθασμένη πρώτη εντύπωση, οι μεγάλου μήκους ενδιάμεσες αλληλουχίες μάλλον 

δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Βέβαια, η δημιουργία μεταλλάξεων στο στόχο μπορεί 

να δείξει ποια περιοχή του στόχου ευθύνεται για την πτώση στην ενεργότητα της 

λουσιφεράσης.  

Το γεγονός ότι η διαμόλυνση ήταν σαφώς επιτυχέστερη στους μολυσμένους 

ινοβλάστες σε σχέση με τους μη μολυσμένους (βάσει των μετρήσεων της 

ενεργότητας της λουσιφεράσης σε μονάδες RLU), θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι 

ο ιός HCMV παράγει πρωτεΐνες που επάγουν τους υποκινητές των πλασμιδίων. 

Δεδομένου ότι η σύγκριση δε γίνεται άμεσα μεταξύ μολυσμένων και μη μολυσμένων 

κυττάρων, αλλά με το πλασμίδιο χωρίς στόχο (empty vector), ένας τέτοιος 

παράγοντας δεν επηρεάζει το συμπέρασμα που έχει εξαχθεί. 

Ένα μήνυμα RNA είναι δυνατόν να ρυθμίζεται από πολλά miRNAs, η επίδραση των 

οποίων μπορεί να είναι είτε αθροιστική είτε και συνεργιστική, ανάλογα με την 

απόσταση των θέσων στο αγγελιοφόρο RNA, στις οποίες προσδένονται τα miRNAs 

(Grimson et al 2007). Το κατά πόσο ιϊκά miRNAs αλληλεπιδρούν με θέσεις που 

γειτνιάζουν με θέσεις που στοχεύονται από κυτταρικά miRNAs δεν έχει διερευνηθεί. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, που θα μπορούσε να είναι είτε αποτέλεσμα εξελικτικών 

διεργασιών, είτε τυχαίο γεγονός, είναι πιθανό ιϊκά miRNAs να δράσουν συνεργιστικά 

με κυτταρικά miRNAs και να δημιουργήσουν ένα φαινότυπο στο κύτταρο που τα 

κυτταρικά miRNAs μόνα τους δεν ήταν αρκετά για να προκαλέσουν και ενδεχομένως 

και τα ιϊκά miRNAs μόνα τους να μην προκαλούσαν. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα 

κυτταρικά miRNAs παρουσιάζουν ιστοειδικότητα στην έκφρασή τους, το μέγεθος της 

επίδρασης ενός ιϊκού miRNA σε ένα κύτταρο μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με 

τον ιστό τον οποίο μολύνει ο ιός.  

Οι υποθέσεις αυτές είναι προς διερεύνηση, όμως αναδεικνύουν ένα πιθανό 

πλεονεκτήματα της στρατηγικής της κλωνοποίησης στο 3’ άκρο του γονιδίου της 
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λουσιφεράσης τμήματος DNA που φέρει διπλή ή τριπλή επανάληψη του στόχου προς 

αξιολόγηση. Αυτή η στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, 

ίσως προσομοιάζει περισσότερο σε κάποιες πτυχές της πραγματικότητας και 

συγκεκριμένα στο ότι ένα μετάγραφο είναι πιθανό να στοχεύεται από πολλαπλά 

miRNAs και μάλιστα οι θέσεις στις οποίες προσδένονται τα miRNAs είναι δυνατόν 

να γειτνιάζουν.   

Επίσης, το γεγονός ότι ο εντελώς συμπληρωματικός στόχος για το hcmv-miR-UL22A 

στοχεύεται και από κάποιο ενδογενές miRNA δείχνει ότι το ιϊκό αυτό miRNA ίσως 

έχει και άλλους κοινούς στόχους με το συγκεκριμένο κυτταρικό miRNA και μάλιστα 

πραγματικούς κυτταρικούς στόχους με φυσική σημασία για το κύτταρο. Το 

φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί για το miRNA  του KSHV, KSHV-miR-K12-11 και 

το κυτταρικό hsa-miR-155 (Skalsky et al 2007). 

