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Άδειες Χρήσης

Τ ό δ ό λ ό δ ίθ ό ή Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με τους όρους χρήσης 
Creative Commons (CC) – Αναφορά ∆ημιουργού – Μη Εμπορική 
Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα. 

Γ δ ό λ ό ό ό δ ά ί Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα, κείμενα, που 
υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς. 



Χρηματοδότηση
 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού ρ χ χ

έργου του διδάσκοντα.

 Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει 
χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η η γχρημ η ρ ή η
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Ιός και ιόσωμαΙός και ιόσωμα

Virus and virion



Ο ί Οι ιοί:

 είναι γενετικά στοιχεία (περιέχουν DNA ή 
RNA δί )RNA στο γονιδίωμα τους) 

 αντιγράφονται στο εσωτερικό ενός 
άρο ξε σ ή (α εξάρ η α α ό ακυττάρου-ξενιστή (ανεξάρτητα από τα 

χρωμοσώματα των κυττάρων)

 δεν περιέχουν ριβοσώματα και δεν περιέχουν ριβοσώματα και 
εκμεταλλεύονται τον μεταβολικό 
μηχανισμό των κυττάρων-ξενιστών τους

 χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 
εξωκυτταρικής φάσης (μολυσματικής 
φάσης) στο βιολογικό τους κύκλοφάσης) στο βιολογικό τους κύκλο

 Οι ιοί είναι επομένως υποχρεωτικά ενδοκυττάρια παράσιτα.

 Χωρίς τα κύτταρα μέσα στα οποία θα πολλαπλασιαστούν, οι ιοί δεν 
μπορούν να υπάρξουν.



Η δ δ ί ή ό ύ ’ έ ξ ό ύ λέ όλ Η διαδικασία εισαγωγής ενός ιού σ’ ένα ξενιστικό κύτταρο λέγεται μόλυνση
(infection).

 Οι ιοί είναι οι πολυπληθέστεροι μικροοργανισμοί του πλανήτη μας. 

 Μπορούν να μολύνουν κάθε είδος κυτταρικού οργανισμού:

 βακτήρια και αρχαία
 άλγη (φύκη)
 φυτά → Ωστόσο, οι περισσότεροι ιοί συνήθως μολύνουν φυτά 
 πρωτόζωα
 ζώα

 Ωστόσο, οι περισσότεροι ιοί συνήθως μολύνουν 
συγκεκριμένους τύπους κυττάρων ενός είδους 

ξενιστή
 μύκητες

 Οι ιοί που μολύνουν βακτήρια λέγονται βακτηριοφάγοι (bacteriophages) ή 
απλά φάγοι.



σχετικά μεγέθη ιών, βακτηρίων και ευκαρυωτικών κυττάρων



Ιόσωμα
 Οι ιοί στην εξωκυτταρική τους φάση 

συνίστανται από το ιικό σωμάτιο

Ιόσωμα

συνίστανται από το ιικό σωμάτιο
(ιόσωμα, virion) που:

 περιέχει νουκλεϊκό οξύ και περιέχει νουκλεϊκό οξύ και 

 περιβάλλεται από ένα πρωτεϊνικό 
κάλυμμα (και μερικές φορές και απόκάλυμμα (και μερικές φορές και από 
λιπιδιακό φάκελο, το έλυτρο)

 Το ιόσωμα είναι η μορφή με την οποία 
το ιικό γονιδίωμα μεταφέρεται από 
κύτταρο σε κύτταρο. ιόσωμα ροταϊού (ratavirus) ρ ρ

 To ιόσωμα είναι μεταβολικά αδρανές

μ ρ ( )
που προκαλεί ιογενή 
γαστρεντερίτιδα

To ιόσωμα είναι μεταβολικά αδρανές
(δεν επιτελεί δηλαδή βιοσυνθετικές 
λειτουργίες).



Ιικός πολλαπλασιασμός
 Όταν ο ιός βρεθεί στο εσωτερικό ενός κυττάρου-ξενιστή (ενδοκυτταρική 

φάση) λαμβάνει χώρα ο ιικός πολλαπλασιασμός (viral replication)

Ιικός πολλαπλασιασμός

φάση) λαμβάνει χώρα ο ιικός πολλαπλασιασμός (viral replication).

 Κατά τον ενδοκυττάριο πολλαπλασιασμός ενός ιού:

 αρχικά παράγονται πολλά αντίτυπα του ιικού γονιδιώματος

 άλλ λ ίθ ά ύ ϊ ύ παράλληλα συντίθενται τα συστατικά του ιικού πρωτεϊνικού 
περιβλήματος

 ί λ ύ ζί έ ώ τα οποία αυτοσυναρμολογούνται μαζί σε νέα ιοσώματα

 τα νέα ιοσώματα τελικά απελευθερώνονται από το κύτταρο

 Οι ιοί εκμεταλλεύονται τους κυτταρικούς μηχανισμούς και καθοδηγούν μ ς ρ ς μηχ μ ς ηγ
τις μεταβολικές λειτουργίες του ξενιστή να υποστηρίξουν τον 
πολλαπλασιασμό του γονιδιώματος τους και τη σύνθεση νέων ιοσωμάτων. 



1. O ιός προσκολλάται 
’ έ ύσ’ ένα κύτταρο.

νουκλεϊκό οξύ (DNA ή RNA)

2. O ιός διεισδύει στο 
κύτταρο και απελευθερώνει 
το γενετικό του υλικό εντός γ ς

του κυττάρου.

4 Τα καινούργια ιικά νουκλεϊκά οξέα
3. Το ιικό νουκλεϊκό οξύ αντιγράφεται 
χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς 

του κυττάρου ξενιστή.

4. Τα καινούργια ιικά νουκλεϊκά οξέα 
συναρμολογούνται μαζί με πρωτεΐνες 

σε νέα ιοσωμάτια τα οποία 
απελευθερώνονται από το κύτταρο.  
Σε αυτή τη διαδικασία το κύτταρο

ιικός πολλαπλασιασμός

Σε αυτή τη διαδικασία το κύτταρο 
ενδέχεται να λυθεί.



Γονιδίωμα ιών

 Ανεξάρτητα από τη δομή του γονιδιώματος, όλοι οι ιοί υπακούουν στο 
κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας:κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας:

DNA → mRNA → πρωτεΐνες

 Επομένως όλοι οι ιοί πρέπει να συνθέτουν mRNA, το οποίο να μπορεί να 
μεταφραστεί στα ριβοσώματα του ξενιστή.



