
Η πρόσδεση του ιικού σωματίου σε ένα κύτταρο

και η είσοδος του σε αυτό, αποτελούν τα αρχικά

γε γονότα στον κύκλο πολλαπλασιασμού ενός ιού.

Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα

γεγονότα, ο ιός πρέπει αρχικά να αποκτήσει εγγύ-

τητα με ένα κύτταρο σε έναν ευαίσθητο οργανισμό.

Τα ελεύθερα βακτηριακά κύτταρα συναντούν τους

ιούς στο περιβάλλον μέσω τυχαίας διάδοσης. Για

τα φυτά, οι ιοί μεταφέρονται συνήθως σε έναν και-

νούριο ξενιστή χρησιμοποιώντας ένα είδος-φορέα.

Στα ζώα, οι ιοί μπορούν να μεταφερθούν στην επι-

φάνεια του σώματος τους είτε από ένα φορέα ή με

άμεση επαφή πάνω στις επιφάνειες, ή αλλιώς οι ιοί

μπορούν να εισαχθούν στο σώμα από το περιβάλ-

λον μέσω της αναπνευστικής, της γαστρεντερικής

ή της γεννητικής οδού, από τις οποίες οι ιοί μπο-

ρούν να συναντήσουν τα πιθανά κύτταρα στόχους.

Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο ένας ιός

να μπορεί να ελέγχει αυτές τις αρχικές συναντήσεις

ώστε να εξασφαλίσει ότι θα συναντήσει ένα ευαί-

σθητο άτομο ενός είδους, και έτσι ο κάθε οργανι-

σμός θα συναντά συνεχώς ιούς οι οποίοι δεν μπο-

ρούν να τον μολύνουν παραγωγικά. Η πρόσδεση

και η είσοδος στα κύτταρα, για αυτό το λόγο, απο -

τε λούν τα πρώτα σημεία από τα οποία μπορεί να

καθοριστεί η ικανότητα ενός ιού να μολύνει παρα-

γωγικά έναν ξενιστή. Αυτό το κεφάλαιο μελέτα τα

γεγονότα πρόσδεσης και εισόδου των ιών τα οποία

συμβαίνουν τόσο σε ζωικούς, φυτικούς οργανι-

σμούς, όσο και σε βακτήρια.

6.1  Μόλυνση ζωικών κυττάρων: 
Φύση και σημασία των υποδοχέων

Όταν ένα ιικό σωμάτιο βρεθεί σε εγγύτητα με ένα

κύτταρο, κάτι πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία

της μόλυνσης. Το γεγονός αυτό είναι η πρόσδεση

συστατικών της επιφάνειας του ιικού σωματίου

(πρωτεΐνες πρόσδεσης) σε συστατικά της επιφά-

νειας του κυττάρου (υποδοχείς). Εξαιτίας αυτής

της πρόσδεσης αναστέλλεται η ελεύθερη διάχυση

των σωματίων και έτσι αυξάνεται η πιθανότητα ο

ιός να εισέλθει στο κύτταρο-στόχος. Επιπρόσθετα,

η σύνδεση των πρωτεϊνών πρόσδεσης με τους υπο-

δοχείς επάγει συχνά αλλαγές στη διαμόρφωση του

μορίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ιική εί-

σοδο ή για την απελευθέρωση του ιικού γονιδιώ -

Οι υποδοχείς των ιών είναι φυσιολογικά μόρια της επιφά-
νειας του κυττάρου ξενιστή, τα οποία έχουν υιοθετηθεί και
χρησιμοποιούνται από τους ιούς ως μόρια πρόσδεσης και
εισόδου. Η πρόσδεση σε έναν υποδοχέα συγκεντρώνει τον
ιό στην επιφάνεια του κυττάρου, διευκολύνει την είσοδο
και προετοιμάζει το ιικό σωμάτιο να απελευθερώσει το γο-
νιδίωμα του.

Διαδικασία της λοίμωξης:
Ι. Πρόσδεση και είσοδος του ιού στα κύτταρα

Το πρώτο βήμα στον κύκλο πολλαπλασιασμού του ιού είναι η μεταφορά του ιικού γονιδιώματος μέσα σε ένα κατάλληλο κύτ-
ταρο-στόχο. Για τους ιούς των ζώων αυτό περιλαμβάνει πρόσδεση σε ειδικά μόρια-υποδοχείς στην επιφάνεια του κυττάρου-
στόχου, η οποία επάγει την ιική είσοδο με διάφορους τρόπους. Οι ιοί των φυτών και των βακτηρίων χρειάζονται επιπλέον να
διαπεράσουν το κυτταρικό τοίχωμα προκειμένου να εισέλθουν στο κύτταρο.
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Μόριο Φυσιολογική Λειτουργία Ιός Τύπος Υποδοχέα

Πρωτεΐνες

ανβχιντεγκρίνη Προσκόλληση σε άλλα κύτ- Αδενοϊοί Συν-υποδοχέας

ταρα μέσω βιτρονεκτίνης

ανβ6ιντεγκρίνη Προσκόλληση σε άλλα κύτ- Νόσοι ποδιών και Πρωταρχικός

ταρα μέσω βιτρονεκτίνης στόματος

Υποδοχέας ακετυ- Προσδένεται στον νευροδια- Rabies Πρωταρχικός

λοχολίνης βιβαστή ακετυλοχολίνη

Ένζυμο 2 μετα- Σχηματίζει την δραστική SARS Κοροναϊός Πρωταρχικός

τροπής της αγγειο- αγγειοτενσίνη από πρόδρο-

τενσίνης μα μόρια, πολλαπλές φυσιο-

λογικές δράσεις

β-αδρενεργικός Προσδένεται στην ορμόνη Ρεοϊοί (Reoviruses) Πρωταρχικός

υποδοχέας αδρεναλίνη (επινεφρίδια)

CAR (υποδοχέας Μια μοναδική πρωτεΐνη Αρκετοί αδενοϊοί του ανθρώ- Πρωταρχικός

Κοξάκι-αδενοϊών) άγνωστης λειτουργίας που, ιοί κοξάκι Β (Coxsackie 

B)

CCR5 και CXCR4 C-C χημοκίνες και C-X-C HIV-1, HIV-2, SIV Συν-υποδοχέας

υποδοχείς χημοκινών

CD4 Προσδέτης στο MHC II – HIV-1, HIV-2, SIV Πρωταρχικός

πάνω στα Τ βοηθητικά 

λεμφοκύτταρα

CD46 Αρνητική ρύθμιση της Ιός της ιλαράς προσαρμο- Πρωταρχικός

συμπληρωματικής σμένος σε καλλιέργειες,

δραστηριότητας αδενοϊός Β του ανθρώπου

CD150 (SLAM) Μόριο ενεργοποίησης Ιός Ιλαράς Πρωταρχικός

των λεμφοκυττάρων

PVRL (νεκτίνη 4) Μόριο επιθηλιακής κυττα- Ιός Ιλαράς Πρωταρχικός

ρικής προσκόλλησης 

CD155 Προσδέτης για την βιτρο- Poliovirus Πρωταρχικός

νεκτίνη, νεκτίνη-3 και 

DNAM-1

CR2 Υποδοχέας του συμπληρω- Epstein-Barr virus Πρωταρχικός

ματικού συστατικού Ced

DC-SIGN Λεκτίνη τύπου C στα δενδρι- HIV-1, SIV Πρωταρχικός

τικά κύτταρα που προσδένει αλλά μεταφέρει

ήμισυ υδατανθράκων??/ τον προσδεδεμένο 

ιό από ένα δενδρι-

τικό κύτταρο σε 

ένα Τ κύτταρο

HVEM Μέλος της οικογένειας Ιός του απλού έρπητα Πρωταρχικός

των υποδοχέων TNF

ICAM-1 Προσκόλληση σε άλλα Ρινοϊός (Rhinovirus) Πρωταρχικός

κύτταρα μέσω του CD54

Yποδοχέας IgA Προσδένει το IgA για Ιός ηπατίτιδας Β Πρωταρχικός

μεταφορά εγκαρσίως 

του κυττάρου

MHC I Προσδέτης για το CD8, Ανθρώπινος κυτταρο- Πρωταρχικός

παρουσιάζει ταπεπτίδια μεγαλοϊός

στα Τ κύτταρα

Πίνακας 6.1 Μόρια της κυτταρικής επιφάνειας που χρησιμοποιούνται από ιούς των ζώων ως υποδοχείς



μα τος. Σε αυτές τις συνθήκες, η πρόσδεση αποτελεί

μία μη αναστρέψιμη δέσμευση του ιικού σωματίου

μέσω της αλληλεπίδρασης του με το κύτταρο-στό-

χο. Αν τα γεγονότα εισόδου αποτύχουν μετά από

αυτήν την αλλαγή ή αν το κύτταρο τυχαίνει να μην

είναι ένα μη βιώσιμο για τον ιό κύτταρο, το ιικό

σωμάτιο δεν θα είναι ικανό να αποκολληθεί και να

α ναζητήσει έναν άλλο προτιμότερο κύτταρο-ξενι-

στή.

