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Η γενετική πληροφορία που είναι αποθηκευμένη
στο DNA με τη μορφή των γονιδίων μεταγράφεται σε
mRNAs και στη συνέχεια μεταφράζεται σε πρωτεΐνες,
οι οποίες πρέπει να αναλάβουν το λειτουργικό ρόλο
τους στο ενδοκυτταρικό ή εξωκυτταρικό περιβάλλον.
Η λειτουργική πρωτεΐνη αποκτά την τρισδιάστατη
δομή της μέσω αλληλεπιδράσεων των αμινοξικών κα-
ταλοίπων μεταξύ τους αλλά και με τα μόρια του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο βρίσκονται. Αφού γί-
νουν οι όποιες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, η
πρωτεΐνη οδηγείται στον προορισμό της. Στη διαδικα-
σία της τελικής πρωτεϊνικής συγκρότησης μπορεί να
συμμετέχουν και βοηθητικές πρωτεΐνες ή κυτταρικοί
μηχανισμοί, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο
λειτουργικό αποτέλεσμα. Οι πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους και οδηγούνται στο σχηματισμό ενδοκυτ-
τάριων και εξωκυττάριων υπερμοριακών δομών, όπως
των ριβοσωμάτων, των μικροσωληνίσκων, του κολλα-
γόνου κ.λπ., αλλά και των ιών και των φάγων. Υπάρ-
χουν τρεις τρόποι συγκρότησης: η απλή αυτοσυγκρό-
τηση, η υποβοηθούμενη και η κατευθυνόμενη από
προϋπάρχουσες δομές. Οι ιοί χρησιμοποιούν τους μη-
χανισμούς του κυττάρου-ξενιστή  για να πολλαπλα-
σιαστούν, ενώ η συγκρότηση του ιικού σωματιδίου,
που συμβαίνει με καταπληκτική ταχύτητα και ακρίβεια,
συνήθως καταλήγει σε λύση της πλασματικής μεμβρά-
νης και κυτταρικό θάνατο. Ο ιός του AIDS αποτελεί
ένα παράδειγμα εκπληκτικής βιολογικής λειτουργίας,
που οδηγεί σε ανεπάρκεια το ανοσοποιητικό σύστη-
μα και έχει προσβάλει 42 εκατομμύρια ανθρώπους σε
ολόκληρο τον κόσμο (στοιχεία του 2001). Τα πρωτεϊ-
νικά μολυσματικά σωμάτια (prions) ευθύνονται για
τις ασθένειες του ονομάστηκαν μεταδοτικές σπογγώ-
δεις εγκεφαλοπάθειες. Πρόκειται για πρωτεΐνες που

ένα «λάθος» στη συγκρότησή τους τις μετατρέπει σε
μολυσματικές, με τεράστια ανθεκτικότητα και ικανότη-
τα να περνούν από τα ζώα στους ανθρώπους και να
μετατρέπουν τις φυσιολογικές πρωτεΐνες σε παθολο-
γικές.

Συνεπώς, η σωστή συγκρότηση των μακρομορίων
και υπερμοριακών δομών αποτελεί αναγκαία προϋπό-
θεση για τη σωστή κυτταρική λειτουργία και φαίνεται
ότι το κύτταρο έχει αναπτύξει κατάλληλους μηχανι-
σμούς ελέγχου που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυ-
νατή δομή και λειτουργία των μακρομορίων.

11.1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ,
ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΩΝ

11.1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η τελική διαμόρφωση στο «χώρο» (δηλαδή στο
υδάτινο κυτταρικό περιβάλλον) ενός μακρομορίου
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί το τελευταίο σκα-
λοπάτι της ροής των γενετικών πληροφοριών.  Οι
πληροφορίες αυτές, αποτυπωμένες με τη χημική,
γραμμική μορφή του γενετικού κώδικα έχουν τερά-
στιο όγκο, αφού, π.χ., το μοριακό βάρος του DNΑ στο
βακτηρίδιο Ε. cοli είναι 2.800.000.000 daΙtons και
αντιστοιχεί με 4.700.000 ζευγάρια βάσεων.  Αυτές
για να γραφτούν με συμβατική μορφή σε βιβλίο θα
χρειάζονταν 3.000 σελίδες (~14 τόμους) που θα
ζύγιζαν 9 kg. Και όμως περιέχονται μόνο σε 1x10–14

gr DNΑ. (Οι βάσεις του ανθρώπινου γονιδιώματος θα
απαιτούσαν για να γραφτούν 7.000 τόμους!). Ακόμα
πιο εντυπωσιακός είναι ο ρυθμός «μετάδοσης» αυ-
τών των πληροφοριών: το φαινόμενο της αντιγρα-
φής του DNΑ αντιστοιχεί με διάβασμα 2,5 σελίδων
το δευτερόλεπτο!

ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΙΟΙ - ΦΑΓΟΙ - ΠΡΙΟΝ
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Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει στο κεφά-
λαιο αυτό είναι «πώς μπορούν οι γραμμικές αυτές
πληροφορίες της αλληλουχίας των βάσεων του DNΑ
να μετατραπούν πιστά στην τρισδιάστατη μορφή των
μορίων, μακρομορίων, υπερμοριακών συμπλεγμάτων,
ιών, φάγων και πρωτεϊνικών μολυσματικών σωματι-
δίων (prions)». Η απάντηση είναι ότι η διαδοχή των
κωδικονίων (ή με άλλα λόγια η αλληλουχία των αμι-
νοξέων σε μια πρωτεΐνη) περιέχει και την πληροφο-
ρία για την τελική διαμόρφωσή της (στερεοδιάταξη) –
η πληροφορία αυτή αξιοποιείται με θερμοδυναμικούς
μηχανισμούς που έχουν ως κινητήρια δύναμη την
αυθόρμητη τάση (σύμφωνα με τους νόμους της θερ-
μοδυναμικής) για απόκτηση της ελάχιστης ελεύθε-
ρης ενέργειας (δηλαδή της μέγιστης σταθερότητας).

Όπως έχει τεκμηριωθεί, οι πρωτεΐνες διαφέρουν
μεταξύ τους σε πολυπλοκότητα. Στην πιο απλή περί-
πτωση, αποτελούνται από μια πολυπεπτιδική αλυσίδα,
και στην πιο πολύπλοκη από δύο ή περισσότερες υπο-
μονάδες, που κάθε μία αποτελείται, με τη σειρά της,
από μία ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Έχει
επίσης αποδειχθεί ότι και η πιο πολύπλοκη στερεοδιά-
ταξη ενός μακρομορίου καθορίζεται από την πρωτο-
διάταξη των αμινοξέων σε κάθε πολυπεπτιδική αλυσί-
δα. Δεν μπορεί βέβαια να αποκλειστεί το ενδεχόμενο,
ότι με τη διαδικασία της αναδίπλωσης της πολυπεπτι-
δικής αλυσίδας μπορεί να συγκροτηθεί μια πρωτεΐνη
που δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σταθερότερη
δυνατή κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση της χαμη-
λότερης δυνατής ελεύθερης ενέργειας. Πάντως αν και
το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί για όλες τις περι-
πτώσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξέταση
του μηχανισμού οργάνωσης δομών που είναι περισσό-
τερο πολύπλοκες π.χ. ενζυμικά συμπλέγματα, ιοί, κυτ-
ταροπλασματικά ινίδια και πολύπλοκες δομές του κυτ-
ταροπλάσματος ή του εξωκυττάριου χώρου.

Η σημασία της χρησιμοποίησης από τα κύτταρα,
μικρών σε μέγεθος μορίων για να συγκροτήσουν
μεγαλύτερα λειτουργικά μακρομόρια (Πίνακας 11.1),
είναι μεγάλη γιατί:
α) με τον τρόπο αυτόν ελαττώνεται το ποσόν της

απαιτούμενης γενετικής πληροφορίας
β) η συγκρότηση και αποσυγκρότηση δεν απαιτεί κα-

τανάλωση ενέργειας αφού συμμετέχουν στις δια-
δικασίες αυτές ασθενείς (μη ομοιοπολικές) αλλη-
λεπιδράσεις (βλ. Κεφάλαιο 1)

γ) η δημιουργία λαθών κατά τη σύνθεση των συστα-
τικών μορίων μπορεί και αντισταθμίζεται αφού τα
ελαττωματικά μόρια θα αποκλειστούν, κατά τη
συγκρότησή τους σε μακρομόρια, ως θερμοδυνα-
μικά ακατάλληλα.

Πίνακας 11.1. Γενικό σχήμα συγκρότησης μακρομορίων και
υπερμοριακών συμπλεγμάτων

Δομικοί λίθοι (αμινοξέα, σάκχαρα, λιπίδια, βάσεις που-
ρίνης-πυριμιδίνης)
Βιοσύνθεση μακρομορίων (σύνθεση DΝΑ-
RΝA στον πυρήνα, λοιπών μορίων στο
κυτταρόπλασμα).

Μακρομόρια (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, DNA, RNA,
κ.λπ.)
Ανάπτυξη ασθενών δεσμών (μη ομοιο-
πολικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε δια-
φορετικά μόρια και σε διαφορετικές πε-
ριοχές του ίδιου μορίου).

Λειτουργικά μακρομόρια - Υπερμοριακά συμπλέγματα
Ένζυμα, πολυενζυμικά συστήματα, μεμβράνες, οργανίδια,
νουκλεοσώματα, χρωματίνη, ριβοσώματα, ινίδια, κολλαγόνο,
ιοί, φάγοι κ.ά. (Μερικές φορές η τελική δομή σταθεροποιεί-
ται με δευτερογενείς δεσμούς και κατανάλωση ενέργειας).

 

 

Ανάλογα με τη στερεοδιάταξη της τελικής δομής
του μορίου, μπορούν να δημιουργηθούν με αυτοσυ-
γκρότηση μονομερή, διμερή, τριμερή, τετραμερή κ.λπ.
μακρομόρια (Εικ. 11.1), π.χ. αν υπάρχουν σε ένα
μόριο περιοχές με δομική (ή χημική) συμπληρωματι-
κότητα, τότε η σύνδεση (πολυμερισμός) των μονο-
μερών μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό δακτυ-
λίου  ή έλικας ,  ή άλλης μορφής, ανάλογα με τη
σχετική θέση των δύο περιοχών (Εικ. 11.2). Τέτοιο
παράδειγμα δημιουργίας έλικας είναι τα ινίδια ακτί-
νης που σχηματίζονται από σφαιρικά μονομερή μό-
ρια (βλ. Κεφάλαιο 10).

Εκτός όμως από τη συγκρότηση υπερμοριακής
δομής από όμοιες υπομονάδες, έχει διαπιστωθεί και
η συγκρότηση δομών με ετερογενή συστατικά όπως
π.χ. είναι οι μεμβράνες (πρωτεΐνες και λιπίδια) κα-
θώς και οι ιοί και οι βακτηριοφάγοι (νουκλεϊκά οξέα
και πρωτεΐνες).

Εικ. 11.1. Σχηματισμός διμερών μορίων κατά την αυτοσυ-
γκρότηση, όταν τα μονομερή εμφανίζουν δομική (ή χημική)
συμπληρωματικότητα.
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Εικ. 11.2. Σχηματισμός έλικας ή δακτυλίου κατά την αυτο-
συγκρότηση μακρομορίων ανάλογα με τη σχετική θέση των
περιοχών δέσμευσης και δομικής συμπληρωματικότητας των
μονομερών.

ριέχεται στα μακρομόρια που φτιάχνουν το οργανω-
μένο προϊόν. Κανένα άλλο μακρομοριακό υλικό δεν
απαιτείται για τη διαδικασία της αυτοσυγκρότησης.
Ασφαλώς, όπως άλλωστε συμβαίνει σε οποιαδήποτε
διαδικασία συγκρότησης, το κυτταρικό μικροπεριβάλ-
λον, δηλαδή η συγκέντρωση αλάτων, ιόντων, pH,
παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Στην υποβοηθούμενη συγκρότηση χρειάζεται η
συμμετοχή και άλλων μορίων κατά τη διάρκεια της
πορείας συγκρότησης, όμως αυτά τα μόρια δεν συμ-
μετέχουν στην τελική δομή. Υπάρχουν π.χ. περιπτώ-
σεις στις οποίες είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενζύ-
μων για να επιδρούν στα μακρομόρια με τέτοιο
τρόπο, ώστε να τα τροποποιούν κατά τη διάρκεια
του σχηματισμού της δομής. Αυτές οι τροποποιήσεις
καλούνται «μετα-μεταφραστικές», αφού συμβαίνουν
μετά την πρωτεϊνοσύνθεση (βλ. περίπτωση συγκρό-
τησης του κολλαγόνου).

Στην κατευθυνόμενη συγκρότηση χρειάζεται μία
προϋπάρχουσα δομή για να οργανώσει τα συστατικά
που θα συγκροτήσουν μια άλλη ίδια δομή. Υπάρχουν
δύο διαφορετικές πορείες κατευθυνόμενης συγκρό-
τησης: στην πρώτη, η διαδικασία συγκρότησης ρυθ-
μίζεται από ένα καλούπι ή ένα «αρχικό τμήμα». Στη
διαδικασία αυτή λεπτομερειακές πληροφορίες μετα-
φέρονται από το ένα μακρομόριο στο άλλο. Τέτοια
περίπτωση είναι η αντιγραφή του DNA. Η δεύτερη
πορεία είναι ανάλογη με την ανάπτυξη ενός μεγά-
λου κρυστάλλου, ξεκινώντας από ένα μικρό κρύ-
σταλλο που ενεργεί ως «εναρκτής»  μιας αρχικής
διαδικασίας συγκρότησης.

35 Å
16 Å

Αίμη

HOOC

Υδρογονικός
δεσμός

NH2

Α

Β

Εικ. 11.3. Σχηματική παράσταση μο-
ρίου μυοσφαιρίνης (πρωτεΐνη με 153
αμινοξέα που δεσμεύει οξυγόνο από
την αιμοσφαιρίνη κρατώντας το στους
ιστούς για να χρησιμοποιηθεί από τα
μιτοχόνδρια). Διακρίνεται η στερεοδιά-
ταξη του μορίου (Α) (βλ. επίσης Εικ.
11.5) και η δομή της α-έλικας (Β).

Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί τρεις τύποι συ-
γκρότησης δομών:
• απλή αυτοσυγκρότηση
• υποβοηθούμενη συγκρότηση
• κατευθυνόμενη συγκρότηση

Στην απλή αυτοσυγκρότηση η μόνη πληροφορία
που χρειάζεται για το σχηματισμό της δομής εμπε-
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Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν μερικές
από τις πλέον αντιπροσωπευτικές και επαρκώς τεκ-
μηριωμένες περιπτώσεις αυτοσυγκρότησης.

11.1.2. ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Κάθε πρωτεΐνη έχει συγκεκριμένη στερεοδιάτα-
ξη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της (δομική
ή ενζυμική) (Εικ. 11.3Α). Η αναδίπλωση της πολυπε-
πτιδικής αλυσίδας για να φτιαχτεί η συγκεκριμένη
στερεοδιάταξη καθορίζεται κυρίως από την πρωτο-
διάταξη (πρωτοταγή δομή), δηλαδή την αμινοξική

αλληλουχία της, και εν συνεχεία από την ύπαρξη
περιοχών α-έλικας (Εικ. 11.3Β) ή β-πτυχωτής επιφά-
νειας (Εικ. 11.4), δηλαδή τη δευτεροταγή δομή.

Αυτές οι δομικές περιοχές έχουν δημιουργηθεί
εξαιτίας των ιδιοτήτων των πλευρικών ομάδων των
αμινοξέων που αλληλεπιδρούν σχηματίζοντας ιοντι-
κούς, υδρογονικούς και υδρόφοβους δεσμούς (βλ.
Κεφάλαιο 1), που εκδηλώνονται όταν οι υδρογοναν-
θρακικές πλευρικές ομάδες των αμινοξέων προσπα-
θούν να κρυφτούν στο εσωτερικό της δομής, δηλαδή
να μην έχουν επαφή με μόρια νερού. Η τελική στα-

Πλευρική ομάδα
αμινοξέος Άζωτο

Άνθρακας

Υδρογόνο

Οξυγόνο

Πεπτιδ. δεσμός

14 Å

Εικ. 11.4. Σχηματική παράσταση β-πτυχωτής
επιφάνειας πολυπεπτιδικής αλυσίδας πρωτεϊ-
νών.

Υδρογονικός
δεσμός

Εικ. 11.5Α. Σκελετικό μοντέλο (αριστερά) και τρισδιάστατη απεικόνιση του μορίου της μυοσφαιρίνης (δεξιά)^ διακρίνεται η
στερεοδιάταξη της πολυπεπτιδικής αλυσίδας με το μόριο της αίμης και το σίδηρο (Fe) στο κέντρο. (Χρησιμοποίηση των
ειδικών γυαλιών).
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θεροποίηση της δομής μπορεί να περιλαμβάνει τη
δημιουργία δευτερογενών δεσμών (π.χ. S-S ή άλ-
λων), ώστε η πρωτεΐνη να πάρει την τελική στερεο-
διάταξή της (τριτοταγή δομή) (Εικ. 11.5Α,Β).

Έτσι, θα περίμενε κανείς πως όταν μια πρωτεΐνη
αποδιαταχθεί με αποδιατακτικούς παράγοντες (π.χ.
απορρυπαντικό SDS) θα μπορούσε να επανέλθει στην
αρχική της στερεοδιάταξη μετά την αφαίρεση του

Εικ. 11.5Β. Τρισδιάστατη απεικόνιση του μορίου της λυσοζύμης (με 129 αμινοξέα και ικανότητα διάσπασης πολυσακχαρι-
τών). 1. Χωροπληρωτικό μοντέλο. 2. Σκελετικό μοντέλο. 3. Μοντέλο απεικόνισης δευτεροταγών δομών. 4. Χωροδιαταξικό
μοντέλο όπου διακρίνεται η «χαράδρα» στο μέσον του μορίου, που περιέχει το ενεργό κέντρο του ενζύμου. (Κατασκευή: Ι.
Κωνσταντινίδης).
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4

1

3
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παράγοντα αυτού. Αυτό πράγματι συμβαίνει για μερι-
κές πρωτεΐνες που (στην περίπτωση ενζύμων) επα-
νακτούν όλες τις ενζυμικές ιδιότητές τους. Τα πρώτα
σχετικά πειράματα έγιναν από τον Anfinsen και τους
συνεργάτες του το 1963, οι οποίοι επιδρώντας με
ουρία και μερκαπτοαιθανόλη στη ριβονουκλεάση Α,
αποδιοργάνωσαν την ενζυμική δομή, προκαλώντας
απώλεια της δευτεροταγούς και τριτοταγούς δομής.
Η μερκαπτοαιθανόλη ευθύνεται για τη διάσπαση των
δισουλφιδικών δεσμών και η ουρία για τη διάσπαση
των μη ομοιοπολικών δεσμών. Όταν οι δύο ουσίες
αφαιρούνταν από το πρωτεϊνικό περιβάλλον, η ριβο-
νουκλεάση αποκτούσε την αρχική δομή της και την
ενζυμική ενεργότητα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις
που είναι αδύνατο να ξαναφτιαχτεί η αρχική στερεο-
διάταξη και γι' αυτό πιστεύεται ότι αποφασιστικό ρόλο
παίζει το δίπλωμα του μορίου κατά την ώρα της
πρωτεϊνοσύνθεσης, δηλαδή πριν αποδεσμευτεί η πο-
λυπεπτιδική αλυσίδα από το ριβόσωμα.

Με μηχανισμούς αυτοσυγκρότησης γίνεται η συ-
γκρότηση πολυενζυμικών συστημάτων  όπως π.χ.
της πυροσταφυλικής αποκαρβοξυλάσης που περιέ-
χει 20-30 πολυπεπτιδικές αλυσίδες (τεταρτοταγή
δομή) (Εικ. 11.6). Το ένζυμο αυτό μπορεί να επανα-
συγκροτηθεί από τα συστατικά του και να σχηματι-
στεί έτσι μια δομή λειτουργικά και μορφολογικά από-
λυτα ίδια με την αρχική.

Για τις μεμβρανικές πρωτεΐνες υπάρχουν ορι-
σμένες ιδιαιτερότητες, που απορρέουν από το μεγά-
λο ενεργειακό κόστος που απαιτείται για να εισχω-
ρήσει στη λιπιδική διπλοστιβάδα ένα μακρομόριο με
πολλά φορτισμένα ή ισχυρά υδρόφιλα συστατικά.
Έτσι, έχουν εξελιχθεί μηχανισμοί ελαχιστοποίησης
του ενεργειακού κόστους όπως είναι: α) η παρου-
σία ενδιαμέσων υδρόφοβων αμινοξικών αλληλουχιών,
που θα αποτελέσουν τις διαμεβρανικές περιοχές
επαφής με τη διπλοστιβάδα των λιπιδίων, β) η δη-
μιουργία δεσμών υδρογόνου μεταξύ των πολικών
ομάδων, ιδιαίτερα στις πρωτεΐνες με δευτεροταγή
δομή α-έλικας (Εικ. 11.7) και γ) η δημιουργία δομής
β-βαρελιού, για τις πρωτεΐνες με δομή β-πτυχωτής
επιφάνειας (βλ. Εικ. 11.4, 11.7).

Παραδείγματα των δύο γνωστών δομικών μοτί-
βων αποτελούν οι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες βα-
κτηριοροδοψίνη, με δευτεροταγή δομή α-έλικας και
η πορίνη, με δευτεροταγή δομή β-πτυχωτής επιφά-
νειας (βλ. Εικ. 11.7).

Οι πρωτεΐνες που αποτελούν συστατικά των μεμ-
βρανών συντίθενται σε ριβοσώματα, που προσκολ-
λώνται στις μεμβράνες του κοκκιώδους ενδοπλα-
σματικού δικτύου σε ένα πρωτεϊνικό σύμπλεγμα, που

Εικ. 11.6. Ένα πολυενζυμικό σύμπλεγμα, η πυροσταφυλική
αφυδρογονάση, μοριακού βάρους 4-10 εκατομμύρια daltons,
που αυτοσυγκροτείται από 20-30 μόρια πυροσταφυλικής
αποκαρβοξυλάσης (Ε1), 6 μόρια διυδρολιποϊκής αφυδρογο-
νάσης (Ε3) και 60 μόρια διυδρολιποϊκής τρανσακετυλάσης
(Ε2). Α και Β. Ηλεκτρονιογραφία απομονωμένου ενζυμικού
συμπλέγματος όπως φαίνεται με αρνητική χρώση. Χ 500.000.
Γ. Μοντέλο του συμπλέγματος πυροσταφυλικής αφυδρογο-
νάσης από το Azotobacter vinelandii. Το μοντέλο βασίστηκε
σε δομές από περίθλαση ακτίνων-Χ του πυρήνα Ε2 και της
Ε3. Η τεταρτοταγής δομή βασίστηκε σε ηλεκτρονική μικρο-
σκοπία των αντίστοιχων συμπλεγμάτων από την Escheri-
chia coli. Κόκκινο: καταλυτική περιοχή της Ε2. Πράσινο:
διμερές της Ε3. Μπλε: διμερές της Ε1. Κίτρινο: περιοχή
λιποϊκού οξέος. Για απλοποίηση φαίνεται μόνο μία από τις
τρεις περιοχές λιποϊκού οξέος (από: Mattevi, A. et al. Sci-
ence 255, 1544-1550, 1992).

Γ

Α Β

δημιουργεί ένα μεμβρανικό δίαυλο, στον οποίο ει-
σχωρεί η πρωτεΐνη (βλ. Κεφάλαιο 7). Όταν ολοκλη-
ρωθεί η σύνθεση της πρωτεΐνης, το ριβόσωμα απο-
σπάται και η πρωτεΐνη αποκτά την τελική τρισδιά-
στατη δομή της (Εικ. 11.8).

Διαφορετικός είναι ο μηχανισμός για τις τοξίνες
ή τις αντιμικροβιακές πρωτεΐνες που εισχωρούν στη
λιπιδική διπλοστιβάδα. Παράδειγμα, αποτελεί η α-
αιμολυσίνη  του Staphylococcus, που αυτοσυγκρο-
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Εικ. 11.6. Δ. Συγκρότηση της πυροσταφυλι-
κής αποκαρβοξυλάσης του Pseudomonas puti-
da (E1 υπομονάδα του συμπλέγματος πυρο-
σταφυλικής αφυδρογονάσης). Αποτελεί ετε-
ροτετραμερές μόριο από 2α και 2β πολυπε-
πτιδικές αλυσίδες (από: Mattevi, A. et al. Pro-
teins 13, 336-351, 1992).

Εικ. 11.6. Ε. Δομική και λειτουργική σχέση
των διαφόρων υπομονάδων του συμπλέγ-
ματος της πυροσταφυλικής αφυδρογονά-
σης. Γύρω από τον Ε2 πυρήνα ενώνονται
οι υπομονάδες Ε1 και Ε3. Ταυτόχρονα δια-
κρίνονται οι καταλυτικές περιοχές στις διά-
φορες υπομονάδες. Στην Ε1 υπομονάδα
γίνεται η αποκαρβοξυλίωση του πυροστα-
φυλικού οξέος με τελικό σχηματισμό του
S-ακετυλολιποϊκού. Στην Ε2 υπομονάδα το
S-ακετυλολιποϊκό αντιδρά με το συνένζυ-
μο Α σχηματίζοντας ακετυλο-CoA με ταυ-
τόχρονη απελευθέρωση ανηγμένου λιποϊ-
κού οξέος που επανοξειδώνεται στην υπο-
μονάδα Ε3 ενώ παράγεται και NADH (από
Evarsson, A. et al. Nat. Struct. Biol. 6, 785-
792, 1999).
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Μεμβράνη

Δομή α-έλικας
Βακτηριοροδοψίνη

β-βαρέλι
Πορίνη

Εικ. 11.7. Διαγραμματική απεικόνιση των δύο γνωστών δο-
μικών μοτίβων διαμεμβρανικών πρωτεϊνών. Αριστερά το μό-
ριο της βακτηριοροδοψίνης με δομή α-ελίκων και δεξιά το
μόριο της πορίνης με δομή β-βαρελιού.

Μεμβρανικός
δίαυλος

Ολοκλήρωση
πρωτεϊνοσύνθεσης

Τρισδιάστατη
δομή πρωτεΐνης

Εικ. 11.8. Διαγραμματική απεικόνιση των σταδίων συγκρότησης των μεμβρανικών πρωτεϊνών, όπου η συντιθέμενη πρωτεΐνη
συνδέεται με μεμβρανικές πρωτεΐνες οι οποίες δημιουργούν ένα μεμβρανικό δίαυλο. Με την ολοκλήρωση της πρωτεϊνοσύν-
θεσης, το ριβόσωμα απομακρύνεται και η βυθισμένη στη λιπιδική διπλοστιβάδα πρωτεΐνη αποκτά την τρισδιάστατη δομή της.
(Από Borel and Simon, Cell 85:379 και Do, et al. Cell 85:369, 1996).

mRNAmRNA

τείται με φυσικοχημικές διαδικασίες και δημιουργεί
ένα μεμβρανικό δίαυλο (Εικ. 11.9).

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί το βακτηριακό
αντιβιοτικό πεπτίδιο γραμισιδίνη Α, που αποτελείται
από 15 αμινοξικά κατάλοιπα, τα οποία σχηματίζουν
μια α-έλικα. Η ενεργή διμερής μορφή του σχηματίζε-
ται αυθόρμητα με διαδικασίες αυτοσυγκρότησης. Το
διμερές δημιουργεί στη μεμβράνη ένα δίαυλο ιό-
ντων, που έχει ως συνέπεια την απώλεια ιόντων και
τον κυτταρικό θάνατο.