 Κατά τη μεταγραφή, η RNA πολυμεράση ενός οποιουδήποτε κυττάρου 
(προκαρυωτικού ή ευκαρυωτικού) καταλύει τη σύνθεση RNA (messenger 
RNA RNA) ώ ί έ ό δύRNA, mRNA), χρησιμοποιώντας ως εκμαγείο τον ένα από τους δύο 
κλώνους (αλυσίδες) ενός δίκλωνου μορίου DNA.

 Οι RNA ιοί χρησιμοποιούν μια ειδική RNA πολυμεράση, η οποία μπορεί 
και καταλύει τη σύνθεση RNA χρησιμοποιώντας ως εκμαγείο μονόκλωνα ή 
δίκλωνα μόρια RNA:
→ RNA εξαρτώμενη RNA πολυμεράση

 Στους ρετροϊούς (retroviruses) το μονόκλωνο RNA τους αντιγράφεται μέσω Στους ρετροϊούς (retroviruses), το μονόκλωνο RNA τους αντιγράφεται μέσω 
ενός ενδιάμεσου μορίου DNA (αντίστροφη μεταγραφή), με τη βοήθεια της 
αντίστροφης μεταγραφάσης.

μονόκλωνο RNA → μονόκλωνο DNA → δίκλωνο DNA

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ



σύνθεση mRNA από τους διάφορους τύπους ιών (ανάλογα με το 
γονιδίωμά τους)



Μεγέθη ιικού γονιδιώματος
 Σε ορισμένους ιούς το γονιδίωμα είναι τόσο μικρό, ώστε περιέχει μόλις 5 γονίδια.

 Το μεγαλύτερο ιικό γονιδίωμα έχει μέγεθος 670.000 bp και ανήκει στον  μ γ ρ γ μ χ μ γ ς p ή
βακτηριοφάγο G που προσβάλλει το εδαφικό βακτήριο Bacillus megaterium.

 Το ποσοστό του νουκλεϊκού οξέος σε σχέση με τις πρωτεΐνες του ιού είναι 
περίπου 1% για τον ιό της γρίπης και 50% για ορισμένους βακτηριοφάγουςπερίπου 1% για τον ιό της γρίπης και 50% για ορισμένους βακτηριοφάγους.

βακτηριοφάγος G
Bacillus megaterium



Ιικές πρωτεΐνεςΙικές πρωτεΐνες
 Εφ’ όσον συντεθεί το ιικό mRNA, σχηματίζονται οι διάφορες ιικές 

πρωτεΐνες (ένζυμα, δομικές υπομονάδες).ρ ς ( ζ μ μ ς μ ς)

 Οι πρωτεΐνες αυτές διακρίνονται στις: Οι πρωτεΐνες αυτές διακρίνονται στις:

 πρώιμες, συντίθενται αμέσως μετά την ιική μόλυνση, απαραίτητες για την 
αντιγραφή του ιικού γονιδιώματος (ένζυμα)αντιγραφή του ιικού γονιδιώματος (ένζυμα)

 όψιμες, συντίθενται σε μεταγενέστερα στάδια (πρωτεΐνες του ιικού 
περιβλήματος)περιβλήματος)

 Η υπερπαραγωγή ιικών νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών 
διαταράσσει τους φυσιολογικούς μηχανισμούς του κυττάρου-ξενιστή.διαταράσσει τους φυσιολογικούς μηχανισμούς του κυττάρου ξενιστή. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιός προκαλεί ολοκληρωτική αναστολή της Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιός προκαλεί ολοκληρωτική αναστολή της 
σύνθεσης των μακρομορίων του ξενιστή, ενώ άλλες φορές οι συνθετικές 
λειτουργίες του ξενιστή λειτουργούν παράλληλα με τις ιικές.



βιολογικός κύκλος ενός DNA ιού



∆ομή ιοσώματος∆ομή ιοσώματος
 Το νουκλεϊκό οξύ των ιοσωμάτων περιβάλλεται από ένα πρωτεϊνικό 

κάλυμμα (περίβλημα) που λέγεται καψίδιοκάλυμμα (περίβλημα) που λέγεται καψίδιο.

Τ ίδ λ ί ό ϊ έ (δ έ ) άδ Το καψίδιο αποτελείται από πρωτεϊνικές (δομικές) υπομονάδες που 
διατάσσονται με επαναλαμβανόμενο πρότυπο.

 Μια ομάδα πρωτεϊνικών υπομονάδων ενός ιικού καψιδίου καλείται 
καψομερίδιο (capsomere).

 Οι υπομονάδες (τα καψομερίδια) έχουν την ικανότητα αυτοσυγκρότησης.

 Σε ορισμένους ιούς, οι πρωτεΐνες των καψομεριδίων είναι του ίδιου τύπου, ρ μ ς ς ρ ς ψ μ ρ
ενώ σε άλλους ιούς τα καψομερίδια περιέχουν διαφορετικούς τύπους 
πρωτεϊνών.



ιός του 
μωσαϊκού 
του καπνού

ΝΟΥΚΛΕΟΚΑΨΙ∆ΙΟ



Σ ί ώΣυμμετρία των ιών
 Η διάταξη των πρωτεϊνικών 

άδ ( δί )υπομονάδων (καψομεριδίων) στο 
καψίδιο ενός ιού χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθμό συμμετρίας.

ελικοειδής ιόςελικοειδής ιός

 Στους περισσοτέρους ιούς 
συναντώνται 2 είδη συμμετρίας:

 ελικοειδής (ραβδοειδείς ιοί)

 εικοσαεδρική (σφαιρικοί ιοί)
πολυεδρικός ιός



ιός του μωσαϊκού του καπνούιός του μωσαϊκού του καπνού 
(tobacco mosaic virus, TMV)

300 nnm
β βλ έ ό ύ (Ni tiπροσβεβλημένο φυτό καπνού (Nicotiana 

tabacum) από τον ιό TMV
18 nm

 Ελικοειδής συμμετρία, 2130 πανομοιότυπες πρωτεϊνικές υπομονάδες.