  

 

5.2 Έλεγχος της έκφρασης των hcmv-miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A* από 

τα πλασμίδια phRL-TK-BstΕII–Luc-mirUL22A (precursor) και phRL-TK-

BstΕII–Luc-miRUL22A (mature) 

Α. Με πειράματα μέτρησης ενεργότητας της λουσιφεράσης 

 

Τα πλασμίδια που χρησιμοποιήθηκαν για την έκφραση και τον έλεγχο την έκφρασης 

των hcmv-miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A* συνοψίζονται στους Πίνακες 1 και 2 

(σελ. 76). Προκειμένου να ελεγχθεί αν το πλασμίδιο mature παράγει το hcmv-miR-

UL22A, κύτταρα HeLa διαμολύνθηκαν με το mature πλασμίδιο και με το πλασμίδιο 

Perfect match, το οποίο περιέχει ως στόχο στο 3’ άκρο του γονιδίου της 

λουσιφεράσης την πλήρως συμπληρωματική αλληλουχία του hcmv-miR-UL22A εις 

διπλούν, όπως περιγράφεται στο τμήμα «Μέθοδοι» και στον Πίνακα 1 (σελ. 76). 

Αυτή η προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της λειτουργικότητας των 

miRNAs, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως όλοι οι τέτοιου είδους στόχοι δεν 

εκδηλώνουν πτώση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης παρουσία των αντίστοιχων 

miRNAs (Gottwein et al., 2006).   

Συγκεκριμένα, κύτταρα HeLa διαμολύνθηκαν με 100- 600 ng από το mature miRNA 

πλασμίδιο ή 100 ng από το πλασμίδιο phRL-TK-BstΕII–Luc (control vector) και 100 

ng από το πλασμίδιο Perfect match ή το πλασμίδιο χωρίς στόχο και 100 ng από το 

πλασμίδιο p21FFL. Ο στόχος Perfect match παρουσιάζει πολύ σημαντική πτώση στην 
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ενεργότητα της λουσιφεράσης τόσο παρουσία του mature πλασμιδίου όσο και 

παρουσία του αντίστοιχου πλασμιδίου που δεν περιέχει το hcmv-miR-UL22A 

(control vector). Συνεπώς, υπάρχουν ενδογενή miRNAs στα κύτταρα HeLa, τα οποία 

στοχεύουν το πλασμίδιο Perfect match. Αυξανόμενες ποσότητες του πλασμιδίου 

mature δεν ενίσχυσαν την επίδραση των κυτταρικών miRNAs στον εν λόγω στόχο 

(Διάγραμμα 3Α, σελ. 78), όπως θα αναμενόταν, εάν το πλασμίδιο mature εξέφραζε 

επιτυχώς το hcmv-miR-UL22A. 

Επίσης, 100 ή 300 ή 600 ng από το πλασμίδιο mature και 100 ng από το στόχο RHOB 

B.S. ή από το πλασμίδιο χωρίς στόχο και 100 ng από το πλασμίδιο p21FFL, 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόλυνση κυττάρων HeLa (Διάγραμμα 3Β, σελ. 77). Δεν 

παρατηρήθηκε πτώση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης.  

Προκειμένου να γίνει μια πρώτη προσέγγιση του κατά πόσο το πλασμίδιο precursor 

παράγει τα hcmv-miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A*, πραγματοποιήθηκε 

διαμόλυνση κυττάρων Hela με 300 ng από το πλασμίδιο precursor και 100 ng από το 

πλασμίδιο RHOB B.S. ή από το RGL2 B.S. ή από το Perfect match ή από το 

πλασμίδιο χωρίς στόχο, και 100 ng από το πλασμίδιο p21FFL (Διάγραμμα 3Γ, σελ. 

77). Παρατηρήθηκε μείωση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης στην περίπτωση των 

στόχων RGL2 B.S. και Perfect match, αλλά αποδίδεται σε κυτταρικούς παράγοντες, 

καθώς δεν παρατηρήθηκε σε άλλες κυτταρικές σειρές. 