Γενικά, η προσέγγιση των πρωτεϊνών στη μεμ-
βράνη και η διείσδυσή τους σε αυτή ακολουθεί θερ-
μοδυναμικούς κανόνες, που σχετίζονται με την αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των πρωτεϊνών, αλλά και μετα-
ξύ της πρωτεΐνης και της λιπιδικής διπλοστιβάδας.
Πειράματα με πεπτίδια που έγιναν από τους Jocobs
και White και Popot και Engelman έδειξαν ότι μπο-

ρούμε να ξεχωρίσουμε τέσσερα θερμοδυναμικά
βήματα: α) προσέγγιση του μη διπλωμένου πεπτι-
δίου στην επιφάνεια της λιπιδικής διπλοστιβάδας
(υδρόφιλη περιοχή), β) διαμόρφωση της δευτεροτα-
γούς δομής, γ) είσοδος των δευτεροταγών δομικών
στοιχείων στην υδρόφοβη περιοχή των αλειφατικών
αλυσίδων της λιπιδικής διπλοστιβάδας της μεμβρά-
νης και δ) αλληλεπίδραση των στοιχείων της δευτε-
ροταγούς δομής (Εικ. 11.10).

11.1.3. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
– ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ (CHAPERONS)

Το 1962, ο F.M. Ritossa, που μελετούσε την ανά-
πτυξη στη Drosophila, παρατήρησε ότι σε θερμοκρα-
σία 320C, συνέβαινε ενεργοποίηση της έκφρασης
γονιδίων για την παραγωγή ειδικών πρωτεϊνών, που
ονομάστηκαν πρωτεΐνες θερμικού πλήγματος (heat-
shock proteins). Ταυτόχρονα, στα κύτταρα που βρί-
σκονται κάτω από τις συνθήκες αυτές, πολλές δια-
λυτές πρωτεΐνες ξεδιπλώνονται σχηματίζοντας συσ-
σωματώματα. Μελέτες που ακολούθησαν έδειξαν ότι
οι πρωτεΐνες θερμικού πλήγματος που παράγονται
λειτουργούν ως «μοριακοί λοστοί» για την απομά-
κρυνση των συσσωματωμάτων.

Σύμφωνα με νεότερες μελέτες οι πρωτεΐνες αυ-
τές λειτουργούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
διπλώματος των πρωτεϊνών αποτρέποντας τις ανε-
πιθύμητες μοριακές αλληλεπιδράσεις. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ο ρυθμός μετάφρασης (~4-20 αμινο-
ξέα ανά δευτερόλεπτο) είναι πολύ πιο αργός από το
χρόνο διπλώματος των πρωτεϊνών (t½ ≅1 sec). Επί-
σης, πολλές πρωτεΐνες διπλώνονται συν-μεταφρα-
στικά,  με τη σταδιακή δημιουργία δευτεροταγών
δομών. Συνήθως, απαιτούνται 50-100 αμινοξέα για
τη συγκρότηση ενός τέτοιου δομικού τμήματος (do-
main). Κάτω από αυτές τις συνθήκες για μερικά δέ-
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Ν

Ν
Ν

Μονομερές

Πεπτίδιο
διείσδυσης

Προ-πόρος

Πόρος

Μεμβράνη

Πρόσδεση Ολιγο-μερισμός Διείσδυση

Εικ. 11.9. Διαγραμματική απεικόνιση της συγκρότησης της
α-αιμολυσίνης. Μια θηλιά του μορίου συνδέεται στη μεμ-
βράνη και δημιουργεί τις συνθήκες που επιτρέπουν την
προσέγγιση και άλλων μονομερών και τη δημιουργία μιας
δομής προ-πόρου. Στη συνέχεια γίνεται διείσδυση στη μεμ-
βράνη και συγκρότηση της τελικής δομής του πόρου. (Από:
Engelman, Science 274:1850, 1996).

Εικ. 11.10. Διαγραμματική απεικόνιση των θερμοδυναμικών σταδίων, κατά τα οποία η πρωτεΐνη προσεγγίζει την υδρόφιλη
περιοχή της μεμβράνης, διπλώνεται σε α-έλικες, που διεισδύουν στην υδρόφοβη περιοχή της λιπιδικής διπλοστιβάδας. Η
αλληλεπίδραση των στοιχείων της δευτεροταγούς δομής οδηγεί στην τελική τρισδιάστατη διαμόρφωση της μεμβρανικής
πρωτεΐνης.

15 Å Υδρόφιλη περιοχή

Υδρόφοβη περιοχή30 Å

15 Å
Υδρόφιλη
περιοχή

Μη διπλωμένο
πρωτεϊνικό τμήμα σύζευξη

Λιπιδική διπλοστιβάδα

Ενεργητικό
δίπλωμα

Ενεργητική
διείσδυση

α-έλικα

κατα του δευτερολέπτου υδρόφοβες περιοχές πα-
ραμένουν αδίπλωτες, με συνέπεια να υπάρχουν με-
γάλες πιθανότητες δημιουργίας συσσωματωμάτων
εξαιτίας ανεπιθύμητων ενδομοριακών αλληλεπιδρά-
σεων. Το πρόβλημα επιδεινώνεται και από τη μεγάλη
συγκέντρωση πρωτεϊνών (300 g/L) στο κυτταρικό

περιβάλλον. Οι πρωτεΐνες που παίζουν μεσολαβητι-
κό ρόλο στη διαδικασία αυτή του διπλώματος και
απομονώνουν την πρωτεΐνη, ονομάστηκαν μορια-
κοί συνοδοί (molecular chaperons) και διαχωρίζο-
νται σε πρωτεΐνες υποστήριξης και σε πρωτεΐνες
διπλώματος. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι DnaK/
DnaJ των προκαρυωτικών οργανισμών (Εικ. 11.11)
και οι Hsp70/Hsp40 των ευκαρυωτικών, ενώ στη
δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι GroEL των βακτη-
ρίων, η Hsp60 των μιτοχονδρίων και χλωροπλα-
στών και η TriC των ευκαρυωτικών οργανισμών εν
γένει.

Η καλύτερα μελετημένη πρωτεΐνη συνοδός είναι
η GroEL, που βρέθηκε στο κυτταρόπλασμα του βα-
κτηρίου E. coli. Η GroEL είναι ένα τεράστιο μοριακό
σύμπλεγμα με 14 πολυπεπτιδικές υπομονάδες διευ-
θετημένες σε δίστοιβη δακτυλιοειδή δομή, δίνοντας
τη μακροσκοπική εικόνα ενός «διπλού λουκουμά» (Εικ.
11.12).

Ο ρόλος της GroEL στο δίπλωμα των πρωτεϊνών
είναι βοηθητικός και διενεργείται με μια διαδικασία
που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των υδρόφο-
βων περιοχών της πρωτεΐνης με το εσωτερικό τοί-
χωμα της GroEL (Εικ. 11.13). Κατά την παραμονή
της πρωτεΐνης στην κοιλότητα της GroEL, υπάρ-
χουν στάδια όπου η πρωτεΐνη είναι δεσμευμένη στο
τοίχωμα και στάδια όπου η πρωτεΐνη είναι ελεύθερη.
Αυτό καθορίζεται από την αλλαγή στη στερεοδιάτα-
ξη των υπομονάδων της GroEL, που καθοδηγείται
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Εικ. 11.11. Διαγραμματική απεικόνιση της συμμετοχής των
μοριακών συνοδών DnaK/DnaJ στο δίπλωμα του πολυπε-
πτιδίου. Η DnaK περιέχει συνδεδεμένο ATP και σχετίζεται
με την DnaJ, που μπορεί να λειτουργεί ως παράγοντας
υδρόλυσης του ATP. Μετά την υδρόλυση του ATP αποχωρί-
ζονται τα Pi και DnaJ. Ένα τρίτο συστατικό το GrpE αντι-
καθιστά το συνδεδεμένο ADP με νέο ATP που επιτρέπει την
απελευθέρωση του πολυπεπτιδίου. (Από Pierpaali, E.V., J.
Mol. Biol. 269, 757-768, 1997).

Εικ. 11.12. Χωροπληρωτικό μοντέλο απεικόνισης των GroEL-GroES. A. Οι 14 πολυπεπτιδικές υπομονάδες συγκροτούν τη
δίστοιβη δακτυλιοειδή δομή της GroEL, διαστάσεων 142 Å x 140 Å. Β. Στην προηγούμενη δομή προστίθεται η πρωτεΐνη
GroES που πωματίζει την κοιλότητα. Γ. Σχηματική παράσταση της χωροδιάταξης της GroEL-GroES, όπου διακρίνεται η
δευτεροταγής δομή των πρωτεϊνικών υπομονάδων. (Από Xu, Z. et al. Nature 388, 741-750, 1997).

140 Å 140 Å

151 Å142 Å

33 Å

Γ

Α

Β

ενεργειακά από την υδρόλυση του ΑΤΡ. Το δίπλωμα
της πρωτεΐνης διενεργείται κατά την περίοδο της
απελευθέρωσης από το τοίχωμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μια άλλη πρωτεΐνη που
ονομάζεται GroES συνδέεται στο πάνω ή στο κάτω
μέρος της κοιλότητας και την καλύπτει καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας διπλώματος (βλ. Εικ. 11.12,
11.13). Η GroEL, όπως και οι άλλοι μοριακοί συνοδοί,
εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο το
πολυπεπτίδιο μπορεί να διπλωθεί, χωρίς να μεταβι-
βάζουν πληροφορίες αναγκαίες για τη διαδικασία
συγκρότησης. Παίζουν δηλαδή ένα βοηθητικό ρόλο
στην αυτοσυγκρότηση των πρωτεϊνών. Επιπλέον,
εμπλέκονται στη μετακίνηση των πρωτεϊνών διαμέ-
σου των μεμβρανών και στη σωστή τελική τοποθέ-
τησή τους μέσα στα οργανίδια (κυρίως μιτοχόνδρια
και χλωροπλάστες).

11.1.4. ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

Μια από τις πιο σημαντικές εξωκυττάριες δομικές
πρωτεΐνες είναι το κολλαγόνο  που αποτελεί το
25% του συνόλου των πρωτεϊνών σε κάθε θηλαστι-
κό (βλ. επίσης Κεφάλαιο 14). Τουλάχιστον 16 τύποι
κολλαγόνου έχουν αναγνωριστεί και χαρακτηριστεί
μέχρι σήμερα (Πίνακας 11.2) και είναι πολύ πιθανό
ότι θα βρεθούν στο μέλλον ακόμη περισσότεροι.
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Εικ. 11.13. Σχηματική παράσταση της διαδικασίας διπλώματος της πρωτεΐνης με τη βοήθεια της GroEL. Το μόριο αυτό
διαθέτει δύο ξεχωριστούς χώρους, όπου μπορούν να διπλωθούν οι πρωτεΐνες. Με την είσοδο της πολυπεπτιδικής αλυσίδας,
η εκτιθέμενη υδρόφοβη εσωτερική επιφάνεια (κόκκινη) της GroEL αντιδρά με τις υδρόφοβες αμινοξικές περιοχές. Ταυτό-
χρονα η GroES καλύπτει το άνοιγμα της κοιλότητας, ενώ 7 μόρια ΑΤΡ δεσμεύονται στις υπομονάδες της GroES. Η
υδρόλυση του ΑΤΡ προκαλεί την περιστροφή των υπομονάδων, που τροποποιεί την εσωτερική επιφάνεια (πράσινο). Η
επιπλέον σύνδεση του ATP ανοίγει την κοιλότητα και η διπλωμένη πρωτεΐνη (F) απελευθερώνεται. Το δίπλωμα της
πρωτεΐνης πραγματοποιείται κατά την περίοδο της απελευθέρωσης από το τοίχωμα της GroEL. (Από Radford, S. TIBs 25,
611-618, 2000).

Όλοι οι τύποι κολλαγόνου αποτελούνται από τρεις
α-πολυπεπτιδικές αλυσίδες, που η κάθε μια περιέ-
χει σημαντικής έκτασης επαναλήψεις του τριπεπτι-
δίου Gly-X-Y, που θεωρείται απαραίτητο για το σχη-
ματισμό της τριπλής έλικας. Τα αμινοξέα Χ και Υ
είναι συνήθως προλίνη και υδροξυπρολίνη, αντίστοι-
χα. Το ινιδιακού τύπου κολλαγόνο διακρίνεται με το
ΗΜ, τόσο σε λεπτές τομές όσο και μετά από αρνη-
τική χρώση ή σκίαση, να αποτελείται από ίνες διαμέ-
τρου 50-200 nm με εγκάρσιες ραβδώσεις περιοδικό-
τητας 67 nm (Εικ. 11.14).

Βιοχημική ανάλυση έχει δείξει ότι η θεμελιώδης
δομική μονάδα του κολλαγόνου είναι μια πρωτεΐνη
με μήκος 300 nm και πάχος 1,5 nm, που αποτελείται
από τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, οι οποίες σχη-
ματίζουν μια υπερέλικα που καλείται τριπλή έλικα. Η
κάθε πολυπεπτιδική αλυσίδα αποτελείται από 1050
αμινοξικά κατάλοιπα και έχει μοριακό βάρος ~95
kDa. Η αμινοξική αλληλουχία κάθε αλυσίδας περιέχει
γλυκίνη σε κάθε τρίτη θέση, ενώ πολλά από τα
κατάλοιπα αυτά είναι υδροξυλιωμένα (Εικ. 11.15).
Έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα πέντε πρωτεϊνι-
κές αλυσίδες που συμμετέχουν στη δημιουργία της
τριπλής έλικας στους διάφορους τύπους κολλαγό-
νου (βλ. Πίνακα 11.2).

Το νόημα της μελέτης του φαινομένου της αυτο-
συγκρότησης στο κολλαγόνο στηρίζεται στο γεγο-
νός πως κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί
να πραγματοποιηθεί in νitrο αποσυγκρότηση-επα-
νασυγκρότηση ινιδίων (Εικ. 11.16). Στην πρώτη πε-

ρίπτωση είναι δυνατόν να διακρίνει κανείς επιμήκη
μόρια (Εικ. 11.17) μήκους ~3.000 Å και πάχους 15-
20 Å που ονομάζονται τροποκολλαγόνα.  Τα μόρια
αυτά, όπως έχει δειχτεί με κρυσταλλογραφική ανά-
λυση, αποτελούνται από τρεις πολυπεπτιδικές αλυ-
σίδες 2α1, α2 (για το κολλαγόνο τύπου Ι). Τα μόρια
αυτά τροποκολλαγόνου συνδέονται πλευρικά μεταξύ
τους με αξονική μετατόπιση 670 Å για δημιουργία
(με αυτοσυγκρότηση) των ινών κολλαγόνου απεριο-
ρίστου μήκους, και διαμέτρου που διαφέρει από ιστό
σε ιστό (Εικ. 11.18).

Η βιοσύνθεση του κολλαγόνου  έχει μελετηθεί
διεξοδικά και περιλαμβάνει (Εικ. 11.19 και Πίνακας
11.3):
α) Σύνθεση των πολυπεπτιδικών αλυσίδων σε ριβο-

σώματα κοκκιώδους ενδοπλασματικού δικτύου (ΚΕΔ)
και σε μορφή μεγαλύτερη από την τελική (περι-
λαμβάνει «προεξέχον πεπτίδιο»).

β) Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, όπως υδρο-
ξυλίωση προλίνης και λυσίνης και, σε μερικές
περιπτώσεις, προσθήκη σακχαρικών ομάδων κ.λπ.
Ακολούθως γίνεται ελικοειδής περιέλιξη των τριών
πολυπεπτιδικών αλυσίδων για το σχηματισμό προ-
κολλαγόνου.

γ) Έκκριση των μορίων προκολλαγόνου, μέσω συ-
μπλέγματος Gοlgi, και αποκοπή (εξωκυττάρια) των
«προεξεχόντων πεπτιδίων» με πεπτιδάση οπότε
σχηματίζεται το τροποκολλαγόνο.

δ) Συγκρότηση  των μορίων τροποκολλαγόνου για
σχηματισμό των ινών κολλαγόνου.
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Πίνακας 11.2. Γενικές ιδιότητες των διαφόρων τύπων κολλαγόνου

Μήκος τριπλής έλικας-
Τύπος Αλυσίδες Μοριακή σύσταση Λεπτομέρειες δομής Παρουσία στους ιστούς

Κολλαγόνα ινιδιακής δομής με ραβδώσεις επαναλαμβανόμενες κάθε 67 nm
Ι α1(Ι):α2(Ι) [α1(Ι)]2[α2(Ι)] 300 nm, μεγάλα ινίδια με ραβδώ- Δέρμα, όργανα, τένοντες, οστά,

σεις δόντια, κερατοειδής
ΙΙ α1(ΙΙ) [α1(ΙΙ)]3 300 nm, μικρά ινίδια με ραβδώ- Χόνδρος, υαλώδες υγρό

σεις
ΙΙΙ α1(ΙΙΙ) [α1(ΙΙΙ)]3 300 nm, ινίδια με ραβδώσεις Δέρμα, μύες, αορτή, μήτρα, έντε-

ρο, απαντάται συχνά με το κολ-
λαγόνο τύπου Ι

V α1(V) [α1(V)]3 390 nm, Ν-τελική σφαιρική πε- Κυτταρικές καλλιέργειες, εμβρυϊ-
α2(V) [α1(V)]2[α2(V)] ριοχή, συχνά μαζί με το κολλα- κοί ιστοί και μεμβράνες, δέρ-
α3(V) [α1(V)][α2(V)][α3(V)] γόνο τύπου Ι μα, οστά, αγγεία αίματος, πλα-

κούντα, ενδιάμεσοι ιστοί
ΧΙ α1(ΧΙ) [α1(ΧΙ)][α2(ΧΙ)][α3(ΧΙ] 300 nm, μικρά ινίδια, συχνά μαζί Χόνδροι, μεσοσπονδύλιοι δίσκοι

α2(ΧΙ) με το κολλαγόνο τύπου ΙΙ
α3(ΧΙ)

Ινιδιο-σχετιζόμενα κολλαγόνα με διακοπτόμενη τριπλή έλικα
ΙΧ α1(ΙΧ) [α1(ΙΧ)][α2(ΙΧ)] 200 nm, Ν-τελική σφαιρική πε- Χόνδρος, υαλώδες υγρό, μεσο-

α2(ΙΧ) [α3(ΙΧ)] ριοχή, σύνδεση γλυκοζαμινο- σπονδύλιοι δίσκοι
α3(ΙΧ) γλυκανών, συσχέτιση με το

κολλαγόνο τύπου ΙΙ
ΧΙΙ α1(ΧΙΙ) [α1(ΧΙΙ)]3 Εκτεταμένη Ν-τελική περιοχή, Εμβρυονικοί τένοντες και δέρμα

μόριο σταυροειδούς σχήματος,
αλληλεπίδραση με το κολλα-
γόνο τύπου Ι

ΧΙV α1(XIV) [α1(XIV)]3 Εκτεταμένη Ν-τελική περιοχή, Εμβρυϊκό δέρμα και τένοντες
μόριο σταυροειδούς σχήματος

Ινιδιο-σχετιζόμενο κολλαγόνο που σχηματίζει νημάτια σε μορφή κομπολογιού
VI α1(VI) [α1(VI)][α2(VI)] 150 nm, Ν- και C-τελικές σφαι- Στους περισσότερους ενδιάμεσους

α2(VI) [α3(VI)] ρικές περιοχές, μικροϊνιδιακή ιστούς
α3(VI) ζώνωση περιοδικότητας 100

nm, συσχέτιση με το κολλαγόνο
τύπου Ι

Κολλαγόνα που σχηματίζουν επίπεδες επιφάνειες
IV α1(IV):α2(ΙV): [α1(IV)]2[α2(IV)] 390 nm, δίκτυο δύο διαστάσεων Σε όλες τις βασικές λαμίνες (βασι-

α3(ΙV):α4(IV): άλλες μορφές με διασταυρούμενες συνδέσεις κή μεμβράνη), σε μερικές μορφές
α5(IV) καρκίνου

VIII α1(VIII) Άγνωστη Απλό τριγωνικό πλέγμα Ενδοθηλιακά κύτταρα, μεμβράνη του
α2(VIII) Descement, που διαχωρίζει τα επι-

θηλιακά κύτταρα του κερατοειδή
από το στρώμα

X α1(Χ) [α1(Χ)] 150 nm, C-τελική σφαιρική πε- Υαλώδης χόνδρος
ριοχή, εξαγωνικό πλέγμα

Κολλαγόνο που σχηματίζει ινίδια αγκυροβόλησης
VII α1(VII) [α1(VII)]3 450 nm, διμερές, σφαιρικές πε- Επιθήλια, δέρμα, αμνιακή μεμβρά-

ριοχές στα δύο άκρα νη, έντερο
Κολλαγόνα γνωστά από την cDNA κλωνοποίηση

ΧΙΙΙ α1(ΧΙΙΙ) Άγνωστη Άγνωστη Ενδοθηλιακά κύτταρα, επιδερμίδα,
πλακούντας, οστά, χόνδροι, γραμ-
μωτοί μύες

ΧV Άγνωστη Άγνωστη Άγνωστη Πλακούντας, κύτταρα HeLa
XVI Άγνωστη Άγνωστη Άγνωστη Ινοβλάστες του δέρματος και του

πνεύμονα, κερατινοκύτταρα, λείες
μυϊκές ίνες των αρτηριών, άμνιο

Από K. Kuhn, 1987, στο R. Mayne & R, Burgeson, eds., Structure and Function of Collagen Types, Academic Press, p. 2 και M. van der Rest
& R. Garrone, 1991, FASEB J. 5: 2814-2823.
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Εικ. 11.14. Απομονωμένες ίνες κολλαγόνου από δέρμα
ανθρώπου μετά από αρνητική χρώση (Α, Β) και θετική χρώ-
ση (Γ)^ διακρίνονται οι δώδεκα ζώνες (I-XII) που αντιπροσω-
πεύουν ομόλογες περιοχές δέσμευσης χρωστικής των πο-
λυπεπτιδίων α1, α2. Α: Χ 80.000, Β,Γ: Χ 600.000.

Α

Β

Γ

670 Å

XIIIXIVΙΙΙΙ

Εικ. 11.15. Τμήμα της πολυπεπτιδικής αλυσίδας προ-α στο
οποίο φαίνεται η διαδοχή των αμινοξέων και οι μετα-μετα-
φραστικές μετατροπές.

682676

Υδροξυλίωση Υδροξυλίωση

Γλυκοζυλίωση

Γαλακτόζη

Γλυκόζη

ΟΗ ΟΗ

Σχετικά με το «προεξέχον» πεπτίδιο, αυτό θεω-
ρείται ότι έχει διπλό ρόλο: πρώτα από όλα βοηθάει
στον προσανατολισμό  και στην αναγνώριση των
τριών πολυπεπτιδικών αλυσίδων για τη συγκρότηση
του προ-κολλαγόνου και δεύτερον διατηρεί το προ-
κολλαγόνο διαλυτό και παρεμποδίζει το σχηματι-
σμό ινών κολλαγόνου μέσα στο κύτταρο, γεγονός
που θα είχε θανατηφόρο επίδραση. Σε περιπτώσεις
μάλιστα που παραμένουν τα πεπτίδια αυτά σε εκκρι-
νόμενα μόρια προκολλαγόνου (δηλαδή δεν γίνεται
μετατροπή σε τροποκολλαγόνο) δημιουργείται εύ-
θραυστο και λεπτό δέρμα όπως έχει παρατηρηθεί σε
άτομα με σχετική ανεπάρκεια σύνθεσης της πεπτιδά-
σης. Σε φυσιολογικές συνθήκες αποκοπή του πεπτι-
δίου δεν συμβαίνει στους τύπους ΙV και V του κολ-
λαγόνου που αποτελούν συστατικά βασικών μεμβρα-
νών. Μετά από μερική αποσυγκρότηση ινών κολλα-

γόνου με ουρία διαπιστώνεται ελικοειδής διευθέτηση
των συστατικών μορίων (Εικ. 11.20).

Έχει επίσης δειχθεί ότι η παρουσία των πρωτεο-
γλυκανών και των γλυκοζαμινογλυκανών (συστατικά
της εξωκυττάριας ουσίας - βλ. Κεφάλαιο 14) επη-
ρεάζει τη συγκρότηση των ινών κολλαγόνου τύπου Ι
(Εικ. 11.21).

Συμπερασματικά, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε
κάθε φάση της διαδικασίας αυτοσυγκρότησης του
κολλαγόνου ως εξής (βλ. Πίνακα 11.3):

1η φάση:  ελίκωση των τριών πολυπεπτιδικών
αλυσίδων α1, α1, α2 (στην περίπτωση του κολλαγό-
νου τύπου Ι) για σχηματισμό τριπλής έλικας (Εικ.
11.22), με μηχανισμό υποβοηθούμενης συγκρότησης
αφού τα «προεξέχοντα πεπτίδια» δεν συμμετέχουν
στην τελική δομή.

2η φάση: πλευρική σύνδεση μορίων τροποκολ-
λαγόνου (μετά την αφαίρεση των «προεξεχόντων
πεπτιδίων» πρωτεολυτικά) με αξονική μετατόπιση
670 Å.  Όπως έχει βρεθεί αναλύοντας τη γνωστή
πρωτοδιάταξη των α1 και α2, με ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή, η μετατόπιση αυτή εξασφαλίζει μέγιστες υδρό-
φοβες και ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις ανάμε-
σα σε γειτονικές αλυσίδες α1, α2. Ακόμα, η ανάλυση
αυτή έχει αποκαλύψει την παρουσία επαναλαμβανό-
μενων «ομάδων αμινοξέων» κάθε 670 Å. Φαίνεται
συνεπώς πως στο επίπεδο αυτό οργάνωσης του κάθε
μορίου τροποκολλαγόνου οι απαραίτητες πληροφο-
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Εικ. 11.16. Περιγραφή της αυτοσυγκρότησης των ινών κολλαγόνου όπως πραγματοποιείται in νiνο (B), μετά την έκκριση
προκολλαγόνου και σχηματισμό των ινιδίων τροποκολλαγόνου (ΤC) (βλ. επίσης Εικ. 11.17), αλλά και όπως μπορεί να
πραγματοποιηθεί in vitrο. Εκχύλιση των μορίων τροποκολλαγόνου από τον εξωκυττάριο χώρο με αλάτι, ακολουθούμενη από
θέρμανση στους 370C έχει ως αποτέλεσμα την αυτοσυγκρότηση του κολλαγόνου (Α) με περιοδικότητα 640-670 Å (όπως
δηλαδή παρατηρείται in νiνο). Αποσυγκρότηση των ινών αυτών μπορεί να γίνει με προσθήκη οξικού oξέος, ενώ επανασυ-
γκρότηση γίνεται με προσθήκη άλατος (Γ) (π.χ. με 0,1 Μ ΝaCl). Προσθήκη ποσότητας ΑΤΡ σε διάλυμα με μόρια ΤC
δημιουργεί τμήματα ινών (SLS - segment lοng spacing) όπου υπάρχουν παράλληλα διαταγμένα μόρια (εικ. Γ). Αντίθετα,
προσθήκη γλυκοπρωτεϊνών οδηγεί σε αντιπαράλληλη αυτοσυγκρότηση (FLS - fibril lοng spacing) με σχηματισμό ινών
περιοδικότητας 2.600 Å (όσο περίπου είναι το μήκος ενός μορίου τροποκολλαγόνου).

Α

Β

Γ

IN VITROTC

370C
θερμ.

