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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

     Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο C (HCV) είλαη ε θχξηα αηηία ηεο ρξφληαο επαηίηηδαο. Σν 

γελεηηθφ πιηθφ ηνπ ηνχ είλαη έλα κνλφθισλν RNA ζεηηθήο πνιηθφηεηαο κήθνπο 9600 

λνπθιενηηδίσλ, πνπ θσδηθνπνηεί έλα αλνηρηφ πιαίζην αλάγλσζεο. ηα 5’ θαη 3’ άθξα ηεο 

θσδηθήο πεξηνρήο ππάξρνπλ ηδηαίηεξα ζπληεξεκέλεο θαη κε έληνλε δεπηεξνηαγή δνκή κε 

κεηαθξαδφκελεο πεξηνρέο.  

Αληίζεηα κε ην γεληθφ θαλφλα, ε έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο ηνπ γνληδηψκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην κεραληζκφ ηεο εζσηεξηθήο πξφζδεζεο ηνπ ξηβνζψκαηνο (IRES). 

Ζ αιιεινπρία RNA πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία IRES, πεξηιακβάλεη φιε ηελ 5’ κε- 

κεηαθξαδφκελε πεξηνρή, εθηφο ηεο πεξηνρήο I, θαη ηα πξψηα 75 λνπθιενηίδηα ηεο  θσδηθή 

πεξηνρήο.    

Μέρξη ηψξα είλαη γλσζηφ φηη κέζσ ηεο HCV IRES εμαξηψκελεο κεηάθξαζεο 

εθθξάδνληαη φιεο νη δνκηθέο θαη κε δνκηθέο πξσηεΐλεο ηνπ ηνχ. Με ηελ βνήζεηα 

δηζηζηξoληθψλ ζπζηεκάησλ κειέηεο έρεη δεηρζεί φηη ε HCV IRES εμαξηψκελε κεηάθξαζε 

ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ ηνχ θαηαζηέιιεηαη απφ ηελ κε-δνκηθή πξσηεΐλε NS5Α ηνπ ηνχ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη α) λα δηεξεπλεζεί εάλ ε 

θαηαζηνιή απηή ηεο HCV IRES εμαξηψκελεο κεηάθξαζεο ηνπ ηνχ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

παξνπζία ησλ ππνινίπσλ κε δνκηθψλ πξσηετλψλ θαη β) λα δηεξεπλεζεί εάλ ην θαηλφκελν 

απηφ παξαηεξείηαη θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Flaviviridae  θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ GBV-B ηφ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε HCV IRES εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνχ πνπ 

θαηαζηέιιεηαη απφ ηελ  HCV NS5A δε κεηαβάιιεηαη παξνπζία ησλ ππνινίπσλ κε 

δνκηθψλ πξσηετλψλ. ε αληίζεζε ε GBV-B NS5A δε θαίλεηαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

θαηαζηνιήο ηεο κεηάθξαζεο κέζσ ηνπ νκφινγνπ GBV-B IRES. 
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ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ C 
 
 
1.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

O ηφο ηεο επαηίηηδαο C (HCV) αλαγλσξίζηεθε κφιηο ην 1974 σο ν ηηθφο παξάγνληαο 

πξφθιεζεο επαηίηηδαο, ε νπνία ζρεηηδφηαλ κε ηε κεηάγγηζε αίκαηνο αιιά δελ ήηαλ ηχπνπ Α 

ή Β. Ζ ινίκσμε πνπ πξνθαινχζε ν άγλσζηνο κέρξη ηφηε παξάγνληαο αξρηθά νλνκάζηεθε 

κε-Α, κε-Β επαηίηηδα (ΜΑΜΒΖ) [1, 2, 3]. 

ηηο αξρέο ηνπ 1989 κηα νκάδα εξεπλεηψλ [4] θαηάθεξε λα ραξαθηεξίζεη ην 

γνληδίσκα ηνπ ηνχ αλαθαιχπηνληαο φηη απνηειείηαη απφ έλα κφξην RNA ζεηηθήο 

πνιηθφηεηαο, κήθνπο 10.000 λνπθιενηηδίσλ. Ο ηφο απηφο νλνκάζηεθε HCV θαη 

επηβεβαηψζεθε φηη απνηειεί ηελ θχξηα αηηία κε-Α, κε-Β επαηίηηδαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

κεηάγγηζε αίκαηνο Ζ κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ ηνχ 

HCV νθείιεηαη ζηνλ πνιχ κηθξφ ηίηιν ηνπ ηνχ ζην αίκα ησλ αζζελψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έιιεηςε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ. 

Ζ επαηίηηδα C είλαη κηα ηνγελήο λφζνο πνπ παξνπζηάδεη επξεία γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

παγθνζκίσο. ήκεξα ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 170 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη (3% ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ) είλαη θνξείο ηεο επαηίηηδαο C, ελψ 3 εθαηνκκχξηα λέσλ 

θξνπζκάησλ παξνπζηάδνληαη εηεζίσο [5]. H HCV κφιπλζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πςειφ 

βαζκφ κεηάπησζεο (80-85%) ζε ρξφληα επαηίηηδα. Ζ ρξφληα ινίκσμε δηαθξίλεηαη ζε ρξφληα 

ελεξγφ θαη ζε ρξφληα εκκέλνπζα επαηίηηδα. Σν πςειφ πνζνζηφ κεηάπησζεο ζε ρξφληα 

επαηίηηδα νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ αδπλαηνχλ λα 

εμαιείςνπλ ηνλ ηφ, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα δηαθεχγεη ησλ κεραληζκψλ απφθξηζεο ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αζζελψλ (20%) αλαπηχζζεη 

θίξξσζε ήπαηνο ελψ εηεζίσο ην 3%-5% ησλ θηξξσηηθψλ αζζελψλ ζα αλαπηχμεη 

επαηνθπηηηαξηθφ θαξθίλσκα [6, 7, 8].  