Οι κυτταρικοί υποδοχείς δεν υπάρχουν μόνο για

να διευκολύνουν τη μόλυνση από ιούς. Αντίθετα,

είναι μέρη του δομικού οικοδομήματος του κυττά-

ρου με σημαντικούς δομικούς και λειτουργικούς

ρόλους στη ζωή του οργανισμού. Έτσι, ακόμα και

η ισχυρή εξελικτική πίεση η οποία επιβάλλεται από

την ύπαρξη των ιών, κάνοντας τους ξενιστές ευαί-

σθητους στον ιό, δεν είναι ικανή ώστε να εξαλει-

φθούν οι υποδοχείς από την επιφάνεια του κυττά-

ρου. Τα μόρια-υποδοχείς είναι συνήθως πρωτεΐνες

αλλά και υδατάνθρακες, ενώ πολύ συχνά μπορεί

να χρησιμοποιούνται και λιπίδια (Πίνακας 6.1). Η

αλληλεπίδραση του υποδοχέα είναι ισχυρά ειδική,

αλλά πολλαπλοί διαφορετικοί ιοί μπορεί να χρησι -

μοποιούν τον ίδιο υποδοχέα. Μερικές φορές, γενε-

τικά σχετιζόμενοι ιοί μοιράζονται τον ίδιο υποδο-

χέα, ενώ η κοινή χρήση μπορεί να συμβεί ακόμα και

ανάμεσα σε ιούς μέλη διαφορετικών οικογενειών.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το σιαλικό οξύ (sugar

N-acetylneuraminic acid), το οποίο συχνά σχημα-

τίζει το μισό αμινοτελικό άκρο των υδατανθρακι-
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Μόριο Φυσιολογική Λειτουργία Ιός Τύπος Υποδοχέα

MHC II Προσδέτης για το CD4, Αναδυόμενος ιός αφυδρο- Πρωταρχικός

παρουσιάζει ταπεπτίδια γονάσης του γαλακτικού

στα Τ κύτταρα

Νεκτίνη 1,2 Διακυτταρική προσκόλληση Απλός έρπητας Πρωταρχικός

Φωσφορικός Μεταφέρει φωσφορικό Κάποιοι ρετροϊοί Πρωταρχικός

μεταφορέας

Ειδικό για τον ιό Προσδένεται στον ιό Dengue virus in vivo και Πρωταρχικός

IgG που προσδέ- πολλοί άλλοι ιοί In vitro

νεται στα κύτταρα 

μέσω υποδοχέων 

Fc

Υδατάνθρακες

Ν-acetylneuraminic Μέρος του υδατανθρακικού Ιοί της γρίπης Α, Β, Γ, παρα- Πρωταρχικός

acid (σιαλικό οξύ, τμήματος των γλυκοπρωτεϊ- μυξοϊοί (paramyxoviruses), 

μόνο όταν είναι νών και των γλυκολιπιδίων. πολυομαϊοί (polyomaviruses),

τελικό στο υδα- Δίνει στα κύτταρα μεγάλο encephalomyocarditis virus,

τανθρακικό τμήμα μερος από το αρνητικό τους ρεοϊοί (reovirus)

φορτίο

Φωσφορική Γλυκοζαμινογλυκάνη εξω- HIV-1, απλός έρπητας, Συν-υποδοχέας

ηπαρίνη κυττάριας ουσίας dengue virus, sindbis virus, 

κυτταρομεγαλοϊός, adeno-

associated virus, respiratory 

syncytial virus, ιός νόσου 

στόματος και ποδιών

Λιπίδια

Φωσφατιδυλο- Συστατικό της λιπιδικής Ιός φλυκταινώδους στοματι- Πρωταρχικός

σερίνη διπλοστιβάδας τίδας (Vesicular stomatitis 

virus)

ICAM: διακυτταρικό μόριο προσκόλλησης, ΜΗC: κύριο σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας HIV: ιός της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου,

SIV: ιός της ανοσοανεπάρκειας των πιθήκων

Πίνακας 6.1 συνέχεια



κών ομάδων σε μία γλυκοπρωτεΐνη ή σε ένα γλυ κο -

λιπιδίο (Πίνακας 6.1). Η ξεκάθαρη ένδειξη ότι ένα

μόριο χρησιμεύει ως υποδοχέας σε μια ιική μόλυν-

ση απαιτεί κάποιες αυστηρές δοκιμές (Πλαίσιο 6.1).

Η αρχική πεποίθηση των ιολόγων αναφορικά

με τις αλληλεπιδράσεις ιικών σωματίων και κυττά -

ρων-ξενιστών ήταν ότι κάθε ιός μπορούσε να χρη -

σι μοποιεί έναν μοναδικό, συγκεκριμένο τύπο μο-

ρίων ως υποδοχείς, και ότι οι διαφορές ανάμεσα

στους ιούς σχετικά με τους υποδοχείς τους μπο ρού -

σαν να ερμηνεύσουν τα μοναδικά πρότυπα μολυ-

σματικότητας που παρουσιάζει ο κάθε ιός. Ωστόσο,

καθώς οι αναλύσεις συγκεκριμένων ιών διευρύνο-

νταν, αναδύονταν περισσότερα παραδείγματα χρή-

σης πολλαπλών υποδοχέων. Για παράδειγμα, ο ιός

του απλού έρπητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως

υ ποδοχείς εισόδου είτε τον υποδοχέα HVEM, που

αποτελεί μέλος της οικογένειας των υποδοχέων

του παράγοντα νέκρωσης των όγκων, ή τις νεκτί-

νες 1 και 2 που αποτελούν μόρια προσκόλλησης

του κυττάρου από την υπέρ οικογένεια των ανοσο -

σφαιρινών, ή θέσεις πρόσδεσης στην θειική ηπαρί -

νη. Η ικανότητα χρήσης εναλλακτικών υποδοχέων

μπορεί επίσης να επιτρέπει στον ιό να διευρύνει

την ποικιλία των κυτταρικών τύπων που μπορεί

να μολύνει. Επίσης, κάποιοι ιοί πραγματοποιούν

διαδοχικές αλληλεπιδράσεις, πρώτα με έναν πρω-

ταρχικό υποδοχέα και στη συνέχεια με ένα συν-

υποδοχέα, ως μέρος μιας διαδικασία εισόδου πολ-

λών βημάτων σε ένα μεμονωμένο κυτταρικό τύπο.

Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα ιικά σωμάτια

του ιού HIV-1 που προσδένονται αρχικά στον πρω-

ταρχικό υποδοχέα CD4, και στη συνέχεια στο συν-

υποδοχέα CXCR4 ή CCR5, ενώ ο ανθρώπινος αδε-

νοϊός τύπου 5 χρησιμοποιεί τον πρωταρχικό υπο -

δο χέα CAR και στη συνέχεια μία ιντεγκρίνη της επι-

φάνειας του κυττάρου προκειμένου να εισαχθεί

στο κύτταρο-στόχο.

Ορισμένοι ιοί δε χρησιμοποιούν ως υποδοχείς

για την έναρξη της λοίμωξης όλα τα μόρια της επι -

φά νειας του κυττάρου τα οποία είναι ικανά να

προσδέσουν τον ιό. Τα μόρια τα οποία προσδένουν

τον ιό με έναν μη παραγωγικό τρόπο είναι γνωστά

ως ψευδο-υποδοχείς. Ένα τέτοιο παράδειγμα, όπου

ψευδο-υποδοχείς έχει δειχθεί να επηρεάζουν τη

βιολογία της ιικής λοίμωξης, αποτελεί ο ιός πόλιο

των ποντικών (Polyomavirus). Tα ιικά σωμάτια

του Polyomavirus προσδένονται στα κύτταρα μέ-

σω καταλοίπων σιαλικού οξέος πάνω στην κυττα-

ρική μεμβράνη, αλλά η φύση της χημικής σύνδεσης

μεταξύ του σιαλικού οξέος και του επόμενου κατα -

λοίπου στην υδατανθρακική αλυσίδα καθορίζει εάν

η αλληλεπίδραση θα οδηγήσει σε μόλυνση ή όχι.

Ε  πειδή ο ψευδο-υποδοχέας σιαλικού οξέος είναι

άφθονος, τα ιικά σωμάτια που προσδένονται σε

αυτόν σε συνδυασμό με τον πραγματικό υποδοχέα

παραμένουν σε υψηλή συγκέντρωση κοντά στη

θέση παραγωγής και έτσι παρουσιάζουν περιορι-

σμένη διασπορά και παθογένεια στο ζώο, ενώ αντί-

θετα τα ιικά σωμάτια τα οποία προσδένονται μόνο

στον πραγματικό υποδοχέα διασπείρονται πιο εύ-

κολα. Η σχέση της παθογένειας ενός ιού που απο-
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Αποδείξεις που απαιτούνται για να δείξουν τη δραστικότητα του υποδοχέα σε ένα μόριο της επιφάνειας

του κυττάρου

■ Για να είναι αυθεντικός υποδοχέας, το υποψήφιο μόριο υποδοχέας:

– πρέπει να δείχνει ότι συνδέεται στον άθικτο ιό ή στις γνωστές πρωτεΐνες πρόσδεσης του ιού

– θα πρέπει να είναι παρόν σε κύτταρα ευαίσθητα στη μόλυνση και απόν από τα άλλα κύτταρα

– θα πρέπει να προσφέρει μολυσματικότητα σε μη ευαίσθητα κύτταρα, όταν εκφράζεται σε αυτά από

ένα κλωνοποιημένο cDNA.

■ Εναλλακτικά, απόδειξη ότι ένας υποψήφιος υποδοχέας μπορεί όντως να διαμεσολαβεί στην ιική μόλυνση

μπορεί να έρθει από το γεγονός ότι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα για τον υποψήφιο υποδοχέα μπορεί να πα-

ρεμποδίσει τη μόλυνση των κυττάρων από τον ιό. 

■ Ένα μόριο μπορεί να αποτύχει σε αυτά τα τεστ και να εξακολουθεί να είναι ένας αυθεντικός υποδοχέας για

τον ιό, καθώς όλα τα αντισώματα για τον υποδοχέα δεν σημαίνει ότι απαραίτητα εμποδίζουν τη μόλυνση,

και μπορεί να υπάρχουν άλλοι παράγοντες που εμποδίζουν τη μόλυνση σε ένα μη δεκτικό κύτταρο από ότι

η έλλειψη του υποδοχέα.

Πλαίσιο 6.1 



φεύγει να εγκλωβιστεί με μη παραγωγικές αλλη-

λεπιδράσεις με ψευδο-υποδοχείς φανερώνει και

τη σημασία της νευραμινιδάσης (neuraminidase)

κατά την απελευθέρωση του ιού της γρίπης Α (Βλέ-

πετε Κεφάλαιο 20).

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της αλλη -

λεπίδρασης ανάμεσα στα ιικά σωμάτια και τους υ -

ποδοχείς τους είναι η συγγένεια της πρόσδεσης.

Μπορεί να περιμένει κανείς ότι η ισχυρότερη πρόσ-

δεση ανάμεσα στην πρωτεΐνη πρόσδεσης και τον

υποδοχέα θα αυξάνει την πιθανότητα μιας παρα-

γωγικής μόλυνσης επειδή θα μειώνει το κλάσμα

των ιικών σωματίων που αποκολλώνται πριν πραγ -

ματοποιηθεί η μη αναστρέψιμη δέσμευση. Οι υψη-

λής συγγένειας αλληλεπιδράσεις θα έπρεπε επίσης

να προάγουν τη συγκέντρωση ιικών σωματίων

στην επιφάνεια του κυττάρου, αυξάνοντας επίσης

την πιθανότητα της μόλυνσης. Ωστόσο, πειράματα

με το ίδιο σύστημα του Polyomavirus που αναφέρ-

θηκε προηγουμένως, έχουν δείξει ότι η υπερβολικά

υψηλή συγγένεια προς έναν υποδοχέα μπορεί να

μειώσει τη συνολική αποδοτικότητα της ιικής μό-

λυνσης σε ολόκληρο τον οργανισμό. Από δύο ιικά

στελέχη, όπου κανένα δεν μπορεί να προσδεθεί

στους ψευδο-υποδοχείς, εκείνο με τη μικρότερη

συγγένεια για τον υποδοχέα μεταδιδόταν γρηγο-

ρότερα στο ζώο και προκαλούσε πιο σοβαρή νό-

σο.