640 Å

κρύο
αλάτι

IN VIVO

640 Å

ίνα
κολλαγόνου

ίνα
κολλαγόνου

SLS

2600

FLS
IN VITRO

οξύ
TC

TC

οξύ αλάτι

αλάτι

ATP

GP

Εικ. 11.17. Ηλεκτρονιογραφία διέλευσης μορίου τροποκολλαγόνου, μήκους 3000 Å,
όπως φαίνεται μετά από απομόνωση και σκίαση. Χ 80.000

ρίες για αυτοσυγκρότηση υπάρχουν στο ίδιο το μό-
ριο.

3η φάση: επειδή πολλές φορές ο προσανατολι-
σμός των ινών κολλαγόνου δεν είναι τυχαίος (π.χ.
στον κερατοειδή χιτώνα του ματιού - βλ. Εικ. 14.12)

θεωρείται ότι στο τελευταίο αυτό επίπεδο οργάνω-
σης η αυτοσυγκρότηση είναι κατευθυνόμενη γιατί
ενδεχόμενα συμμετέχει η οργάνωση του ενδοκυττα-
ρικού σκελετού των ινοβλαστών για να υπαγορεύσει
την εξωκυττάρια οργάνωση των ινών κολλαγόνου
με τη διαμεσολάβηση διαμεμβρανικών πρωτεϊνών.
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25 nm
C

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΑΣΜΑ

Α.Χ.

N

67 nm 1 D

Διασταυρ. συνδέσειςΤριπλή έλικα

Θ.Χ.

Εικ. 11.18. Διαγραμματική απεικόνιση της δομής του κολλαγόνου τύπου Ι. Η θεμελιώδης δομική μονάδα, η τριπλή έλικα
με πλευρική μεταπόπιση και διασταυρούμενες συνδέσεις δημιουργεί το ινίδιο του κολλαγόνου. Διακρίνονται με θετική
χρώση (Θ.Χ.) οι δώδεκα επαναλαμβανόμενες ζώνες (μεταξύ των βελών) και με αρνητική χρώση (Α.Χ.) οι εναλλασσόμενες
περιοχές επικάλυψης-χάσματος περιοδικότητας 670 Å.

Πίνακας 11.3. Τα διαδοχικά στάδια κατά τη σύνθεση και τη
συγκρότηση του κολλαγόνου

Γονίδια α1, α2

mRNA: α1, α2

Σύνθεση πολυπεπτιδίων α1, α2

Συγκρότηση προ-κολλαγόνου (α1 - α1 - α2)
(υδροξυλίωση προλίνης και λυσίνης -

δημιουργία δεσμών S-S στα καρβοξυλικά άκρα -
προσθήκη σακχαρικών ομάδων -

σχηματισμός τριπλής έλικας)

Μεταφορά στο σύμπλεγμα Golgi
(συμπληρωματική γλυκοζυλίωση)

Έκκριση προ-κολλαγόνου
(αποκοπή «προεξεχόντων πεπτιδίων» -

σχηματισμός τροποκολλαγόνου)

Συγκρότηση τροποκολλαγόνου
(αξονική μετατόπιση κατά 670 Å -

προσθήκη μορίων τροποκολλαγόνου -
σχηματισμός ινών κολλαγόνου -

προσανατολισμός ινών σε συγκεκριμένη
κατεύθυνση)

Ενδ. δίκτυο

Εξωκυτ. χώρος

Πυρήνας

Ενδ. δίκτυο

11.1.5. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΦΙΜΠΡΙΝΗΣ (ΙΝΩΔΟΥΣ)

Η φιμπρίνη (ινώδες) αποτελεί ένα αντιπροσωπευ-
τικό παράδειγμα υποβοηθούμενης συγκρότησης.
Πρόκειται για ένα βασικό μόριο στη διαδικασία της
πήξης του αίματος. Μια σειρά από αλληλεπιδράσεις
διαφόρων παραγόντων του αίματος προκαλεί τη με-
τατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη, η οποία
δρα στην πρωτεΐνη φιμπρινογόνο και τη μετατρέπει
σε φιμπρίνη.

Το φιμπρινογόνο (ινωδογόνο) είναι μια πρωτεΐ-
νη με μοριακό βάρος 330 kDa και αποτελείται από
έξι πολυπεπτιδικές αλυσίδες, δύο α, δύο β και δύο γ,
που συγκροτούν μια δομή κομπολογιού με τρεις
χάνδρες (Εικ. 11.23, 11.25).

Η θρομβίνη είναι ένα πρωτεολυτικό ένζυμο με
ειδικότητα σε πεπτιδικούς δεσμούς, στους οποίους
τα αμινοξέα αργινίνη ή λυσίνη συνεισφέρουν την
καρβοξυλομάδα τους. Έτσι, από όλους τους δεσμούς
του φιμπρινογόνου, μόνο τέσσερις πεπτιδικοί δεσμοί
αργινίνης-γλυκίνης διασπώνται πρωτεολυτικά από τη
θρομβίνη (Εικ. 11.24), με αποτέλεσμα την απελευθέ-
ρωση τεσσάρων πεπτιδίων, δύο 16πεπτιδίων Α και



696    Bιολογία Κυττάρου

σύνθεση προ-α

υδροξυλίωση

γλυκοζυλίωση

αυτοσυγκρότηση 1

έκκριση

αποκοπή πεπτιδίων

αυτοσυγκρότηση 22900 Å

ΟΗ ΟΗ

ΟΗ ΟΗ

ΟΗ

Εικ. 11.19. Η βιοσύνθεση του κολλαγόνου περιλαμβάνει
σύνθεση των τριών προ-α αλυσίδων στο κοκκιώδες ενδο-
πλασματικό δίκτυο και ακολουθεί μετα-μεταφραστική μετα-
τροπή πριν την έκκριση. Στον εξωκυττάριο χώρο συμβαίνει
αποκοπή πεπτιδίων ενζυματικά και αυτοσυγκρότηση σε ίνες
με αξονική μετατόπιση 1/4.

Εικ. 11.20. Επίδραση σε ίνες κολλαγόνου με ουρία (πριν
την προετοιμασία για ΗΜ) προκαλεί αποδιάταξη που αποκα-
λύπτει ελικοειδή συγρότηση. Χ 36.000. (Από Bouteille and
Pease, J. Ult. Res. 35, 314, 1971).

δύο 14πεπτιδίων Β και τη δημιουργία ενός μορίου,
που καλείται μονομερές φιμπρίνης.

Τα μονομερή φιμπρίνης έχουν την ιδιότητα να
συσσωματώνονται με επικαλυπτόμενο τρόπο δημιουρ-
γώντας πολυμερή φιμπρίνης (Εικ. 11.25). Υδρόφο-
βες αλληλεπιδράσεις και δεσμοί υδρογόνου εμπλέ-
κονται στη συγκρότηση του τρισδιάστατου πλέγμα-
τος φιμπρίνης, αφού η αποσυγκρότησή του μπορεί
να επιτευχθεί με απορρυπαντικά, με ουρία και με
ρυθμιστικά διαλύματα χαμηλού ή υψηλού pH. Το πήγμα
που σχηματίζεται από το πλάσμα του αίματος είναι
αδιάλυτο (Εικ. 11.26), εκτός και αν χρησιμοποιηθούν
ουσίες που διασπούν ομοιοπολικούς πεπτιδικούς ή
δισουλφιδικούς δεσμούς.

Η μετατροπή της διαλυτής μορφής φιμπρίνης σε
αδιάλυτη προκαλείται από τη δράση ενός ενζύμου,
που καλείται τρανσγλουταμινάση  και σχηματίζει
ομοιοπολικές συνδέσεις C-N, με την παρουσία Ca2+,
μεταξύ των μονομερών της φιμπρίνης. Οι δεσμοί
αυτοί μεταξύ της πλευρικής ε-αμινομάδας της λυσί-
νης με την πλευρική γ-καρβοξυλομάδα του γλουτα-
μινικού καταλοίπου, ονομάζονται ισοπεπτιδικοί δε-
σμοί (Εικ. 11.27).

Η θρομβίνη χρησιμοποιείται για τη μετατροπή
της ανενεργής τρανσγλουταμινάσης του πλάσμα-
τος (παράγοντας XIII της πήξης) στην ενεργό μορ-
φή. Επιπλέον, έχει δειχθεί η ύπαρξη δισουλφιδικών
δεσμών μεταξύ των υπομονάδων της πολυμερούς
φιμπρίνης. Στην ομοιοπολική σύνδεση των μονομε-
ρών φιμπρίνης συμμετέχουν οι γ πολυπεπτιδικές
αλυσίδες σχηματίζοντας διμερή και οι α αλυσίδες
σχηματίζοντας πολυμερείς σχηματισμούς. Η β αλυ-
σίδα του μορίου της φιμπρίνης δε φαίνεται να εμπλέ-
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Α Β

Εικ. 11.21. Φωτογραφία με συνεστιακό σαρωτικό μικροσκόπιο laser (CLSM), που απεικονίζει αυτοσυγκροτούμενα ινίδια
εξωκυττάριας ουσίας (ECΜ) και ίνες κολλαγόνου σε συγκέντρωση 0,5 mg/ml παρουσία (Α) ή απουσία (Β) πρωτεογλυκάνης
(PG) και γλυκοζαμινογλυκάνης (GAG). Παρατηρούμε την αρτιότερη και συνεκτικότερη δομή παρουσία PG και GAG. X 1.300.

Εικ. 11.22. Τρισδιάστατη απεικόνιση της τριπλής έλικας
του κολλαγόνου. (Κατασκευή: Ι. Κωνσταντινίδης).

κεται στη δημιουργία διασταυρούμενων συνδέσεων,
κάτι που δείχνει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν
είναι τυχαία αλλά απόλυτα ειδική και μεθοδευμένη.

Ο μηχανισμός πήξης του αίματος είναι ένα πα-
ράδειγμα για το πώς οι μετα-μεταφραστικές τροπο-
ποιήσεις χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της διαδι-
κασίας συγκρότησης. Φαίνεται ότι το ευκαρυωτικό
κύτταρο χρησιμοποιεί τέτοιου είδους μηχανισμούς
σε αρκετά μεγάλη έκταση.

11.1.6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Όλες σχεδόν οι υπερμοριακές δομές έχουν την
ικανότητα της αυτοσυγκρότησης, όπως έχει αποδει-
χθεί με σχετικές έρευνες. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελούν οι βιολογικές μεμβράνες αφού τα
αμφίτροπα λιπιδικά μόρια έχουν την ικανότητα να
σχηματίζουν αυθόρμητα διπλοστιβάδες ή μικκύλια
(βλ. επίσης Κεφάλαιο 4) (Εικ. 11.28).

Το γεγονός αυτό της αυτοσυγκρότησης έχει χρη-
σιμοποιηθεί εκτενώς για την ενσωμάτωση πρωτεϊ-
νών (π.χ. ΑΤΡάση Κ+-Na+) σε λιποσώματα ώστε να
ελεγχθεί η λειτουργία τους (βλ. Kεφάλαιο 4).

Από τις διάφορες ενδοκυττάριες δομές, τα ινίδια
του κυτταρικού σκελετού (βλ. Κεφάλαιο 10) εμφα-
νίζουν άμεση ανταπόκριση σε ρυθμιστικούς παράγο-
ντες (π.χ. δισθενή ιόντα) για να πολυμερίζονται και
να αποπολυμερίζονται με ταχύτητα. Χαρακτηριστικό
τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι μικροσωληνίσκοι
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Εικ. 11.23. Διαγραμματική απεικόνιση του ανθρώπινου ινωδογόνου (φιμπρινογόνου). Αποτελείται από 2α, 2β και 2γ
πολυπεπτιδικές αλυσίδες, που ενώνονται στο Ν-τελικό άκρο, σχηματίζοντας μια δομή υπερέλικας με τρεις σφαιρικές
περιοχές, δύο όμοιες στα συμμετρικά άκρα (rFbgγC30) και μία μικρότερη στο κέντρο. Στο σχήμα επισημαίνονται οι περιοχές
γλυκοζυλίωσης και οι περιοχές που αποκόπτονται από τη θρομβίνη.

Δομή υπερέλικας

Θέσεις Ν-γλυκοζυλίωσης

Θέσεις αποκοπής από τη θρομβίνηrFbgγC30

Εικ. 11.24. Το μόριο του ινωδογόνου (φιμπρινογόνου) με τις δύο Αα (α πολυπεπτιδική αλυσίδα με φιμπρινοπεπτίδιο Α και
Μ.Β. 66 kDa), τις δύο Ββ (β πολυπεπτιδική αλυσίδα με φιμπρινοπεπτίδιο Β και Μ.Β. 52 kDa) και δύο γ αλυσίδες (M.B. 46 kDa),
που ενώνονται με δισουλφιδικούς δεσμούς. Τα Α και Β φιμπρινοπεπτίδια αποκόπτονται πρωτεολυτικά με τη δράση της
θρομβίνης.

Φιμπρινοπεπτίδιο Α

Φιμπρινοπεπτίδιο Β

Δισουλφιδικοί δεσμοί

Θέσεις αποκοπής από τη θρομβίνη

(Εικ. 11.29). Σε ότι αφορά το χρόνο και τον τόπο της
συγκρότησης των μικροσωληνίσκων, είναι ενδιαφέ-
ρουσα η συσχέτιση με την παρουσία των κέντρων
οργάνωσης μικροσωληνίσκων (MTΟCs) όπως ανα-
λυτικά αναφέρεται στο Κεφάλαιο 10. Φαίνεται ότι
στη συγκρότηση των μικροσωληνίσκων απαιτείται η
παρουσία μιας αρχικής δομής σπείρας ή δακτυλιδιού
ή ακόμη και δομών όπως τα κεντρίδια ή το κεντρό-

σωμα. Ο ρυθμός συγκρότησης επηρεάζεται από την
παρουσία των πρωτεϊνών που σχετίζονται με τους
μικροσωληνίσκους (MAPs). Συνεπώς, η συγκρότηση
των μικροσωληνίσκων in vivo μπορεί να θεωρηθεί
ως κατευθυνόμενη συγκρότηση, αφού προϋπάρχου-
σες δομές ελέγχουν όχι μόνο το χρόνο και τον
τόπο, αλλά και την κατεύθυνση σχηματισμού των
μικροσωληνίσκων.
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Εικ. 11.25. Από το μόριο του ινωδογόνου αποκόπτονται τα πεπτίδια Α και Β και σχηματίζονται τα μονομερή ινώδους, που
έχουν την ικανότητα να δημιουργούν διμερή και τελικά πολυμερή ινώδους.

Ινωδογόνο

Θρομβίνη

Μονομερές ινώδους

Διμερές ινώδους

Πολυμερές ινώδους

Φιμπρινοπεπτίδιο Β
Φιμπρινοπεπτίδιο Α

11.1.6.1. ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΩΝ

Ένα από τα σημαντικότερα και ιδιαίτερα πολύ-
πλοκο σε δομή αλλά και σε λειτουργία συστατικό στο
οποίο έχει γίνει πολύ μελέτη για τη διερεύνηση της
σχέσης (δομικής και λειτουργικής) των μορίων που
το αποτελούν είναι το ριβόσωμα. Όπως αναφέρεται
και στην περίπτωση των ιών και των φάγων, η δια-
δικασία συγκρότησης ποικίλλει από την απλή αυτο-
συγκρότηση, που περιλαμβάνει ένα μόριο RNΑ και
έναν αριθμό ίδιων πρωτεϊνικών μορίων (ιός μωσαϊ-
κής του καπνού), μέχρι τις πιο περίπλοκες διαδικα-
σίες, που περιλαμβάνουν ένα απλό δίκλωνο DNΑ και
έναν αριθμό διαφόρων ειδών πρωτεϊνών (φάγος Τ4).

Η περίπτωση αυτοσυγκρότησης των ριβοσωμά-
των μοιάζει με τη συγκρότηση των περισσότερων
ιών. Τα ριβοσώματα των προκαρυωτικών κυττάρων
αποτελούνται από δύο υπομονάδες,  50s και 30s,
που φτιάχνουν μαζί το 70s ριβόσωμα. Η 50s υπο-
μονάδα  (Εικ. 11.30) αποτελείται από δύο μόρια
RNA (23s και 5s) και από 40 περίπου διαφορετικές
πρωτεΐνες. Η 30s υπομονάδα αποτελείται από ένα
16s RNΑ και από 20 περίπου διαφορετικές πρωτεΐ-
νες, που πολλές διαφέρουν από τις πρωτεΐνες της
50s υπομονάδας. Εάν ελαττώσουμε τη συγκέντρω-
ση ιόντων Μg++ από 10–2 Μ σε 10 –4 Μ, το 70s
ριβόσωμα μπορεί να διαχωριστεί στις 50s και 30s
υπομονάδες. Επιπλέον σε μεγάλες συγκεντρώσεις

Εικ. 11.26. Δημιουργία πλέγματος πολυμερούς ινώδους
(φιμπρίνης), στο οποίο συγκρατούνται τα ερυθρά αιμοσφαί-
ρια. Διακρίνεται το συνεκτικό πλέγμα με τις διασταυρούμε-
νες συνδέσεις μεταξύ των ινιδίων, καθώς και τα ερυθρά
αιμοσφαίρια.
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Εικ. 11.27. Σχηματική απόδοση της δημιουργίας ισοπεπτιδικού δεσμού μεταξύ γλουταμικού και λυσίνης με τη δράση του
παράγοντα πήξης XIII (τρανσγλουταμινάση), που ενεργοποιείται από τη θρομβίνη.

Παράγοντας ΧΙΙΙ Παράγοντας ΧΙΙΙα

ΛυσίνηΓλουταμίνη
Θρομβίνη

Εικ. 11.28. Διαγραμματική απεικόνιση του σχηματισμού διπλοστιβάδας λιπιδίων (αριστερά) και μικκυλίων (δεξιά). Διακρίνο-
νται τα αμφίτροπα λιπιδικά μόρια, με την υδρόφιλη (πολική) κεφαλή και την υδρόφοβη (μη πολική) ουρά, τα οποία
διατάσσονται με τρόπο ώστε η μη πολική ουρά να απομακρύνεται από το νερό.

Νερό

Βενζένιο Πολική κεφαλή
Αυτοσυγκρότηση

Μη πολική
ουρά

Μόρια νερού

Μικκύλια με τις πολικές κεφαλές
έξω και τις υδρόφοβες ουρές
προς το κέντρο

χλωριούχου καισίου είναι δυνατό να απομακρύνου-
με μερικές από τις πρωτεΐνες από τις ριβοσωμικές
υπομονάδες, χαμηλώνοντας έτσι το συντελεστή
καθίζησής τους σε 43s και 28s αντίστοιχα. Είναι
προφανές ότι αυτοί οι ριβοσωμικοί «πυρήνες» δεν
μπορούν να επανασυγκροτηθούν σε 10–2 Μ Μg++ και
δεν διατηρούν την ικανότητα της πρωτεϊνοσύνθε-
σης. Ο Nοmura έδειξε, ότι όταν αυτοί οι πυρήνες
επωαστούν παρουσία 10–2 Μ Μg++ με τις πρωτεΐνες
που απομακρύνθηκαν, είναι δυνατό να αναγεννη-

θούν οι 50s και 30s υπομονάδες, που μπορούν με
τη σειρά τους να φτιάξουν 70s ριβοσώματα. Τα
ανασυγκροτημένα αυτά ριβοσώματα δείχνουν επί-
σης μια κάποια ικανότητα πρωτεϊνοσύνθεσης. Ο
ερευνητής αυτός πέτυχε επίσης να διαχωρίσει τις
ριβοσωμικές υπομονάδες στις αλυσίδες RNΑ και
στις πρωτεΐνες τους και μετά να τα επανασυγκρο-
τήσει in νitrο. Η τμηματική αποσυγκρότηση-επανα-
συγκρότηση των ριβοσωμάτων δεν θα μας βοηθή-
σει μόνο να καταλάβουμε τη φύση της διαδικασίας
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Εικ. 11.29. Αυτοσυγκρότηση μικροσωληνίσκων με ταυτό-
χρονη προσθήκη-αφαίρεση διμερών τουμπουλίνης. Παρου-
σία GTP περισσότερα διμερή προστίθενται στο + άκρο από
ότι αφαιρούνται από το – άκρο, με συνέπεια την αύξηση του
μήκους. Χωρίς GTP και με τα δύο άκρα «ακάλυπτα» συμβαί-
νει σταδιακά πλήρης αποπολυμερισμός αφού περισσότερα
διμερή αφαιρούνται από το – άκρο από ότι προστίθενται
στο + άκρο. Η ρύθμιση της προσθήκης και αφαίρεσης αυτής
(π.χ. με κάλυψη, του + ή – άκρου) έχει ως συνέπεια τη
γρήγορη αύξηση ή ελάττωση του μήκους των μικροσωληνί-
σκων κατά τη συμμετοχή τους σε διάφορες λειτουργίες
(π.χ. μετακίνηση χρωμοσωμάτων, εκκριτικών κυστιδίων κ.λπ.).

Εικ. 11.30. Σκελετικό μοντέλο που απεικονίζει την 50S
ριβοσωμική υπομονάδα. Διακρίνεται το 5S RNA και η θέση
της πεπτιδυλοτρανσφεράσης.

5S RNA

Πεπτιδυλο-
τρανσφεράση

50S ριβοσωμική υπομονάδα

της συγκρότησης, αλλά θα μας δώσει και σημαντι-
κές πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία των
ριβοσωμάτων. Μελέτες με μεταλλαγές που μετα-
βάλλουν τις ριβοσωμικές πρωτεΐνες ή το rRNA,
έδειξαν ότι η συγκρότηση του ριβοσώματος in vivo
δεν είναι αυστηρά αυτοσυγκρότηση, αλλά πρόκει-
ται μάλλον για υποβοηθούμενη συγκρότηση .  Η
απουσία μεθυλίωσης των rRNA από τα ειδικά ένζυ-
μα ή η αδυναμία ωρίμανσης του πρόδρομου rRNA
έχει ως συνέπεια την προβληματική συγκρότηση
του ριβοσώματος. Τα ένζυμα που συμμετέχουν στις
διαδικασίες αυτές δεν λαμβάνουν μέρος στην τελι-
κή δομή και θεωρείται ότι βοηθούν την in vivo
συγκρότηση του ριβοσώματος.

11.1.7. ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΙΓΙΟΥ

Το βακτηριακό μαστίγιο διαφέρει σημαντικά από
το ευκαρυωτικό μαστίγιο τόσο δομικά, όσο και λει-
τουργικά και επιτρέπει στα βακτήρια να κινούνται,
περιστρεφόμενο αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα με
συχνότητα περιστροφής από 0,5 έως 150 στροφές
το δευτερόλεπτο (βλ. επίσης Κεφάλαιο 10). Είναι
ίσως το μοναδικό χαρακτηριστικό προκαρυωτικών
κυττάρων που δεν έχει αντιστοιχία με κανέναν πα-
ρόμοιο σχηματισμό στα ευκαρυωτικά κύτταρα, γεγο-
νός ιδιαίτερα ενδιαφέρον από εξελικτικής σκοπιάς.

Αποτελείται από το βασικό σωμάτιο ,  το άγκι-
στρο και το νημάτιο (Εικ. 11.31, 11.32).

Το βασικό σωμάτιο, βυθισμένο στην πλασματική
μεμβράνη και στο κυτταρικό τοίχωμα, απαρτίζεται
από 15 ή περισσότερες πρωτεΐνες που σχηματίζουν
μια πολύπλοκη δομή ενός βασικού άξονα που περι-
βάλλεται από δακτυλίδια. Στα Gram-θετικά βακτήρια
οι δακτύλιοι είναι δύο, ενώ στα Gram-αρνητικά τέσ-
σερις. Το άγκιστρο που βρίσκεται εξωκυττάρια, είναι
μια απλή δομή και αποτελείται από μια πρωτεΐνη με
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Εικ. 11.31. Σχηματική απεικόνιση του βακτηριακού μαστι-
γίου, όπου μπορούμε να διακρίνουμε το βασικό σωμάτιο,
που διαπερνά τις στιβάδες του βακτηριακού τοιχώματος,
καθώς επίσης το άγκιστρο και το νημάτιο.

Πλασματική
μεμβράνη

Στιβάδα
πεπτιδογλυκάνης

Εξωτερική
μεμβράνη

Κυτταρόπλασμα

Νημάτιο

Βασικό
σωμάτιο

Άγκιστρο

μοριακό βάρος 42 kDa. Η ευλυγισία της δομής επι-
τρέπει τη μεταβίβαση της περιστροφικής κίνησης
από το βασικό σωμάτιο στο νημάτιο. Το νημάτιο που
είναι κεκλιμένη προέκταση του αγκίστρου στον εξω-
κυττάριο χώρο, αποτελείται από την πρωτεΐνη φλαγ-
γελίνη (Μ.Β. 40-60 kDa, ανάλογα το είδος του οργα-
νισμού), που σχηματίζει μια άκαμπτη ελικοειδή αλυ-
σίδα, με διάμετρο 15-30 nm και μήκος 2,0-2,5 μm
ανά στροφή της έλικας γύρω από έναν κοίλο πυρή-
να. Η πηγή ενέργειας για την περιστροφή του βασι-
κού σωματίου είναι η δύναμη από την κίνηση των
πρωτονίων διαμέσου της βακτηριακής πλασματικής
μεμβράνης (βλ. Εικ. 11.32).

Η συγκρότηση του νηματικού τμήματος του βα-
κτηριακού μαστιγίου αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρου-
σα περίπτωση κατευθυνόμενης συγκρότησης, όπου
συμμετέχει ένας εναρκτήριος μηχανισμός (βλ. Εικ.
11.32 και 11.34).

Τα μαστιγιακά νημάτια είναι σχηματισμοί που απο-
συγκροτούνται εύκολα, με θέρμανση, στα πρωτεϊνι-
κά μόρια φλαγγελίνης, τα οποία εμφανίζονται ως
μία ομοιογενής ζώνη σε ηλεκτροφόρηση. Χρησιμο-
ποιώντας αυτό το υλικό δείχθηκε ότι για το σχημα-
τισμό μαστιγίου δεν συναθροίζονται τα μόρια της
φλαγγελίνης, παρά μόνον όταν προσθέσουμε στο
διάλυμα αυτοσυγκρότησης μερικά μαστιγιακά θραύ-
σματα. Και ακόμα ότι ο πολυμερισμός γίνεται στην
άκρη του μαστιγιακού θραύσματος, που έτσι δρα ως
εναρκτής για την αντίδραση πολυμερισμού. Χρησι-
μοποιώντας φλαγγελίνη από διαφορετικά στελέχη
Salmοnella,  που πολυμερίζονται με διαφορετικές
ταχύτητες, δείχθηκε ότι το είδος της φλαγγελίνης
καθορίζει την ταχύτητα πολυμερισμού, ενώ τα θραύ-
σματα καθορίζουν το αν θα συμβεί ο πολυμερισμός
ή όχι – έχουμε συνεπώς κατευθυνόμενη αυτοσυ-
γκρότηση.

Μερικά στελέχη SalmοnelΙa  έχουν μαστίγια με
πιο άκαμπτο κυματισμό κατά την περιστροφή τους
από τα άλλα και ονομάζονται «κατσαρά» (curly). Κομ-
μάτια από «κατσαρά» μαστίγια τείνουν να δώσουν το
«κατσαρό» σχήμα στις φλαγγελίνες που προέρχο-
νται από κανονικά μαστίγια, ενώ το αντίθετο δεν
συμβαίνει (Εικ. 11.33). Τα πειραματικά αυτά αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι στην περίπτωση της αυτοσυ-
γκρότησης των μαστιγίων τόσο ο εναρκτής όσο και
τα μονομερή είναι σημαντικά για την «κατασκευή»
του τελικού προϊόντος.