Μειέηεο βαζίζκέλεο ζε θπινγελεηηθή αλάιπζε ηεο λνπθιενηηδηθήο αιιεινπρίαο ηεο κε 

δνκηθήο πξσηετλεο Δ1, ηεο θαςηδηαθήο CORE ή ηεο κε δνκηθήο πξσηεΐλεο NS5B ηνπ HCV 

νδήγεζαλ ζηελ ηαπηνπνίεζε 6 θχξησλ γελνηχπσλ. 

        ηελ Διιάδα ν HCV γελφηππνο 1 εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα (46.9%) αθνινπζνχκελνο 

απφ ηνλ γελφηππν 3 (28,1%), 4 (13,2%) θαη 2 (6,9%). Ο γελφηππνο 5 επζχλεηαη γηα ηηο 

ινηκψμεηο ζην 0.4% ησλ πεξηπηψζεσλ [9].  
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ΔΗΚΟΝΑ 1: Καηαλνκή ηνπ ηνύ HCV παγθνζκίσο (αξηζηεξά) θαη ζηνλ Διιαδηθό ρώξν (δεμηά). 

 

Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο κεηάδνζεο ηεο επαηίηηδαο C, ηδηαίηεξα ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο, είλαη ε ελδνθιέβηα ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ (60%). Ζ ζπρλφηεηα κεηάδνζεο ηνπ 

ηνχ κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο είλαη ζρεηηθά ρακειή (15%) θαη νθείιεηαη θπξίσο ζην ρακειφ 

ηίηιν ηνπ ηνχ ζηα αληίζηνηρα ζσκαηηθά πγξά. Αληίζεηα, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζηηο 

νπνίεο νη έιεγρνη ηνπ κεηαγγηδφκελνπ αίκαηνο είλαη αλεπαξθείο, ην πνζνζηφ κεηάδνζεο ηνπ 

ηνχ κέζσ κεηάγγηζεο κνιπζκέλνπ αίκαηνο παξακέλεη πςειν θαη απνηειεί ηνλ θχξην ηξφπν 

κεηάδνζεο ηνπ ηνχ. 

 

1.2. ΓΗΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 
Τπάξρνπλ δηάθνξα δηαγλσζηηθά ηεζη γηα ηνλ HCV, ηα νπνία νκαδνπνηνχληαη ζε 

θαηεγνξίεο:  

ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο δνθηκαζίεο 

αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ HCV ζην ππφ εμέηαζε δείγκα αίκαηνο. Ζ αλίρλεπζε 

αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ HCV γίλεηαη θπξίσο κε ηελ αλνζνελδπκηθή κέζνδν ELISA, ε νπνία  

αληρλεχεη αληηζψκαηα έλαληη ηεο θαςηδηαθήο πξσηεΐλεο core θαη αληηζψκαηα έλαληη ησλ κε 

δνκηθψλ πξσηετλψλ NS3 θαη NS4B. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ηεζη ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε κέζνδν αλνζναπνηχπσζεο ζε ζηεξεή επηθάλεηα 

θαη νλνκάδνληαη RIBA tests (recombinant immunoblot assay). Mέζσ απηήο ηεο δνθηκαζίαο, 

είλαη εθηθηή ε αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ γηα θάζε αληηγφλν ηνπ ηνχ HCV, μερσξηζηά [10]. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη κέζνδνη αλίρλεπζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ 

ηηθνχ RNA. Οη κέζνδνη αλίρλεπζεο βαζίδνληαη ζηελ αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο 

(PCR) θαη έρνπλ κεγάιε επαηζζεζία θαζψο επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε ιηγφηεξσλ απφ 1000 

 

 > 4‰ 
 2‰ - 4‰ 

 1‰ - 2‰ 
 < 1‰  
 Χωρίς στοιχεία 
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αληηγξαθψλ ηνπ ηηθνχ RNA αλά ml δείγκαηνο. Ζ κέζνδνο απηή ζπλίζηαηαη γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ινίκσμεο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληη-

ηηθήο ζεξαπείαο, φπσο επίζεο θαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο κφιπλζεο ζε αζζελείο πνπ έρνπλ 

κνιπλζεί ηαπηφρξνλα θαη απφ άιινπο ηνχο, π.ρ. HIV, φπνπ θαίλεηαη φηη ηα επίπεδα ησλ 

αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ HCV είλαη κεησκέλα. 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία ε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ακηλνηξαλζθεξάζεο ηεο αιαλίλεο 

ζηνλ νξφ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δηαγλσζηηθφ ηεζη θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο αληη-ηηθήο ζεξαπείαο. Αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ακηλνηξαλζθεξάζεο 

ηεο αιαλίλεο ππνδειψλεη νμεία επαηνθπηηαξηθή βιάβε θαη παξαηεξείηαη 6-8 εβδνκάδεο 

κεηά ηε HCV κφιπλζε [10]. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη ηζηνινγηθέο κέζνδνη δηάγλσζεο 

επαηηθψλ βιαβψλ ζε δείγκαηα επαηηθψλ βηνςηψλ απφ αζζελείο κε ρξφληα επαηίηηδα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαγλσζζεί ε εμέιημε ηεο λφζνπ. 