Τέλος, η ίδια η ιική μόλυνση μπορεί να μειώσει

τα επίπεδα των ειδικών υποδοχέων στην κυτταρι -

κή επιφάνεια. Η πρόσδεση σε υποδοχείς συνήθως

θα προκαλέσει την είσοδό τους στο εσωτερικό του

κυττάρου-στόχου, και αυτό συχνά οδηγεί στη με-

ταφορά των κυτταρικών υποδοχέων στα λυσοσώ-

ματα προς αποδόμηση. Επίσης, πολλοί ιοί με φάκε -

λο εκφράζουν τις γλυκοπρωτεΐνες τους που έχουν

και λειτουργίες πρόσδεσης, στην επιφάνεια μολυ-

σμένων κυττάρων πριν από τον εγκλεισμό των α -

πόγονων ιικών σωματίων τους σε φακέλους. Με

την πρόσδεση ιικών μορίων υποδοχέων, μπορεί να

αλληλεπιδράσουν με τη μετακίνηση των κυτταρι-

κών υποδοχέων, με αποτέλεσμα να μειώνουν τα ε -

πίπεδα του κυτταρικού υποδοχέα στην επιφάνεια

του κυττάρου. Μία πρακτική συνέπεια αυτού είναι

ότι ένα μολυσμένο κύτταρο παραμένει ανεπηρέα-

στο στη μόλυνση, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό

διάστημα, από οποιονδήποτε άλλο ιό που χρησι-

μοποιεί τον ίδιο υποδοχέα. Ένα ακραίο παράδειγμα

αυτού είναι οι ρετροϊοί, οι οποίοι τυπικά δεν προ-

καλούν άμεση λύση του κυττάρου μετά την μόλυν-

ση αλλά ενσωματώνουν το γενετικό υλικό τους μέ-

σα στο DNA του κυττάρου (Βλέπετε Κεφάλαιο 9).

Οι γενωμικές αλληλουχίες των ρετροϊών μπορούν

να ενσωματώνονται στη γαμετική σειρά ενός ορ -

γα νισμού και στη συνέχεια οι πρωτεΐνες από τα

υπόλοιπα γονίδια του φακέλου μπορούν να προ-

στατεύουν τους απογόνους των ατόμων αυτών

από λοιμώξεις από ιούς που έχουν ίδιο τροπισμό

όσον αφορά τους κυτταρικούς υποδοχείς. Αυτό

μπορεί να παρέχει ένα εξελικτικό πλεονέκτημα που

μπορεί να εξηγήσει την απόκτηση και διατήρηση

τέτοιων αλληλουχιών στην εξέλιξή τους (Βλέπετε

Ενότητα 31.2).

6.2  Μόλυνση ζωικών κυττάρων: 
Ιοί με φάκελο

Οι πρωτεΐνες πρόσδεσης των ιών με φάκελο είναι

διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, οι οποίες διαπερνούν

τη διπλοστιβάδα του φακέλου και φέρουν συνή-

θως πολυμερή συγκρότηση, εννοώντας ότι η κάθε

μια πρωτεΐνη είναι πολυδύναμη. Η σύνδεση των

πρωτεϊνών πρόσδεσης στους υποδοχείς του κυττά -

ρου-στόχου φέρνει τη λιπιδική διπλοστιβαδα του

φακέλου του ιού και τη μεμβράνη του ξενιστή σε

στενή εγγύτητα. Ωστόσο, οι φορτισμένες κεφαλές

των φωσφολιπιδίων στις δύο μεμβράνες τείνουν

να απωθούν η μία την άλλη και έτσι η κυτταρική

σύ ντηξη δεν μπορεί να συμβεί αυθόρμητα. Αντιθέ-

τως, αυτοί οι ιοί πρέπει να πραγματοποιήσουν συ-

γκεκριμένες λειτουργίες σύντηξης ώστε να κινή-

σουν τη σύντηξη των δύο μεμβρανών. Για κάποιους

ιούς, η σύντηξη συμβαίνει αμέσως μετά την πρόσ-

δεση, ενώ για άλλους καθυστερεί και ως εκ τούτου

το ιικό σωμάτιο εισέρχεται στο εσωτερικό του κυτ -

τά ρου-στόχου μέσω ενδοκύττωσης (Εικόνα 6.1).

Η προσκόλληση και η σύντηξη μπορεί να πραγμα-

τοποιούνται από δύο διαφορετικές πρωτεΐνες του

ιικού φακέλου (για παράδειγμα μέλη της οικογέ-

νειας Paramyxoviridae), ενώ στον ιό της γρίπης τύ-

που Α και στους ρετρoϊούς, όπως ο ιός HIV-1, και

οι δύο λειτουργίες επάγονται από την ίδια πρωτεΐ -

Το εξωτερικό περίβλημα πολλών ιικών σωματίων των ζώων
είναι μία λιπιδική διπλοστιβάδα ή ένας φάκελος μέσα στον
οποίον είναι ένθετες οι πρωτεΐνες πρόσδεσης. Αυτοί οι ιοί
μεταφέρουν το γενετικό τους υλικό και άλλα περιεχόμενα
μέσα στο κύτταρο μέσω σύντηξης με την κυτταρική μεμ-
βράνη, είτε μέσω ενός κυστιδίου ενδοκύττωσης. Ο λιπιδικός
φάκελος και οι ένθετες σε αυτόν πρωτεΐνες γίνονται μέρος
της κυτταρικής μεμβράνης.
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νη. Οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία σύντηξης

είναι κοινές σε όλες τις περιπτώσεις. Κατά τη διάρ-

κεια σχηματισμού του ιικού σωματίου, μετά από

τη διαδικασία αναδίπλωσης της πρόδρομης μορ-

φής της πολυμερούς ιικής πρωτεΐνης σε μία σταθε -

ρή διαμόρφωση, πραγματοποιείται διάσπασή της

σε συγκεκριμένες θέσεις σταθεροποιώντας την τε-

ταρτοταγή δομή της σε μία μετασταθή κατάσταση.

Με αυτό το τρόπο έχει τη δυνατότητα να συμβεί

αλλαγή της διαμόρφωσης μετά την προσκόλληση,

η οποία θα αποκαλύψει τις πιθανές περιοχές των

πεπτιδίων για σύντηξη, ώστε να προκληθεί η σύ-

ντηξη με την κυτταρική μεμβράνη του κυττάρου-

στόχου.
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Κυτταροπλασματική μεμβράνη

Κυτόπλασμα

Το γονιδίωμα μαζί με
 τις σχετιζόμενες

 πρωτεΐνες εισέρχονται 
στο κυτταρόπλασμα

Το γονιδίωμα μαζί με τις σχετιζόμενες
 πρωτεΐνες του ιού χωρίς

 φάκελο εξέρχεται από το κυστίδιο
 μέσω ενός πόρου που δομείται ύν

από τις ιικές πρωτεΐνες
και εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα

Πόρος

(α)

(β)

(γ) (δ)

(ε)

Ιός

Ιός με φάκελο Ιός χωρίς φάκελοΙός χωρίς φάκελο

Σύντηξη με ένα ενδόσωμα, 
ένα ενδοκυτταρικό κυστίδιο 

το οποίο έχει εσωτερικό
pH 5 ή 6

Αλλαγές στην 
διαμόρφωση

 των ιικών
 πρωτεΐνών

 ώστε:

Το γονιδίωμα μαζί με τις σχετιζόμενες 
πρωτεΐνες εισέρχονται στο κυτταρόπλασμα

Ο ιός με φάκελο
 συντήκεται με

 το κυστίδιο

Εικόνα 6.1 Η είσοδος του γονιδιώματος ιού των ζώων μέσα στα κύτταρα. Όλοι οι ιοί ξεκινούν μέσω πρόσδεσης σε ει -

δι κούς υποδοχείς των κυττάρων και στη συνέχεια εισέρχονται μέσω διαφορετικών οδών. (α) Είσοδος με σύντηξη της

λι πιδικής διπλοστιβάδας ενός ιού με φάκελο και της κυτταρικής μεμβράνης σε ουδέτερο pH (β) είσοδος μέσω ενδοκύττω -

σης που ακολουθείται από σύντηξη του κυστιδίου με ένα ενδοσώμα και μείωση στο pH του ενδοσώματος. Αυτό επάγει

αλ λαγές στη διαμόρφωση των ιικών πρωτεϊνών. Για ιούς με φάκελο, αυτό οδηγεί στη σύντηξη της λιπιδικής διπλοστιβάδας

του ιού και του ενδοσώματος. (γ) Για ιούς χωρίς φάκελο (δ), αυτό οδηγεί στην εισαγωγή νέο-εκτεθιμένων υδρόφοβων

περιοχών του ιοσωματίου μέσα στην λιπιδική διπλοστιβάδα του κυστιδίου, και τη διαφυγή του ιικού γονιδιώματος και

των σχετιζόμενων πρωτεϊνών μέσω αυτού του υδρόφοβου πόρου στο κυτταρόπλασμα. Μερικοί τύποι ιών χωρίς φάκελο

μπο ρεί να μεταφέρουν το γονιδίωμά τους μέσα στο κυτταρόπλασμα διαμέσου ενός πόρου ο οποίος αναπτύσσεται στην

κυτ ταρική μεμβράνη πριν να ολοκληρωθεί η ενδοκύττωση (ε).