Παρόμοια πειράματα πραγματοποιήθηκαν και σε κύτταρα HEK 293T. Συγκεκριμένα, 

100 ng από το mature ή το precursor ή το control miRNA πλασμίδιο και 100 ng από 

το στόχο Perfect match ή το πλασμίδιο χωρίς στόχο και 100 ng από το πλασμίδιο 

p21FFL χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόλυνση κυττάρων HEK 293T (Διάγραμμα 4Α, 

4Β σελ. 78). Επίσης, 600 ng από το mature miRNA πλασμίδιο, 200 ng από το 

πλασμίδιο Perfect match ή το RHOB B.S. ή το πλασμίδιο χωρίς στόχο και 100 ng από 

το πλασμίδιο p21FFL χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόλυνση κυττάρων HEK 293T 

(Διάγραμμα 4Γ, σελ.79). Επιπλέον, 800 ng από το precursor ή control miRNA 

πλασμίδιο και 200 ng από το πλασμίδιο RHOB B.S. ή το RGL2 B.S. ή το πλασμίδιο 

χωρίς στόχο και 100 ng από το πλασμίδιο p21FFL χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διαμόλυνση κυττάρων HEK 293T (Διάγραμμα 4Δ, σελ. 79). Τέλος, κύτταρα HEK 

293T διαμολύνθηκαν με 1000 ng από το mature ή precursor miRNA πλασμίδιο και 50 

ng από το πλασμίδιο Perfect match ή το RHOB B.S. και 100 ng από το πλασμίδιο 

p21FFL  (Διαγράμματα 4Ε, 4Ζ, σελ. 79). Δεν υπάρχουν ενδείξεις επιτυχούς 

έκφρασης των hcmv-miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A* από τα miRNA πλασμίδια 
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mature (phRL-TK-BstΕII–Luc-miRUL22A)  και precursor (phRL-TK-BstΕII–Luc-

mirUL22A). 

 

Β. Με small RNA Northerblot 

Προκειμένου να ελεγχθεί περεταίρω εάν τo πλασμίδιo precursor παράγει τα  hcmv-

miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A* πραγματοποιήθηκε northernblot. 

Χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής για το hcmv-miR-UL22A* και το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα ήταν να ανιχνευθεί τόσο το ώριμο hcmv-miR-UL22A* όσο και η κοινή 

πρόδρομη μορφή των δύο παραπάνω miRNAs, το hcmv-mir-UL22A.  

Κύτταρα HEK 293T διαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο precursor και κύτταρα HFF 

μολύνθηκαν με τον ιό HCMV AD 169, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως θετική 

παράμετρος ελέγχου του αποτελέσματος.  

Ανιχνεύθηκε επιτυχώς μία από τις αναμενόμενες μπάντες στα μολυσμένα HFF 

κύτταρα και από άποψη μεγέθους αυτή η μπάντα δεν αντιστοιχεί σε μπάντα από τα 

κύτταρα HEK 293T που είχαν υποστεί διαμόλυνση με το πλασμίδιο precursor. 

Απαιτείται βελτίωση της μεθόδου και περεταίρω έλεγχος, όμως το αποτέλεσμα αυτό 

καταδεικνύει ότι πιθανότατα τα miRNAs που παράγονται από το πλασμίδιο precursor 

δεν είναι τα «σωστά» προϊόντα (Εικόνα 1, σελ. 79).  

   

5.3 Το γνωστό μετάγραφο του γονιδίου RHOB μάλλον δεν περιέχει την 

αλληλουχία που πιθανώς στοχεύεται από το hcmv-miR-UL22A. 

Το μετάγραφο του γονιδίου της RHOB που έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία έχει 

μήκος 2.366 βάσεις (ENST00000272233). Θα έπρεπε να υπάρχει ένα μετάγραφο με 

μήκος τουλάχιστον 4.357 βάσεις, προκειμένου να περιέχεται σε αυτό η αλληλουχία 

που έχει προβλεφθεί  ότι ενδεχομένως στοχεύεται από το hcmv-miR-UL22A (Εικόνα 

2A, σελ.80). 