Ζ κνλαδηθή ζεξαπεία γηα ηνπο αζζελείο κε ρξφληα HCV επαηνπάζεηα πεξηιακβάλεη 

ρνξήγεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηληεξθεξφλεο-α (IFN-α) θαη ηνπ αληη-ηηθνχ  παξάγνληα 

ξηκπαβηξίλε (λνπθιενζηδηθφ αλάινγν ηεο γνπαλνζίλεο) [11]. Πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο επηηεχρζεθε πξφζθαηα κε ηελ πξνζζήθε πνιπαηζπιελνγιπθφιεο 

ζηελ ηληεξθεξφλε-α (PEG-IFN-α). Έρεη απνδεηρζεί φηη ε πξνζζήθε απηνχ ηνπ πνιπκεξνχο 

κεηψλεη ηελ αλνζνινγηθή αληίδξαζε νπφηε κεηψλεηαη ε βαξχηεηα ησλ παξελεξγεηψλ ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Παξάιιεια, κεηψλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ε δηάζπαζε ηνπ κνξίνπ 

απφ πξσηενιπηηθά έλδπκα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο ηνπ, άξα 

θαη ηα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζην αίκα [11, 13].  

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην 1/3 ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ απηή ηε ζπλδπαζκέλε 

ζεξαπεία δε δείρλνπλ θακηά αληαπφθξηζε, ελψ 40-50% ησλ αζζελψλ δελ εκθαλίδνπλ 

καθξνρξφληα βειηίσζε κε ηε ζεξαπεία. Σέινο, ην 10-25% ησλ αζζελψλ παξνπζηάδνπλ 

παξνδηθή αληαπφθξηζε κε ππνηξνπή.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη παξά ηηο εληαηηθέο έξεπλεο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ζεξαπείαο, ε αλάγθε εμεχξεζεο ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο θαζψο θαη εκβνιίνπ θαηά ηεο 

επαηίηηδαο C είλαη πιένλ επηηαθηηθή [13].  
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1.3. ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΓΟΝΗΓΗΧΜΑΣΟ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ C. 

 

Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο C αλήθεη ζην γέλνο Hepacivirus ηεο νηθνγέλεηαο Flaviviridae 

[14]. Ο HCV είλαη επαηνηξφπνο ηφο, δειαδή ηα επαηηθά θχηηαξα απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 

μεληζηέο ηνπ ηνχο, ελψ εκθαλίδεη θαη εμσεπαηηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζε Β θαη Σ 

ιεκθνθχηηαξα. Σα ηηθά ζσκαηίδηα είλαη ζθαηξηθά, δηακέηξνπ 50nm. 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2: Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο C. Γηαθξίλνληαη ην ηηθό θαςίδην θαη ν θάθεινο.  

 

Ο θύθινο δσήο ηνπ HCV πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα [15]: 

1. Αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ηηθφ ππνδνρέα ηνπ θπηηάξνπ-μεληζηή 

2. Δλδνθπηηάξσζε ηνπ ηηθνχ ζσκαηηδίνπ 

3. χληεμε ηεο ηηθήο κεκβξάλεο  

4. Απειεπζέξσζε ηνπ ηηθνχ  RNA 

5. Μεηάθξαζε ηνπ ηηθνχ  RNA κέζσ IRES θαη επεμεξγαζία ηεο 

    πνιππξσηεΐλεο.  

6. Αλαπαξαγσγή  ηνπ ηηθνχ  RNA κέζσ ηεο ζχλζεζεο  

   ζπκπιεξσκαηηθνχ θιψλνπ αξλεηηθή πνιηθφηεηαο. 

7. πγθξφηεζε λνπθιενθαςηδίσλ θαη απφθηεζε θαθέινπ κε κεηάβαζε  

   ζε κεκβξαληθά θπζηίδηα  

8. Χξίκαλζε θαη κεηαθνξά ησλ ηηθψλ ζσκαηηδίσλ ζηελ θπηηαξηθή  

   επηθάλεηα. 

9. Απειεπζέξσζε ηνπ ηνχ κε εμσθπηηάξσζε. 

 

Κςηηαπόπλαζμα

Αςλόρ ΔΓ

μεμβπάνη ζςνδεόμενη   

με ηο λιποζηαγονίδιο

ΛΣ
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Μη δομικέρ ππυηεΐνερ

Κατιδιακή ππυηεΐνη

Ππυηεΐνερ ελύηπος
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                 ΔΗΚΟΝΑ 3: Ο θύθινο δσήο ηνπ HCV, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ ζην 

θπηηαξόπιαζκα.  

 

Σν ηηθφ γνληδίσκα ζπλίζηαηαη ζε έλα κνλφθισλν κφξην RNA ζεηηθήο πνιηθφηεηαο, 

κεγέζνπο 9600 λνπθιενηηδίσλ. Σν ηηθφ RNA πεξηιακβάλεη 5’ θαη 3’ κε κεηαθξαδφκελα άθξα 

θαη θσδηθνπνηεί κηα πνιππξσηείλε κήθνπο 3000 ακηλνμέσλ [16]. To γνληδίσκα ηνπ ηνχ δελ 

ελζσκαηψλεηαη ζην γνληδίσκα ηνπ κνιπζκέλνπ θπηηάξνπ, θαζψο ε αληηγξαθή ηνπ ηηθνχ 

γνληδηψκαηνο ζπκβαίλεη εμ νινθιήξνπ ζην θπηηαξφπιαζκα ηνπ κνιπζκέλνπ θπηηάξνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ε πνιππξσηεΐλε πξσηενιχεηαη κε ηε βνήζεηα θπηηαξηθψλ θαη ηηθψλ 

πξσηεαζψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ, ζε ηνπιάρηζηνλ 3 δνκηθά θαη 7 κε 