Σύντηξη στην κυτταρική μεμβράνη: 
ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας

Η πρωτεΐνη πρόσδεσης του ιού HIV-1 σχηματίζεται

ως ένα τριμερές της ιικής πρωτεΐνης του φακέλου

gp160, και μετά από διάσπαση, περιλαμβάνει τρία

πολυπεπτίδια gp120 (προσκόλληση) και τρία δια-

μεμβρανικά πολυπεπτίδια gp41 (σύντηξη), τα ο -

ποία αγκυροβολούν την πρωτεΐνη στον λιπιδικό

φάκελο του ιού. Η άμεση σύντηξη του ιικού HIV-1

φακέλου με την κυτταρική μεμβράνη ξεκίνα μετά

από την επιτυχή αλληλεπίδραση του ιού με τον υ -

ποδοχέα της gp120 (Πλαίσιο 6.2). Αυτό επάγει αλ-
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Αλληλεπιδράσεις πρόσδεσης του ιού HIV-1 με το κύτταρο-στόχο

Ο ιός HIV-1 μολύνει τα CD4+ T λεμφοκύτταρα ή τα CD4+ μακροφάγα. Αρχικά ο ίδιος χρησιμοποιεί μία κυτταρική

πρωτεΐνη (κυκλοφιλίνη Α), η οποία ενσωματώνει το ιικό σωμάτιο του HIV-1 κατά τη διάρκεια της συναρμολό -

γησης ώστε να συνδέεται με ένα χαμηλής συγγένειας υποδοχέα, την ηπαρίνη. Αυτή η αλληλεπίδραση αυξάνει

την πιθανότητα της επαφής με τον πρωταρχικό υποδοχέα το CD4, το οποίο είναι ένα μόριο με μικρότερη αφθο-

νία. Εάν ο ιός δεν βρει τον πρωταρχικό μόριο-υποδοχέα θα απoσυσχετιστεί εντελώς από το κύτταρο, και η

δια δικασία ξεκινάει ξανά. Ο ιός περιφέρεται γύρω από την επιφάνεια του κυττάρου σε μια επαναλαμβανόμενη

αποσυσχέτιση και επανασυσχέτιση με χαμηλής συγγένειας υποδοχείς, μέχρι να έρθει σε επαφή με τα μόρια

CD4. H σύνδεση CD4-Gp120 είναι μία αλληλεπίδραση υψηλής συγγένειας, αλλά με αυτή και μόνο, ο ιός και η

λι πιδική διπλοστιβάδα του κυττάρου βρίσκονται πολύ μακριά ώστε να πραγματοποιηθεί η σύντηξη. Ωστόσο,

η πρόσδεση του CD4 αναγκάζει την Gp120 να υποστεί αλλαγές στη διαμόρφωσή της οι οποίες εκθέτουν μία

άλλη θέση, η οποία είναι ειδική για έναν από τους συν-υποδοχείς CCR5 ή CXCR4. Επειδή αυτά τα μόρια συν-

υπο δοχέων περιλαμβάνουν 7 διαμεμβρανικές περιοχές μόνο με μικρές θηλιές στην εξωκυτταρική επιφάνεια,

η πρόσδεση στη Gp120, φέρνει τις διπλοστιβάδες πιο κοντά τη μία στην άλλη. Αυτή η σειρά αλληλεπιδράσεων

των υποδοχέων σταδιακά οδηγεί τις ιικές και τις κυτταρικές διπλοστιβάδες σε μεγαλύτερη εγγύτητα προκειμέ -

νου να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η σύντηξη.

Πλαίσιο 6.2

1 2 3 4 5

∆ύο τριμερή της Env

HR2

HR2
HR1

Συν-υποδοχέας Πόρος σύντηξης

CD4

Ιική
μεμβράνη
gp41

gp120

μεταβλητές 
θηλιές

ένα HIV ιοσωμάτιο
 πλησιάζει
 το κύτταρο-στόχο.
 Παρουσιάζεται
 ένα τριμερές
 του ιικού
φακέλου
(gp120/gp41)3

Η Gp20 προσδένεται
στον πρωταρχικό
υποδοχέα CD4,
οδηγώντας στην
έκθεση  της θέσης
 πρόσδεσης
του συν-υποδοχέα,
καθώς και σε αλλαγές
της διαμόρφωσης
της Gp41 (HR1, HR2).
Ο ιός HIV μπορεί να
χρειάζεται
να προσδεθεί σε
πολλά μόρια CD4
ώστε η σύντηξη
να είναι επιτυχής

Η Gp120 αλλάζει
την διαμόρφωσή της,
επιτρέποντας σε
μια διαφορετική
περιοχή της
Gp120 να προσδεθεί 
στον συν-υποδοχέα,
φέρνοντας με αυτό
τον τρόπο τις μεμβράνες
πολύ κοντά. Το υδρόφοβο
αμινοτελικό άκρο της Gp41
εκτίθεται και εισέρχεται 
στην λιπιδική διπλοστιβάδα
της κυτταρικής μεμβράνης

Περαιτέρω αλλαγές
 στην διαμόρφωση
 της Gp41 (HR2)
 φέρνουν κοντά
 τις υδρόφοβες
 περιοχές
του καρβόξυ- και
αμινο- τελικού άκρου,
και μαζί με ένα άλλο
τριμερές της Env
σχηματίζουν ένα
υδρόφοβο κανάλι

Τα λιπίδια της ιικής
 και κυτταρικής
 διπλοστιβάδας
 ρέουν προς το ύδροφοβο
 κανάλι και συντήκονται,
 σχηματίζοντας έναν πόρο
 σύντηξης. Το ιικό γονιδίωμα
 εισέρχεται στο κύτταρο
 όταν ο πόρος μεγενθύνεται

Εικόνα 6.2 Μοντέλο της εισόδου-σύντηξης του γονιδιώματος ενός ιοσωματίου του ιού HIV-1 μέσα στο κύτταρο-στόχο.



λαγές στη διαμόρφωση της πρωτεΐνης του φακέ-

λου, που οδηγούν στην έκθεση υδρόφοβων τμημά -

των του άκρου των gp41 υπομονάδων, από τις φυ-

σιολογικά καλυμμένες θέσεις κοντά στην ιική μεμ-

βράνη. Η σύντηξη στη συνέχεια προχωράει με μία

σειρά από βήματα (Εικόνα 6.2). Πρώτον, κάποιες

από τις αμινοτελικές υδρόφοβες περιοχές εισέρχο -

νται μέσα στην λιπιδική διπλοστιβάδα της κυττα-

ρικής μεμβράνης. Δεύτερον, ένας μικρός αριθμός

πρωτεϊνών του φακέλου συνδυάζονται μαζί ώστε

να σχηματίσουν ένα υδρόφοβο κανάλι ανάμεσα

στις δύο μεμβράνες, διαρρηγνύοντας και τις δύο

δι πλοστιβάδες και αφήνοντας τα υπό διάρρηξη λι-

πίδια να επιπλέουν ανάμεσα από το υδρόφοβο κα-
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Έλικα A

Έλικα B

HA1 C-ter

Περιοχή τριμερούς
 στελέχους

Περιοχή τριμερούς
 σφαιρικής κεφαλής

(α) HA μονομερές (β) HA τριμερές

HA2 N-ter

HA1 N-ter

Ιικός φάκελος

Πεπτίδιο σύντηξης

Εικόνα 6.3 Κρυσταλλική δομή της αιμοσυγκολλητίνης ΗΑ του ιού της γρίπης από το στέλεχος PR 8. (α) Ένα μονομερές

της τριμερούς ΗΑ σε ώριμη μορφή μετά από διάσπαση της ΗΑ0, αρχικού προϊόντος της μετάφρασης, στα συστατικά της

ΗΑ1 και Α2. Η απομακρυσμένη υπομονάδα ΗΑ1 φαίνεται με πράσινο και η σχετιζόμενη με τη μεμβράνη ΗΑ2 με τυρκουάζ.

Το τελικό μέρος της ΗΑ2 το οποίο διασταυρώνει τον ιικό φάκελο, απομακρύνθηκε πριν να καθοριστεί η δομή. (β) Tο

τρι  μερές ΗΑ. ΗΑ1-πράσινο, ροζ, κόκκινο. ΗΑ2-τυρκουάζ, βιολετί, κίτρινο. Η σφαιρική κεφαλή της ΗΑ1 αποτελείται από

μία πρωτεΐνη του καψιδίου με ανεστραμμένη προσομοιάζουσα Jellyroll Β κυλινδρική δομή, όπως οι περισσότεροι από

τους εικασαεδρικούς ιούς. Φέρει όλες τις θέσεις αδρανοποίησης αντισωμάτων στην πρωτεΐνη. Το πεπτίδιο σύντηξης εί -

ναι κρυμμένο στην δομή του τριμερούς. Μία αλλαγή της δομής που επάγεται από το χαμηλό pH οδηγεί τα τρία μέρη της

σφαιρικής κεφαλής να απομακρυνθούν και η έλικα Α της ΗΑ2 να κινηθεί προς τα πάνω, καθώς και να γίνει μία επέκταση

της έλικας Β. Αυτό κουβαλάει το πεπτίδιο σύντηξης στο τελικό άκρο της ΗΑ2 έως την κορυφή μιας ελικοειδούς δέσμης

όπου μπορεί να αλληλεπιδρά με τη μεμβράνη του κυστιδίου.



νάλι, και τις δύο διπλοστιβάδες να έρχονται κοντά

για να σχηματίζουν ένα πόρο σύντηξης. Τελικά, ο

πόρος μεγαλώνει προκειμένου το ιικό γονιδίωμα

και οι σχετιζόμενες με αυτό πρωτεΐνες να περά-

σουν μέσα από αυτόν και να εισέλθουν στο κυττα -

ρόπλασμα του κυττάρου-στόχου, ενώ τόσο η ιική

όσο και η κυτταρική λιπιδικές διπλοστιβάδες ενώ-

νονται. Η HIV-1 μόλυνση περιγράφεται με λεπτο-

μέρεια στο Κεφάλαιο 21.

Σύντηξη μέσα σε ενδόσωμα: 
Ιός της γρίπης τύπου Α

Παρόμοια με τις πρωτεΐνες του φακέλου του ιού

HIV-1, η αιμοσυγκoλλητίνη (ΗΑ) των ιικών σωμα-

τίων του ιού της γρίπης τύπου Α δομείται ως ένα

τριμ ερές πολυπεπτιδίο, το ΗΑ0, και στη συνέχεια

δια σπάται σε συγκεκριμένες εσωτερικές θέσεις

προκειμένου να διαχωριστούν τα συστατικά του,

δηλαδή η ΗΑ1 και ΗΑ2, τα οποία παραμένουν σε

συσχέτιση στο τριμερές πολυπεπτίδιο (Εικόνα 6.3).