μικροφωτογραφία του ιού Ebola, ενός επικίνδυνου ελικοειδούς ιού που 
προκαλεί αιμορραγικό πυρετό (hemorrhagic fever)



εικοσαεδρική συμμετρίαεικοσαεδρική συμμετρία

ινδονήσιος ψαράς μολυσμένος με τον HPV

ιός ανθρώπινων 
κονδυλωμάτων (human 
papilloma virus HPV) ινδονήσιος ψαράς μολυσμένος με τον HPV 

(που έχει προκαλέσει τον ανεξέλεγκτο 
πολλαπλασιασμό των κυττάρων)

papilloma virus, HPV)



Επενδεδυμένοι ιοίΕπενδεδυμένοι ιοί
 Σ’ αυτούς τους ιούς (enveloped viruses), το νουκλεοκαψίδιο περιβάλλεται 

από μια μεμβράνη (φάκελος επενδυτής έλυτρο)από μια μεμβράνη (φάκελος, επενδυτής, έλυτρο).

 Η μεμβράνη αποτελείται συνήθως από κάποιο συνδυασμό: Η μεμβράνη αποτελείται συνήθως από κάποιο συνδυασμό:

 λιπιδίων
 ϊ ώ πρωτεϊνών 
 υδατανθράκων

 Τα λιπίδια της μεμβράνης προέρχονται από τη κυτταροπλασματική 
μεμβράνη του κυττάρου-ξενιστή, ενώ οι πρωτεΐνες κωδικεύονται από το 
ό δίιικό γονιδίωμα.

 Πρόκειται συνήθως για ιούς που προσβάλλουν ζωικά κύτταρα. 

 π.χ. ιός της γρίππης (influenza virus, flu)



αιμοσυγκολλητίνη

ιός της γρίππης
[H N ]

ιοσωμάτια του ιού της γρίππης 
όπως φαίνονται στο ηλεκτρονιακό

νευραμινιδάση

[H(1-16)N(1-9)]
οικογένεια: Orthomyxoviridae

γονιδίωμα: ssRNA (-)

όπως φαίνονται στο ηλεκτρονιακό 
μικροσκόπιο



σύγκριση ενός γυμνού (δίχως μεμβράνη) και ενός 
επενδεδυμένου ιού



Αλλ λ ίδ β ά ύ ξ ύΑλληλεπίδραση μεμβράνης ιού – ξενιστικού 
κυττάρου

 Η μεμβράνη ενός επενδεδυμένου ιού αποτελεί το δομικό συστατικό του 
ιοσώματος που αλληλεπιδρά πρώτο με τους διάφορους υποδοχείς της 

ά ά ξ ώεπιφάνειας των κυττάρων των ξενιστών. 

 Έτσι, τα χαρακτηριστικά αυτής καθορίζουν εν μέρει την εξειδίκευση της , χ ρ ηρ ής ρ ζ μ ρ η ξ η ης
ιικής μόλυνσης.

 Οι υποδοχείς των ζωικών κυττάρων είναι συνήθως πρωτεΐνες και 
γλυκοπρωτεΐνες της κυτταροπλασματικής μεμβράνης.

 Για παράδειγμα, στον ιό της γρίππης, ο υποδοχέας είναι ο υδατάνθρακας 
σιαλικό οξύ (Ν-ακετυλονευραμινικό οξύ) που βρίσκεται στα γλυκολιπίδια και 

λ ΐ λ ώ β ώστις γλυκοπρωτεΐνες των κυτταροπλασματικών μεμβρανών των 
περισσότερων ζωικών κυττάρων.



προσκόλληση επενδεδυμένου ιού σε κύτταρο ξενιστή και 
διείσδυση του νουκλεοκαψιδίου μέσα σ’ αυτό



Πολύπλοκοι ιοίΠολύπλοκοι ιοί -
βακτηριοφάγοι

 Μερικά ιοσώματα είναι αρκετά 
πολύπλοκα και αποτελούνται από 
ξεχωριστά τμήματα καθένα από ταξεχωριστά τμήματα, καθένα από τα 
οποία μπορεί να έχει ιδιαίτερο σχήμα 
και συμμετρία.

 Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 
αρκετοί βακτηριοφάγοι οι οποίοι 
δ θέ δ έ λέδιαθέτουν εικοσαεδρικές κεφαλές
και ελικοειδείς ουρές.

 Για παράδειγμα, ο φάγος Τ4 του E. 
coli έχει τέτοια δομή (μόνο η ουρά χ μή (μ η ρ
του αποτελείται από 20 διαφορετικές 
πρωτεΐνες). βακτηριοφάγος Τ4 του E. coli



δομή βακτηριοφάγων Τ



Ένζυμα ιοσωμάτωνΈνζυμα ιοσωμάτων
 Παρόλο που τα ιοσώματα έξω το ξενιστικό κύτταρο είναι μεταβολικώς 

αδρανή, σε αυτά μερικές φορές περιέχονται κάποια ένζυμα που είναι ρ ή μ ρ ς φ ρ ς ρ χ ζ μ
απαραίτητα στα πρώιμα, αλλά και στα  και στα μεταγενέστερα στάδια της 
μόλυνσης.

 Στα ένζυμα αυτά περιλαμβάνονται:

 λυσοζύμηζ μη
για την αρχική διάρρηξη του κυτταρικού τοιχώματος του βακτηρίου – ξενιστή και την 
είσοδο του ιικού νουκλεϊκού οξέος μέσα σ’ αυτό, καθώς και αργότερα για τη λύση του 
ξενιστικού κυττάρου και την απελευθέρωση των ιοσωμάτων

 RNA ξ ώ λ ά RNA RNA-εξαρτώμενη πολυμεράση του RNA
μόνο στους RNA ιούς, για τη σύνθεση RNA χρησιμοποιώντας ως εκμαγείο RNA

 αντίστροφη μεταγραφάση (reverse transcriptase)
για τη μεταγραφή του εισαχθέντος μονόκλωνου RNA των ρετροϊών σ’ ενδιάμεσο 
μόριο DNA

 νευραμινιδάσες
για τη διάσπαση των γλυκοπρωτεϊνών και γλυκολιπιδίων στα κύτταρα τουγια τη διάσπαση των γλυκοπρωτεϊνών και γλυκολιπιδίων στα κύτταρα του 
συνδετικού ιστού των ζωικών οργανισμών και την ευκολότερη απελευθέρωση των 
ιοσωμάτων



Εργαστηριακή καλλιέργεια καιΕργαστηριακή καλλιέργεια και 
ποσοτικοποίηση ιών



Καλλιέργεια βακτηριοφάγωνΚαλλιέργεια βακτηριοφάγων
 Επειδή οι ιοί αναπαράγονται μόνο μέσα σε ζωντανά κύτταρα, η 

εργαστηριακή τους μελέτη απαιτεί τη χρήση αυτών των ξενιστικώνεργαστηριακή τους μελέτη απαιτεί τη χρήση αυτών των ξενιστικών 
κυττάρων.