δνκηθά πνιππεπηίδηα [16, 17]. Οη δνκηθέο πξσηεΐλεο πνπ απνθφπηνληαη είλαη ε θαςηδηαθή 

πξσηεΐλε core (191 aa) θαη νη δπν πξσηεΐλεο ηνπ ηηθνχ θαθέινπ Δ1 (191 aa) θαη Δ2 (362 

aa). Oη κε-δνκηθέο πξσηεΐλεο πνπ απνθφπηνληαη είλαη ε NS2 (216 aa), ε NS3 (630 aa), ε 

NS4A (53 aa), ε NS4B (260 aa), ε θσζθνπξσηεΐλε NS5A (446 aa) θαη ε RNA-εμαξηψκελε 

 

Α. Αλληλεπίδπαζη με ηο κύηηαπο-ξενιζηή

Β. Δνδοκύηυζη με ηη 

μεζολάβηζη ςποδοσέα
Γ. Σύνηηξη/έκδςζη

Γ. Μεηάθπαζη και 

υπίμανζη

Δ. Μεμβπανοζςνδεόμενη 

ανηιγπαθή ηος RNA

ΣΤ. Μοπθογένεζη     

ηος ιικού ζυμαηιδίος

Ε. Ωπίμανζη ηος    

ιικού ζυμαηιδίος

Ζ. Απελεςθέπυζη     

ηος ιικού ζυμαηιδίος

 

Α. Αλληλεπίδπαζη με ηο κύηηαπο-ξενιζηή

Β. Δνδοκύηυζη με ηη 

μεζολάβηζη ςποδοσέα
Γ. Σύνηηξη/έκδςζη

Γ. Μεηάθπαζη και 

υπίμανζη

Δ. Μεμβπανοζςνδεόμενη 

ανηιγπαθή ηος RNA

ΣΤ. Μοπθογένεζη     

ηος ιικού ζυμαηιδίος

Ε. Ωπίμανζη ηος    

ιικού ζυμαηιδίος

Ζ. Απελεςθέπυζη     

ηος ιικού ζυμαηιδίος
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RNA πνιπκεξάζε NS5B (591 aa). Οη δνκηθέο πξσηεΐλεο ρσξίδνληαη απφ ηηο κε-δνκηθέο 

απφ ην κηθξφ πεπηίδην p7 ην νπνίν εληνπίδεηαη ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη ζην 

ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν  ηνπ θπηηάξνπ-μεληζηή θαη θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο θαλάιη ηφλησλ. 

Σν p7 είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε κνιπζκαηηθφηεηα ηνπ ηνχ. Πξφζθαηα αλαθαιχθζεθε κία λέα 

πξσηεïλε ε F ή ARFP ή core+1 πνπ θσδηθνπνείηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο θαςηδηαθήο 

πξσηετλεο αιιά ζε ελαιιαθηηθφ πιαίζην αλάγλσζεο [18]. 

Οη 5΄ θαη 3΄ κε κεηαθξαδφκελεο πεξηνρέο ηνπ ηηθνχ γνληδηψκαηνο παξνπζηάδνπλ 

εθηεηακέλε δεπηεξνηαγή δνκή θαη έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηάθξαζε θαζψο θαη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ηηθνχ RNA . Ζ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο ηεο πνιππξσηείλεο γίλεηαη 

κέζσ ηνπ κεραληζκνχ εζσηεξηθήο πξφζδεζεο ησλ ξηβνζσκάησλ (ΗRES-Internal Ribosome 

Entry Site) ζην 5’ κε κεηαθξαδφκελν άθξν ηνπ ηηθνχ γνληδηψκαηνο [19].  

    

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4: Ζ πνιππξσηείλε ηνπ ηνύ HCV πξσηενιύεηαη κε ηε βνήζεηα θπηηαξηθώλ θαη ηηθώλ 

πξσηεαζώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ, ζε ηνπιάρηζηνλ 3 δνκηθά 

θαη 7 κε δνκηθά πνιππεπηίδηα. 
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1.3.1.  5’ ΜΖ-ΜΔΣΑΦΡΑΕΟΜΔΝΟ  ΑΚΡΟ ΣΟΤ ΗΗΚΟΤ ΓΟΝΗΓΗΧΜΑΣΟ.  

 

Σν 5’ κε-κεηαθξαδφκελν άθξν (5’ ΝΣR) έρεη κήθνο 341 λνπθιενηίδηα θαη απνηειεί ηε 

κία απφ ηηο δχν πην ζπληεξεηηθέο πεξηνρέο νιφθιεξνπ ηνπ γνληδηψκαηνο παξνπζηάδνληαο 

νκνινγία κεγαιχηεξε απφ 90% αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο γελνηχπνπο ηνπ ηνχ.  

ην 5’ άθξν δελ ππάξρεη θαπέιν ελψ ε έληνλε δεπηεξνηαγήο δνκή απνηειείηαη απφ 4 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηνρέο ζηειέρνπο-ζειηάο (πεξηνρέο I-IV), ελψ ε ηξηηνηαγήο δνκή 

πεξηιακβάλεη έλα ςεπδφθνκβν. Ζ λνπθιενηηδηθή αιιεινπρία αιιά θπξίσο ε δνκή ηεο 

πεξηνρήο παξνπζηάδεη νκνηφηεηα κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο ησλ κειψλ ηνπ γέλνπο 

Pestivirus θαη ησλ άιισλ κε ηαμηλνκεκέλσλ ζε γέλε ηψλ ηεο νηθνγέλεηαο Flaviviridae [20, 

21].                                                                  

                                                                          

 

 

                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5: 5’ κε-κεηαθξαδόκελν άθξν ηνπ HCV. ε καύξν ππόβαζξν θαίλεηαη ε ελαξθηήξηα AUG 

ηξηπιέηα. Σν ηκήκα RNA πνπ νξηνζεηείηαη κε ηε ζηηθηή γξακκή είλαη ππεύζπλν γηα ηελ έλαξμε ηεο 

κεηάθξαζεο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε εζσηεξηθή πξόζδεζε ηνπ ξηβνζώκαηνο ζηελ πεξηνρή απηή 

(IRES). 