Αυτή η διάσπαση είναι σημαντική για το μόριο προ -

κειμένου να είναι λοιμογόνο καθώς ελευθερώνει

τις περιοχές σύντηξης των τριών υπομονάδων από

δομικούς περιορισμούς. Η φύση των θέσεων διά-

σπασης και η διαθεσιμότητα των ενζύμων, τα οποία

της διασπούν καθορίζουν σημαντικά την παθογέ-

νεια (Βλέπετε Κεφάλαιο 20). Η πρόσδεση σε υπο-

δοχείς μέσω της σφαιρικής κεφαλής της πρωτεΐνης

(ΗΑ1) επάγει την ενδοκύττωση του ιικού σωματίου.

Αυτή είναι μία φυσιολογική κυτταρική διαδικασία

μέσω της οποίας μικρά κομμάτια της κυτταρικής

μεμβράνης και σχετιζόμενες πρωτεΐνες σηματοδο-

τούνται και εισέρχονται στο εσωτερικό του κυττά -

ρου με τη μορφή κυστιδίου. Είναι σημαντικό να κα -

τανοήσει κανείς, ότι παρόλο που το κυστίδιο που

έ χει ενδοκυτταρωθεί τώρα μέσα στον όγκο του

κυτ τάρου, είναι ακόμα τοπολογικά εξωτερικά του

κυττάρου, καθώς η είσοδος δεν έχει ακόμη πραγ -

μα  τοποιηθεί. Η επακόλουθη σύντηξη μεταξύ του

κυστιδίου και της μεμβράνης του φακέλου του ιού,

η οποία στη συνέχεια επιτρέπει την απελευθέρωση

του γονιδιώματος μέσα στο κυτταρόπλασμα, εξαρ-

τάται από το εσωτερικό περιβάλλον του ίδιου του

κυστιδίου ενδοκύττωσης που πρέπει να γίνει όξινο

(pΗ 5-6). Αυτό επιτυγχάνεται με σύντηξη του ιδίου

του κυστιδίου ενδοκύττωσης με ένα ενδοκυτταρι-

κό κυστίδιο, που ονομάζεται ενδόσωμα. Μία πρω-

τεΐνη της μεμβράνης του ενδοσώματος, αντλεί στη

συνέχεια πρωτόνια στο εσωτερικό του. Το χαμηλό

pH ξεκινά αλλαγές στη διαμόρφωση της πρωτεΐνης

ΗΑ, η οποία απελευθερώνει το κρυμμένο υδρόφο-

βο αμινοτελικό άκρο της υπομονάδας πού βρίσκε-

ται αγκυροβολημένη στον ιικό φάκελο και η οποία

φέρει την ικανότητα σύντηξης. Η σύντηξη του ιι-

κού φακέλου με τη λιπιδική διπλοστιβαδα του κυ-

στιδίου εξελίσσεται στη συνέχεια όπως περιγράφη -

κε προηγουμένως για τον ιό HIV-1. Η οξίνιση του

ενδοσώματος είναι επίσης σημαντική για την απο-

συναρμολόγηση του νουκλεοκαψιδίου του ιού της

γρίπης Α. Η ιική πρωτεΐνη M2 στον φάκελο λει-

τουργεί ως ένα κανάλι πρωτονίων για να κάνει όξι-

νο το εσωτερικό στο κυστίδιο, γεγονός σημαντικό

για την εξέλιξη της λοίμωξης.

6.3  Μόλυνση ζωικών κυττάρων: 
Ιοί χωρίς φάκελο

Οι μηχανισμοί με τους οποίους οι ιοί χωρίς φάκελο

διαρρηγνύουν το εμπόδιο της μεμβράνης του κυτ-

τάρου-στόχου, προκειμένου να επιτύχουν την εί-

σοδο τους είναι γενικά λιγότερο κατανοητοί σε

σχέ  ση με την αντίστοιχη διαδικασία των ιών με

φά κελο. Ωστόσο, για τα παραδείγματα που έχουν

μελετηθεί προσεκτικά, παρατηρούνται ίδια θέματα

επαγόμενης αλλαγής στερεοδιαμόρφωσης και εμ-

φάνισης σημαντικών υδρόφοβων αλληλουχιών

των πεπτιδίων. Όπως και με τους ιούς με φάκελο,

ο χρόνος του γεγονότος της εισόδου και της ενδο-

κύττωσης μπορεί να ποικίλλουν. Για παράδειγμα,

ο Poliovirus μεταφέρει το γονιδίωμα του μέσα στο

κυτταρόπλασμα ή κοντά στην κυτταρική επιφά-

νεια, ενώ ο αδενοϊός επιτυγχάνει την είσοδο μέσω

ενός ενδοσώματος (Εικόνα 6.1).

Παρόλο που και οι δύο οδοί της εισόδου μέσω

μη σύντηξης είναι ισοδύναμες ως προς τη μεταφο-

ρά του ιικού γονιδιώματος μέσα στο κυτταρόπλα-

σμα του κυττάρου, διαφοροποιούνται σημαντικά

ως προς τη μεταφορά ιικών πρωτεϊνών. Επίσης ,η

είσοδος μέσω της οδού του ενδοσώματος είναι πι -

θα νόν να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες πρω -

τεϊ  νικών συστατικών του λοιμογόνου ιοσωματίου

Τα ιικά σωμάτια που δε φέρουν λιπιδικό φάκελο πρέπει άμε-
σα να προκαλέσουν ρήγμα στην κυτταρική μεμβράνη για
να μεταφέρουν κατ’ ελάχιστον το γενετικό τους υλικό, και
μερικές φορές ολόκληρο το ιικό σωμάτιο μέσα στο κύττα-
ρο -στόχο. Για κάποιους ιούς, αυτά τα γεγονότα εισόδου
συμβαίνουν επάνω ή κοντά στην κυτταρική επιφάνεια, ενώ
άλλοι διαρρηγνύουν τη μεμβράνη ενός κυστιδίου ενδοκύτ-
τωσης, αφού έχουν εισαχθεί μέσα στον όγκο του κυττάρου.
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μέσα στο κύτταρο. Αυτές, στη συνέχεια, έχουν τη

δυνατότητα να παίξουν λειτουργικούς ρόλους στην

οργάνωση της νέας λοίμωξης. Αντίθετα, όταν ένα

ιικό γονιδίωμα εισάγεται μέσω ενός πόρου της μεμ-

βράνης, είναι πιθανό ότι οι περισσότερες ή όλες οι

πρωτεΐνες του ιικού σωματίου παραμένουν έξω από

το κύτταρο.

Είσοδος του ιικού γονιδιώματος από 
την κυτταρική μεμβράνη: Poliovirus

Ο ιός poliovirus αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα του

CD155 στην επιφάνεια του κυττάρου οδηγώντας

σε δομικές αλλαγές το ιικό σωμάτιο (Πλαίσιο 6.3).

Η ακριβής αλληλοδιαδοχή των επόμενων βημάτων

βρίσκεται υπό έντονη συζήτηση. Πολλά πειράματα

έχουν προτείνει ότι η είσοδος είναι ανεξάρτητη από

τα κλασικά μονοπάτια ενδοκύττωσης, οδηγώντας

στην ιδέα ότι ο ιός σχηματίζει ένα πόρο στην κυτ -

τα ρική μεμβράνη στο σημείο της πρόσδεσης, μέσω

του οποίου το ιικό RNA εισέρχεται στο κύτταρο. Η

παρουσία στην επιφάνεια των μολυσμένων κυττά -

ρων άδειων καψιδίων υποστηρίζει αυτή την ιδέα.

Ωστόσο, πιο πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν

ότι ο σχηματισμός ενός πόρου στην πραγματικότη -

τα απαιτεί αρχικά το κλείσιμο ή σχεδόν το κλείσιμο

ενός κυστιδίου γύρω από το ιικό σωμάτιο, παρόλο
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Απόδειξη της αλλαγής της δομής κατά τη διάρκεια της εισόδου του πολυομαϊού (Polyoma-
virus)

■ Η έκθεση του ιού, είτε στα κύτταρα τα οποία φέρουν τον υποδοχέα, είτε σε διαλυτό πρωτεϊνικό υποδοχέα

προ καλεί μία αλλαγή στο συντελεστή καθίζησης των μορίων (για παράδειγμα, αλλάζει το μέγεθός τους και/ή

το σχήμα) από 160S (αυθεντικά μόρια) σε 135S.

■ Eνώ τα αυθεντικά 160S μόρια είναι ανθεκτικά στις πρωτεάσες και σημαντικά διαλυτά, τα μόρια 135S είναι

ευαίσθητα στις πρωτεάσες και υδρόφοβα.

■ Στα μόρια 135S, στοιχεία των πρωτεϊνών VP1 και VP4, τα οποία είναι εσωτερικά στα μόρια 160S, τώρα

εκτίθενται στην επιφάνεια του μορίου.

■ Πολλά μόρια 135S αποσυνδέονται από τα κύτταρα χωρίς να επιτύχουν μόλυνση. Επιπλέον είναι ανίκανα

να συνδεθούν με άλλα κύτταρα.

■ Tα μόρια 135S, τα οποία παραμένουν συνδεδεμένα, σταδιακά μετατρέπονται σε μία μορφή 80S που έχει

χάσει το γενωμικό RNA.

Πλαίσιο 6.3 

(α) (β)

VP3 VP2VP1

VP4

Υποδοχέας

Πόρος

RNA

Κυτταρική
μεμβράνη

Εικόνα 6.4 Μοντέλο της αλλαγής θέσης του RNA του Poliovirus κατά μήκος της κυτταρικής μεμβράνης. (α) Οι αλ λη λε -

πι δρά σεις του υποδοχέα φέρνουν την κορυφή του ιοσωμάτιου, η οποία δομείται από την VP1 (τιρκουάζ), κοντά στη

μεμβράνη του κυττάρου-στόχου. Ένα μέρος της VP3 (πορτοκαλί) εμποδίζει τον πενταπλής αναδίπλωσης (5 fold) άξονα

του ιοσωμά τιου, ενώ η μικρή πρωτεΐνη VP4 (κόκκινο), η οποία έχει ένα μυριστυλιωμένο (myristylated) αμινο τελικό άκρο,

διατηρείται εσωτερικά. (β) H αλλαγή στη διαμόρφωση η οποία επάγεται από τη σύνδεση του υποδοχέα μετακινεί το

πώ μα VP3 από την κορυφή και αφήνει την VP1 και τις ομάδες μυριστυλίου (myristyl) πάνω στη VP4 να αλληλεπιδράσουν

με τη μεμβράνη σχηματίζοντας έναν πόρο δια μέσου του οποίου το ιικό RNA μπορεί να εισέλθει στο κύτταρο.