 Έτσι, οι ιοί μπορούν να καλλιεργηθούν σε καλλιέργειες ζωντανών 
κυττάρων, αντί σε θρεπτικά υλικά.

 Επειδή τα βακτήρια μπορούν να καλλιεργηθούν πολύ εύκολα, οι 
βακτηριακοί ιοί (βακτηριοφάγοι) έχουν μελετηθεί αρκετά (μέσω της 
χρησιμοποίησης καθαρών βακτηριακών καλλιεργειών σε στερεά θρεπτικάχρησιμοποίησης καθαρών βακτηριακών καλλιεργειών σε στερεά θρεπτικά 
μέσα).

 Οι βακτηριοφάγοι μπορούν να πολλαπλασιαστούν είτε σε υγρές, είτε σε 
στερεές καλλιέργειες βακτηριών.



Ποσοτικός προσδιορισμός βακτηριοφάγωνΠοσοτικός προσδιορισμός βακτηριοφάγων
 Σε αντιστοιχία με τον αριθμό μονάδων που σχηματίζουν αποικίες (colony 

forming units cfu) που χρησιμοποιούνται στην ποσοτικοποίηση τωνforming units, cfu) που χρησιμοποιούνται στην ποσοτικοποίηση των 
βακτηρίων, στους ιούς χρησιμοποιείται ο αριθμός μονάδων που 
σχηματίζουν πλάκες (plaque forming units, pfu).

 Μια πλάκα είναι μια διαυγής περιοχή (ζώνη λύσης ή αναστολής της 
αύξησης) που προκύπτει όταν ένα ιόσωμα μολύνει ένα κύτταρο ενός ξενιστή 
(π.χ. βακτήριο), του οποίου τα κύτταρα έχουν καλλιεργηθεί σε μια στοιβάδα 
( ώ ύ ύξ ) ’ έ ό θ ό έ(στρώση συμπαγούς αύξησης) σ’ ένα στερεό θρεπτικό μέσο.

 Το μέγεθος της κάθε σχηματιζόμενης πλάκας εξαρτάται από:

 τον ιό

 το ξενιστικό κύτταρο (βακτηριακό στέλεχος)

 τις καλλιεργητικές συνθήκες (οι οποίες επηρεάζουν το ρυθμό αύξησης των 
βακτηρίων ξενιστών, π.χ. θερμοκρασία)



δ δ ί δ δ ώ δ δ ώ ώδιαδικασία διαδοχικών δεκαδικών αραιώσεων για την 
ποσοτικοποίηση των ιοσωμάτων ενός ιού (τιτλοδότηση ιού)



Καλλιέργεια ζωικών ιώνΚαλλιέργεια ζωικών ιών
 Πολλοί ζωικοί (και φυτικοί) ιοί μπορούν να καλλιεργηθούν σε 

καλλιέργειες κυττάρων (κυτταροκαλλιέργειες).

 Οι κυτταροκαλλιέργειες αποτελούνται από ευκαρυωτικά 
κύτταρα που αναπτύσσονται σε θρεπτικά υλικά (αυτές 
μπορούν να μεταχειριστούν όπως και οι βακτηριακές καρκινικά κύτταρα HeLaμ ρ μ χ ρ ς β ηρ ς
καλλιέργειες).

 Οι ζωικοί ιοί μπορούν να καλλιεργηθούν σε πρωτογενείς ή 
σε συνεχείς κυτταρικές σειρές.

καρκινικά κύτταρα HeLa

χ ς ρ ς ρ ς

 Στις πρωτογενείς καλλιέργειες (primary cell lines), η 
ανάπτυξη των κυττάρων δε διαρκεί πολύ και η μονοστοιβάδα 
αυτών παραμένει ζωντανή για λίγες μόνο ημέρες.

 Στις συνεχείς κυτταρικές σειρές (continuous cell lines, 
immortal cell lines), τα κύτταρα μπορούν να 
πολλαπλασιάζονται συνέχεια και θεωρητικά διατηρούνται επ’ 
άπειροάπειρο. 

 π.χ. καρκινικά κύτταρα HeLa, CaCo-2



Ογκογόνοι ιοί
 Σε μερικές περιπτώσεις ο ιός δεν 

καταστρέφει τα κύτταρα στα οποία

Ογκογόνοι ιοί

καταστρέφει τα κύτταρα στα οποία 
παρασιτεί, αλλά προκαλεί 
αναγνωρίσιμες αλλαγές στη μορφολογία 
ή / και το ρυθμό αύξησης τους.

 Για παράδειγμα, οι ογκογόνοι ιοίρ γμ γ γ
(oncogenic viruses, oncoviruses)
προκαλούν ταχύτερη αύξηση των 
προσβεβλημένων κυττάρων σε σχέση με 
τα υγιή (μετασχηματισμόςτα υγιή (μετασχηματισμός, 
transfromation).

 Ένα σημαντικό γνώρισμα όλων των 
ογκογόνων ιών είναι ότι το γενετικό 
τους υλικό ενσωματώνεται στο DNA ό ώ λ ύτους υλικό ενσωματώνεται στο DNA 
του κυττάρου ξενιστή και 
πολλαπλασιάζεται μαζί του.

όγκοι σε συκώτι, προκαλούμενοι 
από ογκογόνους ιούς             

(neoplastic disease of poultry)



Ιικός πολλαπλασιασμός

Viral replicationViral replication



 Ο κύκλος ζωής ενός ιού χαρακτηρίζεται από τις εξής φάσεις:

 προσκόλληση (attachment) προσκόλληση (attachment)

 διείσδυση, είσοδος (penetration, entry)

 σύνθεση νουκλεϊκού οξέος και πρωτεϊνών (replication)

 συγκρότηση ή ωρίμαση (packaging, assembly, maturation)

 απελευθέρωση (release, exit)ρ η ( , )

 Ο κύκλος αυτός διαρκεί:

 20-60 λεπτά στους βακτηριοφάγους 
 8-40 ώρες στους ζωικούς ιούς.