 

Ζ 5’ κε-κεηαθξαδφκελε πεξηνρή θαζνξίδεη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θχθινπ ηνπ ηνχ. 

Πξάγκαηη, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο (22). Σα 

πεηξακαηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε παξαπάλσ ιεηηνπξγία δε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

θαπέινπ θαη ηελ πξφζδεζε ηνπ ξηβνζψκαηνο ζην 5’ άθξν ηεο 5’ κε-κεηαθξαδφκελεο 

πεξηνρήο. Αληηζέησο, ππάξρεη έλαο ελαιαθηηθφο  κεραληζκφο (πνπ πξψηα αλαθαιχθζεθε 

λα ηζρχεη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Picornaviridae ε νπνία επίζεο πεξηιακβάλεη ηνχο κε 

γνληδίσκα ζεηηθήο πνιηθφηεηαο κνλφθισλν RNA), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ηκήκα ηεο 5’ 
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SL1

SL2

SL3

SL1

SL2

SL3

98X Κυδικόνιο

λήξηρ

Μεηαβληηή

πεπιοσή

Σςνηηπηηική

πεπιοσή

κε-κεηαθξαδφκελεο πεξηνρήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη εζσηεξηθή πξφζδεζε ηνπ 

ξηβνζψκαηνο [23, 25] θαη κάιηζηα θνληά ζην θσδηθφλην έλαξμεο [26, 27].  

 Σν ηκήκα απηφ ηνπ ηηθνχ RNA νλνκάδεηαη IRES απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ internal 

ribosome entry site  θαη ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα IRES ιεηηνπξγία. 

ηε 5’ κε-κεηαθξαδφκελε πεξηνρή εληνπίδνληαη επίζεο ξπζκηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

αληηγξαθήο ηνπ ηηθνχ γνληδηψκαηνο, κηα θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αιιεινπρία απνηειεί 

ηελ πεξηνρή έλαξμεο αληηγξαθήο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηηθνχ RNA, απφ ην αξλεηηθήο 

πνιηθφηεηαο ελδηάκεζν κφξην. Ζ παξαπάλσ ιεηηνπξγία θαίλεηαη λα εδξάδεηαη ζηα 120 

πξψηα λνπθιενηίδηα [28, 29] .  

H 5’ κε-κεηαθξαδφκελε πεξηνρή θαίλεηαη λα είλαη επίζεο ζεκαληηθή θαη γηα ηελ 

ελθαςηδίσζε ηνπ ηηθνχ RNA κηα θαη κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε ηελ θαςηδηαθή πξσηεΐλε 

ηνπ ηνχ [30].  

ηελ πεξηνρή απηή πξνζδέλνληαη πνιιέο θπηηαξηθέο πξσηεΐλεο (PTB [31], La 

απηναληηγφλν [32, 36], PCBP2 [37, 38], hnRNPL [39]. Χζηφζν, ε θπζηνινγηθή ζεκαζία 

ηεο πξφζδεζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ, 

παξακέλεη άγλσζηε.   

 

1.3.2  3’ ΜΖ-ΜΔΣΑΦΡΑΕΟΜΔΝΟ  ΑΚΡΟ ΣΟΤ ΗΗΚΟΤ ΓΟΝΗΓΗΧΜΑΣΟ. 

Σν 3’ κε-κεηαθξαδφκελν άθξν (3’ΝΣR) απνηειείηαη απφ 3 δηαθξηηέο πεξηνρέο: κία 

πεξηνρή ρακειήο ζπληεξεηηθφηεηαο σο πξνο ηελ λνπθιενηηδηθή αιιεινπρία θαη ην 

κέγεζνο κε κήθνο πεξίπνπ 40 βάζεηο, αθνινπζεί κηα αιιεινπρία πινχζηα ζε ππξηκηδίλεο 

ελψ ην 3’ άθξν θαηαιήγεη κε ηελ ζπληεξεηηθή νπξά κήθνπο 98 λνπθιενηηδίσλ (98Υ) [40, 

41]. Ζ 98Υ νπξά εκθαλίδεη έληνλε δεπηεξνηαγή δνκή ηνπ ηχπνπ ζηέιερνο-ζειηά κε βάζε 

ηελ νπνία δηαθξίλνπκε 3 πεξηνρέο (SL 1-3) [42]. Σν ηκήκα απηφ ηνπ γνληδηψκαηνο είλαη 

θαζνξηζηηθφ γηα ηελ έλαξμε ηεο αληηγξαθήο ηνπ ητθνχ RNA [43, 46] θαη ηε κνιπζκαηηθφηεηα 

ηνπ ηνχ [47, 48].  

 

 

 

 

Δηθόλα 6: 3’ κε-κεηαθξαδόκελν άθξν: 

δηαθξίλνληαη νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

θαζώο θαη ε ηξηπιέηα ιήμεο ηεο θσδηθήο 

αιιεινπρίαο ηεο    πνιππξσηεΐλεο. 
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Ζ 98Υ νπξά θαίλεηαη επίζεο λα ξπζκίδεη ηελ IRES ιεηηνπξγία ηνπ ηνχ [49, 50, 51]. Έρεη 

πξνηαζεί κάιηζηα έλα κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 98Υ νπξά θαη ην IRES ηνπ ηνχ 

πιεζηάδνπλ κέζσ αιιειεπίδξαζεο πξσηετλψλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηκεξίδνληαη 

θαη νη νπνίεο πξνζδέλνληαη ζηελ 98Υ νπξά θαη ζηελ αξρή ηεο θσδηθήο πεξηνρήο ηνπ ηνχ.  