Επιπλέον, πειράματα με τη χρήση αντισωμάτων
έδειξαν ότι η εναπόθεση φλαγγελίνης γίνεται στο
κοίλο απομακρυσμένο άκρο του μαστιγιακού τμήμα-
τος (Εικ. 11.34). Επίσης, όταν αναστέλλονταν η ανά-
πτυξη του μαστιγίου με τη χρήση χλωραμφαινικόλης
(αναστολέας της βακτηριακής πρωτεϊνοσύνθεσης), η
εξωγενής προσθήκη φλαγγελίνης στο θρεπτικό μέ-
σον της καλλιέργειας είχε ως αποτέλεσμα τη συ-
γκρότηση του μαστιγίου από το σημείο επαφής με
το βακτηριακό βασικό σωμάτιο. Αντίθετα, η ανάπτυξη
του βακτηριακού μαστιγίου in vivo γίνεται με την
προσθήκη μορίων φλαγγελίνης που διαχέονται δια-
μέσου του μαστιγιακού διαύλου (βλ. Εικ. 11.34). Είναι
συνεπώς προφανές πως όσο επιμηκύνεται το μαστι-
γιακό νημάτιο (κατά τη διάρκεια της δημιουργίας
μαστιγίων σε ένα βακτήριο) τόσο μειώνεται ο ρυθ-
μός προσθήκης μονομερών, αφού αυτά πρέπει να
διανύσουν μεγαλύτερη διαδρομή. Κατά τη διαδικασία
της συγκρότησης αυτής, η φλαγγελίνη προσδένεται
σε μια ειδική θέση δέσμευσης στο ένα άκρο του
εναρκτή, με αποτέλεσμα να επάγονται στερεοδιατα-
ξικές αλλαγές που επιτρέπουν τη σύνδεση και άλ-
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Εικ. 11.32. Συγκρότηση του μαστιγίου στο βακτήριο E. coli. Ομάδες γονιδίων είναι υπεύθυνες για την έκφραση των πρώιμων
και όψιμων πρωτεϊνών του μαστιγίου, που εκκρίνονται διαμέσου ενός τύπου ΙΙΙ εκκριτικού συστήματος (βλ. Κεφάλαιο 10). Η
συγκρότηση του βασικού σωματίου περιλαμβάνει τη μορφοποίηση του μηχανισμού κίνησης (μοτέρ), των C, MS δακτυλιδιών,
του κεντρικού άξονα και των P, L δακτυλιδιών. Η πρωτεΐνη FlgE συμμετέχει στη συγκρότηση του αγκίστρου και οι πρωτεΐνες
FlgL και FlgK στη συγκρότηση της δομής που συνδέει το άγκιστρο με το μαστιγιακό νημάτιο. Η φλαγγελίνη (FIiC) είναι
συστατικό του νηματίου και για τη συγκρότησή της είναι απαραίτητη η πρωτεΐνη FliD, που καλύπτει την απομακρυσμένη
άκρη του νηματίου. Σε επαφή με το μοτέρ είναι ο χημειοτακτικός βακτηριακός μηχανισμός.

Νημάτιο

Νηματικό κάλυμμα

Ένωση
αγκίστρου-νηματίου

Άγκιστρο

Εξωτερική μεμβράνη
Στιβάδα

πεπτιδογλυκάνης
Βασικό
σωμάτιο

Κυτταροπλασματική
μεμβράνη

Μοτέρ

Απομακρυσμένος άξονας

Κοντινός άξονας

Χημειοτακτικός
μηχανισμός

Πρώιμα γονιδιακά προϊόντα

Όψιμα γονιδιακά προϊόντα

Συγκρότηση μαστιγίου

Τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστημα

L δακτυλίδι

P δακτυλίδι

C δακτυλίδι

MS δακτυλίδι
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Εικ. 11.33. Αυτοσυγκρότηση μαστιγίων από θραύσματα και
μόρια φλαγγελίνης. Α. Θραύσματα από κανονικά μαστίγια.
Β. Θραύσματα από «κατσαρά» μαστίγια. Χ 24.000. (Από
Loewvy and Siekevitz, 1969).

ΒΑ

Εικ. 11.34. Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας ανάπτυξης του μαστιγιακού νηματίου στα βακτήρια. A. Διακρίνονται τα
μόρια φλαγγελίνης που διαμέσου του κεντρικού μαστιγιακού διαύλου φτάνουν στο απομακρυσμένο άκρο, όπου συγκροτού-
νται με τη βοήθεια της πρωτεΐνης HAP2. B. Το υπερμοριακό σύμπλεγμα HAP2, που κατευθύνει την είσοδο των μορίων
φλαγγελίνης στη νηματιακή δομή, έχει πενταγωνική συμμετρία. (Από: Ikeda, J. et al. J. Mol. Biol. 259(4), 679-86, 1996).

B

Μαστιγιακό
νημάτιο

Κεντρικός
δίαυλος

Άγκιστρο

Βασικό σωμάτιο

Σύστημα
εισαγωγής Φλαγγελίνη

Α

λων μορίων φλαγγελίνης. Η υπεύθυνη πρωτεΐνη που
κατευθύνει τον πολυμερισμό της φλαγγελίνης είναι
η FliD (HAP2 – Hook Associated Protein 2)  με
μοριακό βάρος 49 kDa, που σχηματίζει ένα υπερμο-

ριακό πενταγωνικό σύμπλεγμα, Μ.Β. 600 kDa και
διάμετρο 10 nm και καλύπτει το απομακρυσμένο
άκρο του νηματίου (βλ. Εικ. 11.34).

Η επαγόμενη από εναρκτή συγκρότηση της φλαγ-
γελίνης σε μαστιγιακό νημάτιο μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως αυτο-αντιγραφόμενη. Το σύστημα του μα-
στιγίου χρησιμοποιεί μια δομή, που είναι ικανή να
κατευθύνει το σχηματισμό του ίδιου του εαυτού της.
Η πληροφορία συγκρότησης είναι αποθηκευμένη στην
τρισδιάστατη δομή του εναρκτή, σε αντίθεση με τη
γενετική πληροφορία, που βασίζεται στη γραμμική
μονο-διάστατη αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βά-
σεων. Το κύτταρο χρειάζεται την παρουσία συγκεκρι-
μένης τρισδιάστατης δομής για να αρχίζει η σύνθε-
ση του μαστιγίου. Το γονίδιο της φλαγγελίνης περιέ-
χει την απαραίτητη πληροφορία για το σχηματισμό
μορίου φλαγγελίνης, αλλά αυτή δεν είναι αρκετή
πληροφορία για να πολυμεριστεί αυτόματα σε μαστί-
γιο – αυτή πρέπει να προέλθει από το ίδιο το μαστί-
γιο.
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11.1.8. Η ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΦΑΓΩΝ

Η μελέτη των ιών αποδείχτηκε ότι είναι ένα γόνι-
μο πεδίο έρευνας για τη διερεύνηση του μηχανισμού
αυτοσυγκρότησης βιολογικών δομών, επειδή:
α) μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα και σε μεγάλη

ποσότητα
β) η μολυσματικότητά τους μπορεί να αποτελέσει

τρόπο ελέγχου της επιτυχίας αυτοσυγκρότησης
γ) έχουν ικανοποιητικό μέγεθος ώστε να μπορούν

να φανούν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (βλ. Εικ.
11.35, 11.37, 11.40), και

δ) παρουσιάζουν μεγάλο φάσμα πολύπλοκων δομών,
από το σχετικά απλό ιό της μωσαϊκής του καπνού,
μέχρι τους πολύπλοκους βακτηριοφάγους Τ2, Τ4
κ.λπ.

11.1.8.1. ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΜΩΣΑΪΚΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Πρόκειται για κυλινδρικό σχηματισμό με Μ.Β.
40x103 kDa και διαστάσεις 18x300 nm (Eικ. 11.35).
Μετά από εκτεταμένες μελέτες για τη δομή του,
που περιλαμβάνουν περίθλαση με ακτίνες X (μετά
από κρυστάλλωση), ηλεκτρονική μικροσκοπία σε διά-
φορες φάσεις αυτοσυγκρότησης, φυσικοχημικές ιδιό-
τητες διαλυμάτων του, όπως και βιοχημική μελέτη
των υπομονάδων του και του μορίου RNΑ που πε-
ριέχει, προέκυψε το λεπτομερειακό μοντέλο του ιού
(βλ. Εικ. 11.35).

Α

RNA

Πρωτεΐνη

RNA

Γ
Δ

Β

Εικ. 11.35. Ιός της μωσαϊκής του καπνού (Tobacco
Mosaic Virus – TMV). Α. Ηλεκτρονιογραφία μετά
από σκίαση απομονωμένων ιών. Χ 50.000. Β. Δια-
γραμματική απεικόνιση της δομής του ιού που απο-
τελείται από 2.130 πρωτεϊνικές υπομονάδες και
ένα μόριο RNA. Γ. Αυτοσυγκρότηση χωρίς παρου-
σία RNA οδηγεί σε κυλινδρικούς σχηματισμούς ή
σε κεκλιμένες δομές όπως οι κανονικοί ιοί. Δ.
Αυτοσυγκρότηση πρωτεϊνικών υπομονάδων παρου-
σία RNA δημιουργεί πάντοτε κανονικούς ιούς.

Ο ιός περιλαμβάνει ένα μόριο RNΑ στο εσωτερι-
κό ενός πρωτεϊνικού καλύμματος. Αυτό αποτελείται
από 2.130 πανομοιότυπες πρωτεϊνικές υπομονάδες
με Μ.Β. 18 kDa η κάθε μία, που με τη σειρά τους
αποτελούνται από 158 αμινοξέα γνωστής αλληλου-
χίας αμινοξικών καταλοίπων. Η αυτοσυγκρότηση κάθε
μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας παράγει ένα ελλει-
ψοειδές πρωτεϊνικό μόριο με λόγο αξόνων 3:1. Αυτά
τα πρωτεϊνικά μόρια στη συνέχεια διατάσσονται ελι-
κοειδώς με βήμα 25 Å και 16,3 υπομονάδες ανά
στροφή, για το σχηματισμό ενός άδειου κυλίνδρου
που περιέχει το μόριο RNΑ στο εσωτερικό του. Το
RNΑ είναι μονόκλωνο με Μ.Β. 2,4x106, αποτελείται
από 6.500 βάσεις, και έχει ελικοειδή στερεοδιάταξη
με ακτίνα 40 Å και βήμα 25 Å (φυσικά το ίδιο βήμα
όπως των πρωτεϊνικών υπομονάδων με τις οποίες
συνδέεται). Το κέντρο του ιού είναι άδειο με ακτίνα
20 Å. Είναι δυνατόν χρησιμοποιώντας αποδιατακτι-
κούς παράγοντες (συνήθως απορρυπαντικά) να απο-
συγκροτηθεί ο ιός και στη συνέχεια να γίνει τμημα-
τική επανασυγκρότηση μελετώντας τις δομές στο
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι το RNA
αντιδρά με τις πρωτεΐνες και παίζει καθοδηγητικό
ρόλο στην παραπέρα συγκρότηση του ιού. Η ειδικό-
τητα της αλληλουχίας των βάσεων του RNA για την
επίτευξη συγκρότησης αποδεικνύεται από το γεγο-
νός ότι μη ιικά RNA (φυσικά ή συνθετικά) δεν συ-
γκροτούνται με τις ιικές πρωτεΐνες.
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Εικ. 11.36. Αρχικά στάδια κατά την αυτοσυγκρότηση του TMV. Α. Επαφή του RNA με τον πρωτεϊνικό δίσκο, σχηματισμός
θηλιάς και διείσδυση στην κεντρική οπή του δίσκου. Β. Αλληλεπίδραση των βάσεων του RNA με τον πρωτεϊνικό δίσκο και
πακετάρισμα σε μορφή έλικας. Γ. Στερεοδιαταξικές αλλαγές στο δίσκο που ευνοούν το σχηματισμό ελικοειδούς πρωτεϊνικής
δομής. Δ. Προσθήκη νέων πρωτεϊνικών δίσκων, με μεγαλύτερη ταχύτητα προς το 5' άκρο του RNA.

3'

3'

5'

5' 5' 3'

5' 3'

3'

5'
5' 3'

5'3'

5' 3'

Α Β

Γ Δ

Η διαδικασία αυτοσυγκρότησης είναι αυθόρμητη
και αρχίζει με τη δημιουργία μιας δομικής υπομονά-
δας, ενός πρωτεϊνικού δίσκου που αποτελείται από
17 μονομερή (Eικ. 11.36). Οι πρωτεϊνικοί δίσκοι απο-
τελούν κυρίαρχο σχηματισμό κάτω από φυσιολογι-
κές συνθήκες και η παρουσία τους κατά τη συγκρό-
τηση έχει ως συνέπεια η διαδικασία ολοκλήρωσης
της δομής να προχωράει πολύ πιο γρήγορα. Επίσης,
ο πρωτεϊνικός δίσκος προστατεύει το RNA από την
επίθεση των νουκλεασών.

Το RNA του ιού έρχεται σε επαφή με τον πρωτεϊ-
νικό δίσκο, με τρόπο ώστε μια θηλιά του RNA, κοντά
στο 3' άκρο, να εισχωρεί στην κεντρική του οπή.
Τότε οι βάσεις του RNA συνδέονται μεταξύ δύο στι-
βάδων του δίσκου, με μια αντίδραση που ανοίγει το
μίσχο και συνδέει τις βάσεις με πιο αποτελεσματικό
τρόπο (δομή οδοντωτής ροδέλας). Οι στερεοδιαταξι-

κές αλλαγές που συμβαίνουν βοηθούν περαιτέρω το
πακετάρισμα του RNA σε μορφή έλικας καθώς προ-
στίθενται οι πρωτεϊνικές υπομονάδες και προς τις
δύο κατευθύνσεις κατά μήκος των δύο τμημάτων
του RNA με την επέκταση προς το 5' άκρο να είναι
γρηγορότερη (βλ. Εικ. 11.36).

11.1.8.2. ΑΥΤΟΣΥΓΚΡOΤΗΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΙΩΝ

Οι περισσότεροι ιοί είναι σφαιρικοί (εικοσαεδρική
κάψα) και αποτελούνται από DNΑ ή RNΑ περιβαλλό-
μενο από πρωτεϊνικό «καψίδιο» (Εικ. 11.37).

Σε πολλούς ιούς (κυρίως εκείνους που προσβάλ-
λουν ζωικά κύτταρα), το καψίδιο αυτό περιβάλλεται
από λιπιδική διπλοστιβάδα με γλυκοπρωτεΐνες, όπως
π.χ. ο ιός SFV (Semliki Fοrest Virυs) (Εικ. 11.38). Ο
ιός αυτός περιέχει ένα μόριο RNΑ με Μ.Β. 4x103

kDa, 240 μόρια πρωτεΐνης καψιδίου με Μ.Β. 34 kDa
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Εικ. 11.37Α. Εικοσαεδρικός ιός (αδενοϊός) με 252 πρωτεϊ-
νικές υπομονάδες (καψομερή). Επάνω: ηλεκτρονιογραφία
ενός ιού μετά από αρνητική χρώση. Κάτω: μοντέλο του ιού
όπως προκύπτει μετά από ανάλυση πολλών ηλεκτρονιογρα-
φιών αρνητικής χρώσης και επεξεργασία με ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Χ 850.000.

Εικ. 11.38. Διάγραμμα δομής του ιού SFV (Semliki Forest
Virus)^ το μόριο RNA περιβάλλεται από πρωτεϊνικά μόρια
(πρωτεΐνη καψιδίου) που και αυτά περιβάλλονται από λιπι-
δική διπλοστιβάδα με τρία είδη γλυκοπρωτεϊνών. (Από Albe-
rts et al, 1983).

Πρωτεΐνες
καψιδίου

Λιπιδική
διπλοστιβάδα

500 Å

Γλυκοπρωτεΐνες

Ε1 Ε3 Ε2

RNA

Εικ. 11.37Β. Ηλεκτρονιογραφία ρεοϊών μετά από αρνητική
χρώση. Διακρίνεται το σφαιρικό σχήμα και οι πρωτεϊνικές
υπομονάδες του περιβλήματος (καψιδίου), ενώ σε κάποιους
ιούς η χρωστική έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό το οποίο
έτσι εμφανίζεται έντονα μαύρο (ηλεκτρονιόπυκνο). Χ 200.000

και 240 τριμερή γλυκοπρωτεϊνών (οι δύο από τις
γλυκοπρωτεΐνες έχουν Μ.Β. 50 kDa και 10 kDa,
αντίστοιχα).

Η μόλυνση των κυττάρων με τον ιό αυτόν αρχί-
ζει με διάχυσή του στην πλασματική μεμβράνη σε
περιοχή «καλυμμένων εσοχών» – ακολουθεί ενδοκύ-
τωση και μεταφορά των ιών με «καλυμμένα κυστί-
δια» – σύντηξη με πρωτογενή λυσοσώματα – ελευ-
θέρωση του «νουκλεοκαψιδίου» στο κυτταρόπλασμα
από όπου με τη σειρά του ελευθερώνεται το RNΑ
(Eικ. 11.39). Η παρεμπόδιση της διάσπασης ολόκλη-
ρου του νουκλεοκαψιδίου από τα λυσοσωμικά ένζυ-
μα οφείλεται στις ιδιότητες των γλυκοπρωτεϊνών
του περιβλήματος του ιού που προκαλούν σύντηξη
της μεμβράνης του με τη μεμβράνη του λυσοσώμα-
τος.

Μετά την υπαγόρευση της σύνθεσης των αντί-
στοιχων μορίων RNΑ του ιού μέσα στο κύτταρο,
αρχίζει η σύνθεση των πρωτεϊνών του καψιδίου (σε
ελεύθερα ριβοσώματα) και των γλυκοπρωτεϊνών (σε
ριβοσώματα ενδοπλασματικού δικτύου). Ακολουθεί η
αυτοσυγκρότηση ώριμων λειτουργικών ιών που πραγ-
ματοποιείται με εγκόλπωση των νουκλεοκαψιδίων σε
κομμάτια πλασματικής μεμβράνης που περιέχουν τις
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Εικ. 11.39. Διαδικασία συγκρότησης του ιού Semliki (SFV): Μετά τη διείσδυση του ιού με τη συμμετοχή «καλυμμένων
εσοχών» (1) γίνεται σύντηξη με λυσόσωμα (2), το οποίο αποβάλλει στο κυτταρόπλασμα μόνο το καψίδιο (3). Από εκεί
ελευθερώνεται το RNΑ (4) που μεταφράζει RΝΑ πολυμεράση. Έτσι αρχίζει η σύνθεση νέου RΝΑ ιού (4΄) καθώς και mRΝΑs
για σύνθεση των τεσσάρων πρωτεϊνών του ιού (5΄) δηλαδή της πρωτεΐνης του καψιδίου (5) και των τριών γλυκοπρωτεϊνών
του καλύμματος (5΄). Οι γλυκοπρωτεΐνες αυτές ενσωματώνονται στην πλασματική μεμβράνη (7, 7΄) περνώντας από το
σύμπλεγμα Gοlgi (6΄), ενώ παράλληλα το αυτοσυγκροτούμενο καψίδιο (6) προσλαμβάνεται από τέτοιες περιοχές της
πλασματικής μεμβράνης (8) με συνέπεια την «αποκοπή» και έξοδο ώριμου ιού (9).

Εικ. 11.40. Βακτηριοφάγοι Τ4. Α. Διαγραμματική απεικόνι-
ση των διαφόρων τμημάτων του φάγου. Β, Γ. Ηλεκτρονιο-
γραφίες μετά από αρνητική χρώση, άθικτων φάγων (Β) και
μετά από συστολή της ουράς (Γ) όπως ακριβώς συμβαίνει
κατά τη μόλυνση των βακτηρίων. Χ 600.000. Δ. Διαπίστω-
ση της αυτοσυγκρότησης με τη βοήθεια μεταλλαγμένων
στελεχών, όπου η έλλειψη συγκρότησης συστατικών από
τα αντίστοιχα βακτήρια που φέρουν μεταλλαγμένους φά-
γους, αντισταθμίζεται με ανάμειξη των συστατικών αυτών.ΓΒ

χωρίς
κεφαλές

χωρίς
ουρές

Λειτουργικοί
φάγοι

Α Δ

ίνες
ουράς

κεφαλή

κολλάρο
ουρά

πλάκα
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Εικ. 11.40Ε. Βακτηριοφάγοι Τ4, όπως διακρίνονται με σκία-
ση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης. Χ 200.000.

Εικ. 11.40ΣΤ. Βακτηριοφάγος Τ4, όπως φαίνεται στο ηλε-
κτρονικό μικροσκόπιο μετά από κυκλική σκίαση. Διακρίνεται
το περίβλημα του φάγου στο κέντρο καθώς και το DNA το
οποίο έχει ξετυλιχτεί από το εσωτερικό με λύση του φάγου.
Χ 400.000.

τρεις γλυκοπρωτεΐνες. Όπως αναφέρεται και αλλού
η τελική αυτή φάση αυτοσυγκρότησης (προσθήκη
του μεμβρανικού καλύμματος), μπορεί να συμβεί σε
διαφορετικές θέσεις της πλασματικής μεμβράνης.

11.1.8.3. ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ

Με διαφορετικό μηχανισμό «μόλυνσης» λειτουργούν
οι βακτηριοφάγοι (ή απλώς φάγοι) που προσβάλλουν
βακτηριακά κύτταρα (βλ. υποκεφάλαιο 11.1.8.1). Ο φά-
γος Τ4 αποτελείται από πολυεδρική κεφαλή, κολάρο,
συσταλτή ουρά, ίνες ουράς, τελική πλάκα και DNA
(Εικ. 11.40). Περισσότερες από 40 διαφορετικές πρω-
τεΐνες συμμετέχουν στη συγκρότηση της δομής. Συ-
γκεκριμένες μεταλλαγές του φάγου αυτού έχουν ως
αποτέλεσμα τη συγκρότηση, μέσα στα βακτήρια, ατε-
λών φάγων δηλαδή χωρίς ουρές ή κεφαλές. Αναμι-
γνύοντας τέτοιους ατελείς φάγους παράγονται με μη-
χανισμούς αυτοσυγκρότησης τέλειοι λειτουργικοί φά-
γοι (βλ. Εικ. 11.40Δ). Μπορούμε συνεπώς να υποθέσου-
με πως μέσα στο βακτηριακό κύτταρο η δημιουργία
των νέων φάγων θα πρέπει να γίνεται με παρόμοιους
μηχανισμούς αυτοσυγκρότησης.

Όπως έχει δειχθεί, υπάρχουν τέσσερα μορφο-
γενετικά στάδια συγκρότησης (κεφαλή, ουρά και

δύο στάδια τα ινίδια της ουράς) που διεξάγονται με
χρονική αλληλουχία προκειμένου να επιτευχθεί η
ολοκλήρωση της δομής. Έτσι, η συγκρότηση της
κεφαλής πρέπει να ολοκληρωθεί πριν δεχθεί την
ουρά και μόνο μετά από αυτό μπορεί η τελική πλάκα
να δεχθεί τα ινίδια της ουράς. Το κάθε στάδιο περιέ-
χει εσωτερικά βήματα απαραίτητα για τη σωστή συ-
γκρότηση. Τρεις πρωτεΐνες παίζουν σημαντικό ρόλο
στη συγκρότηση. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη P19
χρειάζεται μια περατωμένη τελική πλάκα πριν πολυ-
μεριστεί για να σχηματίσει το σωλήνα της ουράς.
Όταν αρχίσει να συμβαίνει αυτό η πρωτεΐνη Ρ18
σχηματίζει τη θήκη γύρω από το σωλήνα, που όταν
ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να καλύψει ολόκληρο το
μήκος του σωλήνα της ουράς, προστίθεται η πρω-
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τεΐνη Ρ15 που σταθεροποιεί τη δομή και επιτρέπει
τη σύνδεση με την κεφαλή. Αυτή η ρύθμιση της
συγκρότησης σε διαδοχικά βήματα εξασφαλίζει τη
σωστή συγκρότηση του φάγου, ακόμη και αν όλα τα
δομικά συστατικά συντίθενται ταυτοχρόνως μέσα στο
κυτταρόπλασμα του βακτηρίου-ξενιστή. Η διερεύνη-
ση των μηχανισμών που λειτουργούν κατά την αυ-
τοσυγκρότηση των βακτηριοφάγων και ιδιαίτερα των
Τ2 και Τ4 έχει συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην
κατανόηση του φαινομένου της αυτοσυγκρότησης
και σε άλλα συστήματα.

11.1.8.4. ΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΓΟΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ

Οι βακτηριοφάγοι (φάγοι) χρησιμοποιούν τους
βακτηριακούς μηχανισμούς για να πολλαπλασιαστούν.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο φάγος
Τ4 και ο λ φάγος, που μολύνουν το βακτήριο E. coli.

Οι φάγοι κατά τη διαδικασία πολλαπλασιασμού
τους παρουσιάζουν δύο εναλλακτικούς μηχανισμούς
που είναι γνωστοί ως λυτικός και λυσιγονικός κύ-
κλος, αντίστοιχα (Εικ. 11.41). Ο ιός Τ4 χρησιμοποιεί
το λυτικό κύκλο και σκοτώνει το βακτηριακό κύττα-

Εικ. 11.41. Διαγραμματική απεικόνιση του λυτικού και του λυσιγονικού κύκλου, κατά τη μόλυνση των βακτηριακών κυττάρων
από φάγους.

Φαγικό DNA
Βακτηριακό
χρωμόσωμα

Προφάγος

Λυτικός
κύκλος

Λύση

Λυσιγονικό
βακτήριο

Κυτταρική διαίρεση

Λυσιγονικός
κύκλος

Επαγωγή του λυτικού κύκλου με εκτομή του φαγικού
χρωμοσώματος από το βακτηριακό χρωμόσωμα

ρο, ενώ ο λ φάγος χρησιμοποιεί το λυσιγονικό κύκλο
και δεν προκαλεί το θάνατο του ξενιστικού κυττά-
ρου.

Ο λυτικός κύκλος περιλαμβάνει τα παρακάτω
στάδια (Εικ. 11.42):

1. Επαφή και αγκίστρωση: Ο ιός Τ4 προσεγγίζει
το βακτηριακό τοίχωμα, αναγνωρίζει και συνδέεται
με τις ίνες της ουράς σε ειδικούς υποδοχείς της
επιφανείας του τοιχώματος. Οι ασθενείς χημικοί δε-
σμοί που αναπτύσσονται έχουν ως αποτέλεσμα την
αγκίστρωση του ιού στο βακτηριακό τοίχωμα.

2. Διείσδυση:  Από τον ιό απελευθερώνεται το
βακτηριακό ένζυμο λυσοζύμη, που αποικοδομεί τμή-
μα του βακτηριακού τοιχώματος. Η θήκη της ου-
ράς του ιού συστέλλεται και οδηγεί  τον πυρήνα
της ουράς (σωλήνα), διαμέσου του τοιχώματος και
της μεμβράνης, μέσα στο βακτηριακό κύτταρο. Το
ιικό DNA περνάει στο κύτταρο, διαμέσου του σω-
λήνα, ενώ το ιικό καψίδιο παραμένει έξω από το
τοίχωμα.