λανθάνουσα περίοδος (→ διείσδυση, σύνθεση 
νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών, συσκευασία) βιολογικός κύκλος 

βακτηριοφάγου (περίοδος κατά την οποία τα ιικά σωμάτια 
παραμένουν στο εσωτερικό του κυττάρου ξενιστή και 

δεν ανιχνεύονται στον εξωκυττάριο χώρο)

βακτηριοφάγου



κύκλος ζωής ενός βακτηριοφάγου

(χρονική στιγμή έκρηξης)



Προσκόλληση ιού στον ξενιστήΠροσκόλληση ιού στον ξενιστή
 Η αλληλεπίδραση μεταξύ ιοσώματος και κυττάρου ξενιστή χαρακτηρίζεται 

από υψηλή εξειδίκευση.ψη ή ξ η

 Οι πρωτεΐνες της εξωτερικής επιφάνειας του ιοσώματος αλληλεπιδρούν με 
συγκεκριμένα μόρια της επιφάνειας του κυττάρου-ξενιστή που λέγονται γ ρ μ μ ρ ης φ ς ρ ξ ή γ
υποδοχείς (receptors).

 Στους υποδοχείς μπορεί να ανήκουν:

 πρωτεΐνεςπρωτεΐνες

 λιπίδια ή σύμπλοκα αυτών

 υδατάνθρακες

 Οι υποδοχείς ενός κυττάρου καθορίζουν αν αυτό είναι επιδεκτικό μόλυνσης
(susceptible to infection). 



Στους πολυκύτταρους οργανισμούς οι Στους πολυκύτταρους οργανισμούς οι 
υποδοχείς για κάποιον ιό μπορεί να 
εκφράζονται μόνο σε συγκεκριμένη 
ομάδα κυττάρωνομάδα κυττάρων.

 Για παράδειγμα στον ιό της Για παράδειγμα, στον ιό της 
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
(human immunodeficiency virus, HIV), 
ο υποδοχέας είναι η πρωτεΐνη CD4ο υποδοχέας είναι η πρωτεΐνη CD4
που κυρίως βρίσκεται στα 
λεμφοκύτταρα Τ του ανοσοποιητικού 
συστήματος.ήμ ς

 Αν δεν υπάρχει υποδοχέας ή αν 
μεταβληθεί η δομή του ο ιός δενμεταβληθεί η δομή του ο ιός δεν 
μπορεί να μολύνει.



μόλυνση ενός λεμφοκυττάρου με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοεπάρκειας (HIV), 
μέσω της πρόσδεσης της πρωτεΐνης gp120 του HIV στους υποδοχείς CD4



∆ιείσδυση (είσοδος)∆ιείσδυση (είσοδος)
 Επειδή το ιικό γονιδίωμα μπορεί να 

αντιγραφεί μόνο στο εσωτερικό του 
κυττάρου ξενιστή θα πρέπει αυτό νακυττάρου-ξενιστή, θα πρέπει αυτό να 
εισαχθεί (διεισδύσει) μέσα στο κύτταρο.

Η διείσδυση σ’ ένα δεκτικό κύτταρο δε Η διείσδυση σ’ ένα δεκτικό κύτταρο δε 
συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και 
πολλαπλασιασμό του ιού. 

 Όσα κύτταρα επιτρέπουν τον ιικό 
πολλαπλασιασμό καλούνται 
επιτρεπτικά (permissive)επιτρεπτικά (permissive).

 Οι βακτηριοφάγοι παρουσιάζουν τους 
πολυπλοκότερους μηχανισμούςπολυπλοκότερους μηχανισμούς 
διείσδυσης, εξαιτίας της ύπαρξης του 
βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος.



 Στους επενδεδυμένους ζωικούς ιούς, συμβαίνει σύντηξη της μεμβράνης ς μ ς ζ ς ς, μβ ηξη ης μ μβρ ης
αυτών με την κυτταροπλασματική μεμβράνη του κυττάρου - ξενιστή.

Α λ ύθ λ ίδ ώ ά λό λ Ακολούθως, το νουκλεοκαψίδιο του ιοσώματος εισάγεται ολόκληρο στο 
ξενιστικό κύτταρο, μέσω ενδοκυττάρωσης (endocytosis). 

 Στη συνεχεία το ιικό πρωτεϊνικό αφαιρείται αφαιρείται (απέκδυση, 
uncoating) προκειμένου να έχει πρόσβαση το ιικό γονιδίωμα στους 
μηχανισμούς του ξενιστικού κυττάρου για να ξεκινήσει η αντιγραφή τουμηχανισμούς του ξενιστικού κυττάρου για να ξεκινήσει η αντιγραφή του.



προσκόλληση ιοσώματος βακτηριοφάγου Τ4 στο Escherichia coli
και διείσδυση του ιικού DNA



Ωρίμαση και απελευθέρωσηΩρίμαση και απελευθέρωση
 Το πρώτο στάδιο στην ιική ωρίμανση είναι η συναρμολόγηση του 

πρωτεϊνικού καψιδίου (αυθόρμητη διαδικασία)πρωτεϊνικού καψιδίου (αυθόρμητη διαδικασία).

 Τα καψίδια των περισσότερων ζωικών ιών εσωκλείονται σε φάκελο που 
αποτελείται από λιπίδια πρωτεΐνες και υδατάνθρακεςαποτελείται από λιπίδια, πρωτεΐνες και υδατάνθρακες.

 Ο φάκελος αναπτύσσεται με μια διαδικασία που καλείται εκβλάστηση.

 Κατά την εκβλάστηση το συναρμολογημένο καψίδιο εξωθείται 
δ έ λ ή β ά ή ήδιαμέσου της κυτταροπλασματικής μεμβράνης και τμήμα αυτής 
παραμένει στον ιό ως φάκελος. 

Η βλά δ θ ώ ά ύ ξ ή ί Η εκβλάστηση δεν θανατώνει πάντοτε το κύτταρο ξενιστή, το οποίο 
μερικές φορές επιζεί.

Ο ί ί ά λ ( β ά ) λ θ ώ ά Οι ιοί χωρίς φάκελο (π.χ. βακτηριοφάγοι) απελευθερώνονται πάντοτε με 
ρήξη της κυτταροπλασματικής μεμβράνης, κάτι που οδηγεί στο θάνατο
του κυττάρου ξενιστή. 