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππάξρνπλ σζηφζν αληηθξνπφκελα δεδνκέλα. Γεληθά, πνιιέο 

απφ ηηο πξσηεΐλεο νη νπνίεο πξνζδέλνληαη ζην 3’ΝΣR ηνπ ηνχ [52, 57] πξνζδέλνληαη 

επίζεο θαη ζην 5’ΝΣR ηνπ (PTB [52], La απηναληηγφλν [55] ). Σέινο, ππάξρνπλ ελδείμεηο 

φηη ε 98Υ νπξά κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ θαςηδηαθή πξσηεΐλε [58] αιιά θαη κε ηελ 

RNA-εμαξηψκελε RNA πνιπκεξάζε ηνπ ηνχ. 

 
 

1.3.3.  ΚΧΓΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

Ζ κεηάθξαζε ηνπ ηηθνχ γνληδηψκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κηαο 

πνιππξσηεΐλεο [59] ηεο νπνίαο ην κέγεζνο θπκαίλεηαη απφ 3008 – 3037 ακηλνμηθά 

θαηάινηπα αλάινγα κε ην γνλφηππν θαη ζε απηήλ εληνπίδνληαη πεξηνρέο ζπληεξεηηθέο 

αιιά θαη πεξηνρέο κε πςειή πνηθηινκνξθία. Πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο αλαθέξνπλ ηελ 

παξαγσγή κηαο αθφκα πξσηεΐλεο, ηεο CORE+1, ηεο νπνίαο ε ακηλνμηθή αιιεινπρία 

αληηζηνηρεί ζην +1 πιαίζην αλάγλσζεο (ζε ζρέζε κε απηφ ηεο πνιππξσηεΐλεο) ηνπ 5’ 

άθξνπ ηεο θσδηθήο πεξηνρήο ηνπ ηνχ [60, 63]. 

Ζ πνιππξσηεΐλε ηνπ ηνχ πθίζηαηαη επεμεξγαζία απφ έλα ζπλδπαζκφ θπηηαξηθψλ θαη 

ητθψλ πξσηεαζψλ, είηε θαηά ηελ κεηάθξαζε είηε κεηα-κεηαθξαζηηθά, κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή 10 δηαθνξεηηθψλ ηηθψλ πξσηετλψλ. Ζ δηάηαμε ησλ πξσηετλψλ ζηελ 

πνιππξσηεΐλε έρεη σο εμήο: 

 

       NH2-CORE-E1-E2-p7-NS2-NS3-NS4A-NS4B-NS5A-NS5B-COOH 

 

φπνπ ε CORE (θαςηδηαθή πξσηεΐλε ηνπ ηνχ), νη Δ1, Δ2 (πξσηεΐλεο ηνπ θαθέινπ) 

απνηεινχλ ηηο δνκηθέο πξσηεΐλεο, αθνινπζεί ε p7 πξσηεΐλε, ελψ νη ππφινηπεο πξσηεΐλεο 

απνηεινχλ ηηο κε-δνκηθέο απφ ηηο νπνίεο ε NS5B είλαη ε RNA-εμαξηψκελε RNA 

πνιπκεξάζε ηνπ ηνχ [64].  

 

 

 

    



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7:  Κσδηθή πεξηνρή ηνπ HCV κε ηηο δνκηθέο πξσηεΐλεο ζην NH2-άθξν θαη ηηο κε-δνκηθέο ζην 

COOH-άθξν. Σα βέιε αληηζηνηρνύλ ζηηο ζέζεηο ηνκήο ηεο πνιππξσηεΐλεο. Ζ C+1 αληηζηνηρεί ζηελ 

CORE+1 πξσηεΐλε. 

 

  ηελ πξσηεφιπζε ηεο πνιππξσηεΐλεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 πξσηεάζεο, 2 

ηηθέο θαη κία θπηηαξηθή. Ζ θπηηαξηθή πξσηεάζε (πξσηεάζε ζηληάινπ) ε νπνία πηζηεχεηαη 

φηη βξίζθεηαη ζηνλ απιφ ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ, θαίλεηαη λα επζχλεηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ δνκηθψλ πξσηετλψλ θαη ηεο p7. Όζνλ αθνξά ηελ απειεπζέξσζε ησλ κε-

δνκηθψλ πξσηετλψλ, ε πέςε κεηαμχ ηνπ NS2-NS3 πξνδξφκνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

απηνθαηάιπζε απφ κία επαγφκελε απφ ηφληα Εn+2 ελεξγφηεηα πξσηεάζεο ηνπ NS2-NS3 

πξνδξφκνπ. Οη ππφινηπεο πέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε δξάζε πξσηεάζεο ζεξίλεο 

πνπ εληνπίδεηαη ζηελ NS3 πξσηεΐλε [65]. Ζ NS4A πξσηεΐλε απαηηείηαη σο 

ζπκπαξάγνληαο γηα ηηο πέςεηο κεηαμχ ησλ πξνδξφκσλ NS3-NS4A, NS4A-NS4B θαη 

NS4B-NS5A ελψ επάγεη ηελ πέςε κεηαμχ ηνπ πξνδξφκνπ NS5A-NS5B [66, 67, 68].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8:  Δληνπηζκόο δνκηθώλ, p7 θαη κε-δνκηθώλ πξσηετλώλ ηνπ HCV. Πξσηεΐλεο πνπ 

εκθαλίδνληαη γεηηνληθέο πηζαλά αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. 