3. Βιοσύνθεση: Η σύνθεση των πρωτεϊνών του
ξενιστικού κυττάρου σταματά, το βακτηριακό DNA
διασπάται και το ιικό DNA καθοδηγεί τις διαδικασίες
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Τ4 φάγος

Πρωτεΐνη
υποδοχέας

E. coli DNA

λεπτό

DNA

(α) Επαφή και αγκίστρωση (β) Διείσδυση του DNA

λεπτό

0

15

22

(γ) Έναρξη μεταγραφής των
φαγικών γονιδίων

(δ) Αντιγραφή του
φαγικού DNA

(ε) Σύνθεση καψιδιακών
πρωτεϊνών

(στ) Ρήξη της μεμβράνης και του
τοιχώματος του κυττάρου-ξενιστή
και απελευθέρωση των νέων φάγων

DNA DNA
RNA

RNADNA Πρωτεΐνη

Εικ. 11.42. Διαγραμματική απεικόνιση των σταδίων του λυτικού κύκλου (βλ. κείμενο για λεπτομέρειες).

E. coli τοίχωμα

λεπτό

12

λεπτό λεπτό

Νέα φαγικά
σωμάτια

Αποικοδόμηση βακτηριακού
DNA

μεταγραφής και μετάφρασης, προκειμένου να παρα-
χθούν οι ιικές πρωτεΐνες. Το ιικό DNA αντιγράφεται
χρησιμοποιώντας τα νουκλεοτίδια από την αποικο-
δόμηση του βακτηριακού DNA, ενώ για τη σύνθεση
των ιικών ενζύμων και δομικών πρωτεϊνών χρησιμο-
ποιεί ριβοσώματα, ένζυμα και αμινοξέα του ξενιστι-

κού κυττάρου. Η φάση αυτή κατά την οποία δεν
υπάρχουν συγκροτημένοι ιοί, ονομάζεται φάση έκλει-
ψης.

4. Ωρίμανση: Γίνεται αυτοσυγκρότηση του ιικού
καψιδίου, το DNA πακετάρεται στην κεφαλή, όπου
στη συνέχεια προσδένεται η ουρά και η τελική πλά-
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Συγκρότηση βακτηριοφάγου Τ4

Τελική πλάκα

Σύνδεση
της κεφαλής

στην ουρά

Προσθήκη της
συσταλτής θήκης

Ωρίμανση κεφαλής

Σύνδεση της
κεφαλής στην
ουρά

Ινίδια ουράς
κοντινά στην
τελική πλάκα Ινίδια ουράς

απομακρυσμένα
από την τελική
πλάκα

Πλήρη ινίδια ουράς

Σύνδεση των ινιδίων
στην ουρά

Εικ. 11.43. Αυτοσυγκρότηση του φάγου Τ4. Απεικονίζονται τα διαδοχικά βήματα.

κα, η οποία δέχεται τα ινίδια της ουράς για να
περατωθεί η διαδικασία και να ολοκληρωθεί η ιική
συγκρότηση (Εικ. 11.43).

5. Απελευθέρωση: Το ιικό ένζυμο λυσοζύμη προ-
καλεί λύση του τοιχώματος, ενώ η υπερβολική ωσμω-
τική πίεση που αναπτύσσεται προκαλεί διόγκωση και
σπάσιμο της πλασματικής μεμβράνης. Οι νέοι ιοί,
περίπου 50-200, απελευθερώνονται και το βακτη-
ριακό κύτταρο πεθαίνει.

Ο χρόνος από την αγκίστρωση έως την απελευ-
θέρωση των νέων ιικών σωματιδίων είναι 20-40
λεπτά.

Μερικοί ήπιοι ιοί, όπως ο λ φάγος, εναλλακτικά
μπορούν να χρησιμοποιούν το λυσιγονικό κύκλο κατά
τη μόλυνση του βακτηριακού κυττάρου.

Όταν ο ιός εισέρχεται σε λυσιγονικό κύκλο, το
ιικό DNA ενσωματώνεται στο χρωμοσωμικό DNA
(Εικ. 11.44), με το μηχανισμό του γενετικού ανασυν-

δυασμού. Το ενσωματωμένο ιικό DNA καλείται προ-
φάγος. Κατασταλτικές πρωτεΐνες, που παράγονται
από τον προφάγο, εμποδίζουν τη μεταγραφή των
υπόλοιπων προφαγικών γονιδίων. Το προφαγικό DNA
παραμένει σε λανθάνουσα φάση για πολλές γενιές
και αντιγράφεται ταυτόχρονα με το βακτηριακό χρω-
μόσωμα. Αυθόρμητα, ανά πάσα στιγμή, το προφαγικό
DNA μπορεί να βγει από τη λανθάνουσα φάση και να
προχωρήσει σε λυτικό κύκλο.

11.2. Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙDS (HIV)

Οπωσδήποτε δεν αποτελεί αντικείμενο του κεφα-
λαίου αυτού να ασχοληθεί με τις τεράστιες κοινωνι-
κές επιπτώσεις που απορρέουν από την εμφάνιση
της ασθένειας του ΑlDS, γι' αυτό και θα αναφερθού-
με μόνο στις κυτταροβιολογικές/μοριακές παραμέ-
τρους του προβλήματος.
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11.2.1. ΓΕΝΙΚΑ

Το 1981 εμφανίστηκε μια νέα ασθένεια που ονο-
μάστηκε «Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανε-
πάρκειας» (Αcquired lmmune Deficiency Syndrοme
– ΑΙDS). Τα πρώτα δεδομένα δημοσιεύθηκαν στο
περιοδικό New England Journal of Medicine (1981)
και αφορούσαν τέσσερις ομοφυλόφιλους άνδρες με
πνευμονία, στοματικές μολύνσεις από μύκητες, ιικές
μολύνσεις και χαρακτηριστικά ανεπαρκούς λειτουρ-
γίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Η αιτία διαπι-
στώθηκε δύο χρόνια αργότερα από τους ερευνητές
Lυc Μοntagnier (lνστιτούτο Ρasteur, Παρίσι) και
Rοbert Gallο (Εθνικό Αντικαρκινικό lνστιτούτο - Ν.C.Ι.
ΗΠΑ).

Το ΑΙDS προκαλείται από τον «lό Ανοσοανεπάρ-
κειας του Ανθρώπου»  (Ηυman Ιmmυnοdefficiency
Virus – ΗIV) ή «Iό Λεμφαδενοπάθειας» (Lympha-
denοpathy Associated Virus – LΑV), ή ΑlDS-Αssοciated
Retrονirus (ΑRV) (Εικ. 11.45). Πρόκειται για ρετροϊό
που συγγενεύει με τον «ανθρώπινο Τ-λεμφοκυττα-

Εικ. 11.45. Διαγραμματική απεικόνιση του ιού του AIDS.
Διακρίνονται τα δύο μόρια RNA στο κέντρο, το πρώτο πρω-
τεϊνικό κάλυμμα (ΠΚ1), το δεύτερο πρωτεϊνικό κάλυμμα (ΠΚ2),
και η λιπιδική διπλοστιβάδα (μεμβράνη), που περιέχει τις
γλυκοπρωτεΐνες gp41 και gp120. (Από Gallo, 1986).

gp120

gp41

ΠΚ1

ΠΚ2
RNA

Εικ. 11.44. Μηχανισμός ενσωμάτωσης του ιικού DNA του λ φάγου στο χρωμοσωμικό βακτηριακό DNA.
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ροτρόπο ιό» (Ηuman Τ Lymphοcytotropic Virus Ι –
ΗΤLV-l), ο οποίος είχε ανακαλυφθεί μερικά χρόνια
πριν και προκαλεί ένα σπάνιο είδος λευχαιμίας των
Τ λεμφοκυττάρων. Η ονομασία «ρετροϊός» (retrovi-
rus) υποδηλώνει την παρουσία του ενζύμου reverse
transcriptase (αντίστροφη μεταγραφάση).

Ο ιός του ΑΙDS είναι ο τρίτος κατά σειρά ΗΤLV
που ανακαλύπτεται, γι' αυτό ονομάστηκε ΗΤLV-ΙΙΙ και
είναι πιο πολύπλοκος από τους προηγούμενους. Ει-
δικότερα, ανήκει σε μια κατηγορία ρετροϊών που
ονομάζονται λεντι-ιοί και χαρακτηρίζονται από τη
μεγάλη περίοδο επώασης και αντιγραφής πριν από
την εκδήλωση της ασθένειας. Έχουν βρεθεί δύο στε-
λέχη του ιού, HIV-1 και HIV-2, αλλά είναι γενικά
αποδεκτό ότι το πρώτο στέλεχος προκαλεί το AIDS
στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων σε
ολόκληρο τον κόσμο.

Τα ανθρώπινα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα, που ονο-
μάζονται «Τ βοηθητικά κύτταρα του ανοσοποιητικού
συστήματος» και άλλα κύτταρα που περιέχουν τους
μεμβρανικούς CD4 υποδοχείς ,  όπως B λεμφοκύτ-
ταρα, μακροφάγα, φυσικά φονικά λεμφοκύτταρα (ΝΚ),
προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, δεντριτικά κύττα-
ρα, κύτταρα του Langerhans, ενδοθηλιακά κύτταρα,
μικρογλοιακά κύτταρα του εγκεφάλου, και γαστρε-
ντερικά επιθηλιακά κύτταρα πιστεύεται ότι αποτε-
λούν στόχους του ιού (Εικ. 11.46).

Τα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα ενεργοποιούν, με την
έκκριση κυτταροκινών (ιντερλευκίνης-2 και γ-ιντερ-
φερόνης) τα Β λεμφοκύτταρα, τα φυσικά φονικά κύτ-
ταρα και τα φαγοκύτταρα για την αναγνώριση των
ξένων αντιγόνων μέσω του μείζονος συμπλέγματος
ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ, παίζοντας κεντρικό ρόλο
στην ανοσοαπόκριση. Η καταστροφή των CD4+ Τ
λεμφοκυττάρων αφήνει απροστάτευτο τον οργανι-
σμό σε ευκαιριακές λοιμώξεις και σε ασυνήθιστες
νεοπλασίες (καρκινώματα), ενώ η προσβολή του νευ-
ρικού συστήματος προκαλεί εγκεφαλοπάθεια, περι-
φερική νευροπάθεια και μυϊκή αδυναμία. Μέχρι σή-
μερα περισσότερα από 42 εκατομμύρια άνθρωποι
έχουν προσβληθεί από AIDS σε ολόκληρο τον κό-
σμο και υπολογίζεται ότι περίπου 17 εκατομμύρια
έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα των επιπλοκών της
μόλυνσης.

11.2.2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΟΥ

Ο ιός ΗΙV έχει διάμετρο 90-100 nm και περιβάλ-
λεται από φάκελο που αποτελείται από διπλή στιβάδα
λιπιδίων (Εικ. 11.47). Ο ιικός φάκελος περιέχει δύο
σημαντικές γλυκοπρωτεΐνες: μια διαμεμβρανική, την
gp41 (Μ.Β. 41 kDa) και μια περιφερειακή την gp120

(Μ.Β. 120 kDa). Και οι δύο παράγονται πρωτεολυτικά
από μια πρόδρομη γλυκοπρωτεΐνη, την gp160, προϊόν
του γονιδίου env. Περίπου, 72 αντίγραφα της γλυκο-
πρωτεΐνης αυτής, σχηματίζουν αντίστοιχες δομές που
προεξέχουν από τη λιπιδική διπλοστιβάδα. Κάθε δομή
αποτελείται από ένα καπελοειδή σχηματισμό, που πε-
ριέχει τρία με τέσσερα μόρια gp120 και από ένα
διαμεμβρανικό μίσχο με τρία έως τέσσερα μόρια gp41.
Εσωτερικά της μεμβράνης υπάρχουν δύο διαδοχικά
πρωτεϊνικά καλύμματα. Το εξωτερικό είναι σφαιρικό
(ή πολυεδρικό), ονομάζεται μήτρα και αποτελείται από
μόρια της πρωτεΐνης p17. Το εσωτερικό είναι κυλιν-
δρικό, περιβάλλει τον πυρήνα και αποτελείται από
2000 μόρια της πρωτεΐνης p24. Στο κέντρο του
εσωτερικού πρωτεϊνικού καλύμματος βρίσκονται δύο
πανομοιότυπα μόρια RΝΑ που το καθένα αποτελεί
πλήρες αντίγραφο του γονιδιώματος του ιού. Το γο-
νιδίωμα αυτό περιέχει εννέα γονίδια. Επίσης, υπάρ-
χουν μόρια μεταφορικού RΝΑ και μόρια «αντίστρο-
φης μεταγραφάσης» για τη μεταγραφή του RΝΑ σε
DΝΑ (Εικ. 11.48).

Το κάθε μόριο RΝΑ περιέχει 9.749 νουκλεοτίδια
και περιλαμβάνει τα γονίδια για τις πρωτεΐνες των
περιβλημάτων, τις γλυκοπρωτεΐνες, την αντίστροφη
μεταγραφάση καθώς και ρυθμιστικά μόρια (Εικ. 11.49).
Επιπλέον, το HIV RNA περιέχει «μακριές τελικές
επαναλήψεις» (long terminal repeats – LTR) που ελέγ-
χουν τη σύνθεση των νέων ιών όταν ενεργοποιη-
θούν από το κύτταρο ξενιστή ή τον ιό. Το γονίδιο
gag έχει μήκος 1.500 νουκλεοτίδια και κωδικοποιεί
αρχικά μια πολυπρωτεΐνη που κόβεται στη συνέχεια
πρωτεολυτικά για να δώσει τις πρωτεΐνες του πυ-
ρήνα p55, p40, p24, την πρωτεΐνη μήτρας p17 και
την p7 του πυρηνοκαψιδίου. Το ίδιο συμβαίνει και με
το γονίδιο enν που κωδικοποιεί μια μεγάλη πρωτεΐ-
νη, η οποία με τη βοήθεια «πεπτιδίου-οδηγητή» μή-
κους 30-60 αμινοξέων μεταφέρεται στις δεξαμενές
του κοκκιώδους ενδοπλασματικού δικτύου και στη
συνέχεια γλυκοζυλιώνεται στο σύμπλεγμα Gοlgi, κό-
βεται πρωτεολυτικά και δίνει τις πρωτεΐνες gp120
και gp41. Η gp120 έχει 480 αμινοξέα και 25 ολιγο-
σακχαρικές αλυσίδες, ενώ η gp41 έχει 350 αμινοξέα
και μόνο 5 ολιγοσακχαρικές αλυσίδες, μεγέθη ασυ-
νήθιστα για γλυκοπρωτεΐνες ρετροϊών. Το γονίδιο
pοl κωδικοποιεί τις ενζυμικές πρωτεΐνες p66 και
p51 (αντίστροφη μεταγραφάση) καθώς και p11 (πρω-
τεάση) και p32 (ενσωματάση) για την ενσωμάτωση
του ιικού DΝA στο DΝA του λεμφοκυττάρου. Επι-
πλέον, έχουν ταυτοποιηθεί κάποια γονίδια που παί-
ζουν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως το tat (transacti-
vating protein), που παράγει έναν παράγοντα που
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Εικ. 11.46. Τ λεμφοκύτταρα μολυσμένα
με ιούς AIDS όπως φαίνονται στο ηλε-
κτρονικό μικροσκόπιο. Α. Με ηλεκτρονι-
κό μικροσκόπιο σάρωσης διακρίνονται
οι ιοί (βέλη) στην επιφάνεια του κυττά-
ρου. Β. Με Η.Μ. διέλευσης διακρίνονται,
σε λεπτή τομή, οι ιοί που έχουν πολλα-
πλασιαστεί και έχουν ελευθερωθεί από
το κύτταρο (βέλη). (Από Gallo, 1986).

ασκεί θετικό ρυθμιστικό έλεγχο αυξάνοντας τη μετα-
γραφική ταχύτητα του προϊού, το rev (regulator of
viral protein synthesis) που κωδικοποιεί μια πρωτεΐ-
νη ρυθμιστή της ιικής έκφρασης, που επιτρέπει την
έξοδο των αμάτιστων (ανώριμων) μεταγράφων από
τον πυρήνα, το nef (negative factor), που κωδικο-
ποιεί ένα πρωτεϊνικό παράγοντα που αυξάνει in vivo
και in vitro την αντιγραφή και ασκεί αρνητικό ρυθμι-
στικό έλεγχο στο CD4. Επίσης, το προϊόν του γονι-
δίου vif (virion infectivity factor) επηρεάζει τη μολυ-

σματικότητα του ιού και η πρωτεΐνη R, προϊόν του
γονιδίου vpr (viral protein R), εμπλέκεται στη μετα-
φορά του DNA στον πυρήνα, στην αύξηση της παρα-
γωγής του ιού και στον έλεγχο της διακοπής του
κυτταρικού κύκλου. Τέλος, το γονίδιο vpu (viral pro-
tein U) (για το HIV-1) και το vpx (viral protein X) (για
το HIV-2) κωδικοποιούν για την ιική πρωτεΐνη U, που
αποικοδομεί το CD4 στο ενδοπλασματικό δίκτυο και
αυξάνει την έκκριση του ιού από την πλασματική
μεμβράνη.
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Εικ. 11.47. Διαγραμματική απεικόνιση του ιού HIV. Διακρί-
νονται οι επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες gp120, gp41 και οι
πρωτεΐνες της μήτρας (ΜΑ) και του καψιδίου (CA). Στο
εσωτερικό βρίσκονται η πρωτεΐνη p6, η πρωτεϊνάση (PR), η
αντίστροφη μεταγραφάση (RT), το ένζυμο ενσωμάτωσης
(IN), οι ρυθμιστικές πρωτεΐνες (Vif, Vpr, Nef) και τα δύο
μόρια RNA (δεν διακρίνονται).

Εικ. 11.48. Διαγραμματική απεικόνιση του HIV. Διακρίνονται
οι δομικές πρωτεΐνες του ιού και τα γονίδια από τα οποία
παράγονται. Επίσης, φαίνονται τα δύο μόρια του RNA και
το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση (RT pol).

11.2.3. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ CD4+ Τ
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Οι πρώτες εβδομάδες της μόλυνσης από HIV
χαρακτηρίζονται από την  ορομετατροπή  και την

πτώση των επιπέδων των CD4+ Τ κυττάρων, ακο-
λουθούμενη από μια προσαρμογή στην ανοσοαπό-
κριση, με την οποία σταθεροποιείται ο αριθμός των
CD4+ Τ κυττάρων σε περίπου 700 κύτταρα ανά
μικρόλιτρο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα υγιές
άτομο έχει 1000-1200 CD4+ T κύτταρα ανά μικρό-
λιτρο αίματος. Ο ιός συνεχίζει να αντιγράφεται κατά
μέσο όρο για 10 χρόνια, έως ότου ο αριθμός των
CD4+ Τ κυττάρων στον ασθενή πέσει κάτω από τα
200 κύτταρα ανά μικρόλιτρο. Σε αυτό το στάδιο το
άτομο εκδηλώνει το AIDS και είναι ευαίσθητο σε
πολλές ευκαιριακές λοιμώξεις. Γι' αυτή την επιτελού-
μενη καταστροφή των CD4+ Τ κυττάρων έχουν ανα-
πτυχθεί κάποιες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγή-
σουν το φαινόμενο:

α) Άμεσος κυτταρικός θάνατος: Η διαδικασία της
εξωκύτωσης των ιών, μετά από τη μόλυνση, κατα-
στρέφει την κυτταρική μεμβράνη και επιφέρει τον
κυτταρικό θάνατο. Επίσης, ο ιός μπορεί να προξενή-
σει βλάβες στους μηχανισμούς του ξενιστικού κυττά-
ρου στο κυτοσόλιο, με αποτέλεσμα τον κυτταρικό
θάνατο. Επιπροσθέτως, η σύνδεση του ιού στα CD4+
Τ κύτταρα προσελκύει τα κυτταροτοξικά CD8+ T
κύτταρα να επιτεθούν και να καταστρέψουν τα μολυ-
σμένα κύτταρα.

β) Κορεσμός των θέσεων των CD4 υποδοχέων:
Ο HIV μπορεί να συνδεθεί στο CD4 υποδοχέα των Τ
κυττάρων με δύο τρόπους. Πρώτον, το τμήμα gp120
της πρόδρομης gp160 μπορεί να συνδεθεί στον
CD4 υποδοχέα των Τ κυττάρων. Δεύτερον, η gp120
μπορεί να αποσπαστεί από τον ιό και να συνδεθεί
στον υποδοχέα. Τα κύτταρα που έχουν δεσμευμένο
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τον υποδοχέα, είναι πλέον ευαίσθητα στην επίθεση
από κυτταροτοξικά κύτταρα, που εξαρτώνται ή δεν
εξαρτώνται από τα αντισώματα. Επιπλέον, η κάλυψη
των CD4 υποδοχέων προκαλεί την απώλεια των
ανοσο-λειτουργιών των Τ κυττάρων, ανεξάρτητα από
τη διαδικασία σύντηξης και μόλυνσης από το HIV.

γ) Σχηματισμός συγκυτίων: Τα συγκύτια είναι απο-
τέλεσμα της σύντηξης των μη μολυσμένων CD4+
κυττάρων με μολυσμένα από τον ιό CD4+ κύτταρα
για το σχηματισμό πολυπύρηνων κυτταρικών συ-
μπλεγμάτων (βλ. Εικ. 11.60). Αρκετές μελέτες in
vitro έχουν δείξει την απευθείας σχέση μεταξύ της
παρουσίας συγκυτίων και του βαθμού κυτταροπαθο-
λογικού αποτελέσματος του HIV. Ο μηχανισμός με
τον οποίο συμβαίνει αυτό δεν είναι απόλυτα κατα-
νοητός.

δ) Απόπτωση: Ο προγραμματισμένος κυτταρικός
θάνατος έχει δειχθεί σε μολυσμένα από HIV CD4+ Τ
κύτταρα, αλλά και σε μη μολυσμένα CD4+ κύτταρα
που δεσμεύουν την gp120. Η σύνδεση της gp120
στον CD4 υποδοχέα κινητοποιεί το Τ κύτταρο και
όταν το Τ κύτταρο συναντά αντιγόνο πάνω στο
μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (MHC) τάξης ΙΙ
στέλνεται ένα μήνυμα όμοιο με αυτό που στέλνει ο
Fas/Fas ενεργοποιητής, με αποτέλεσμα στον πυρή-
να να διεγείρεται η DNάση που ενεργοποιείται από
κασπάση (CAD). Με την ενεργοποίηση της CAD το
DNA του ξενιστικού κυττάρου κόβεται σε τμήματα
περίπου 200 ζευγαριών βάσεων.

ε) Υπεραντιγόνα:  Ένα τυπικό αντιγόνο ή ένας
ιός είναι ικανά να επάγουν την ανοσοαπόκριση σε
λιγότερα από εκατό για κάθε 1 εκατομμύριο CD4+ T
κύτταρα (περίπου 0,01%). Τα υπεραντιγόνα αντιδρούν
με το 5% έως 30% των CD4+ T κυττάρων με τη
σύνδεση στο MHC τάξης ΙΙ ή στους υποδοχείς του Τ
κυττάρου. Αυτή η υπόθεση υποδηλώνει ότι τα HIV

ρετροϊικά-κωδικοποιούμενα υπεραντιγόνα συνδέονται
στο MHC τάξης ΙΙ των κυττάρων που παρουσιάζουν
το αντιγόνο (APCs) και συνεπώς επάγουν τα CD4+
T κύτταρα σε αδράνεια και τελικά σε κυτταρικό θά-
νατο.

στ) Συμπαράγοντες: Η υπόθεση των συμπαραγό-
ντων υποδηλώνει ότι η ταυτόχρονη μόλυνση από
άλλους μικροοργανισμούς, η ψυχολογική πίεση, η
χρήση ναρκωτικών ουσιών καθώς και ο υποσιτισμός
επιταχύνει την έκφραση του HIV μετά την αρχική
μόλυνση. Οι πρόσφατα ανακαλυπτόμενοι ερπητοϊοί
(HHV-6, -7, και -8) μπορούν να δρουν ως συμπαρά-
γοντες στη μόλυνση με τον HIV. Επιπλέον, ο κυττα-
ρομεγαλοϊός (CMV) και ο ιός Epstein-Barr έχουν
συσχετιστεί με αύξηση της έκφρασης του HIV.

11.2.4. ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Ο τρόπος μόλυνσης κυττάρων από τον ιό HIV
έχει βρεθεί ότι ακολουθεί τα εξής στάδια:

α. Προσέγγιση και διείσδυση του ιού

Οι πρώτες ερευνητικές προσπάθειες είχαν εστια-
στεί στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο ιός
εισέρχεται στα κύτταρα: με μεμβρανική σύντηξη (Εικ.
11.50) ή με τη διαδικασία της «ενδοκύτωσης με με-
σολάβηση υποδοχέων» (ΕΜΥ).

Η πρώτη ερευνητική ομάδα (Μaddοn et al, 1986),
χρησιμοποιώντας 20 mΜ χλωριούχο αμμώνιο, το
οποίο αυξάνει το pΗ των ενδοσωμάτων, διαπίστωσε
ελάττωση της μόλυνσης των κυττάρων από ιούς
ΗΤLV-lΙΙ και έβγαλε το συμπέρασμα ότι η μόλυνση
γίνεται με ΕΜΥ. Η δεύτερη ερευνητική ομάδα (Stein
et al, 1987) χρησιμοποιώντας μικρότερη συγκέντρωση
χλωριούχου αμμωνίου (<10 mΜ), καθώς και άλλες
ουσίες (χλωροκίνη, μονενσίνη) που επίσης ελαττώ-

Εικ. 11.49. Θέσεις των γονιδίων στο γονιδίωμα του HIV-1 το οποίο έχει μέγεθος 9.749 νουκλεοτίδια. Διακρίνονται οι
μακριές τελικές επαναλήψεις (LTR), καθώς και τα γονίδια gag, pol και env. Επίσης, φαίνονται τα σημαντικά ρυθμιστικά
γονίδια tat, nef, rev, vif, vpr, vpu.

9749 b
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Εικ. 11.50. Σύντηξη του ιού του AIDS (βέλος) με την
πλασματική μεμβράνη λεμφοκυττάρου. (Από Stein et al,
1987).

νουν το pΗ των ενδοσωμάτων δεν διαπίστωσε καμιά
ελάττωση της μόλυνσης. Συμπέρανε έτσι, ότι η μό-
λυνση γίνεται με απευθείας σύντηξη της ιικής μεμ-
βράνης με την πλασματική μεμβράνη των κυττάρων
(όπως άλλωστε έχει διαπιστωθεί και στους ιούς της
ιλαράς, Sendai, μυξοϊούς, κ.λπ.) και απέδωσε τα απο-
τελέσματα της πρώτης ομάδας σε χρησιμοποίηση
μεγάλης συγκέντρωσης χλωριούχου αμμωνίου που
επιδρά στη διαδικασία πολλαπλασιασμού του ιού μέσα
στο κύτταρο.

Οι έρευνες που ακολούθησαν κατέληξαν στο συ-
μπέρασμα ότι το πρώτο βήμα της μόλυνσης είναι η
αλληλεπίδραση της εξωτερικής γλυκοπρωτεΐνης
gp120 του ιού, με τον υποδοχέα CD4 των Τ λεμφο-
κυττάρων (Εικ. 11.51). Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι η
αμινοξική αλληλουχία της ιικής πρωτεΐνης gp120
έχει κάποια ομολογία με το σταθερό τμήμα των
ανοσοσφαιρινών. Υπολογισμός (με πρόγνωση) της
στεροδιατάξης της gp120 έδειξε πως υπάρχει κά-

Εικ. 11.51. Μηχανισμός προσέγγισης και διείσδυσης του ιού στο ξενιστικό κύτταρο. Η gp120 αναγνωρίζει τον CD4
υποδοχέα και συνδέεται με αυτόν. Οι στερεοδιαταξικές αλλαγές που προκαλούνται επιτρέπουν τη σύνδεση με τον υποδοχέα
των χημοκινών (CCR5 ή CXCR4), γεγονός που έχει ως συνέπεια τη αποκάλυψη της gp41, που διεισδύει στη μεμβράνη.