που το γονιδίωμα στη συνέχεια εξέρχεται από το

ιικό σωμάτιο (και το κυστιδίο), ενώ ταυτόχρονα

βρί σκονται πολύ κοντά ή είναι προσδεμένα στην

κυτταρική μεμβράνη. Η είσοδος του γονιδιώματος

του ιού Poliovirus μέσα στο κύτταρο είναι σίγουρα

ανεξάρτητη από το χαμηλό pH, εννοώντας ότι δεν

είναι απαραίτητη η προσέγγιση του ενδοσώματος

για τη μείωση του pH. Οι λεπτομέρειες του σχημα -

τι σμού του πόρου κατά τη διάρκεια εισόδου του

γονιδιώματος του ιού poliovirus φαίνονται στην

Ει κόνα 6.4.

Είσοδος του ιού μέσω ενδοσώματος: 
Αδενοϊός

Οι αδενοϊοί ξεκινούν την αρχική τους αλληλεπίδρα -

ση με τους υποδοχείς τους μέσω ινωδών πρωτεϊ-

νών, οι οποίες προεξέχουν από το καψίδιο (Ενότη-

τα 2.3). Η καλύτερα μελετημένη οικογένεια αυτών

των ιών είναι τα είδη των αδενοϊών του ανθρώπου

τα οποία χρησιμοποιούν τον CAR ως υποδοχέα

τους (Πίνακας 6.1). H πρόσδεση διευκολύνει μία

δευτερεύουσα αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πρω-

τεΐνη του καψιδίου στη βάση της ίνας, γνωστή ως

βάση Penton, και στις ιντεγκρίνες της κυτταρικής

επιφάνειας (Εικόνα 6.5). Αυτές οι αλληλεπιδράσεις

επάγουν την ενδοκύττωση καλυμμένων άκρων

κλαθρίνης, κατά τη διάρκεια της οποίας τουλάχι-

στον κάποιες από τις ίνες και κάποιες μονάδες βά-

σεων penton εκγυμνώνονται από το ιικό σωμάτιο.

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μία δομική αλλαγή

σε ένα εσωτερικό συστατικό του καψιδίου, την ιική

πρωτεΐνη 6, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό κέλυ -

φος. Αυτή η αλλαγή θεωρείται ότι εκθέτει μια αμ -

φί φυλη (ένα μέρος υδρόφοβο, το άλλο υδρόφιλο)

ελικοειδή περιοχή, που μπορεί να διαλύσει και να

αποσταθεροποιήσει τη μεμβράνη του κυστιδίου

επιτρέποντας τη διάρρηξη της και την απελευθέ-

ρωση του υπόλοιπου, εν μέρει χωρίς κάλυψη, ιικού

σωματίου μέσα στο κυτταρόπλασμα.

Υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλαπλοί μη-

χανισμοί ενδοκύττωσης στα ευκαρυωτικά κύττα-

ρα. Ενώ, οι αδενοϊοί χρησιμοποιούν το μονοπάτι

της κλαθρίνης για να εισάγουν τους εαυτούς τους

μέσα σε κυστίδιο, οι πολυομαϊοί (Polyomaviruses),

όπως ο ιός SV40, χρησιμοποιούν για τον ίδιο σκοπό

το μονοπάτι της καβεολίνης. Οι τύχες των κυστι-

δίων που σχηματίζονται από αυτές τις δύο διαφο-

ρετικές οδούς δεν είναι ισοδύναμες, το οποίο πι-

θανώς εξηγεί γιατί ένας ιός μπορεί να μην είναι λοι-

μογόνος αν εισαχθεί μέσω αλληλεπίδρασης με τον

λάθος υποδοχέα (Βλέπετε Ενότητα 6.6).

6.4  Μόλυνση φυτικών κυττάρων

Το κυτταρικό τοίχωμα που περιβάλλει την κυττα-

ρική μεμβράνη των φυτικών κυττάρων εμποδίζει

Τα φυτά έχουν άκαμπτα κυτταρικά τοιχώματα που συντί-
θενται από κυτταρίνη. Οι ιοί απαιτούν ένα εξωτερικό τραύ-
μα προκειμένου να καταστρέψουν το φυτικό κυτταρικό τοί-
χωμα και την κυτταρική μεμβράνη και να επιτύχουν την εί-
σοδο τους στο φυτικό κύτταρο.
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Εικόνα 6.5 Η διαδικασία εισόδου του αδενοϊού μέσα στα κύτταρα (Βλέπετε κείμενο για λεπτομέρειες). Κάτω από το

διά  γραμμα υποδεικνύονται κάποιοι από τους παράγοντες του ξενιστή που σχετίζονται στο κάθε στάδιο.



τους ιούς να προσκολληθούν και να εισέλθουν με

τους τρόπους που περιγράφηκαν για τα ζωικά κύτ-

ταρα. Οι ιοί μπορούν να πλησιάσουν το κυτταρό-

πλασμα των φυτικών κυττάρων όταν ο φυτικός

ιστός έχει υποστεί βλάβη. Έτσι, τα φυτά μολύνο-

νται είτε με τη βοήθεια φορέων, δηλαδή ζώων τα

οποία τρέφονται από φυτά, είτε από μύκητες που

επιτίθενται στο φυτικό κύτταρο, είτε από μηχανική

βλάβη που προκαλείται από τον αέρα ή τα διερχό-

μενα ζώα, και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί επιτρέπουν

στους ιούς να εισέλθουν άμεσα μέσα στα φυτικά

κύτταρα. Στο εργαστήριο, αυτό γίνεται με μίμηση,

με την ήπια εφαρμογή απόξυσης του ανθρακο-

ρούνδιου (carborundum) στα φύλλα πριν την προ-

σθήκη του ιού στον ιστό του φύλλου (Εικόνα 1.1β).

Αυτό καθιστά τη διαδικασία μεταφοράς του ιού

σε ένα νέο φυτό-ξενιστή να φαντάζει τυχαία και

συμπτωματική. Ωστόσο, η μετάδοση των περισσό-

τερων ιών των φυτών αποτελεί μία υψηλά ειδική

διαδικασία απαιτώντας τη συμμετοχή συγκεκρι-

μένων ζώων ως φορέων σε κάθε περίπτωση, τα ο -

ποία τρέφονται με το να τρυπούν φυτικούς ιστούς

με διάφορα μέρη του σώματός τους (livehoppers,

ψείρες των φυτών, θυσανόπτερα, whiteflies, mea -

ly bags, ζωύφια και νηματώδεις σκώληκες).

Επειδή εισάγονται μηχανικά μέσα στο κυττα-

ρόπλασμα του κυττάρου-ξενιστή, οι ιοί των φυτών

δεν φαίνεται να έχουν ειδικούς υποδοχείς στην επι-

φάνεια τους. Όταν ο φορέας παρέχει το πρωταρ-

χικό γεγονός εισαγωγής, πώς οι ιοί στη συνέχεια

διασπείρονται από κύτταρο σε κύτταρο ώστε να

εξαπλώσουν τη μόλυνση σε όλο το φυτό; Η απά-

ντηση βρίσκεται την εσωτερική σύνδεση των δια-

μερισμάτων του κυτταροπλάσματος των φυτικών

κυττάρων μέσω πλασμοδεσμάτων. Αυτά επιτρέ-

πουν στο εισερχόμενο ιικό γονιδίωμα (ή στα από-

γονα ιικά γονιδιώματα) να μετακινούνται ανάμεσα

στα κύτταρα χωρίς επανα-καψιδιοποίηση και επα-

ναμόλυνση, και συχνά εξαρτώνται από την έκφρα-

ση ειδικών πρωτεϊνών κίνησης των ιών (Πλαίσιο

6.4).

6.5  Μόλυνση των βακτηρίων

Πρόσδεση των βακτηριοφάγων 
στο βακτηριακό κύτταρο

Οι περισσότεροι βακτηριοφάγοι (φάγοι) προσκολ-

λώνται στο κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων,

αλλά υπάρχουν μερικοί ιοί οι οποίοι εκμεταλλεύο -

νται υποδοχείς του κυττάρου σε πιο εξειδικευμένες

δομές του κυττάρου ξενιστή όπως τα ινίδια φύλου

(pili), μαστίγια, ή το ελύτρο (capsule). Ο υποδοχέας

του φάγου λ (lambda), ένας φάγος με ουρά που

προσβάλλει το βακτήριο E.coli είναι μία πορίνη με-

ταφορέας με ικανότητα πρόσδεσης μαλτόζης, η

οποία είναι μία πρωτεΐνη υψηλής συγγένειας για

Τα βακτήρια όπως και τα φυτά έχουν ένα ισχυρό κυτταρικό
τοίχωμα. Ορισμένοι ιοί διαθέτουν τα μέσα να διαρρηγνύουν
το βακτηριακό κυτταρικό τοίχωμα και να ενίουν το γονι-
δίωμά τους διαμέσου αυτού. Άλλοι εκμεταλλεύονται ειδικές
δομές της βακτηριακής επιφάνειας ως πύλες εισόδου για
το ιικό σωμάτιο. Συχνά, οι περισσότερες ή όλες από τις πρω-
τεΐνες του ιικού σωματίου παραμένουν έξω από το κύτταρο
μετά την είσοδο του γονιδιώματος.
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Αποδείξεις ότι το γονιδίωμα των ιών των φυτών μπορεί να κινείται ανάμεσα στα κύτταρα του φυτού

■ Κάποιοι ιοί έχουν γενετικό υλικό το οποίο είναι άμεσα λοιμογόνο για τα κύτταρα [για παράδειγμα, θετικής

πο λικότητας μονόκλωνο RNA (+ssRNA)].

■ Η μόλυνση με αυτούς τους ιούς μπορεί να πραγματοποιηθεί με άμεση εισαγωγή του ιικού γονιδιώματος

στον ιστό του φύλλου του φυτού, με αμυχές στο φύλλο ώστε να ενισχυθεί η πρόσληψη.

■ Η μόλυνση στη συνέχεια εξαπλώνεται σε όλο το φυτό.

■ Όταν το ίδιο πείραμα γίνεται με κλωνοποιημένα γονιδιώματα, τα οποία φέρουν μία μετάλλαξη στο γονίδιο

της πρωτεΐνης του καψιδίου, τέτοια ώστε να μην μπορεί να σχηματίσει λοιμογόνα ιικά σωμάτια, πραγματο -

ποιείται ακριβώς η ίδια συστημική εξάπλωση στο φυτό.