 

 

 

Κςηηαπόπλαζμα

Αςλόρ Δνδοπλαζμαηικού Γικηύος

Μεμβπάνη Δ.Γ. 

structural

CC E1 E2 P7

5’N T R  

(IR E S) 3’N T R

N S5A

C +1

Γομικέρ Μη-δομικέρ



 17 

1.3.4.  ΓΟΜΗΚΔ ΠΡΧΣΔΗΝΔ 

 

CORE : Ζ ακηλνμηθή αιιεινπρία ηεο CORE θαςηδηαθήο πξσηεΐλεο απνηειείηαη απφ 191 

θαηάινηπα, είλαη βαζηθή θαη πνιχ ζπληεξεκέλε [69, 70]. Δληνπίδεηαη ζε κεκβξάλεο ηνπ 

ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ φπνπ ζπγθξαηείηαη κέζσ ηνπ πδξφθνβνπ θαξβνμπηειηθνχ ηεο 

άθξνπ. Χζηφζν, έλα πνζνζηφ σξηκάδεη πξσηενιπηηθά απφ ηε δξάζε θπηηαξηθήο 

πξσηεάζεο [71]. Ζ CORE πξσηεΐλε έρεη δεηρζεί φηη πξνζδέλεηαη ζην 5’ΝΣR [30] θαη ζηελ 

98Υ νπξά [58] ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο, πνιπκεξίδεηαη [72] θαη αιιειεπηδξά κε ηελ Δ1 [73]. 

Πξνζδέλεηαη ζηελ 60S ξηβνζσκηθή ππνκνλάδα [70] θαη επίζεο ξπζκίδεη πιήζνο 

θπηηαξηθψλ κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο ζήκαηνο θαζψο θαη ηα επίπεδα κεηαγξαθήο 

ζπγθεθξηκέλσλ θπηηαξηθψλ γνληδίσλ [74, 75].  Σέινο, ηφζν ε CORE πξσηεΐλε [30, 76] 

φζν θαη ε λνπθιενηηδηθή ηεο αιιεινπρία [77, 78, 79] κπνξνχλ λα επηδξνχλ θαηαζηαιηηθά 

ζηελ IRES ιεηηνπξγία ηνπ ηνχ. Δπίζεο έρεη βξεζεί φηη ε πξσηείλε CORE εκπιέθεηαη  ζε 

ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα ηνπ θπηηάξνπ, ζηελ απφπησζε, ζηελ θαξθηλνγέλεζε θαη ζην 

κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπηδίσλ. 

Ζ CORE+1 πξσηεΐλε παξάγεηαη απφ ηελ ίδηα θσδηθή πεξηνρή αιιά ζην +1 πιαίζην 

αλάγλσζεο [60, 63]. Γε θαίλεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αληηγξαθή ηνπ ηηθνχ γνληδηψκαηνο θαη 

ε ιεηηνπξγία ηεο παξακέλεη άγλσζηε. εηξά δεκνζηεχζεσλ  αλαθέξνπλ σο πηζαλφ 

κεραληζκφ παξαγσγήο ηεο είηε ην γιίζηξεκα ηνπ ξηβνζψκαηνο (frameshifting), είηε ηελ 

έλαξμε (κε άγλσζην ηξφπν) κεηάθξαζεο απφ AUG ηξηπιέηεο πνπ εληνπίδνληαη ζηε 

λνπθιενηηδηθή αιιεινπρία ηεο CORE ζην +1 πιαίζην αλάγλσζεο.   

                         

Δ1 θαη Δ2: Δίλαη νη πξσηεΐλεο ηνπ θαθέινπ ηνπ ηνχ. Πξφθεηηαη γηα κεκβξαληθέο 

γιπθνπξσηεΐλεο [80, 81] νη νπνίεο φηαλ εθθξάδνληαη ζην θχηηαξν εληνπίδνληαη ζηνλ απιφ 

ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ θαη ζπγθξαηνχληαη απφ ηε κεκβξάλε ηνπ κέζσ ηνπ 

πδξφθνβνπ θαξβνμπηειηθνχ ηνπο άθξνπ. Όηαλ ζπλεθθξάδνληαη, δεκηνπξγνχλ εηεξνδηκεξή 

ζηα νπνία νη δχν πξσηεΐλεο αιιειεπηδξνχλ, είηε νκνηνπνιηθά, είηε κε-νκνηνπνιηθά [40]. 

Σα κε-νκνηνπνιηθά εηεξνδηκεξή θαίλεηαη λα είλαη εθείλα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηηθφ θάθειν. 

Σν ακηλνηειηθφ άθξν ησλ πξσηετλψλ απηψλ πηζηεχεηαη φηη πξνεμέρεη απφ ην θάθειν πξνο 

ην εμσηεξηθφ ηνπ ηηθνχ ζσκαηηδίνπ (83, 86).  

Ζ χπαξμε ηεο Δ2 είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή αλαδίπισζε ηεο Δ1. Ζ Δ2 δηαζέηεη 

αληηαπνπησηηθή δξάζε [87]. Δπηπιένλ, ζην ακηλνηειηθφ ηκήκα ηεο εληνπίδεηαη κηα 

πεξηνρή πνπ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή πνηθηινκνξθία πνπ πηζαλά ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθπγή 

ηνπ ηνχ απφ ηελ αλνζναπφθξηζε ηνπ αζζελνχο [88]. 
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p7: Πξφθεηηαη γηα κηθξή δηακεκβξαληθή πξσηεΐλε πνπ εληνπίδεηαη ζην ελδνπιαζκαηηθφ 

δίθηπν, φπνπ δεκηνπξγεί θαλάιηα ηφλησλ [89, 90]. Γελ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αληηγξαθή 

ηνπ ηνχ.  