Κύτταρο-ξενιστής

ποια δομική συμπληρωματικότητα της gp120 με τον
υποδοχέα CD4, ο οποίος διαθέτει 4 σφαιρικές περιο-
χές στο εξωκυττάριο τμήμα του που αντιδρούν (σε
φυσιολογικές συνθήκες) με «το σύμπλεγμα πρωτεϊ-
νών ιστοσυμβατότητας» (ΜΗC-Ιl) που εμφανίζονται
στα «κύτταρα-στόχους». Γενικά οι επιφανειακές γλυ-
κοπρωτεΐνες των ρετροϊών μοιάζουν μεταξύ τους
(ως προς το σχήμα) και θυμίζουν μόρια που δε-
σμεύονται σε υποδοχείς. Όλες παράγονται με το
μηχανισμό των μεμβρανικών πρωτεϊνών και διαθέ-
τουν πεπτίδιο-οδηγητή μήκους 30-60 αμινοξέων.

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι
στην επαφή και είσοδο του ιού στο ξενιστικό κύτταρο
συμμετέχουν οι πρωτεΐνες gp120 και gp41 του ιού
και ο CD4 υποδοχέας και ο υποδοχέας χημοκίνης
της μεμβράνης του κυττάρου στόχου (βλ. Εικ. 11.51).
Η gp120 περιέχει πέντε μεταβλητές (V1-V5) και
πέντε σταθερές περιοχές (C1-C5) και αναγνωρίζει
το διαμεμβρανικό υποδοχέα CD4 και συνδέεται με
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αυτόν. Η αλλαγή στη στερεοδιάταξη της gp120 που
προκαλείται, έχει ως συνέπεια η περιοχή αναγνώρι-
σης του υποδοχέα της χημοκίνης στη gp120, να
έρχεται κοντά με το μεμβρανικό υποδοχέα χημοκί-
νης. Η σύνδεσή τους προκαλεί στερεοδιαταξικές αλ-
λαγές με αποτέλεσμα η gp41 να αποκαλύπτεται και
να διεισδύει στη μεμβράνη του κυττάρου-στόχου.
Πρόσφατα έχει αναφερθεί ότι ο υποδοχέας του ιού
κινείται προς τα πίσω με συνέπεια να συμπαρασύρει
και την κυτταρική μεμβράνη, ώστε να έρθει σε επα-
φή και σύντηξη με τον ιικό μεμβρανικό φάκελο.

Οι χημοκίνες είναι μικρού μοριακού βάρους κα-
τιονικές πρωτεΐνες, 8-10 kDa, που αποτελούνται
από 70-90 αμινοξικά κατάλοιπα. Ανήκουν, στις μι-
κρές κυτταροκίνες και ονομάζονται διαφορετικά και
ιντεγκρίνες (βλ. Κεφάλαιο 10 και 14). Ανάλογα με τη
διάταξη των καταλοίπων κυστεΐνης χωρίζονται σε
δύο υποοικογένειες, τις CXC και CC. Εκκρίνονται
από πολλά διαφορετικά κύτταρα, στα οποία περιλαμ-
βάνονται ινοβλάστες, μακροφάγα και ενδοθηλιακά
κύτταρα, ως αποτέλεσμα της διέγερσης από μια ποι-
κιλία παραγόντων, όπως αυξητικοί παράγοντες, ιντερ-
φερόνες, ιοί, βακτηριακά προϊόντα και φαίνεται να
έχουν μιτογόνο, χημειοτακτική και αντιφλεγμονώδη
δράση. Τα διάφορα λευκοκύτταρα διαθέτουν υποδο-
χείς διαφορετικών χημοκινών.

Έχουν αναγνωριστεί διάφορα στελέχη του HIV,
ανάλογα με τον τύπο CD4+ κυττάρων που επιμολύ-
νουν, γεγονός που καθορίζεται από το διαφορετικό
υποδοχέα χημοκίνης, πάνω στα κύτταρα αυτά. Το
στέλεχος R5 ή διαφορετικά Μ-τροπικός ιός  ανα-
γνωρίζει τον υποδοχέα χημοκίνης CCR5 των μα-
κροφάγων και ευθύνεται για την αρχική φάση και την
εξάπλωση της μόλυνσης. Στην αρχική φάση ο ιός
επιμολύνει τα μακροφάγα και αντιγράφεται σε υψη-
λά επίπεδα χωρίς να τα καταστρέφει. Στην ενδιάμε-
ση φάση της λοίμωξης ο ιός γίνεται διπλο-τροπι-
κός.  Εξαιτίας της υψηλής μεταλλαξιμότητας  της
γλυκοπρωτεΐνης gp120, ο ιός αναγνωρίζει τον υπο-
δοχέα της CCR5 χημοκίνης των μακροφάγων και
τον υποδοχέα της CCR4 χημοκίνης των CD4+ T
λεμφοκυττάρων. Κατά την τελευταία φάση της λοί-
μωξης ο ιός γίνεται Τ-τροπικός, όπου η gp120 έχει
την ικανότητα να δεσμεύει το CD4 μόριο και τον
υποδοχέα της CXCR4 χημοκίνης, που βρίσκεται στην
επιφάνεια των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων. Ο Μ-τροπι-
κός ιός φαίνεται να αναγνωρίζει και τους υποδοχείς
των χημοκινών CCR2 και CCR3. Ο HIV που επιμο-
λύνει τα μικρογλοιακά εγκεφαλικά κύτταρα αναγνω-
ρίζει τον υποδοχέα της CCR3 χημοκίνης. Ο υποδο-
χέας της χημοκίνης CCR8 έχει ταυτοποιηθεί ως

συμπαράγοντας που επιτρέπει τη μόλυνση από M-
τροπικά ή Τ-τροπικά στελέχη του HIV.

Με τη σύνδεση του ιού στη μεμβράνη του ξενιστι-
κού κυττάρου, η gp41 βοηθάει στην επαφή και στη
σύντηξη του ιικού φακέλου με την πλασματική μεμ-
βράνη. Μετά τη σύντηξη ο πυρήνας του ιού με το
ιικό RNA εισχωρούν στο κυτταρόπλασμα του ξενιστι-
κού κυττάρου. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις έχει
αναφερθεί ότι ιός εισχωρεί με ενδοκύτωση (βλ. Εικ.
11.50) και μετά γίνεται σύντηξη του μεμβρανικού
φακέλου του ιού με τα ενδοκυτωτικά κυστίδια και
απελευθέρωση του πυρήνα στο κυτταρόπλασμα.

β. Αποκάλυψη και παραγωγή του προϊού

Με την είσοδο του καψιδίου του ιού στο κυττα-
ρόπλασμα γίνεται μερική αποδιοργάνωση των πρω-
τεϊνών του καψιδίου (Εικ. 11.52Α).

Ο ιός χρησιμοποιεί σε αυτή τη φάση το ένζυμο
αντίστροφη μεταγραφάση (RT) (Εικ. 11.52Β) για να
συνθέσει ένα «αντίστροφο μετάγραφο» DNA του RNA
γονιδιώματος του ιού (Εικ. 11.53). Ενώ συντίθεται η
συμπληρωματική αλυσίδα DNA, η ριβονουκλεάση Η
(τμήμα της RT) διασπά το ιικό RNA. Από τη συμπλη-
ρωματική αλυσίδα του DNA, αμέσως σχηματίζεται το
διπλής έλικας ιικό DNA. Αυτή τη χρονική στιγμή ο
ιικός πυρήνας αποκαλύπτεται και το δίκλωνο ιικό
DNA, ως τμήμα του συμπλέγματος προενσωμάτω-
σης μετακινείται στον πυρήνα του κυττάρου. Τη με-
ταφορά αυτή διευκολύνει η ιική πρωτεΐνη R (vpr) και
η πρωτεΐνη μήτρας (ΜΑ). Μετά την είσοδο στον
πυρήνα, το διπλής έλικας ιικό DNA κόβεται με ειδικό
τρόπο στο 5' και 3' άκρο και ενσωματώνεται στο
χρωμοσωμικό DNA με τη βοήθεια του ιικού ενζύμου
ενσωμάτωσης (ΙΝ) (βλ. Εικ. 11.53). Πρόκειται για μια
ενδονουκλεάση με μοριακό βάρος 31 kDa που παρά-
γεται από μια θέση κοντά στο C-άκρο του γονιδίου
Pol.

Μετά την ενσωμάτωση το προϊικό DNA μπορεί
να υπάρχει είτε σε λανθάνουσα είτε σε παραγωγική
κατάσταση, που εξαρτάται από γενετικούς παράγο-
ντες του ιικού στελέχους, από τον τύπο του κυττά-
ρου που έχει προσβληθεί και από την παραγωγή
ειδικών πρωτεϊνών του ξενιστικού κυττάρου.

H ενσωμάτωση του προϊικού DNA συμβαίνει κυ-
ρίως στα χρωμοσώματα των ενεργοποιημένων CD4+
Τ λεμφοκυττάρων, που αποτελούν το 93-95% των
μολυσμένων κυττάρων. Η μόλυνση των CD4+ Τ
λεμφοκυττάρων είναι παραγωγική, εκτός από ένα
μικρό ποσοστό HIV μολυσμένων μνημονικών CD4+
Τ λεμφοκυττάρων, όπου ο ιός παραμένει σε λανθά-
νουσα κατάσταση. Αυτά τα κύτταρα, μαζί με τα μολυ-
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αντίστροφη μεταγραφάση

ιικό RNA
(γονιδίωμα του ιού)

Α

Β

Εικ. 11.52. Α. Είσοδος του ιού HIV στο κύτταρο-ξενιστή (αριστερά) και μερική αποκάλυψη του ιικού RNA (δεξιά). Το ένζυμο
αντίστροφη μεταγραφάση βρίσκεται στο κέντρο (μήτρα) του ιού και απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα του ξενιστικού
κυττάρου. Β. Τρισδιάστατη απεικόνιση του μορίου της αντίστροφης μεταγραφάσης του ιού. (Κατασκευή: Ι. Κωνσταντινίδης).
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Εικ. 11.53. Το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση, με καλούπι το ιικό RNA σχηματίζει μια συμπληρωματική αλυσίδα DNA. To
ιικό RNA διασπάται και σχηματίζεται διπλής έλικας προϊικό DNA, που μετακινείται στον πυρήνα και ενσωματώνεται στο
γονιδίωμα του κυττάρου-ξενιστή.

Νεοσυντεθείς
προϊός

Αντίστροφη μεταγραφάση

σμένα μονοκύτταρα, μακροφάγα και δενδριτικά κύτ-
ταρα εξασφαλίζουν σταθερές δεξαμενές του HIV
που επιτρέπουν στον ιό να ξεφεύγει από το αμυντι-
κό σύστημα και από την αντιρετροϊική θεραπεία.

γ. Αντιγραφή των συστατικών του ιού

Το ενσωματωμένο ιικό DNA αρχίζει να μεταγρά-
φεται από την πολυμεράση ΙΙ δίνοντας αντίγραφα
του γονιδιώματος του ιικού RNA. Το ιικό αυτό RNA
μήκους 9 kb χρησιμοποιείται για τη σύνθεση των
gag-pol πολυπρωτεϊνών αλλά και ως γενετικό υλικό
για το σχηματισμό των νέων ιών. Από το 9 kb ιικό
RNA προκύπτουν δύο τμήματα mRNAs μεγέθους 4
kb και 2 kb. Το 4 kb mRNA χρησιμοποιείται για τη
σύνθεση των gp120 και gp41 και για τη σύνθεση των
τριών ρυθμιστικών πρωτεϊνών vif, vpr και vpu, ενώ
το 2 kb mRNA χρησιμοποιείται για τη σύνθεση των
ρυθμιστικών πρωτεϊνών tat, rev και nef.

Το γονιδιωματικό ιικό RNA και τα ιικά mRNAs
μεταφέρονται έξω από τον πυρήνα, όπου αρχίζει η
μετάφραση των mRNAs για τη σύνθεση τριών πολυ-
πρωτεϊνών (Εικ. 11.54): α) env gp160, που περιέχει
τις gp120 και gp41, β) gag p55 ,  που περιέχει τις
πρωτεΐνες της μήτρας, του καψιδίου και του πυρη-
νοκαψιδίου, γ) gag-pol p160, που περιέχει πρωτεΐ-
νες της μήτρας και του καψιδίου, την πρωτεϊνάση,
την αντίστροφη μεταγραφάση και το ένζυμο ενσω-
μάτωσης. Οι πρωτεΐνες p55 και p160 παράγονται
από το ίδιο mRNA με μια διαδικασία τροποποίησης
του «πλαισίου ανάγνωσης» του mRNA από τα ριβο-
σώματα. Οι env (gp160) πρωτεΐνες προωθούνται
μέσω του ενδοπλασματικού δικτύου προς το Golgi,

για να σχηματιστούν οι γλυκοπρωτεΐνες gp120 και
gp41 στην τελική γλυκοζυλιωμένη μορφή τους, πριν
ενσωματωθούν στην πλασματική μεμβράνη του μο-
λυσμένου κυττάρου (Εικ. 11.55). Επιπλέον, ένα κυτ-
ταρικό ένζυμο, η Ν-πρωτεϊνική μεταφοράση του μυ-
ριστικού οξέος (NMT) προσθέτει μυριστικό (δεκατε-
τρανοϊκό) οξύ στο Ν-τελικό άκρο των πρόδρομων
ιικών πολυπρωτεϊνών gag, gag-pol και nef.

Εικ. 11.54. Διαφορετικά μόρια ιικών mRNAs εξέρχονται
από τον πυρήνα (1) και μεταφράζονται στο κοκκιώδες ενδο-
πλασματικό δίκτυο (2) και σε ελεύθερα ριβοσώματα (3), για
την παραγωγή των τριών πολυπρωτεϊνών, env gp160 (2)
και gag p55 και gag-pol p160 (3). Οι δύο τελευταίες παρά-
γονται από το ίδιο mRNA με τροποποίηση του «πλαισίου
ανάγνωσης» του mRNA από τα ριβοσώματα.

ιικό mRNA
εξέρχεται από
τον πυρήνα
του κυττάρου-
ξενιστή

ελεύθερο
ριβόσωμα

ενδοπλασματικό
δίκτυο
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Εικ. 11.55. Γλυκοζυλίωση της gp160, στις δεξαμενές του
ενδοπλασματικού δικτύου και στο Golgi, πριν την πρωτεο-
λυτική διάσπασή της σε gp120 και gp41 και την ενσωμάτω-
σή της στην πλασματική μεμβράνη.

ενδοπλασματικό δίκτυο

συσκευή
Golgi

gp 160

gp 120
και gp 41

δ. Αυτοσυγκρότηση των συστατικών του ιού

Η αυτοσυγκρότηση του ιού είναι μια διαδικασία
κατά την οποία μορφοποιείται το ιοσωμάτιο. Οι gag
και gag-pol πολυπρωτεΐνες σχετίζονται με την εσω-
τερική επιφάνεια της πλασματικής μεμβράνης και
αλληλεπιδρούν με την gp41, που είναι παρούσα στη
μεμβράνη. Το 9 kb ιικό γονιδιωματικό RNA αλληλε-
πιδρά με το νουκλεοκαψιδιακό τμήμα της p55. Όταν
οι p55 και p160 συγκεντρώνονται στην εσωτερική
επιφάνεια της πλασματικής μεμβράνης, συσσωματώ-
νονται και αρχίζουν να συγκροτούνται για το σχημα-
τισμό του ιού (Εικ. 11.56).

ε. Εξωκύτωση και ωρίμανση του ιού

Με τη συγκρότηση του πρωτεϊνικού πυρήνα γύρω
από το ιικό γονιδιωματικό RNA (δύο μόρια) αρχίζει η
διαδικασία εξωκύτωσης του ιού, κατά την οποία ο
ιός αποκτά το μεμβρανικό περίβλημα, που περιέχει
τις πρωτεΐνες gp120 και pg41 και απελευθερώνεται
στον εξωκυττάριο χώρο. Κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας εξωκύτωσης ή λίγο μετά γίνεται πρωτεολυτι-
κό κόψιμο των πρόδομων πρωτεϊνών p160 και p55
στις διάφορες υπομονάδες, με τη δράση μιας πρω-
τεϊνάσης, της ιικής ασπαρτικής πρωτεάσης και πα-
ράγεται η ώριμη μορφή του HIV (Εικ. 11.57).

Η εξωκύτωση του ιού από τα CD4+ Τ λεμφοκύτ-
ταρα (Εικ. 11.58), έχει ως συνέπεια τη λύση της
μεμβράνης και τον κυτταρικό θάνατο. Αντίθετα, τα
μολυσμένα μονοκύτταρα, μακροφάγα και δενδριτικά

Εικ. 11.56. Διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας συ-
γκρότησης του ιού, όπου οι πολυπρωτεΐνες gag-pol p160
και gag p55 συσσωρεύονται στη πλασματική μεμβράνη και
αλληλεπιδρούν με την ενσωματωμένη γλυκοπρωτεΐνη gp41.
Το ιικό γονιδιωματικό RNA αλληλεπιδρά με την p55, με
τρόπο ώστε να εγκλείεται στο καψίδιο που δημιουργείται.

κύτταρα δεν καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της
απελευθέρωσης των ιών.

Ο HIV μπορεί επίσης να προκαλέσει σύντηξη
μεταξύ των κυττάρων. Αυτό συμβαίνει όταν η gp120
ιική πρωτεΐνη, που προεξέχει από την πλασματική
μεμβράνη ενός μολυσμένου κυττάρου, έρθει σε επαφή
αναγνώρισης με τους υποδοχείς CD4 και χημοκίνης
ενός μη μολυσμένου κυττάρου. Έτσι δημιουργού-
νται πολυπύρηνα συγκύτια που σιγά-σιγά εκφυλίζο-
νται (Εικ. 11.59). Η διαδικασία αυτή μπορεί να παρα-
τηρηθεί με ανοσοφθορισμό αν χρησιμοποιηθούν αντι-
σώματα, για τις gρ120 γλυκοπρωτεΐνες (Εικ. 11.60).
Στην καταστροφή των μολυσμένων κυττάρων πι-
στεύεται ότι συμμετέχουν ενεργά οι γλυκοπρωτεΐ-
νες του ιού, αφού π.χ. αφαίρεση του ενός άκρου της
gp41 έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της
μολυσματικότητας.

Η ύπαρξη των ιών στο αίμα ενός ανθρώπου (φο-
ρέας HIV) δεν σημαίνει αναγκαστικά και την εμφάνι-
ση των κλασικών συμπτωμάτων του AIDS. Κατά μέσο
όρο μεσολαβεί ένα διάστημα 8-10 χρόνων από την
αρχική μόλυνση από τον ιό έως την εκδήλωση του
AIDS. Ένα ποσοστό 10% των μολυσμένων ατόμων
εμφανίζουν AIDS 2-3 χρόνια μετά την αρχική μό-
λυνση και ένα 10% μετά τα 10 χρόνια. Η αιτία της
καθυστέρησης αυτής οφείλεται στα γενετικά χαρα-
κτηριστικά του ιού. Μελέτες σε φορείς με παρατε-
ταμένη βιωσιμότητα (>10 χρόνια) έδειξαν ότι η εκ-
δήλωση ή όχι των συμπτωμάτων σχετίζεται με την
ύπαρξη συγκεκριμένων γενετικών χαρακτηριστικών
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Εικ. 11.57. A. Ο ιός που ελευθερώνεται στον εξωκυττάριο χώρο είναι ανώριμος. Η ωρίμανσή του απαιτεί την πρωτεολυτική
διάσπαση (με τη δράση της ιικής πρωτεϊνάσης) των πολυπρωτεϊνών και τη δημιουργία όλων των δομικών ιικών πρωτεϊνών
της μήτρας και του καψιδίου. B. Στερεοδιαταξική απεικόνιση του μορίου της πρωτεάσης του ιού. 1. Δύο πανομοιότυπες
πολυπεπτιδικές αλυσίδες (a, b) από 99 αμινοξέα η καθεμιά. Δύο κατάλοιπα ασπαρτικού οξέος (σφαίρες) στο ενεργό κέντρο
του μορίου καταλύουν την πρωτεόλυση. 2. Αφαίρεση της μιας υπομονάδας και εμφάνιση του διαύλου του ενεργού κέντρου.
Με κίτρινες σφαίρες απεικονίζονται τα μόρια ασπαρτικού οξέος. (Κατασκευή: Ι. Κωνσταντινίδης).

πρωτεϊνάση

Ανώριμος HIV ιός Ώριμος HIV ιός

κόψιμο
πολυπεπτιδίων

Α

Β1 Β2

του μολυσμένου ατόμου, που αφορούν στους υπο-
δοχείς των χημοκινών, στις γενετικές παραλλαγές
του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας και στην
έκφραση των κυτταροκινών. Έχει ακόμα διαπιστωθεί
πως όσο χειροτερεύει η κατάσταση ενός ασθενούς
τόσο μεγαλύτερη μολυσματικότητα εμφανίζουν οι ιοί
AIDS των λεμφοκυττάρων του, όταν αυτοί δοκιμα-
στούν σε CD4+ Τ κυτταροκαλλιέργεια.

11.2.5. ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥ

Πρόσφατες έρευνες χρησιμοποιώντας μαθηματι-
κά μοντέλα προβλέπουν ότι ο ρυθμός της ιικής
παραγωγής κατά την ενεργή μόλυνση είναι περίπου
10,3x109 ιοί ανά ημέρα. Σε αυτό τον αριθμό πρέπει
να προσθέσουμε τις δεξαμενές HIV που βρίσκονται
σε μολυσμένα κύτταρα, στο κεντρικό νευρικό σύστη-
μα, στους πνεύμονες και στο συκώτι.
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Α Β Γ

Εικ. 11.60. Ανίχνευση με ανοσοφθορισμό (αντι-gp120-FITC) των διαδοχικών φάσεων μόλυνσης λεμφοκυττάρων. Α. Χρόνος
μηδέν, δηλαδή πριν τη μόλυνση των κυττάρων με τον ιό HIV. Δεν διακρίνεται φθορισμός των κυττάρων αφού φυσικά δεν
υπάρχουν ιοί (ούτε και η γλυκοπρωτεΐνη gp120) να συνδεθούν με το φθορίζον αντίσωμα. Β και Γ. 36 ώρες μετά τη μόλυνση
με τον ιό, διακρίνεται φθορισμός σε μικρά κύτταρα (Β), αλλά και σε συγκύτια (Γ), δηλαδή πολυπύρηνα κύτταρα που
προέρχονται από σύντηξη μεμονωμένων λεμφοκυττάρων. (Από Stein et al, 1987).

Εικ. 11.58. Εξωκύτωση ιών HIV από το λεμφοκύτταρο μετά
από μόλυνση και πολλαπλασιασμό τους. Διακρίνονται ελεύ-
θεροι ιοί (βέλη) στον εξωκυττάριο χώρο καθώς και στις
περιοχές της πλασματικής μεμβράνης που «ετοιμάζονται»
για εξωκύτωση (εκβλάστηση) (διπλά βέλη). (Από Stein et al,
1987).

Εικ. 11.59. Σχηματική απόδοση της σύντηξης μολυσμένων
CD4+ Τ λεμφοκυττάρων για σχηματισμό πολυπύρηνου συ-
γκυτίου. Διακρίνονται οι CD4 υποδοχείς των Τ υγιών κυτ-
τάρων και οι ιικές γλυκοπρωτεΐνες των μολυσμένων κυττά-
ρων που συνδέονται μεταξύ τους και έτσι προκαλείται σύ-
ντηξη.

παθολογικό
συγκύτιουγιές

κύτταρομολυσμένο
κύτταρο

υγιές
κύτταρο

Από τη στιγμή που ο ιός θα ενσωματωθεί στο
χρωμοσωμικό DNA, το ξενιστικό κύτταρο μπορεί να
είναι μολυσματικό ακόμη και χωρίς την παρουσία
του ιού στο αίμα ή την ανιχνευσιμότητα HIV αντι-
σωμάτων. Τα αντισώματα δεν προστατεύουν και η
κατάσταση ιαιμίας μπορεί να παρουσιαστεί ανεξάρ-
τητα από την παρουσία υψηλού τίτλου αντισωμά-
των.

Η ιδιαιτερότητα του ιού ΗΙV (ή ΗΤLV-ΙΙΙ) είναι ότι
παρατηρείται μεγάλη μεταλλαξιμότητα ιδιαίτερα στα
γονίδια των πρωτεϊνών του περιβλήματος (γονίδια
enν).  Κατά τους ερευνητές, αυτό οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην «κακή πιστότητα» που έχει το έν-
ζυμο αντίστροφη μεταγραφάση  του ιού, το οποίο
μεταγράφει το RΝΑ του ιού σε DΝΑ. Υπολογίζεται
ότι το ένζυμο εισάγει μια μεταλλαγή ανά 2000 νου-
κλεοτίδια. Αυτό συμβαίνει επειδή το ένζυμο δεν δια-
θέτει μηχανισμό «διόρθωσης λαθών» (prοοfreading)
όπως άλλα σχετικά ένζυμα (π.χ. DΝΑ πολυμεράση).
Έχει π.χ. διαπιστωθεί πως ακόμα και στον ίδιο ασθε-
νή υπάρχουν ιοί με διαφορετικές επιφανειακές πρω-
τεΐνες gp120, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Τα
πρώτα σχετικά στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά το «Συ-
νέδριο για τις Γενετικές παραλλαγές του ιού ΑΙDS»
(Ιούλιος 1988, ΗΠΑ), όπου αποκαλύφθηκε ότι στα 17
από τα 27 δείγματα ιών ενός ασθενούς υπήρχαν
σημαντικές διαφορές στις ιικές πρωτεΐνες (και φυσι-
κά στο γονιδίωμα του ιού). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
ο ιός να αντιστέκεται στην επίθεση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος, να παρουσιάζει μεγαλύτερη κυττα-
ροτοξικότητα, να προκαλεί ευκολότερα το σχηματι-
σμό συγκυτίων και να αντιστέκεται στη θεραπεία με
τα αντιρετροϊικά φάρμακα.
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Η μόλυνση με τον HIV είναι επακόλουθο της
συνεχούς αντιγραφής του ιού και της επιμόλυνσης
νέων ξενιστικών κυττάρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι
τα μολυσμένα κύτταρα έχουν κατά μέσο όρο χρόνο
ζωής 2,2 ημέρες. Έτσι, αυτή η ταχύτατη αντιγραφή
του ιού και η επιμόλυνση των νέων CD4 λεμφοκυτ-
τάρων, επάγει την παραγωγή νέων στελεχών του
ιού μέσα στον ξενιστή, ως επακόλουθο της συνεχούς
μεταλλαξογένεσης του ιού.

Η γενετική μεταβλητότητα του ιού οδηγεί σε δια-
φορές στα βιολογικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των
παθογενετικών επιδράσεων του HIV. Οι διάφορες πα-
ραλλαγές HIV μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις
κατηγορίες: α) παραλλαγές του ιού που δεν επάγουν
τη δημιουργία συγκυτίων και παρουσιάζουν χαμηλή
ικανότητα αντιγραφής (NSI), β) παραλλαγές του ιού
που δεν επάγουν τη δημιουργία συγκυτίων και πα-
ρουσιάζουν υψηλή αντιγραφική ικανότητα και γ) πα-
ραλλαγές που επάγουν τη δημιουργία συγκυτίων (SI).
Από 30-60% των μολυσμένων ατόμων μπορεί τελικά
να αναπτυχθούν τέτοιες παραλλαγές. Η παραλλαγή
SI εμφανίζεται να εξελίσσεται από την NSI, με αλλα-
γή της επιφανειακής gp120, κατά την πορεία της HIV
μόλυνσης, συνήθως κατά τη χρονική στιγμή που ο
αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων στο περιφερικό
αίμα είναι 400-500 ανά μικρόλιτρο.