Ά ξ ή έ ώ
 Στους ζωικούς οργανισμούς, οι μηχανισμοί του ανοσοποιητικού 

συστήματος αντιμετωπίζουν και εξουδετερώνουν τους ιούς

Άμυνα ξενιστή έναντι ιών

συστήματος αντιμετωπίζουν και εξουδετερώνουν τους ιούς. 

→ βλ. 10η ΘΕ: «Βασικές αρχές της ανοσολογίας»

 Στους προκαρυωτικούς μικροοργανισμούς αντίσταση σε κάποιον ιό 
ί β ί ξ ίμπορεί να συμβεί εξαιτίας:

 της απουσίας του κατάλληλου υποδοχέα

 της καταστροφής του δίκλωνου DNA του ιού με τη βοήθεια των 
περιοριστικών ενζύμων (ένζυμα περιορισμού, ενδονουκλεάσες).

 Tα ένζυμα περιορισμού που παράγονται από ένα βακτήριο / αρχαίο δεν ζ μ ρ ρ μ ρ γ β ήρ ρχ
αποικοδομούν το δικό του DNA, διότι αυτό είναι προστατευμένο από τη 
δράση τους μέσω της μεθυλίωσης ορισμένων νουκλεοτιδίων στη θέση 
αναγνώρισης.



HaeIII τυφλά άκρατυφλά άκρα

EcoRI

συμπληρωματικά (ή κολλώδη) άκρα

AluI

NotINotI

αλληλουχίες νουκλεοτιδίων που αναγνωρίζονται και κόβονται από 
4 κοινά ένζυμα περιορισμού



βακτήριο
DNA φάγου

φάγος

βακτηριακό χρωμόσωμα

φάγος

τα βακτήρια παράγουν 
ένζυμα (περιοριστικές

τα βακτήρια 
προστατεύουν το δικό

βακτηριακό χρωμόσωμα

ένζυμα (περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες) που 
διασπούν το DNA του 

φάγου

προστατεύουν το δικό 
τους DNA από την 
αποκοπή από τα 

περιοριστικά ένζυμα ρ ρ ζ μ
προσθέτοντας μεθυλικές 

ομάδες στις θέσεις 
αναγνώρισης

μεθυλική ομάδα

αποικοδόμηση ιικού DNA μέσωαποικοδόμηση ιικού DNA μέσω 
των περιοριστικών ενζύμων που 

παράγει το βακτήριο



Ό έ β ά Όμως, ορισμένοι βακτηριοφάγοι 
μπορούν να αποφεύγουν τους 
περιοριστικούς μηχανισμούς του 
βακτηρίου ξενιστή με τους εξής 2βακτηρίου ξενιστή  με τους εξής 2 
τρόπους:

 τροποποιούν το δικό τους DNA (συνήθωςτροποποιούν το δικό τους DNA (συνήθως 
μέσω γλυκοζυλίωσης, μεθυλίωσης)

π.χ. βακτηριοφάγοι Τ2, Τ4, Τ6π.χ. βακτηριοφάγοι Τ2, Τ4, Τ6

 παράγουν πρωτεΐνες που μπορούν να 
αναστέλλουν τη δράση των περιοριστικώναναστέλλουν τη δράση των περιοριστικών 
ενζύμων

π.χ. βακτηριοφάγοι Τ3, Τ7π.χ. βακτηριοφάγοι Τ3, Τ7 

 Η τροποποίηση των ιικών νουκλεϊκών Η τροποποίηση των ιικών νουκλεϊκών 
οξέων συμβαίνει μετά την αντιγραφή τους.



Ιική ποικιλότητα

Viral variationViral variation



 Γενικά οι ιοί χωρίζονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες:

 στους επιθετικούς ιούς
(virulent)

→ προκαλούν λύση (άρα και 
θάνατο) των ξενιστικών 
κυττάρων μετά τη μόλυνση.

 στους ήπιους ιούς (temperate) 

→ ενσωματώνουν το DNA→ ενσωματώνουν το DNA 
τους στο γονιδίωμα του 
ξενιστή και έτσι αυτό 
αντιγράφεται μαζί με το 

δί ξ ή ί ιοσωμάτια επιθετικούγονιδίωμα του ξενιστή, χωρίς να 
προκαλούν το θάνατο του.

ιοσωμάτια επιθετικού 
βακτηριοφάγου Τ4 που μολύνει το 

Escherichia coli



Τ: επιθετικοί βακτηριοφάγοιΤ: επιθετικοί βακτηριοφάγοι
 Ιοί με δίκλωνο γραμμικό μόριο 

DNA που προσβάλλουν τοDNA που προσβάλλουν το 
Escherichia coli (και μερικά συγγενή 
βακτήρια): πρότυπα συστήματα 
μελέτης.μ ης

 π.χ. Τ1, Τ2 έως Τ7

 Το γονιδίωμα του Τ4 συνίσταται 
από 168.903 bp και κωδικεύει 
περισσότερες από 250 διαφορετικές ρ ρ ς φ ρ ς
πρωτεΐνες.

 Το DNA του Τ4 περιέχει στη θέση της 
κυτοσίνης την 5-
υδροξυλομεθυλοκυτοσίνη, 

δίδ θ όπροσδίδοντας ανθεκτικότητα στο 
DNA του Τ4 έναντι όλων πρακτικά 
των ενζύμων περιορισμού.



Λάμδα (λ): ένας ήπιος βακτηριοφάγοςΛάμδα (λ): ένας ήπιος βακτηριοφάγος
 Οι ήπιοι ιοί έχουν την ικανότητα να εισέρχονται 

σε μια κατάσταση που λέγεται λυσιγονία
(l )(lysogeny).

 Στη λυσιγονία, το ιικό γονιδίωμα 
ενσωματώνεται στο γονιδίωμα τουενσωματώνεται στο γονιδίωμα του 
κυττάρου-ξενιστή και αντιγράφεται ως 
προϊός μαζί με αυτό.

 Στην περίπτωση των βακτηρίων ο προϊός 
καλείται προφάγος (prophage) και τα βακτήρια 
που επιτρέπουν αυτό το φαινόμενο λέγονται 
λυσιγόνα.