Οι 3’ αμετάφραστες περιοχές (3’ UTRs) θεωρείται ότι δεν είναι πλήρως 

χαρακτηρισμένες και τα υπολογιστικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί για την 

πρόβλεψη αλληλουχιών που πιθανώς στοχεύονται από miRNAs επεκτείνουν τις 

χαρακτηρισμένες 3’ αμετάφραστες περιοχές προς το 3’ άκρο τους ακόμη και κατά 

2.000 βάσεις (Lewis et al., 2003). Πολλά ανθρώπινα γονίδια, ίσως και το 50% των 

γονιδίων, έχουν εναλλακτικά σημεία πολυαδενυλίωσης (Iseli et al., 2002). Υπάρχουν 

παραδείγματα περιπτώσεων που η πρόβλεψη ότι ένα miRNA πιθανώς στοχεύει 

αλληλουχία που βρίσκεται στο 3’ άκρο της χαρακτηρισμένης 3’ αμετάφραστης 
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περιοχής οδήγησε στην αναγνώριση εναλλακτικών ισομορφών 3’ αμετάφραστων 

περιοχών  (Lewis et al., 2003). 

Προκειμένου να διερευνηθεί το μήκος του μεταγράφου του γονιδίου RHOB 

πραγματοποιήθηκε northernblot χρησιμοποιώντας ως ανιχνευτή το μοναδικό εξόνιο 

του γονιδίου RHOB, το οποίο απομονώθηκε από το πλασμίδιο myc-RHOB. Το 

εξόνιο αυτό έχει μήκος 591 βάσεις και παρουσιάζει πολύ μεγάλη ομολογία (80%), με 

τμήμα των γονιδίων RHOA και RHOC. Στο northernblot παρατηρήθηκαν 2 σαφείς 

μπάντες και ενδιάμεσα μια πιο αμυδρή μπάντα. Οι μπάντες αυτές λαμβάνοντας 

υπόψη την πολύ μεγάλη ομολογία του ανιχνευτή με τις αλληλουχίες των γονιδίων 

RHOA και RHOC, καθώς και τα μεγέθη των μεταγράφων RHOA, RHOB  και RHOC 

βάσει της βιβλιογραφίας, είναι πολύ πιθανό ότι αντιστοιχούν στα μετάγραφα RHOA 

(1.926 bp, NM001664) , RHOB (2.384 bp, NM 004040) και RHOC (1.415 bp, 

ΝΜ175744- 1.346 bp, ΝΜ 001042678- 1.313 bp, ΝΜ001042679) .To μετάγραφο του 

γονιδίου RHOB σε κύτταρα HEK 293T φαίνεται να έχει μικρότερο μέγεθος από αυτό 

που απαιτείται προκειμένου η αλληλουχία που έχει προβλεφθεί ότι πιθανά στοχεύεται 

από το hcmv-miR-UL22A να περιλαμβάνεται στο μετάγραφο του γονιδίου RHOB 

(Εικόνα 2Β, σελ. 80). Το εύρημα αυτό αναμένεται να επιβεβαιωθεί χρησιμοποιώντας 

ως ανιχνευτή τμήμα της περιοχής του γονιδίου RHOB που περιέχει την αλληλουχία-

πιθανό στόχο του hcmv-miR-UL22A. Επίσης, αντίστοιχα πειράματα θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν και σε άλλες κυτταρικές σειρές και κυρίως σε κυτταρικές σειρές 

που μολύνονται από τον ιό HCMV. 

 

5.4 Η μόλυνση από τον ιό HCMV προκαλεί αυξημένη περιπυρηνική εντόπιση της 

πρωτεΐνης RHOB σε κύτταρα HFF 

 Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της μόλυνσης από τον ιό HCMV στην 

κυτταρική πρωτεΐνη RHOB, κύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV σε γυάλινες 