Φυλογενετικές μελέτες έχουν ταυτοποιήσει γενε-
τικές ομάδες των HIV-1 env γονιδίων, που είναι γνω-
στές ως υπότυποι ή κλάδοι και που εμφανίζονται
κατά την πορεία της επιδημίας του AIDS σε ολόκληρο
τον κόσμο. Στην ομάδα των Μ ιών ανήκουν οι υπότυ-
ποι: Α (Κεντρική Αφρική), Β (Νότια Αμερική, Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, Ευρώπη, Ταϋλάνδη), C (Βραζιλία, Ινδία,
Νότια Αφρική), D (Κεντρική Αφρική), Ε (Ταϋλάνδη,
Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία), F (Βραζιλία, Ρου-
μανία, Ζαΐρ), G (Ζαΐρ, Καμπότζη, Ταϋλάνδη), H (Ζαΐρ,
Καμπότζη). Η ομάδα των O ιών παρουσιάζεται στο
Καμερούν και η ομάδα των Ν ιών στη Δυτική Αφρική.

Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε τη σημαντική
παρουσία στην Αφρική και σποραδική εξάπλωση στον
υπόλοιπο κόσμο του HIV-2, ο οποίος έχει ομολογία
με τον Ιό Ανοσοανεπάρκειας των πιθήκων (SIV) και
που πρωτοεμφανίστηκε στην Αφρική στις αρχές του
1960. Έχουν αναγνωριστεί πέντε υπότυποι, Α έως
Ε, που ανήκουν στην ομάδα HIV-2.

Tο 1994, έκανε την εμφάνισή του στην Αφρική
ένα νέο στέλεχος του HIV-1, που ονομάστηκε MVP-
5180  ή υπότυπος Ο ,  που παρουσιάζει υψηλότερο
βαθμό ετερογένειας στην αλληλουχία των env γονι-
δίων, καθιστώντας τον πιο επικίνδυνο και δυσκολό-
τερα αντιμετωπίσιμο.

11.2.6. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι πολλές παραλλαγές του ιού ΑlDS στον ίδιο
ασθενή, την ίδια χρονική στιγμή και η συνεχής με-
ταβλητότητα στη δομή  των επιφανειακών γλυκο-
πρωτεϊνών δυσκολεύει πάρα πολύ την παρασκευή
αποτελεσματικού εμβολίου, πράγμα που δεν ισχύει
για άλλους ιούς που έχουν σταθερό γονιδίωμα (π.χ.
ιός ανεμευλογιάς, ιός πολυομυελίτιδας, κ.ά.). Η κατα-
πολέμηση συνεπώς της ασθένειας θα πρέπει να γί-
νει με άλλες προσεγγίσεις. Για παράδειγμα σε κυττα-
ροκαλλιέργεια CD4+ Τ λεμφοκυττάρων μπορεί να
γίνει προστασία των κυττάρων από τον ιό ΗΙV αν
καλυφθούν οι υποδοχείς με αντι-CD4 αντισώματα,
οπότε οι επιφανειακές πρωτεΐνες του ιού δεν μπο-
ρούν να δεσμευθούν και να μπουν στο κύτταρο οι ιοί
για να πολλαπλασιαστούν. Κάτι τέτοιο όμως δεν
μπορεί να γίνει in νiνο γιατί θα παρεμποδιζόταν η
ίδια η λειτουργία των Τ4 λεμφοκυττάρων στην κα-
ταστροφή κυττάρων ή ιών-εισβολέων.

Οι προσπάθειες που έχουν γίνει και που γίνονται
με εντατικό ρυθμό από πάρα πολλές ερευνητικές
ομάδες σε όλο τον κόσμο έχουν ως σκοπό να στα-
ματήσουν κάποιο από τα κυτταροβιολογικά/μοριακά
στάδια της πορείας του ιού κατά τη μόλυνση των
κυττάρων στον οργανισμό του ανθρώπου (Εικ. 11.61).

Τα στάδια αυτά, παράλληλα με την ενδεχόμενη
αναστολή τους, είναι τα ακόλουθα:

1. Προσέγγιση του ιού του ΑΙDS στα κύτταρα.
Κάτι τέτοιο μπορεί να αποφευχθεί μόνο με κάλυψη
των υποδοχέων των κυττάρων με αντίστοιχα αντι-
σώματα (με συνέπειες όμως στην ανοσοποιητική άμυνα
του οργανισμού) ή με μπλοκάρισμα των θέσεων δέ-
σμευσης της gp120, με τη χρήση μικρών πεπτιδίων
(Ν-καρβομεθοξυ-καρβονυλο-προπυλο-φαινυλαλανυλο-
βενζυλεστέρες ή CPFs). Επίσης, ανιονικοί πολυσακ-
χαρίτες, όπως η θειική δεξτράνη και η πολυθειική
πεντοσάνη, έχει αναφερθεί ότι εμποδίζουν την αλ-
ληλεπίδραση του HIV-1 με τον CD4 υποδοχέα σε
κυτταροκαλλιέργειες. Η χρήση τους σε ασθενείς δεν
φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Έχει αναφερθεί ότι η
σύνδεση του HIV-1 στο CD4 επάγει τη γρήγορη
φωσφορυλίωση του CD4 υποδοχέα από την πρωτεϊ-
νική κινάση C (PKC). Μερικοί PKC αναστολείς (π.χ.
γλυκιριζίνη) παρουσιάζουν αντι-HIV ενεργότητα.

2. Είσοδος στα κύτταρα - ελευθέρωση του RΝΑ.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ανασταλεί με χρήση
πεπτιδίων αναλόγων με την αμινοξική αλληλουχία
της gp41, που ευθύνεται για τη διείσδυση στη μεμ-
βράνη. Επίσης, στόχος των προσπαθειών θα μπο-
ρούσε να είναι οι πρωτεΐνες της μήτρας και του
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Εικ. 11.61. Κυτταροβιολογικά-μοριακά στάδια της πορείας
του ιού κατά τη μόλυνση του ξενιστικού κυττάρου, στα
οποία θα μπορούσε να υπάρξει ενδεχόμενη αναστολή: (1)
Προσέγγιση του ιού. (2) Είσοδος του ιού. (3) Δημιουργία
υβριδικού RNA-DNA με τη δράση της αντίστροφης μετα-
γραφάσης. (4) Αποικοδόμηση του RNA και δημιουργία δι-
πλής έλικας προϊικού DNA. (5) Είσοδος του συμπλέγματος
προενσωμάτωσης στον πυρήνα και ενσωμάτωση του ιικού
DNA στο χρωμοσωμικό DNA. (6) Μεταγραφή του ιικού DNA
και δημιουργία του γονιδιωματικού ιικού RNA και των ιικών
mRNAs. (7) Έξοδος του ιικού RNA από τον πυρήνα και
μετάφραση των ιικών πρωτεΐνων. (8) Έλεγχος μέσω των
ρυθμιστικών πρωτεϊνών tat, rev, nef. (9) Συγκρότηση του ιού
και απελευθέρωση. (10) Ωρίμανση του ιού με τη δράση
πρωτεάσης.

(1)

(2)

(3)
HIV-1

Gag
Pol
Env

RT

IN
RNA

DNA
RT

IN
(4)

(5)

DNA

(6)

(7)

Tat
Rev
Nef

(9)
(8)

(10)

καψιδίου, p17 και p24, αντίστοιχα. Το Τ22 είναι ένα
συνθετικό πεπτίδιο από 18 αμινοξέα, που είναι ανά-
λογο της πολυφιμουσίνης ΙΙ (ένα αντιμικροβιακό πε-
πτίδιο, που βρέθηκε στα αιμοκύτταρα του κάβουρα
Limulus polyphemus) και εμφανίζει ισχυρή ανασταλ-
τική δράση στη σύντηξη ή την αποκάλυψη του ιού.

Πρόσφατα βρέθηκε ότι το Τ22 αναστέλλει την αλλη-
λεπίδραση μεταξύ του CXCR4 υποδοχέα με τις πρω-
τεΐνες του ιικού φακέλου. Επίσης, οι αρωματικές
πολυκυκλικές διόνες, υπερισίνη και ψευδοϋπερισίνη,
παρέχουν υψηλή σταθερότητα στις πρωτεΐνες της
καψιδιακής δομής, πράγμα που εμποδίζει την αποκά-
λυψη του ιού.

3. Αντίστροφη μεταγραφή του RΝΑ του ιού σε
DΝΑ με τη βοήθεια της αντίστροφης μεταγραφάσης
του ιού (RT). Στο στάδιο αυτό έχουν εστιαστεί πολ-
λές προσπάθειες προκειμένου να ανασταλεί η δράση
της μεταγραφάσης του ιού, χωρίς φυσικά να επη-
ρεάζεται η φυσιολογική διαδικασία της DΝΑ πολυμε-
ράσης. Πολλές πυριμιδίνες και πουρίνες, ανάλογα
του 2',3'-διδεοξυνουκλεοσίδιου, έχει αποδειχτεί ότι
αναστέλλουν in vitro, την αντιγραφή και την παθο-
γενετική επίδραση του HIV. Σε πειράματα in νitro
έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες ουσίες. Από αυτές
το 3'-azidο-2',3'-dideοxythymidine (ΑΖΤ) (Zidovudine
- ZDV) (Εικ. 11.62) έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς
και έχει διαπιστωθεί παράταση της επιβίωσης χωρίς
όμως πλήρη αναστολή του πολλαπλασιασμού του
ιού. Άλλα δραστικά φάρμακα, αναστολείς της RT,
χημικά ανάλογα της θυμιδίνης, είναι η didanosine
(ddI) (Videx), η lamivudine (3TC) (Epivir), stavudine
(d4T) (Zerit), zalcitabine (ddC) (HIVID). Όλα τα φάρ-
μακα αυτά δρουν με τον ίδιο μηχανισμό, που περι-
λαμβάνει φωσφορυλίωση, από τα κυτταρικά ένζυμα,
για τη δημιουργία της 5'-τριφωσφορικής ενεργού
μορφής και δράση πάνω στην RT για τον τερματι-
σμό της επιμήκυνσης της αλυσίδας DNA. Tο Aba-
cavir Succinate (Ziagen), είναι κυκλικό ανάλογο του
dAMP και δεν χρειάζεται φωσφορυλίωση.

Μια σειρά από μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς
της αντίστροφης μεταγραφάσης, που δομικά σχετί-
ζονται με τις βενζοδιαζεπίνες (TIBO και BI-RG-587)
καθώς και ένα παράγωγο της πυριδινόνης έχουν
δοκιμαστεί και έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία του
AIDS. Οι ουσίες αυτές έχουν επιλεκτική δράση στην
RT του HIV-1, αλλά δεν επηρεάζουν την HIV-2 RT.

4. Ενσωμάτωση του μεταγραφέντος DΝΑ στο γο-
νίδιο του μολυσμένου κυττάρου. Στη διαδικασία αυτή
παίρνουν μέρος πολλά ένζυμα διάσπασης και συ-
γκόλλησης της διπλής έλικας του DNΑ αλλά η ανα-
στολή τους θα επηρέαζε και τις φυσιολογικές αντί-
στοιχες διεργασίες που γίνονται στα κύτταρα. Θα
μπορούσε π.χ. να γίνει αναστολή της ιικής ενδονου-
κλεάσης (integrase) (που κωδικοποιείται από το γονί-
διο pοl). Πραγματικά, έχουν βρεθεί αρκετές τέτοιες
ουσίες αναστολείς του ενζύμου ενσωμάτωσης, που
παρουσιάζουν μικρή αντι-ιική ενεργότητα ή ενεργό-



Αυτοσυγκρότηση: Υπερμοριακές δομές - Ιοί - Φάγοι - Πρίον    727

Εικ. 11.62. Το μόριο του AZT δηλαδή της 3'-azidο-2',3'-dideοxythymidine (Α) και του 2',3'-dideoxycytidine (B), που
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της μόλυνσης των λεμφοκυττάρων από τους ιούς του AIDS.

Α Β

τητα που θα μπορούσε να αποδοθεί σε άλλους στό-
χους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χορήγηση κά-
ποιων ουσιών για θεραπευτική αγωγή δεν μπορεί
εκλεκτικά να προσληφθεί από τα επιθυμητά κύτταρα
εκτός και αν βρεθεί αντίστοιχη μεθοδολογία (π.χ. με
τη χρήση λιποσωμάτων ή αντισωμάτων) καθοδήγη-
σης του φαρμάκου στα σημεία που πρέπει.

5. Μεταγραφή και μετάφραση: Το ενσωματωμέ-
νο DNΑ του ιού μεταγράφεται σε mRNΑ για κωδικο-
ποίηση των ιικών πρωτεϊνών αλλά και σε γονιδιωμα-
τικό RNΑ του ιού. Οι διαδικασίες αυτές πιστεύεται ότι
ελέγχονται από το γονίδιο tat (trans-actiνatiοn οf
transcriptiοn) του ιού που παράγει αντίστοιχη ρυθμι-
στική πρωτεΐνη, 86-101 αμινοξέων, ελέγχοντας την
κάλυψη του 5' άκρου του mRNΑ του ιού. Έρευνες
γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή για καταστολή
της δράσης του γονιδίου tat, αφού είναι γνωστό ότι
το προϊόν του γονιδίου tat λειτουργεί ως μεταγρα-
φικός παράγοντας σε συνδυασμό με το TAR RNA,
συμμετέχει στον έλεγχο της μετάφρασης και επιδρά
στην κυτταρική λειτουργία.

Άλλες μελέτες εστιάζονται στην αναστολή της
μετάφρασης, μέσω ουσιών που δρουν στο ιικό mRNA.
Έτσι, είναι δυνατή η διακοπή παραγωγής συστατι-

κών για δημιουργία νέων ιών στα μολυσμένα κύττα-
ρα. Μια τέτοια προσπάθεια έχει οδηγήσει στη χρήση
της νibaνirin, ενός αναλόγου της γουανοσίνης που
καλύπτει το 5' άκρο των mRNΑ και παρεμποδίζει τη
μετάφραση ιικών mRNΑ. Επίσης, ουσίες που θα τρο-
ποποιούσαν το πλαίσιο ανάγνωσης του ιικού mRNA,
θα μπορούσαν να δρουν ως αντι-ιικοί παράγοντες.

6. Συγκρότηση των ιών - Εξωκύτωση: Μετά τη
σύνθεσή τους τα συστατικά αυτοσυγκροτούνται για
να γίνουν οι ώριμοι ιοί. Τα δύο μόρια RNΑ εγκλείο-
νται στο πρώτο πρωτεϊνικό κάλυμμα που αποτελεί-
ται από την πρωτεΐνη p24, ενώ ακολουθεί η κάλυψη
με το δεύτερο πρωτεϊνικό κάλυμμα (πρωτεΐνη p17)
και τέλος το «νουκλεοκαψίδιο» αυτό προωθείται προς
την πλασματική μεμβράνη, όπου έχουν ήδη ενσωμα-
τωθεί μετά τη σύνθεσή τους οι γλυκοπρωτεΐνες gp120
και gp41. Ακολουθεί ειδική εξωκύτωση κατά την οποία
ο ιός ελευθερώνεται στο περιβάλλον για να μολύνει
άλλα κύτταρα. Ταυτόχρονα, γίνεται η ωρίμανση του
ιού, με τη δράση τις ιικής πρωτεάσης. Εκτός όμως
από την ελευθέρωση των ιών στον εξωκυττάριο
χώρο μπορεί να συμβεί σύντηξη κυττάρων (CD4+ T
λεμφοκυττάρων ή άλλων), αφού ήδη οι γλυκοπρω-
τεΐνες του ιού ΑlDS προεξέχουν από τη μεμβράνη
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του μολυσμένου κυττάρου με αποτέλεσμα το σχη-
ματισμό πολυπύρηνου συγκυτίου που δεν είναι δυ-
νατόν να επιζήσει.

Είναι προφανές ότι η διαδικασία αυτή περιλαμβά-
νει πολλά στάδια που θα μπορούσαν να ανασταλούν
ώστε να ανακοπεί η πορεία του πολλαπλασιασμού
του ιού. Π.χ. οι γλυκοπρωτεΐνες του ιού υφίστανται
γλυκοζυλίωση στο Gοlgi με διαδικασία που θα μπο-
ρούσε να ανακοπεί, π.χ. με castanospermine (N-butyl
deoxynojirimycin και 6-butyl-castanospermine) που
δρουν ως αναστολείς της γλυκοζιδάσης-Ι και παρου-
σιάζουν ισχυρή ενεργότητα εναντίον του HIV.

Σημαντική έρευνα γίνεται για την εξεύρεση ου-
σιών που αναστέλλουν την ιική πρωτεάση, αλλά και
τη διαδικασία προσθήκης μυριστικού οξέος στο Ν-
τελικό άκρο των ιικών πρωτεϊνών. Φάρμακα-αναστο-
λείς της πρωτεάσης, είναι το indinavir (Crixivan), το
ritonavir (Norvir), το nelfinavir (Viracept) και το saqui-
navir (Fortovase, Invirase). Τα φάρμακα αυτά χρησι-
μοποιούνται σε συνδυασμό με τους αναστολείς της
μεταγραφάσης, με στόχο την αποτελεσματικότερη
θεραπεία κατά του AIDS.

Επίσης η αυτοσυγκρότηση και η μετακίνηση των
ιικών συστατικών είναι διαδικασίες που αν κατανοη-
θούν θα οδηγήσουν στην εξεύρεση τρόπου καταστο-
λής τους. Τέλος, η ελευθέρωση των παραγόμενων
ιών από το μολυσμένο κύτταρο θα μπορούσε να
εμποδιστεί με τη χρήση ιντερφερόνης. [Παράγονται
από κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς και
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: lντερφερόνες λευ-
κοκυττάρων (int α), ιντερφερόνες ινοβλαστών (int β)
και ιντερφερόνες ανοσίας (int γ). Τα μόρια αυτά
έχουν την ιδιότητα να προσλαμβάνονται από τα κύτ-
ταρα και να τα καθιστούν ανθεκτικά στη μόλυνσή
τους από ιούς].

Πρόσφατα, ανακαλύφτηκε ο μηχανισμός της φυ-
σικής ανοσίας, που αναπτύσσει το 1%-2% των φο-
ρέων του AIDS. Μια ομάδα πρωτεϊνών, που ονομά-
ζονται α1, α2 και α3 αναστέλλουν τον πολλαπλασια-
σμό του ιού και την πρόοδο της μόλυνσης. Πρόκειται
για παράγοντες που εκκρίνονται από τα CD8 T λεμ-
φοκύτταρα.

11.2.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο ιός του ΑΙDS (ΗΙV ή ΗΤLV-ΙΙΙ ή LΑV) με την
ιδιότητά του να προσβάλλει τα Τ λεμφοκύτταρα του
ανοσοποιητικού συστήματος και την ικανότητά του
να μεταλλάσσεται πολύ γρήγορα κάνει δύσκολη την
αντιμετώπισή του με τις κλασικές μεθόδους παρα-
σκευής εμβολίων όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώ-

σεις προσβολής από ιούς. Έτσι, είναι αναγκαία η
μελέτη σε βάθος, της κυτταρικής και μοριακής βιο-
λογίας των συστατικών και των μηχανισμών λει-
τουργίας τους ώστε να μπορεί να γίνει αντιμετώπι-
ση με διαφορετικό (από ότι είναι μέχρι σήμερα συνη-
θισμένο) τρόπο. Η χρήση πειραματοζώων και η με-
λέτη αντίστοιχων ιών στα ζώα θα βοηθήσει προς την
κατεύθυνση αυτή.

Οι σημερινές έρευνες στρέφονται σε τρεις κα-
τευθύνσεις: α) Στην παραγωγή εμβολίου  για ορι-
σμένα από τα στελέχη του ιού, ιδιαίτερα για εκείνα
που ευθύνονται για τη μεγάλη διασπορά της ασθέ-
νειας στην Αφρική. Οι δυσκολίες είναι τεράστιες,
αλλά παρ' όλα αυτά αρκετές ερευνητικές προσπά-
θειες βρίσκονται στο στάδιο των κλινικών δοκιμών
με τη φιλοδοξία να οδηγήσουν στην παρασκευή εμ-
βολίου μέχρι τα τέλη του 2004, πράγμα που θα
περιορίσει την εξάπλωση της νόσου. β) Στις γονι-
διακές θεραπείες,  όπου στα ευπαθή κύτταρα θα
εισάγεται ένα γονίδιο το οποίο θα παρεμβαίνει στον
πολλαπλασιασμό του ιού ή θα οδηγεί τα κύτταρα στο
θάνατο πριν τον πολλαπλασιασμό του ιού. Στα πλαί-
σια αυτά έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία αντι-HIV ρι-
βόζυμα, που φαίνεται ότι αναστέλλουν τον πολλα-
πλασιασμό του ιού. γ) Στην παρεμπόδιση της εισό-
δου του ιού στο κύτταρο με επέμβαση στις γλυκο-
πρωτεΐνες του ιού ή στους υποδοχείς των χυμοκι-
νών.

11.3 . ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
(PRIONS)

11.3.1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα πρίον (prions) είναι μικρά (μολυσματικά) σω-
ματίδια τα οποία αυτοσυγκροτούνται και δημιουρ-
γούν ανθεκτικές πρωτεϊνικές δομές και αλλοιώσεις
στο φυσιολογικό ιστό.

Οι ασθένειες που προκαλούνται από τους παρά-
γοντες αυτούς έχουν περιγραφεί σε ανθρώπους,
ζώα και φυτά και προκαλούν εξαιρετικό ενδιαφέρον
αλλά και ανησυχία. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του γε-
γονότος ότι, αφενός αυτές οι παθολογικές καταστά-
σεις δεν ακολουθούν μια παραδοσιακή πορεία μολυ-
σματικότητας και αφετέρου δεν έχει κατανοηθεί η
δομική διαμόρφωση και ο μηχανισμός της δράσης
του υπεύθυνου μολυσματικού παράγοντα. Επιπλέον,
η ανησυχία που προκαλούν οι ασθένειες αυτές προέρ-
χεται από το γεγονός ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι
μεταφέρονται από τα ζώα στον άνθρωπο.

Οι ασθένειες που ομαδοποιούνται ως μεταδοτι-
κές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (TSEs) εμφανί-
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ζονται σε ανθρώπους και ζώα και χαρακτηρίζονται
από τις προοδευτικές παθολογικές αλλοιώσεις στον
εγκεφαλικό ιστό, που επιφέρουν το θάνατο. Στα συ-
μπτώματα, που εμφανίζονται μετά από μια αρκετά
μεγάλη χρονική περίοδο, περιλαμβάνεται η απώλεια
νευρώνων και η αστρογλοίωση, που οδηγούν στη
δημιουργία μικρών κενών κυστιδίων στον εγκεφαλι-
κό ιστό (Εικ. 11.63) και έχουν την τάση, με κάποιο
άγνωστο μηχανισμό, να γεμίζουν με εναποθέσεις
που μοιάζουν με αμυλοειδή (Εικ. 11.64). Οι ασθέ-
νειες αυτές χαρακτηρίζονται από απώλεια του κινη-
τικού ελέγχου, παράνοια, παραλυτική αδυναμία και
τελικά το θάνατο.

Στον άνθρωπο, στις ασθένειες αυτές περιλαμβά-
νεται η νόσος  Creutzfeld-Jacob  (CJD), η οικογε-
νειακή θανατηφόρος αϋπνία (Familial Fatal Insom-
nia – FFI), η νόσος  Kuru,  η νόσος  Gerstmann-
Straussler-Scheinker (GSS) και το σύνδρομο Alp-
ers (στα βρέφη). Η νόσος Kuru, ανακαλύφθηκε για
πρώτη φορά, το 1957 από τον Carleton Gajdusek,
σε μια φυλή ιθαγενών στα νησιά της N. Γουϊνέας,
όπου είχαν τη συνήθεια να τρώνε μέρη του σώμα-
τος, κυρίως τον εγκέφαλο, των νεκρών. Μερικά χρό-
νια νωρίτερα ο Igor Klatzo  έκανε έρευνες σε μια
κληρονομική νόσο, που ονομάζονταν νόσος Creutz-
feld-Jacob (γνωστή από το 1920) και παρουσίαζε
ανωμαλίες στον εγκέφαλο παρόμοιες με αυτές της
νόσου Kuru. Την ίδια εποχή ο William Hadlow εργα-
ζόταν πάνω σε μια ασθένεια των προβάτων, που

Εικ. 11.63. Φωτογραφία εγκεφαλικού ιστού από ασθενή με
σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια. Διακρίνονται τα κενά (κυστί-
δια), που δημιουργούνται από την απώλεια των νευρώνων.
Χ 1.000.

Εικ. 11.64. Φωτογραφία εγκεφαλικού ιστού, όπου διακρίνο-
νται οι αμυλοειδείς πλάκες (καφέ χρώμα). Χ 2.000.

παρουσίαζε τις ίδιες ανωμαλίες στον εγκέφαλο και
ονομάζονταν Scrapie. Ο συνδυασμός αυτών των
ευρημάτων και η ικανότητα εκχυλισμάτων εγκεφαλι-
κού ιστού να μεταφέρουν τη νόσο από ζώο σε ζώο ή
από άνθρωπο σε ζώο, έθεσε για πρώτη φορά την
ιδέα του κοινού αιτιολογικού παράγοντα για τις ασθέ-
νειες αυτές.

Εκτός από τη νόσο Scrapie των προβάτων, στα
ζώα έχουν αναφερθεί παρόμοιες ασθένειες, όπως η
σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των αιλουροειδών
(FSE), η νόσος της χρόνιας απώλειας σωματικής
δύναμης των ελαφιών (muledeer, elk) (Chronic Wast-
ing Disease – CWD) και πολύ πρόσφατα η σπογγώ-
δης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (BSE) ή «νό-
σος των τρελών αγελάδων». Παρόμοια με τη νόσο
BSE είναι η νόσος vCJD (variant CJD) στον άνθρω-
πο, που εμφανίστηκε το 1994 με εντελώς νέα χαρα-
κτηριστικά σε σχέση με την κλασική νόσο CJD. Εμ-
φανίζεται σε νέους ανθρώπους κάτω των 40 ετών
και έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο των ασθενών σε
διάστημα περίπου 14 μηνών.

Για τις ασθένειες αυτές ενοχοποιήθηκε κάποιος
ιικός παράγοντας, έως τη δεκαετία του 1960, όταν ο
Τ. Alper υποστήριξε, ότι ο παράγοντας που προκαλεί
τη νόσο Scrapie έχει την ικανότητα να αντιγράφεται
χωρίς την παρουσία νουκλεϊκού οξέος. Το 1982, ο S.
Prusiner εισήγαγε τον όρο prion (proteinaceous in-
fectious), για να ονομάσει μια νέα κατηγορία μολυ-
σματικών παραγόντων με εντελώς πρωτόγνωρα χα-
ρακτηριστικά.
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11.3.2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

Η εκτεταμένη μελέτη των μολυσματικών παρα-
γόντων Scrapie, έδωσε πολλές αποδείξεις που υπο-
στηρίζουν το πρωτεϊνικό μοντέλο της μόλυνσης. Τα
πρίον (prions)  ανθίστανται στην απενεργοποίηση
από διαδικασίες και παράγοντες που τροποποιούν ή
καταστρέφουν τα νουκλεϊκά οξέα. Πραγματικά, ο
μολυσματικός παράγοντας παρουσιάζει μεγάλη αντο-
χή στην επίδραση υπεριώδους και ιονίζουσας ακτι-
νοβολίας (Πίνακας 11.4). Επίσης, δεν ανιχνεύεται
νουκλεϊκό οξύ στα μολυσματικά υλικά και οι παράγο-
ντες που τροποποιούν ή καταστρέφουν τα νουκλεϊ-
κά οξέα, δεν επηρεάζουν τη μολυσματικότητα. Από
την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε χημική ή ενζυμική
επεξεργασία που καταστρέφει τις πρωτεΐνες είναι
ικανή να απενεργοποιήσει τους μολυσματικούς πα-
ράγοντες Scrapie (Πίνακας 11.5).