ιοσωμάτια ήπιου 
βακτηριοφάγου λάμδα (λ)γ

 Στη λυσιγονία, τα περισσότερα ιικά γονίδια δεν 
εκφράζονται και το ιικό γονιδίωμα περά από τη 
μια γενιά κυττάρων στην επόμενη κατά τημια γενιά κυττάρων στην επόμενη κατά τη 
κυτταρική διαίρεση.

 Αν για κάποιο λόγο χαθεί ο έλεγχος, τότε ο ιός Αν για κάποιο λόγο χαθεί ο έλεγχος, τότε ο ιός 
εισέρχεται στη λυτική οδό (lytic pathway), 
παράγει νέα ιοσώματα και το ξενιστικό κύτταρο 
λύεται.



λυτικός και λυσιγονικός κύκλος βακτηριοφάγου



Επαγωγή προφάγου και λύση του ξενιστικούΕπαγωγή προφάγου και λύση του ξενιστικού 
κυττάρου

 Τα λυτικά γονίδια (lytic genes) βρίσκονται υπό τον έλεγχο ενός μιας 
ειδικής κατασταλτικής πρωτεΐνης που κωδικοποιείται από το ιικό 
γονιδίωμα (virus-encoded repressor, προϊόν του γονιδίου cl).

 Προκειμένου να εγκαθιδρυθεί η λυσιγονία, θα πρέπει να εκφραστεί (εκτός 
από την κατασταλτική πρωτεΐνη) και το γονίδιο int που κωδικοποιεί τηναπό την κατασταλτική πρωτεΐνη) και το γονίδιο int, που κωδικοποιεί την 
ενσωματάση (εξειδικευμένη τοποϊσομεράση).

 Ορισμένες φορές γίνεται επαγωγή του προφάγου και συμβαίνει λύση του 
ξενιστικού κυττάρου.

 Παράγοντες που καταστρέφουν το DNA (υπεριώδης ακτινοβολία, ακτίνες Χ Παράγοντες που καταστρέφουν το DNA (υπεριώδης ακτινοβολία, ακτίνες Χ 
και μεταλλαξιογόνες χημικές ουσίες) επάγουν ένα λυσιγονικό κύτταρο στο 
λυτικό κύκλο.



Ζωικοί ιοίΖωικοί ιοί
 Οι περισσότεροι ζωικόι ιοί είναι επενδεδυμένοι (enveloped).

 Σε αντίθεση με τους βακτηριοφάγους, όπου έχουμε είσοδο μόνο του 
νουκλεϊκού οξέος στο κύτταρο του ξενιστή, ολόκληρο το νουκλεοκαψίδιο 
των περισσότερων ζωικών ιών εισέρχεται με ενδοκυττάρωση.ρ ρ ζ ρχ μ ρ η

 Oι ζωικοί DNA ιοί:

 αντιγράφουν το DNA τους στον πυρήνα του κυττάρου ξενιστή 
χρησιμοποιώντας τα ένζυμα αντιγραφής του κυττάρου 

 συνθέτουν τις πρωτεΐνες τους στο κυτταρόπλασμα

 Στη συνέχεια, οι πρωτεΐνες μεταναστεύουν στον πυρήνα και ενώνονται με 
τα πολλαπλασιασμένα τμήματα DNA για να διαμορφώσουν νέα ιοσωμάτια.

 Οι ζωικοί RNA ιοί πολλαπλασιάζονται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου 
ξενιστή.



μετασχηματισμός 
φυσιολογικών κυττάρων σεφυσιολογικών κυττάρων σε 

καρκινικά

χρόνια λοίμωξη

λανθάνουσα λοίμωξη
π.χ. ιός του έρπητα, ds DNA

λανθάνουσα λοίμωξη

διαδικασία εκβλάστησης (budding 
process)

πιθανές επιπτώσεις ζωικών ιών στα κύτταρα που μολύνουν



Ερπητοϊοί (herpesviruses)Ερπητοϊοί (herpesviruses)
 Οι ερπητοϊοί είναι μεγάλη ομάδα ιών δίκλωνου DNA της οικογένειας 

Herpesviridae που προξενούν μεγάλη ποικιλία ασθενειών σε ανθρώπουςHerpesviridae, που προξενούν μεγάλη ποικιλία ασθενειών σε ανθρώπους 
και ζώα, συμπεριλαμβανομένων:

λ ύ ίλ έ του απλού επιχείλιου έρπητα

 της ανεμοβλογίας (chicken pox, varicella) ης μ β γ ς ( p , )

 της λοιμώδους μονοπυρήνωσης (infectious mononucleosis).

 Μέχρι σήμερα είναι γνωστοί περίπου 100 ερπητοϊοί.

 Στον άνθρωπο έχουν ανιχνευθεί 8 ερπητοϊοί, που φέρουν την ονομασία 
Human Herpes Virus (HHV) 1-8.

 O απλός έρπητας προκαλείται από τους HHV-1 και HHV-2, ενώ η 
ανεμοβλογιά από τον HHV-3.



απλός επιχείλιος έρπητας (HHV-1 κοριτσάκι που πάσχει από τον ιόαπλός επιχείλιος έρπητας (HHV-1, 
ή Herpes Simplex Virus, HSV-1)

κοριτσάκι που πάσχει από τον ιό 
της ανεμοβλογίας (HHV-3, varicella 

zoster virus, VZV)



 Ένα από τα ενδιαφέροντα γνωρίσματα μερικών ερπητοϊών είναι να Ένα από τα ενδιαφέροντα γνωρίσματα μερικών ερπητοϊών είναι να 
παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στο ιόσωμα εντός ενός 
κυττάρου και να ενεργοποιούνται μόνο σε συνθήκες καταπόνησης του 
ξενιστήξενιστή.

 Ένας από τους ογκογόνους ερπητοϊούς
είναι ο ιός Epstein-Barr (HHV-4, HBV).

 Αυτός προκαλεί σε ανοσοκατεσταλμένα 
άτομα (π χ AIDS) το λέμφωμα τουάτομα (π.χ. AIDS) το λέμφωμα του 
Burkitt και τον καρκίνο του 
ρινοφάρυγγα. 

 Μεταδίδεται μέσω του σίελου και συχνή 
είναι η μετάδοση του με τα φιλιά («νόσος 
του φιλιού», «νόσος των ερωτευμένων»).