■  Η γενετική ανάλυση δείχνει ότι οι ιοί των φυτών κωδικοποιούν πρωτεΐνες κίνησης, οι οποίες σχηματίζουν

κανάλια κατά μήκος των πλασμοδεσμάτων, που συνδέουν τα φυτικά κύτταρα, και διευκολύνουν τη μεταφο -

ρά του ιικού γονιδιώματος του ιού ανάμεσα στα φυτικά κύτταρα.

Πλαίσιο 6.4



την πρόσδεση και μεταφορά της μαλτόζης που πα-

ράγεται από το γονίδιο lamB. Η Lamb κωδικοποι-

είται μέσα σε ένα οπερόνιο που επάγεται από τη

μαλ τόζη, συνεπώς η ευαισθησία αυτών των κυτ-

τάρων στο φάγο λ εξαρτάται από τα θρεπτικά συ-

στατικά του περιβάλλοντος.

Οι περισσότεροι φάγοι με ουρά προσκολλώνται

στο βακτηριακό κυτταρικό τοίχωμα με την άκρη

της ουράς τους. Δύο πολύ καλά μελετημένα παρα-

δείγματα της πρόσδεσης φάγων με ουρά είναι οι

φάγοι Τ2 και Τ4 του βακτηρίου E.coli. Kαι οι δύο

ιοί έχουν μία σύνθετη δομή περιλαμβάνοντας ουρά,

πλακώδη βάση, άκανθες και ίνες της ουράς (Βλέπε -

τε Κεφάλαιο 2). Η αρχική πρόσδεση του Τ2 ή του

Τ4 στους υποδοχείς τους πάνω στην βακτηρι α κή

επιφάνεια πραγματοποιείται από απομακρυσμένα

άκρα των μακριών ινών της ουράς τους. Οι ίνες αυ-

τές προσκολλώνται πρώτες, κυρτώνονται στο κέ-

ντρο τους, και τα απομακρυσμένα άκρα α κου μπούν

το βακτηριακό κυτταρικό τοίχωμα μόνο με κάποια

απόσταση από το μέσο του ιικού σωματίου του

φά γου. Μετά την πρόσδεση, το σωμάτιο του φα-

γού φέρεται κοντύτερα προς την επιφάνεια του

κυττάρου. Όταν η πλακώδης βάση του φαγού είναι

περίπου 10 nm από το κυτταρικό τοίχωμα, η επα-

φή πραγματοποιείται ανάμεσα στις άκανθες που

επεκτείνονται από την βάση πιάτου και το κυττα-

ρικό τοίχωμα (Εικόνα 6.6). Μερικοί φάγοι όπως ο

φάγος χ (chi) και ο PΒSI προσδένονται μέσω σπει-

ροειδούς σχήματος μικροσκοπικών μαστιγίων,

γνωστά ως flagella. H άκρη της ουράς αυτού του

φαγού έχει μία ίνα, η οποία τυλίγεται γύρω από το

flagellum. O φάγος στη συνέχεια γλιστράει ώστε

να πλησιάσει τη βάση του flagellum. Ένα α κόμα

ση μαντικό υποδοχέα των φάγων αποτελούν τα ινί-

δια φύλου (sex pili). Tα βακτήρια τα οποία φέρουν

τον παράγοντα φύλου (F) ή συγκεκριμένες κολισί -

νες ή παράγοντες αντίστασης σε φάρμακα, παρά-

γουν ινίδια φύλου (pili), και δύο τάξεις φάγων είναι

γνωστές να προσδένονται σε αυτά τα pili. Οι νη-

ματοειδείς με μονόκλωνο δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ

(DNA) φάγοι, όπως ο Μ13, προσδένονται στις ά -

κρες του pili ενώ πολλοί τύποι φάγων με κυκλικό

ριβονουκλεϊκό οξύ (cRNA) προσδένονται κατά μή-

κος του pili (Εικόνα 6.7).

Είσοδος του γονιδιώματος του βακτηριοφάγου
μέσα στα βακτηριακά κύτταρα

Τα πειράματα των Hershey και Chase, οι οποίοι χρη -

σιμοποίησαν το βακτηριοφάγο με ουρά Τ2 (Βλέ-

πετε Ενότητα 1.3), απέδειξαν ότι ήταν κυρίως το

ιικό νουκλεϊκό οξύ το οποίο εισερχόταν μέσα στο

κύτταρο κατά τη διάρκεια της μόλυνσης. Ο τρόπος

με τον οποίο αυτό συμβαίνει, είναι μία εντυπωσια-

κή ιστορία και η δράση του σωματίου του φαγού

σε αυτή τη διαδικασία έχει παρομοιαστεί με αυτήν

μιας υποδερμικής σύριγγας που ενίει DNA μέσα

στο κύτταρο. Τα διάφορα βήματα της εισόδου του

γονιδιώματος φάγων με ουρά φαίνονται στην Ει-

κόνα 6.8. Ωστόσο, οι περισσότεροι βακτηριοφαγοι

δεν διαθέτουν μία συσταλτή θήκη της ουράς και ο

τρόπος με τον οποίο το νουκλεϊκό τους οξύ εισέρ-

χεται στο κύτταρο είναι άγνωστος. Τα πειράματα

τύπου Hershey και Chase με νηματοειδείς DNA φά-

γους οι οποίοι προσκολλώνται στα ινίδια φύλου,

υποδηλώνουν ότι τόσο το DNA όσο και οι πρωτεΐ -

νες του καλύμματος εισέρχονται στο κύτταρο, και

έχει αξιωθεί ότι μετά την πρόσδεση το σύμπλοκο
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(α) (β) (γ)

Εικόνα 6.6 Βήματα της πρόσδεσης του βακτηριοφάγου

Τ4 στο κυτταρικό τοίχωμα του E.coli (α) προσκολλημένος

φάγος στον οποίο φαίνονται οι ίνες και οι άκανθες της ου-

ράς (Βλέπετε Εικόνα 2.15). (β) Πρόσδεση των μακριών

ινών της ουράς. (γ) Το σωμάτιο του φαγού έχει μετακινηθεί

κοντύτερα στο κυτταρικό τοίχωμα και τα καρφιά της ου-

ράς είναι σε επαφή με το τοίχωμα.

Εικόνα 6.7 Πρόσδεση πολλών φάγων με σφαιρικό RNA

στο ινίδιο φύλου (sex pilus) του E.coli.



φάγος-pilus αποσύρεται από το κύτταρο ξενιστή

ώστε να διευκολύνει την είσοδο του φαγού. Ωστό-

σο, παρόμοια πειράματα χρησιμοποιώντας RNA

φάγους, οι οποίοι επίσης προσκολλώνται στα ινί-

δια φύλου (sex pili), υποδηλώνουν ότι οι πρωτεΐνες

του περιβλήματος του φαγού δεν εισέρχονται στο

κύτταρο. Αντίθετα, αυτά τα μόρια υφίστανται μία

δομική αλλαγή ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρα-

σης τους με το βακτήριο, ίσως παρόμοια με αυτήν

που περιεγράφηκε στον poliovirus (Πλαίσιο 6.3)

που απελευθερώνει την πρωτεΐνη πρόσδεσης Α

από τα ιικά σωμάτια. Αυτή η πρωτεΐνη θεωρείται

ότι εισέρχεται στη συνέχεια στο κύτταρο μαζί με

το RNA γονιδίωμα.

6.6  Μόλυνση των κυττάρων: 
γεγονότα μετά την είσοδο

Για τους βακτηριοφάγους, η είσοδος του γονιδιώ-

ματος μέσα στο κύτταρο είναι αρκετή προκειμένου

να ξεκινήσει ο κύκλος της αντιγραφής. Δεν υπάρχει

κάποια σημαντική υποκυτταρική διαμερισματο-

ποίηση την οποία πρέπει να ανταγωνιστεί ο ιός,

και το απογυμνωμένο ιικό γονιδίωμα εκτίθεται α -

μέσως για γονιδιακή έκφραση. Για τους ιούς των

ζώων και των φυτών, η κατάσταση είναι πιο περί -

πλοκη. Εάν το καψίδιο εισαχθεί στο κύτταρο ανέ-

παφο, πρέπει στη συνέχεια, τουλάχιστον μερικώς,

να αποδιοργανωθεί, πριν πραγματοποιηθούν οι

διαδικασίες της γονιδιακής έκφρασης και πολλα-

πλασιασμού του ιικού γονιδιώματος. Αυτό είναι

απαραίτητο ώστε τα υποστρώματα για τη σύνθε-

ση νέων μορίων, και ορισμένα από τα κυτταρικά

ένζυμα, να έχουν πρόσβαση στο ιικό γονιδίωμα. Ε -

πίσης, τα ιικά γονιδιώματα και οποιεσδήποτε απα-

ραίτητες συσχετιζόμενες πρωτεΐνες πρέπει να με-

ταφερθούν ώστε να πλησιάσουν το μέρος του κυτ-

τάρου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο ιικός

πολλαπλασιασμός. Αυτό τυπικά περιλαμβάνει συ-

στατικά του κυτταροσκελετού, όπως τα ινίδια α -

κτίνης και οι μικροσωληνίσκοι, όπως στην κίνηση

των αδενοϊών, από το ενδόσωμα προς την πυρη-

νική μεμβράνη (Εικόνα 6.5). Για ιούς που αντιγρά-

φονται μέσα στον πυρήνα, το γονιδίωμα πρέπει να

περάσει διαμέσου της πυρηνικής μεμβράνης μέσω

ενός πυρηνικού πόρου. Τελικά, πολλοί ιοί ξεκινούν

τη διαδικασία αναδιοργάνωσης του κυτταρικού

περιβάλλοντος, αμέσως μετά την είσοδο τους, με

τρόπους οι οποίοι ευνοούν τον κύκλο παραγωγι-

κού πολλαπλασιασμού τους που πρόκειται να ακο-

λουθήσει. Τα γεγονότα που συμβαίνουν είναι στις

περισσότερες των περιπτώσεων μοναδικά για τον
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(α)

(γ)

(β)