καλυπτρίδες και στη συνέχεια έγινε χρώση της πρωτεΐνης RHOB και της ιϊκής 

πρωτεΐνης UL44. Παρατηρήθηκε ότι στα κύτταρα που εξέφραζαν στον πυρήνα τους 

την ιϊκή πρωτεΐνη UL44 και συνεπώς ήταν μολυσμένα από τον HCMV, η κυτταρική 

πρωτεΐνη RHOB παρουσίαζε αυξημένη περιπυρινική εντόπιση. Επαναλαμβάνοντας 

το πείραμα σε διάφορες χρονικές στιγμές μετά τη μόλυνση διαφαίνεται ότι το 

φαινόμενο αυτό εντείνεται καθώς εξελίσσεται η ιϊκή μόλυνση και γίνεται ιδιαίτερα 

έντονο την τρίτη μέρα μετά τη μόλυνση από τον HCMV (Εικόνα 3Α, σελ. 81). 

Επίσης, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε πολύ χαμηλό τίτλο ιϊκής μόλυνσης (ΜΟΙ) 
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(Εικόνα 3Β).  Όταν η RHOB εκφρασθεί εξωγενώς σε κύτταρα HFF, η εξωγενής 

RHOB εκδηλώνει την ίδια εντόπιση με την ενδογενή RHOB. Συγκεκριμένα, κύτταρα 

HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV και διαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο myc-RHOB, 

το οποίο εκφράζει την πρωτεΐνη RHOB συνδεδεμένη με το πεπτίδιο myc. 

Πραγματοποιήθηκε χρώση με αντισώματα έναντι του μορίου myc και έναντι της ιϊκής 

πρωτεΐνης UL44 την τρίτη ημέρα μετά τη μόλυνση (Εικόνα 3Γ). 

Ο ρόλος της πρωτεΐνης RHOB στη μόλυνση από τον HCMV παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το παραπάνω εύρημα όσο και τις πτυχές της 

δράσης της εν λόγω πρωτεΐνης που θα μπορούσαν να συσχετισθούν με την ιϊκή 

μόλυνση από τον HCMV.H πρωτεΐνη RHOB εμπλέκεται στην ενδοκυττάρια 

διακίνηση του υποδοχέα του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR). O EGFR 

έχει προταθεί ως πιθανός κυτταρικός υποδοχέας για τον HCMV (Gampel et al 1999, 

Wang et al 2003), αν και το εύρημα αυτό έχει αμφισβητηθεί (Isaacson et al 2007). 

Επιπλέον, η πρωτεΐνη RHOB θεωρείται ότι έχει ογκοκατασταλτικές ιδιότητες και 

στον HCMV αποδίδονται ογκοτροποποιητικές (oncomodulatory) ιδιότητες. Δηλαδή, 

ο HCMV θεωρείται ότι δεν προκαλεί καρκίνο, όμως η παρουσία του σε καρκινικά 

κύτταρα ενισχύει το μετασχηματισμό τους. Σε αυτό το πλαίσιο δράσης του ιού θα 

μπορούσε ίσως να ενταχθεί η επίδρασή του σε μία ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη, όπως 

η RHOB. Τέλος, η RHOB διαδραματίζει ρόλο στην αναδιοργάνωση του σκελετού 

της ακτίνης. Υπάρχει η άποψη ότι ο HCMV για να επιτύχει αποτελεσματική μόλυνση 

χρειάζεται ακέραιους μικροσωληνίσκους και διαταραγμένα μικροϊνίδια ακτίνης 

(Ogawa-Goto et al 2003, Jones et al 1986). Συνεπώς, η πρωτεΐνη RHOB θα μπορούσε 

ενδεχομένως να είναι ένας από τους παράγοντες που επιδρώντας στον κυττροσκελετό 

της ακτίνης, διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πορεία της μόλυνσης από τον HCMV. 
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5.5 Πίνακες- Διαγράμματα- Εικόνες (Αποτελέσματα- Συζήτηση) 

 

 

Πίνακας 1: 

Συνοψίζονται τα πλασμίδια-φορείς των στόχων που αναφέρονται στα 

Διαγράμματα 1- 4 (σελ. 77- 79). 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 
 hcmv-miR-UL22A 

Εισερχόμενη αλληλουχία (insert) στο 3’ άκρο του 
γονιδίου της λουσιφεράσης στο φορέα 
 phRL-TK-BstΕII 