Ιός της ευλογίαςΙός της ευλογίας
 O ιός της ευλογίας (smallpox) είναι ένας 

από τους πιο καταστρεπτικούς ιούς 
ώ θ ό ( λόπου γνώρισε η ανθρωπότητα (υψηλό 

ποσοστό θνησιμότητας → 30-35%).

 Προκαλείται από τον dsDNA ιό Variola 
vera (Variola major, Variola minor) της 
οικογένειας Poxviridaeοικογένειας Poxviridae.

Κ ά δ ά 20ου ώ Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα 
προκάλεσε 300-500 εκατομμύρια 
θανάτους !!

 Το ∆εκέμβριο του 1979, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (WHO) ανακοίνωσεΟργανισμός Υγείας (WHO) ανακοίνωσε 
την εξάλειψη του, ύστερα από ένα 
επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμών.



Ρετροϊοί (retroviruses)Ρετροϊοί (retroviruses)
 Αποτελούν επενδεδυμένους RNA ιούς, με γονιδίωμα 2 μονόκλωνα μόρια 

(+) RNA, τα οποία αντιγράφονται μέσω ενός ενδιάμεσου μορίου DNA.( ) γρ φ μ ς μ μ ρ

 Στο ιόσωμα τους περιέχεται το ένζυμο της αντίστροφης μεταγραφάσης.

 Το ρετροϊκό DNA που παράγεται μέσα στο ξενιστικό κύτταρο, και έχει 3 
επιλογές:επιλογές:

 να μεταγραφεί σε ιικό mRNA το οποίο θα μεταφραστεί στη συνέχεια σε ιικές να μεταγραφεί σε ιικό mRNA, το οποίο θα μεταφραστεί στη συνέχεια σε ιικές 
πρωτεΐνες

 να μεταγραφεί σε ιικό RNA, το οποίο αργότερα θα καψιδιωθεί

 να παραμείνει σε λανθάνουσα κατάσταση (latency), κατά την οποία το ιιικό 
DNA ενσωματώνεται στα κυτταρικά χρωμοσώματα και καλείται προϊός



δ ή ό ϊ ύδομή ενός ρετροϊού



βιολογικός κύκλος ρετροΐου



Ιοί των φυτώνΙοί των φυτών
 Οι ιοί των φυτών είναι μορφολογικά παρόμοιοι 

με τους ιούς των ζώωνμε τους ιούς των ζώων.

 Έτσι μερικοί φυτικοί ιοί μπορούν επίσης να Έτσι, μερικοί φυτικοί ιοί μπορούν επίσης να 
πολλαπλασιαστούν και στο εσωτερικό των 
κυττάρων των εντόμων.

 Προκαλούν πολλές ασθένειες στα 
καλλιεργούμενα φυτά, όπως αλλαγήκαλλιεργούμενα φυτά, όπως αλλαγή 
χρώματος, παραμόρφωση, διακοπή αύξησης.

 Τα φυτικά κύτταρα προστατεύονται από τους 
ιούς εξαιτίας του κυτταρικού τοιχώματος, αλλά 
ο ιός μπορεί να εισαχθεί στο κύτταρο μέσω ς μ ρ χ ρ μ
τραυμάτων ή να μεταφερθεί από άλλα 
φυτικά παράσιτα, όπως νηματώδεις, μύκητες 
και έντομα.



Ιοί των μυκήτων
 ∆εν έχουν εξωκυτταρική φάση στον ∆εν έχουν εξωκυτταρική φάση στον 

κύκλο ζωής τους 

 Επομένως, αυτοί χάνουν τη 
μολυσματικότητα τους όταν 

λ θ θ ύ ό ύαπελευθερωθούν από το κύτταρο.

 Οι ιοί των μυκήτων μεταδίδονται με τη 
σύντηξη των μυκητιακών κυττάρων.

κονιδιοφόρος μύκητα



Ιοειδή (viroids)Ιοειδή (viroids)
 Αποτελούν μικρά κυκλικά μονόκλωνα μόρια RNA τα οποία δεν 

περιβάλλονται από πρωτεϊνικό καψίδιο και δεν περιέχουν κάποιο γονίδιοπεριβάλλονται από πρωτεϊνικό καψίδιο και δεν περιέχουν κάποιο γονίδιο 
για κωδίκευση πρωτεΐνης (εξαρτώνται πλήρως από τα ένζυμα του ξενιστή).

 Θεωρούνται τα μικρότερα γνωστά παθογόνα (μέγεθος από 246 έως 375 
nt). 

 Προκαλούν ασθένειες στα φυτά.

 Το μονόκλωνο RNA σχηματίζει δίκλωνες περιοχές σε ορισμένα σημεία 
τουτου.



Πρωτεΐνες πρίον (prion proteins proteinaceousΠρωτεΐνες πρίον (prion proteins, proteinaceous 
infectious particles)

 Η εξωκυτταρική μορφή των πρίον είναι αμιγώς 
πρωτεϊνική, χωρίς να περιέχει νουκλεϊκό οξύ.

Π λ ύ δ ά λ έ Προκαλούν διάφορες νευρολογικές 
ασθένειες στα ζώα, όπως:

 τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των 
βοοειδών (bovine spongiform encephalopathy, 
BSE), γνωστή σαν «ασθένεια των τρελών 
αγελάδων» 

 την ασθένεια Creutzfeldt-Jacob (CJD) στοντην ασθένεια Creutzfeldt Jacob (CJD) στον 
άνθρωπο



 Το γονίδιο που κωδικεύει την πρωτεΐνη των prions (PrP) εκφράζεται στα γ η ρ η p ( ) φρ ζ
εγκεφαλικά κύτταρα. 

 Η πρωτεΐνη PrP μπορεί να υιοθετήσει μια ανώμαλη δομή (διαμόρφωση), η ρ η μ ρ ή μ μ η μή ( μ ρφ η), η
οποία θεωρείται «λοιμογόνος» επειδή εξαναγκάζει άλλα μόρια πρωτεϊνών 
PrP με κανονική διαμόρφωση να υιοθετήσουν την ανώμαλη διαμόρφωση.

κανονική διαμόρφωση ανώμαλη διαμόρφωσηκανονική διαμόρφωση ανώμαλη διαμόρφωση

 Η ανώμαλη πρωτεΐνη PrP διασπείρεται γρήγορα στα εγκεφαλικά κύτταρα και 
προκαλεί το θάνατο των κυττάρων.