Tail sheath

Tail pin Core

Εικόνα 6.8 Μηχανισμός εισόδου του γονιδιώματος του

φαγού Τ4 μέσα στο βακτηριακό κύτταρο. Η θήκη της ου-

ράς στην εκτενή της μορφή από το σημείο επαφής του καρ-

φιού της ουράς με το κυτταρικό τοίχωμα απαρτίζεται από

24 δακτυλίους μικρών και μεγάλων υπομονάδων που περι -

κυκλώνουν ένα πυρήνα. (α) Μετά την προσκόλληση οι βά-

σεις της θήκης της ουράς που συστέλλονται, οδηγούνται

από την συγχώνευση μικρών και μεγάλων υπομονάδων

ώστε να δώσουν 12 δακτυλίους των 12 υπομονάδων. Το

κό ντυμα των θηκών της ουράς οδηγεί τον μη συσταλτό

πυ ρήνα της ουράς προς τα εξώτερα στρώματα του βακτη-

ρίου με μία κίνηση στροφής. (β) Αυτή η διαδικασία πιθα-

νώς βοηθιέται από τη δράση της λυσοζύμης η οποία δομεί -

ται στην ουρά του φαγού. Ταυτόχρονα η συστολή της κε -

φα λής αναγκάζει την εισαγωγή του DNA του φαγού διαμέ -

σου του πυρήνα της ουράς μέσα στο κύτταρο. 144 μόρια

τριφωσφορικής αδενοσίνης που παράγονται στη θήκη της

ουράς πιθανώς παρέχουν την ενέργεια, που απαιτείται για

αυτή τη συστολή. (γ) Αρνητικής χρώσης ηλεκτρονικό μι-

κρογράφημα του Τ4 ο οποίος έχει προσκολληθεί στο κυτ-

ταρικό τοίχωμα ενός E.coli όπως φαίνεται σε μία λεπτή το-

μή. H βελόνα ενός από τους φάγους μόλις διεισδύει μέσω

του κυτταρικού τοιχώματος (μαύρο βέλος). Λεπτά ινίδια

(κόκκινο βέλος) που εκτείνονται στην εσωτερική πλευρά

του κυτταρικού τοιχώματος από τις απομακρυσμένες ά -

κρες των βελόνων, είναι προφανώς το DNA του φαγού.



κάθε συγκεκριμένο τύπο ιού και έτσι δεν μπορούν

να γενικευτούν, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζου -

με ότι υπάρχουν.

Η καθοριστική σημασία των γεγονότων μετά

την είσοδο για την εγκαθίδρυση μιας παραγωγικής

μόλυνσης σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές πιθανό-

τητες για μία ιική μόλυνση να αποτύχει σε αυτά τα

πρωταρχικά στάδια. Αυτή είναι μία εξήγηση, γιατί

τα γεγονότα της εισόδου όλων των ιών δεν οδη-

γούν σε ένα λοιμογόνο αποτέλεσμα. Μια άλλη εξή-

γηση είναι ότι, διαφορετικά μόρια της επιφάνειας

ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια εισόδου μέσα

στο κύτταρο οδηγώντας σε διαφορετικές τύχες.

Κάποια μπορεί να ανακυκλωθούν στην επιφάνεια

του κυττάρου, αλλά μπορεί να οδηγηθούν στα λυ-

σοσώματα για αποδόμηση. Αν ένας ιός χρειάζεται

να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ενδοκυτταρικό

δια μέρισμα ώστε να μολύνει με επιτυχία, τότε είναι

σημαντικό για τον ιό να προσδεθεί σε ένα μόριο-

υποδοχέα το οποίο θα τον μεταφέρει εκεί.

6.7  Είσοδος του ιού: 
κυτταρικές καλλιέργειες και 
ολόκληροι οργανισμοί

Στην πραγματικότητα, όλα τα δεδομένα προσκόλ-

λησης και εισόδου των ιών των ζώων προέρχονται

από πειράματα κυτταροκαλλιεργειών in vitro. Οι

περισσότερες από αυτές τις κυτταρικές καλλιέρ-

γειες είναι αποδιαφοροποιημένες συγκρίνοντας με

την κατάσταση των πραγματικών κυττάρων-στό-

χων για μόλυνση in vivo, εννοώντας ότι η σύνθεση

των μορίων της επιφάνειας του κυττάρου μπορεί

να έχει αλλάξει, και επίσης, τυπικά διαιρούνται πιο

συχνά από ότι θα έκαναν τα κύτταρα-στόχοι του

ιού σε έναν φυσιολογικό ολόκληρο οργανισμό.

Έτσι, η μόλυνση των κυττάρων σε έναν ολόκληρο

οργανισμό μπορεί να μη λαμβάνει χώρα ακριβώς

με την ίδια διαδικασία, όπως καθορίζεται από με-

λέτες σε κυτταρικές καλλιέργειες. Συγκεκριμένα,

ένας ιός μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς υ -

ποδοχείς in vivo από αυτούς που καθορίστηκαν για

αυτόν χρησιμοποιώντας μία μόνιμη κυτταρική σει-

ρά σε καλλιέργεια.

Η προσπάθεια να αναπτύξουμε ιούς από κλινι-

κά δείγματα σε αποδιαφοροποιημένα συστήματα

κυτταρικών καλλιεργειών είναι πραγματικά δύ -

σκο λο να ευοδωθεί. Αυτή είναι απλά μία αντανά-

κλαση των διαφορών ανάμεσα σε τέτοια κύτταρα

και τους πραγματικούς φυσιολογικούς στόχους

του ιού in vivo. Τοποθετώντας έναν απομονωμένο

από ένα κλινικό δείγμα ιό σε μία κυτταρική καλλι -

έργεια, ασκείται ισχυρή εξελικτική πίεση σε αυτόν

ώστε να προσαρμοστεί σε αυτή τη μη φυσιολογική

κατάσταση. Ιικά στελέχη με γενετικές παραλλαγές

στην αλληλουχία τους που είναι παρόντα στον ιικό

πληθυσμό, είναι πιο πιθανό να αναπτυχθούν στο

καινούριο περιβάλλον από ότι ο κύριος όγκος των

ιών, και γρήγορα θα γίνουν κυρίαρχα στον ιικό

πλη θυσμό (Βλέπετε Κεφάλαιο 4). Κατά αρχήν, η

ποικιλία σε οποιαδήποτε ιδιότητα που κωδικοποι-

είται από τον ιό μπορεί να επιλεχθεί με αυτό τον

τρόπο. Μία πλευρά αυτής της προσαρμογής μπορεί

να είναι αλλαγές στην ειδικότητα των κυτταρικών

υποδοχέων του ιού. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο

φυσικοί υποδοχείς για τον ιό της ιλαράς, ένα μόριο

γνωστό ως SLAM ή CD150, το οποίο είναι παρόν

στην επιφάνεια μόνο των ενεργών λεμφοκυττά-

ρων, μακροφάγων και δενδριτικών κυττάρων, και

ο PVRL4, ο οποίος εντοπίζεται στην επιφάνεια συ-

γκεκριμένων επιθηλιακών κυττάρων. Αυτή η κα-

τανομή ταιριάζει με τον παρατηρούμενο τροπισμό

των ιών in vivo. Ωστόσο, στελέχη προσαρμοσμένα

σε εργαστηριακές συνθήκες και στα εμβόλια του

ιού της ιλαράς μπορούν να χρησιμοποιήσουν πα -

ντα χού παρόντα εκφραζόμενα μόρια της επιφά-

νειας του κυττάρου, τα CD46, ως υποδοχείς λόγω

της απόκτησης μεταλλάξεων που προκαλούν αλ-

λαγές σε συγκεκριμένα αμινοξέα των πρωτεϊνών

πρόσδεσης του ιού. Αυτό το παράδειγμα εξηγεί την

ικανότητα πολλών ιών να εξελίσσονται γρήγορα

κάτω από συγκεκριμένη εξελικτική πίεση.

Σημεία-κλειδιά 

■ Οι ιοί των ζώων αρχικά αλληλεπιδρούν με ένα

κύτταρο-στόχο μέσω σύνδεσης με ειδικά μό-

ρια-υποδοχείς (κυρίως πρωτεΐνες) στην επιφά-

νεια του κυττάρου. Αυτές ποικίλλουν με διάφο-

ρες φυσιολογικές λειτουργίες στο μη μολυσμένο

κύτταρο.

■ Η πρόσδεση στους κυτταρικούς υποδοχείς είναι

μία ενεργή διαδικασία, η οποία αναγκάζει το ιικό

σωμάτιο να υποστεί αλλαγές στη διαμόρφωσή

του, οι οποίες τελικά οδηγούν στην είσοδο του

ιικού γονιδιώματος μέσα στο κύτταρο-στόχο.

■ Τα γονιδιώματα όλων των ιών των ζώων με φά-

κελο εισέρχονται στο κυτταρόπλασμα του κυτ-

τάρου μέσω σύντηξης της λιπιδικής διπλοστιβα -

δας του ιού και του κυττάρου-στόχου.
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■ Οι ιοί των ζώων, οι οποίοι εισέρχονται στο κύτ-

ταρο σε ένα κυστίδιο μέσω ενδοκύττωσης που

διαμεσολαβείται από υποδοχέα, είναι λειτουρ-

γικά εξωτερικά του κυττάρου έως ότου συντη-

χθούν ή προκαλέσουν διάρρηξη στη μεμβράνη

του ενδοσώματος. Η δημιουργία περιβάλλοντος

με χαμηλό pH στο εσωτερικό του κυστιδίου ε -

πά  γει αυτές τις διαδικασίες.

■ Οι ιοί των φυτών εισέρχονται στο κυτταρόπλα-

σμα των φυτικών κυττάρων μέσω ενός φυσι-

κού σπασίματος του φυτικού κυτταρικού τοι-

χώματος που προκαλείται από μηχανική βλάβη

ή από ζώα φορείς. 

■ Μερικοί ιοί των βακτηρίων (κεφαλή-ουρά) ενί-

ουν το γονιδίωμα τους μέσω κυτταρικού τοιχώ -

ματος μέσα στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου-

ξενιστή, όμως πολλοί ιοί των βακτηρίων χρησι-

μοποιούν άλλους μηχανισμούς.

Ερωτήσεις 

■ Συζητήστε τις διαφορετικές στρατηγικές που

χρησιμοποιούνται από τους ιούς ώστε να εισέλ-

θουν στα ζωικά κύτταρα.

■ Συγκρίνετε και αντιδιαστείλετε τους μηχανι-

σμούς με τους οποίους οι ιοί επιτυγχάνουν την

είσοδο μέσα στα κύτταρα θηλαστικών, στα φυ-

τικά κύτταρα και στα βακτήρια.
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