Διάφορα δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα πρίον
είναι τροποποιημένες μορφές φυσιολογικών κυτ-
ταρικών πρωτεϊνών, γνωστών ως PrPc (Εικ. 11.65).
Πρόκειται για πρωτεΐνες με 253 αμινοξικά κατάλοι-
πα και μοριακό βάρος 27-30 kDa, ευαίσθητες στις
πρωτεάσες, που κωδικοποιούνται από ένα εξώνιο
ενός απλού γονιδίου και εντοπίζονται κυρίως στην
επιφάνεια των νευρώνων σε επαφή με το φωσφολι-
πίδιο γλυκοζυλο-φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη (GPI) (μεμ-
βρανική άγκυρα).

Διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι τα πρίον διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στις ζύμες και στους μύκητες
(Εικ. 11.66). Το πρίον URE3 των ζυμών αποτελεί
τροποποιημένη δομή της πρωτεΐνης URE2p, η οποία
εμπλέκεται στο μεταβολισμό του ουριδοηλεκτρικού
οξέος και στην παραγωγή του απαραίτητου αζώτου
για το μικροοργανισμό. Επίσης, το πρίον PSI, απο-
τελεί τροποποιημένη δομή της πρωτεΐνης του σακ-
χαρομύκητα Sup35p, ενός παράγοντα που εμπλέκε-
ται στην πρωτεϊνοσύνθεση.

Επίσης, στον ασκομύκητα Podospora anserina έχει
βρεθεί η πρωτεΐνη - πρίον het-s (Εικ. 11.67), σε
δύο φαινοτυπικές μορφές, μια ουδέτερη het-s* και
μια ενεργή het-s. Η ενεργή het-s είναι μολυσματική
μορφή και μπορεί να μεταδίδεται στα στελέχη het-
s*, μέσω κυτταροπλασματικής επαφής. Η συνύπαρξη
της het-s με την πρωτεΐνη het-S (προϊόν αλληλο-
μόρφου γονιδίου που διαφέρει σε 13 αμινοξέα) στο
ίδιο κυτταρόπλασμα προκαλεί κυτταρικό θάνατο. Η
het-s είναι υπεύθυνη και για τον κατάλληλο συντονι-
σμό της αμφιγονικής αναπαραγωγής στον ασκομύ-
κητα Podospora anserina. Επιπλέον, η het-s αποτρέ-
πει τη σύντηξη των μυκήτων μεταξύ τους, ένα φαι-

Πίνακας 11.4. Απενεργοποίηση διαφόρων μικρών
μολυσματικών παραγόντων με υπεριώδη ακτινοβολία στα
254 nm

Μολυσματικός παράγοντας D37 (j/m2)*

Βακτηριοφάγος Τ2 4
Βακτηριοφάγος S13 2 0
Βακτηριοφάγος ΦΧ174 2 0
Ιός σαρκώματος Rous 1 5 0
Ιός πολυώματος 2 4 0
Ιός της λευχαιμίας των ποντικών Friend 5 0 0
Ιός της λευχαιμίας των ποντικών 1 4 0 0
Ιοειδές PSTV 5 0 0 0
Παράγοντας Scrapie 4 20 0 0

*D37 είναι η δόση ακτινοβολίας που επιτρέπει 37% επιβίωση.
Από S.B. Prusiner, Science 216:140, 1982

Πίνακας 11.5. Συγκριτική μελέτη της επίδρασης
διαφόρων χημικών και ενζυμικών παραγόντων στο ιοειδές
PSTV (Potato spindle tuber viroid) και στο μολυσματικό
σωμάτιο Scrapie

Χημική Ιοειδές
επεξεργασία Συγκέντρωση (PSTV) Scrapie

Et2PC 10-20 mM (–) +
NH2OH 0,1-0,5 mM + –

Φουροκουμαρίνη 10-500 μg/ml + –
(Psoralen)
Φαινόλη Κορεσμένη – +

SDS 1-10% – +
Zn2+ 2 mM + –

Ουρία 3-8 Μ – +
Αλκάλια pH 10 (–) +
KSCN 1 M – +

Ενζυματική Ιοειδές
επεξεργασία Συγκέντρωση  (PSTV) Scrapie

RNάση Α 0,1-100 μg/ml + –
DNάση 100 μg/ml – –

Πρωτεϊνάση Κ 100 μg/ml – +
Θρυψίνη 100 μg/ml – +

+ = απενεργοποίηση^ – = καμιά αλλαγή στη μολυσματικότητα.

νόμενο ευρέως διαδεδομένο σε ορισμένους μύκη-
τες.

Ο φυσιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών PrPc στα
ζώα δεν είναι απόλυτα γνωστός, αλλά πιστεύεται ότι
εμπλέκονται στη λειτουργία των συνάψεων.

Η φυσιολογική PrRc χαρακτηρίζεται από την πα-
ρουσία ενός απλού κυστεϊνικού δεσμού (cys-S-S-
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Εικ. 11.65. Α. Σχηματική απεικόνιση της δομής της φυσιολο-
γικής κυτταρικής πρωτεΐνης PrPc, όπου κυριαρχεί η δευτε-
ροταγή δομή της α-έλικας (ποσοστό 43%). Β. Η παθολογική
πρωτεΐνη PrPsc (prion), χαρακτηρίζεται από την παρουσία
δομής α-έλικας (ποσοστό 30%) και β-πτυχωτής επιφάνειας
(ποσοστό 43%). (Από Garrett and Grisham, Biochemistry, 2/e,
Saunders College Publishing, Cann A.J., 1997, Principles of
Molecular Virology. Academic Press, San Diego).

Εικ. 11.66. Α. Φωτογραφίες χρησιμοποιώντας
φθορίζον υπόστρωμα για τη σήμανση της πριονι-
κής πρωτεΐνης URE3 (εικ. Α1), που δημιουργεί
συσσωματώματα στα κύτταρα της ζύμης (έντονες
κηλίδες), σε αντίθεση με τη φυσιολογική πρωτεΐ-
νη Ure2p (εικ. Α2), που παρουσιάζει ομοιογενή
κατανομή στο κυτταρόπλασμα (διάχυτος φθορι-
σμός). Χ 2.000. (Από: Edskes H.K., et al, PNAs, 96,
1498-1503, 1999). Β. Ηλεκτρονιογραφία κυττά-
ρων σακχαρομύκητα, όπου αναπτύσσονται αμυλοει-
δή ινίδια, όπως ακριβώς στον εγκέφαλο στη νόσο
Alzheimer. Χ 250.000. (Από Couzin J., Science,
297, 758-761, 2002).
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Εικ. 11.67. Εντοπισμός, με ανοσοφθορισμό, της πριονικής
πρωτεΐνης Het-s, στα ασκοσπόρια του μύκητα Podospora
anserina. Χ 2.000. (Από van der Gaag M.A. et al, Genetics
156:593-605, 2000).

cys), που σταθεροποιεί την πρωτεϊνική δομή (βλ. Εικ.
11.69). Τέτοιοι δεσμοί απαντώνται σε εκκριτικές πρω-
τεΐνες και σε πρωτεΐνες της εξωτερικής επιφάνειας
των κυττάρων. Επίσης, η πρωτεΐνη χαρακτηρίζεται
από την παρουσία «πεπτιδίου οδηγητή» (βλ. Κεφά-
λαιο 7) και μιας καρβοξυτελικής αλληλουχίας, που
αποκόπτονται στα πλαίσια των μετα-μεταφραστι-
κών τροποποιήσεων (Εικ. 11.68). Χαρακτηριστική είναι
και η παρουσία μιας αλληλουχίας με 5 επαναλήψεις
οκταπεπτιδίων, που εμπλέκονται στη σύνδεση των
μεταλλικών ιόντων και κυρίως του χαλκού. Επιπλέον,
γίνεται γλυκοζυλίωση της πρωτεΐνης σε κατάλοιπα

Εικ. 11.68. Διαγραμματική παρουσίαση
των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων
της πρωτεΐνης PrP. Στο Ν-τελικό άκρο
βρίσκεται το πεπτίδιο οδηγητής, 20-23
αμινοξέα, ενώ στο C-τελικό άκρο βρίσκε-
ται η θέση αναγνώρισης του φωσφολιπι-
δίου GPI της μεμβράνης. Επίσης, διακρί-
νονται οι θέσεις γλυκοζυλίωσης, καθώς
και τα κατάλοιπα κυστεΐνης, που συμμε-
τέχουν στη δημιουργία του ενδομορια-
κού δισουλφιδικού δεσμού. Τμήμα της πρω-
τεΐνης, που ονομάζεται PrP 27-30, είναι
αυτό που βρίσκεται στις αμυλοειδείς πλά-
κες.

176/179-211/214
Cys

ενδομοριακός δεσμός
κυστεΐνης

GPI
θέση
Ser

228/231

Θέσεις
γλυκοζυλίωσης

ASN
178/181 194/197

146, 150 ή ~160
αμινοξικές θέσεις

PrP 27-30
C-τερματικό άκρο

PrP 27-30
Ν-τερματικό άκρο
στις αμινοξικές

θέσεις
58, 81 ή ~90

PrP
Ν-τερματικό

άκρο
Gly

20/23

PrP 27-30

PrP ώριμη

PrP ατροποποίητη

ασπαραγίνης (178/181, 194/197), ενώ μια μικρή
αλληλουχία αμινοξέων στο C-άκρο ρυθμίζει τη σύν-
δεση με τη φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη. Στη δευτεροταγή
δομή της η PrPc αποτελείται κυρίως από α-έλικες
και σχεδόν καθόλου από β-δομές, που συνδέονται με
χαρακτηριστικές θηλιές.

Η τροποποίηση της πρωτεϊνικής δομής των PrPc
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των PrPscrapie
(Εικ. 11.69). Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της PrPsc
είναι η απώλεια του ενδομοριακού δισουλφιδικού δε-
σμού και η έκθεση των δραστικών θειικών ομάδων
της κυστεΐνης. Ταυτόχρονα παρατηρείται αλλαγή στη
δευτεροταγή δομή, με κύριο χαρακτηριστικό την πα-
ρουσία εκτεταμένων β-δομών.

Η απώλεια του δισουλφιδικού δεσμού μπορεί
να είναι αποτέλεσμα:
α) Μεταλλαγών στο μόριο της PrPc, όπως συμβαίνει

στις ασθένειες CJD και GSS. Οι αλλαγές στην
αμινοξική αλληλουχία επηρεάζουν τη δευτεροτα-
γή δομή, με τρόπο ώστε να μην σχηματίζεται ο
δισουλφιδικός δεσμός.

β) Τυχαίου λάθους στο δίπλωμα της πρωτεΐνης PrPc.
γ) Επίδρασης ενός κυτταροπλασματικού αναγωγικού

παράγοντα, που προκαλεί διάσπαση του δισουλφι-
δικού δεσμού.

δ) Αλληλεπιδράσεων με τις παθολογικές PrPsc.
Η τροποποιημένη πρωτεΐνη που σχηματίζεται είναι

ανθεκτική στις πρωτεάσες και έχει την ιδιότητα να
σχηματίζει γραμμικά πολυμερή, που συνδέονται μετα-
ξύ τους μέσω των δισουλφιδικών δεσμών, που σχημα-
τίζονται από τα ελεύθερα κυστεϊνικά κατάλοιπα των
PrPsc (Εικ. 11.70). Αυτή η δομή, που καλείται δισουλ-
φιδικό πολυμερές, μπορεί να εξηγήσει τη σταθερότη-
τα των αμυλοειδών ινιδίων. Στο τελικό άκρο του αμυ-
λοειδούς ινιδίου υπάρχει ένα ελεύθερο μόριο cys-SH.
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SH

HS

S S

PrPScPrPc

Εικ. 11.70. Σχηματική απεικόνιση της συγκρότησης γραμμι-
κών πολυμερών της πρωτεΐνης PrPSc. Τα ελεύθερα κυστεϊ-
νικά κατάλοιπα (βέλος), που βρίσκονται στην εξωτερική
πλευρά των β-δομών σχηματίζουν ομοιοπολικές θειο-γέφυ-
ρες μεταξύ των μονομερών PrPsc.

Εικ. 11.69. Σχηματική παρουσίαση της φυσιολογικής πρω-
τεΐνης PrPc, που εμφανίζει δομή α-έλικας με χαρακτηριστι-
κή την παρουσία του κυστεϊνικού δεσμού (βέλος). Αντίθετα
στην πριονική πρωτεΐνη PrPsc, έχει τροποποιηθεί η δομή, ο
δισουλφιδικός δεσμός έχει διασπαστεί και οι θειικές ομάδες
τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια των β-πτυχωτών
δομών (βέλη).

PrPSc

PrPSc

PrPSc

Σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη της σπογγώ-
δους εγκεφαλοπάθειας είναι η αλληλεπίδραση του
ελεύθερου cys-SH καταλοίπου στο άκρο του αμυ-
λοειδούς ινιδίου, με μια φυσιολογική PrPc. Κατά τη
διάρκεια της αλληλεπίδρασης, η PrPc μετατρέπεται

σε Prpsc και προστίθεται στο τελικό άκρο του ινιδίου
με επαναδιευθέτηση του δισουλφιδικού δεσμού (Εικ.
11.71). Αυτή η ικανότητα της επαναδιευθέτησης
των δισουλφιδικών δεσμών καλείται ενεργότητα δι-
σουλφιδικής ισομεράσης. Όταν τα συσσωματώματα
PrPsc αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα και περνούν
στο εσωτερικό, το έντονα αναγωγικό κυτταρικό πε-
ριβάλλον διασπά ορισμένους δισουλφιδικούς δεσμούς
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πολλά μικρότερα
ινίδια. Οι ελεύθερες κυστεϊνικές ομάδες που υπάρ-
χουν στα άκρα τους προσελκύουν φυσιολογικές PrPc,
με συνέπεια να αυξάνεται με εκθετικό τρόπο η προ-
σθήκη PrPsc στα ινίδια.

Μια σειρά από αποδείξεις υποστηρίζουν το σημα-
ντικό ρόλο της επαναδιευθέτησης των κυστεϊνικών
δεσμών στην εμφάνιση της σπογγώδους εγκεφαλο-
πάθειας: i) Η αναγωγή των δισουλφιδικών δεσμών
έχει ως συνέπεια την αλλαγή της στεροδιάταξης της
PrPc και το σχηματισμό μιας δομής όμοιας με την
PrPsc. ii) Το μπλοκάρισμα των κυστεϊνών καταστρέ-
φει την ικανότητα της PrPsc να μεταδίδει τη νόσο. iii)
Οι μεταλλαγές που αλλάζουν τη θέση των κυστεϊνών
αποτρέπουν τη μετατροπή της PrPc σε PrPsc. iv)
Στα ζώα η ανάπτυξη της PrPsc θεωρείται ότι συμβαί-
νει μέσα στα κύτταρα, σε έντονα αναγωγικό περιβάλ-
λον, που διασπά ή αδυνατίζει τους φυσιολογικούς
κυστεϊνικούς δεσμούς. v) Πολλές από τις μεταλλαγές
που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της σπογ-
γώδους εγκεφαλοπάθειας συμβαίνουν στην περιοχή
κοντά στα κυστεϊνικά αμινοξικά κατάλοιπα. vi) Η ανα-
γωγή και η οξείδωση, δηλαδή η θραύση και η επανα-
δημιουργία των κυστεϊνικών δεσμών, επιτείνεται από

Εικ. 11.71. Σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού επιμή-
κυνσης του πριονικού ινιδίου. Η ελεύθερη κυστεϊνική ομάδα
στο άκρο του ινιδίου, αλληλεπιδρά με τη δισουλφιδική ομά-
δα της φυσιολογικής πρωτεΐνης PrPc, με συνέπεια να τρο-
ποποιεί τη δομή της σε PrPsc και να προστίθεται στο γραμ-
μικό πολυμερές, αυξάνοντας το μήκος του.

Επιμήκυνση

ινιδίου

PrPSc

PrPSc

PrPSc

Πριονικό ινίδιο

PrPSc

PrPc

PrPSc

PrPSc

PrPSc
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τα μεταλλικά ιόντα, που συνδέονται στις επαναλήψεις
των οκταπεπτιδίων. Έχει βρεθεί ότι η παρουσία του
χαλκού επιτείνει την ανάπτυξη των scarpie στα πο-
ντίκια. Επίσης, μεταλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα
την προσθήκη επιπλέον οκταπεπτιδίων σχετίζονται
με την ανάπτυξη της νόσου στον άνθρωπο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός, ότι μια
πρωτεολυτικά τροποποιημένη μορφή της PrPsc, που
καλείται PrPSc 27-30 και εντοπίζεται στις πλάκες
αμυλοειδών, έχει χάσει και τα δύο κυστεϊνικά κατά-
λοιπα, την περιοχή γλυκοζυλίωσης και την περιοχή
δέσμευσης στο μεμβρανικό φωσφολιπίδιο (βλ. Εικ.
11.68). Η PrP 27-30 αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα
της πριονικής πρωτεΐνης, με ανθεκτικότητα στην
πρωτεϊνάση Κ, που χαρακτηρίζεται από παράλληλες
ή αντιπαράλληλες β-δομές (Εικ. 11.72). Τα συσσω-
ματώματα της PrPsc 27-30 (πακετάρισμα πολλαπλών
β-δομών) δημιουργούν τις πλάκες αμυλοειδών στον
εγκέφαλο στους ασθενείς με GSS, στο 75% των
περιπτώσεων με Kuru και στο 5-10% των ασθενών με
CJD. Σε αρκετές περιπτώσεις στην περιφέρεια των
αμυλοειδών πλακών έχουν βρεθεί οι φυσικού μεγέ-
θους PrPsc. Αν και είναι πιθανό η PrPsc 27-30 να
βρεθεί στον εξωκυττάριο χώρο, φαίνεται ότι δεν απο-
τελεί τη μεταδοτική μορφή της πρωτεΐνης. Η μετάδο-
ση της νόσου απαιτεί την έκθεση στην ανέπαφη μορ-
φή PrPsc και όχι στο πρωτεολυτικό κλάσμα που εντο-
πίζεται στις αμυλοειδείς πλάκες.

11.3.3. ΜΟΛΥΝΣΗ, ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στον άνθρωπο έχουν περιγραφεί δύο τρόποι μό-
λυνσης από τα πρίον:

Εικ. 11.72. Συγκρότηση της αμυλοειδούς πλάκας. Η διαδι-
κασία αρχίζει με το πρωτεολυτικό κόψιμο της PrPsc (0),
όπου αφαιρούνται τα δύο κυστεϊνικά κατάλοιπα, η περιοχή
γλυκοζυλίωσης και η περιοχή δέσμευσης στο μεμβρανικό
φωσφολιπίδιο. Η PrP 27-30, όπως ονομάζεται, διαθέτει τη
συμπαγή κεντρική περιοχή, όπου οι β-δομές πακετάρονται
παράλληλα (2) ή αντιπαράλληλα (1), και είναι ανθεκτική στο
κόψιμο με πρωτεϊνάση Κ. Τα συσσωματώματα της PrPsc 27-
30 δημιουργούν την αμυλοειδή πλάκα.

PrPSc 27-30 Αμυλοειδείς πλάκες
του PrPSc 27-30

1. Επίκτητη μόλυνση από την τροφή ή από διά-
φορες ιατρικές διαδικασίες, όπως χειρουργικές επεμ-
βάσεις ή θεραπείες με ενέσιμα σκευάσματα αυξητι-
κής ορμονής, μέσω των οποίων ο εμπλεκόμενος
μολυσματικός παράγοντας περνά στον άνθρωπο.

2. Φαινομενικά Μεντελικά κληρονομούμενη με-
τάδοση, όπου το πρίον αποτελεί ένα αυτοσωμικό επι-
κρατές γνώρισμα. Αυτό εκ πρώτης όψεως δεν είναι
σύμφωνο με την έννοια του μολυσματικού παράγοντα.

Φαίνεται ότι ο γενετικός παράγοντας είναι υπεύ-
θυνος για τη σποραδική μορφή της σπογγώδους
εγκεφαλοπάθειας. Έχει διαπιστωθεί ότι η πολυμορφι-
κή αμινοξική θέση 129 της PrP προδιαθέτει ιδιαίτερα
για την επίκτητη και σποραδική CJD. Επίσης, έχει
βρεθεί σε δύο ανεξάρτητες οικογένειες με GSS, η
διπλή μεταλλαγή 178 Asp-Asn και 200 Glu-Lys. Στε-
νή συσχέτιση με τη νόσο έχει η μεταλλαγή 102 Pro-
Leu σε μερικές οικογένειες με GSS. Η ίδια μεταλλαγή
έχει εντοπιστεί και σε 15 σποραδικά θύματα της CJD.
Σε άλλες οικογένειες έχουν εντοπιστεί κάποιες με-
ταλλαγές, όπως οι 117 Ala-Val, 198 Phe-Ser, Asn178,
Val129 για τη νόσο CJD και Asn178, Μet129 για την
FFI. Είναι πιθανόν, αυτές οι μεταλλαγές να ενισχύουν
την αυθόρμητη μετατροπή της PrPc σε PrPsc, η
οποία επιτρέπει την εκδήλωση της ασθένειας κατά τη
διάρκεια της ζωής του ατόμου. Υποστηρίζεται ότι,
κάποιες σποραδικές περιπτώσεις της νόσου μπορεί
να οφείλονται σε σωματικές μεταλλαγές του γονι-
δίου PrP. Οι επιπτώσεις στον πληθυσμό της σποραδι-
κής CJD είναι περίπου ένα κρούσμα της νόσου ανά
εκατομμύριο ανά έτος, ενώ της GSS είναι ένα κρού-
σμα ανά 50 εκατομμύρια ανά έτος.

Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο οι μεταλλαγές
αυτές να επιφέρουν επιδεκτικότητα στη μόλυνση.
Την άποψη αυτή ενισχύουν μελέτες που έγιναν στα
πρόβατα για τη νόσο Scrapie. Έχουν εντοπιστεί συ-
γκεκριμένοι γονότυποι που σχετίζονται με την εμ-
φάνιση της νόσου σε πρόβατα στη Μεγάλη Βρετανία.
Πρόβατα με τους ίδιους γονότυπους στην Αυστρα-
λία και στη Νέα Ζηλανδία δεν εμφανίζουν τη νόσο,
ούτε και στην περίπτωση που μεταφερθούν στη Μ.
Βρετανία και διαβιούν στις ίδιες περιβαλλοντικές
συνθήκες. Ο γονότυπος δεν προκαλεί Scrapie στα
ζώα, αλλά επιτείνει τη μόλυνση με τον παράγοντα
Scrapie. Η ασθένεια Scrapie εμφανίζεται ως μολυ-
σματική και όχι ως γενετική ασθένεια. Ο μολυσμα-
τικός παράγοντας, PrPsc, που προκαλεί τη νόσο
φαίνεται να ευνοείται από την παρουσία συγκεκριμέ-
νων γονότυπων της PrPc.

Εκτιμάται ότι 1 στα 10000 άτομα θα μολυνθεί
από τη νόσο CJD έως το τέλος της ζωής του. Αυτός
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ο αριθμός πιθανόν να είναι υποεκτιμημένος αφού οι
ασθένειες πρίον μπορεί να διαγνωστούν λάθος, ως
άλλες νευρολογικές διαταραχές.

Τα πρίον που βρίσκονται στην τροφή μπορούν
να απορροφηθούν από το εντερικό τοίχωμα μέσω
των πλακών Peyer, οι οποίες είναι στοιχεία των
βλεννογονο-συνδεόμενων ιστών και περιλαμβάνο-
νται στα δευτερογενή λεμφικά όργανα. Τα λεμφικά
κύτταρα φαγοκυτταρώνουν τα σωματίδια και τα με-
ταφέρουν σε άλλους λεμφικούς ιστούς, όπως λεμ-
φαδένες, σπλήνας, αμυγδαλές. Στις θέσεις αυτές
υπάρχουν νεύρα και μπορούν τα πρίον να πολλα-
πλασιάζονται και τελικά να διασπείρονται μέσω των
νευραξόνων και του νωτιαίου μυελού και να φτά-
νουν στον εγκέφαλο. Επίσης, έχει βρεθεί ότι και τα
περιφερικά νεύρα μπορούν να αποτελούν εστίες
εντοπισμού των πρίον. Είναι γνωστό σήμερα ότι τα
Β λεμφοκύτταρα χρειάζονται για την ανάπτυξη της
ασθένειας από την περιφερική οδό ως επακόλουθο
της μόλυνσης. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι τα
επίπεδα των κυτταροκινών αυξάνονται στα τελευ-
ταία στάδια της μόλυνσης από τα πρίον. Τα αστρο-
κύτταρα και άλλα νευρογλοιακά κύτταρα παράγουν
κυτταροκίνες και ενδεχομένως παίζουν κεντρικό ρόλο
στην παθογένεση.

Θεραπεία: Η υπερέκφραση των PrP διευκολύνει
την ανάπτυξη της νόσου της σπογγώδους εγκεφα-
λοπάθειας. Έτσι, ουσίες που μειώνουν τα επίπεδα
έκφρασης των PrP θα καθυστερούν την εμφάνιση
των πρίον-ασθενειών. Επίσης, αποτελεσματικές μπορεί
να είναι ουσίες που σταθεροποιούν τη δομή της
PrPc ή αποσταθεροποιούν τη δομή της PrPsc, κα-
θώς και παράγοντες που εμπλέκονται στην αλληλε-
πίδραση των PrPc-PrPsc. Χημικές ουσίες που επη-
ρεάζουν τις διαδικασίες της ενδοκύτωσης, εξωκύτω-
σης, ενδοκυτταρικής διακίνησης και αποικοδόμησης
των πρωτεϊνών είναι πιθανό να είναι αποτελεσματι-
κές εναντίον των PrP. Προς το παρόν η αμφοτερι-
σίνη αναφέρεται ως ουσία που καθυστερεί την ανά-
πτυξη της νόσου στα τρωκτικά, αλλά όπως φαίνεται
έχει μικρή δράση εναντίον της νόσου στον άνθρω-
πο. Ακόμη, τα παράγωγα των πολυαμινών έχουν
ικανοποιητική δράση στη θεραπεία των ασθενειών
από τα πρίον.

Μια άλλη θεραπευτική προσέγγιση αφορά στην
ανάπτυξη εμβολίων εναντίον των PrPsc. Στο στά-
διο των κλινικών δοκιμών βρίσκονται αρκετά εμβό-
λια εναντίον των αμυλοειδών πλακών της νόσου
του Alzheimer. Παρόμοιες φαίνεται να είναι και οι
αμυλοειδείς πλάκες στις νόσους της σπογγώδους
εγκεφαλοπάθειας.

Επιπλέον, αρκετά αντιδραστήρια δείχνουν συγγέ-
νεια με τις αμυλοειδείς πρωτεΐνες, όπως π.χ. το
congo red. Όσο αυξάνονται οι γνώσεις για τη δομή
των PrP, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να
βρεθούν κατάλληλες χημικές ουσίες, που αντιδρούν
με τις αμυλοειδείς πρωτεΐνες και έχουν αποτελε-
σματική θεραπευτική δράση.
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