RHOB B.S.  Διπλή επανάληψη της δυνητικής θέση πρόσδεσης 
του hcmv-miR-UL22A στο μετάγραφο RHOB 

“3’ UTR” 688 ζεύγη βάσεων από την εναλλακτική ισομορφή 
του μεταγράφου RHOB που περιέχουν την 
αλληλουχία-στόχο του  hcmv-miR-UL22A  

P. MATCH Διπλή επανάληψη αλληλουχίας πλήρως 
συμπληρωματικής προς το hcmv-miR-UL22A 

ΠΙΘΑΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ 
 hcmv-miR-UL22A* 

 

RGL2 B.S. Τριπλή επανάληψη της δυνητικής θέσης πρόσδεσης 
του hcmv-miR-UL22A* στο μετάγραφο RGL2 

 
 
 
Πίνακας 2: 
 
Συνοψίζονται τα πλασμίδια που χρησιμοποιήθηκαν για την έκφραση/ τον έλεγχο της 
έκφρασης των hcmv-miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A*.  
 
 
ΠΛΑΣΜΙΔΙΟ MiRNAS ΠΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΚΦΡΑΖONΤΑΙ 
mature/ phRL-TK-BstΕII–Luc-
miRUL22A 

hcmv-miR-UL22A 

precursor/ phRL-TK-BstΕII–
Luc-mirUL22A 

hcmv-miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A* 

control/ phRL-TK-BstΕII–Luc - 
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Διάγραμμα 1. Κύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV AD 169 και 
διαμολύνθηκαν με το υποδεικνυόμενο πλασμίδιο-στόχο και το πλασμίδιο ελέγχου 
αποτελεσματικότητας της διαμόλυνσης p21FFL (A).Kύτταρα HFF διαμολύνθηκαν με 
το υποδεικνυόμενο πλασμίδιο-στόχο και το πλασμίδιο ελέγχου αποτελεσματικότητας 
της διαμόλυνσης p21FFL, χωρίς να έχει προηγηθεί ιϊκή μόλυνση (B). Παρατηρήθηκε 
σημαντική μείωση στην ενεργότητα της λουσιφεράσης στην περίπτωση του 
πλασμιδίου RHOB B.S. μόνο στους μολυσμένους ινοβλάστες. Αντίθετα, το 
πλασμίδιο RGL2 B.S. δεν παρουσίασε αξιόλογη πτώση στην ενεργότητα της 
λουσιφεράσης είτε παρουσία είτε απουσία του ιού. 
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Διάγραμμα 2. Κύτταρα HeLa (A) και κύτταρα HEK 293T (B) διαμολύνθηκαν με το 
υποδεικνυόμενο πλασμίδιο-στόχο και το πλασμίδιο ελέγχου αποτελεσματικότητας 
της διαμόλυνσης p21FFL, συγχρόνως με τα μολυσμένα κύτταρα HFF (1A). Το 
πλασμίδιο RHOB B.S. δεν εκδηλώνει σημαντική πτώση στην ενεργότητα της 
λουσιφεράσης, ενώ τα πλασμίδο “3’ UTR”  παρουσιάζει μείωση στην ενεργότητα της 
λουσιφεράσης (2A,2B), αλλά όχι τόσο έντονη όσο στους μολυσμένους ινοβλάστες 
(1A). Το πλασμίδο Perfect Match στοχεύεται από ενδογενή miRNAs μόνο στα 
κύτταρα HeLa, αλλά και στην περίπτωση αυτή η πτώση στην ενεργότητα της 
λουσιφεράσης είναι πιο έντονη στους μολυσμένους ινοβλάστες (1A) σε σχέση με τα 
κύτταρα HeLa (2A) 
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Διάγραμμα 3. Κύτταρα HeLa διαμολύνθηκαν με το mature, precursor ή control 
miRNA πλασμίδιο και το υποδεικνυόμενο πλασμίδιο-στόχο, συγχρόνως με το 
πλασμίδιο ελέγχου αποτελεσματικότητας της διαμόλυνσης p21FFL. Τα πλασμίδια-
στόχοι δε φαίνεται να επηρεάζονται από τα miRNA πλασμίδια. Η πτώση στην 
ενεργότητα της λουσιφεράσης στα πλασμίδια RGL2 B.S. και Perfect Match 
παρατηρείται μόνο στα κύτταρα HeLa και αποδίδεται σε κυτταρικούς παράγοντες. 
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Διάγραμμα 4. Κύτταρα HEK 293T διαμολύνθηκαν με το mature, precursor ή control 
miRNA πλασμίδιο και τα υποδεικνυόμενα πλασμίδια-στόχους, συγχρόνως με το 
πλασμίδιο ελέγχου αποτελεσματικότητας της διαμόλυνσης p21FFL. Δεν υπάρχουν 
ενδείξεις επιτυχούς έκφρασης των hcmv-miR-UL22A και hcmv-miR-UL22A* από τα 
miRNA πλασμίδια mature (phRL-TK-BstΕII–Luc-miRUL22A)  και precursor (phRL-
TK-BstΕII–Luc-mirUL22A).  
 
 
 
HFF      HEK 293T 

 
 
 
Εικόνα 1. Κύτταρα HEK 293T διαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο precursor και 
κύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV AD169. Χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής 
για το  hcmv-miR-UL22A*. Από το πλασμίδιο precursor προκύπτουν προϊόντα που 
δεν αντιστοιχούν στα «σωστά» miRNAs βάσει των μολυσμένων κυττάρων HFF. 
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A 
 

5’ UTR ΕΞΟΝΙΟ 3’ UTR 

 
 

   3’ UTR ΕΞΟΝΙΟ ΣΤΟΧΟΣ 5’ UTR  

B  
 

 

RhoB (2,4 Kb)

RhoA (1,9 Kb)

RhoC (1,4 Kb, 1,35 Kb, 1,3 Kb)

 
Εικόνα 2.  
A. Σχηματικά, τo γνωστό μετάγραφο του γονιδίου RΗΟB (2.366 βάσεις, πάνω) και 
το μετάγραφο που προϋποθέτει η πρόβλεψη (4.357 βάσεις το ελάχιστο, κάτω). 
B. To μετάγραφο του γονιδίου RHOB σε κύτταρα HEK 293T φαίνεται να έχει 
μικρότερο μέγεθος από αυτό που απαιτείται προκειμένου η αλληλουχία που έχει 
προβλεφθεί ότι πιθανά στοχεύεται από το hcmv-miR-UL22A να περιλαμβάνεται στο 
μετάγραφο του γονιδίου RHOB. Λόγω της μεγάλης ομολογίας του ανιχνευτή με τα 
μετάγραφα RHOA και RHOC είναι πολύ πιθανό ότι ανιχνεύονται τα μετάγραφα των 
γονιδίων RHOB και RΗΟC με μεγάλη ευκρίνεια και πιο αμυδρά το μετάγραφο 
RHOA.  
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3Α 
                                                                           

                  
 
RHOB, UL44 , DAPI            
 
3Β                                                                       3Γ 
       

                        
 
RHOB, UL44 , DAPI                                                   myc-RHOB (κυτταρόπλασμα) 
                                                                                       UL44 (πυρήνας), DAPI 
 
                                                              
                                                                                 
Εικόνα 3 
Κύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV AD 169 και πραγματοποιήθηκε χρώση 
για την κυτταρική πρωτεΐνη RHOB και την ιϊκή πρωτεΐνη UL44 την τρίτη ημέρα 
μετά τη μόλυνση. Η πρωτεΐνη RHOB εκδηλώνει σαφώς εντονότερη περιπυρηνική 
εντόπιση στους μολυσμένους ινοβλάστες σε σχέση με τους μη μολυσμένους (3Α). Το 
φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε ακόμη και σε πολύ χαμηλό τίτλο ιϊκής μόλυνσης (3Β) 
καθώς και όταν τα κύτταρα HFF μολύνθηκαν με τον ιό HCMV, διαμολύνθηκαν με το 
πλασμίδιο myc-RHOB και χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα για την εξωγενή, myc-RHOB 
(3C). 
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