 

 

1.3.5.   ΜΖ-ΓΟΜΗΚΔ ΠΡΧΣΔΗΝΔ 

 

NS2: Τδξφθνβε πξσηεΐλε. Ο απηνθαηαιπηηθφο ξφινο ηνπ πξνδξφκνπ NS2-NS3, πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, επάγεηαη απφ ηφληα Εn2+. Πξφζθαηα βξέζεθε φηη ε NS2 

αιιειεπηδξά κε ηε CIDE-B πξσηεΐλε, έλαλ πξν-απνπησηηθφ παξάγνληα ηεο νηθνγέλεηαο 

ησλ CIDE. Ζ CIDE (cell-death-inducing DFF45-like effector) νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη κέιε 

ηα νπνία ελεξγνπνηνχληαη απφ πέςε απφ θαζπάζεο θαη δξνπλ κέζν ηεο απειεπζέξσζεο 

θπηνρξψκαηνο c απφ ην κηηνρφλδξην [91, 92]. Ζ πξφζδεζε ηεο NS2 ζηελ CIDE-B έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο ηειεπηαίαο, βνεζψληαο έηζη ζηελ εγθαζίδξπζε 

ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ [93]. Ζ NS2 δελ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ ηνχ, ελψ 

κπνξεί λα επηδξά ζηε κεηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ θπηηαξηθψλ γνληδίσλ [94]. 

 

NS3: Πξφθεηηαη γηα κεγάιε, πνιπιεηηνπξγηθή, πδξφθηιε πξσηεΐλε ε νπνία κεζπιηψλεηαη 

ζε θαηάινηπα Arg [95]. πγθξαηείηαη θνληά ζηε κεκβξάλε ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ 

κέζσ αιιειεπίδξαζήο ηεο κε ηελ NS4Α ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε 

ζηαζεξφηεηά ηεο. ην ακηλνηειηθφ ηκήκα ηεο NS3 εληνπίδνληαη νη ηδηφηεηεο πξσηεάζεο 

ηνπ πξνδξφκνπ NS2-NS3 αιιά θαη πξσηεάζεο ζεξίλεο ηεο NS3. ην θαξβνμπηειηθφ ηεο 

ηκήκα εληνπίδνληαη νη ηδηφηεηεο ειηθάζεο (ε νπνία ξπζκίδεηαη απφ ηελ NS4Α) [96, 97] θαη 

λνπθιενζηδηθήο ηξηθσζθαηάζεο [98]. Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ 

αληηγξαθή ηνπ ηηθνχ RNA. Ζ NS3 πηζαλά έρεη αληηαπνπησηηθή δξάζε [99], ελψ κπνξεί λα 

αιιειεπηδξά κε θπηηαξηθέο πξσηεΐλεο κεηαγσγήο ζήκαηνο [100] θαη ηζηφλεο [101].  

 

NS4A θαη NS4B: Δληνπίδνληαη ζηε κεκβξάλε ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ [102] θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηγξαθή ηνπ ηηθνχ γνληδηψκαηνο. Κάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ NS4Α 

αλαθέξζεθαλ ήδε. Δπηπξνζζέησο, ε NS4Α είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ππεξθσζθνξπιίσζε 

ηεο NS5Α πξσηεΐλεο [103]. Πξφζθαηα δεδνκέλα εκπιέθνπλ ηφζν ηελ NS4A φζν θαη ηελ 

NS4B ζηε ξχζκηζε ηεο κεηάθξαζεο ησλ θπηηαξηθψλ κελπκάησλ [104] θαη ηνπ ηηθνχ 

γνληδηψκαηνο [105]. 
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NS5Β: Ζ NS5Β πξσηεΐλε εκθαλίδεηαη εμαηξεηηθά ζπληεξεκέλε αλάκεζα ζηα γέλε ηεο 

νηθνγέλεηαο Flaviviridae θαη εληνπίδεηαη ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή πιεπξά ηεο κεκβξάλεο 

ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ φπνπ ζπγθξαηείηαη κέζσ ηνπ πδξφθνβνπ θαξβνμπηειηθνχ 

ηεο άθξνπ, ελψ ε ππφινηπε πξσηεΐλε εκθαλίδεηαη πδξφθηιε [106].   

ηελ αιιεινπρία ηεο ππάξρεη ην κνηίβν Gly-Asp-Asp ην νπνίν ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο 

RNA-εμαξηψκελεο RNA πνιπκεξάζεο [107]. Ζ NS5Β απνηειεί ηελ πνιπκεξάζε ηνπ ηνχ 

θαη αληηγξάθεη ηφζν ην ηηθφ RNA φζν θαη ην αξλεηηθήο πνιηθφηεηαο ελδηάκεζν κφξην. Ζ 

ελεξγφηεηα πνιπκεξηζκνχ εληνπίδεηαη ζην ακηλνηειηθφ ηκήκα ηεο πξσηεΐλεο θαη απαηηεί 

ηφληα Mg+2 ή Mn+2 ελψ δελ είλαη γλσζηφ ηη θαζνξίδεη ηελ εηδηθφηεηα σο πξνο ηα κφξηα 

RNA πνπ αληηγξάθεη. Ζ NS5Β δε δηαζέηεη ελεξγφηεηα 3’-5’εμσλνπθιεάζεο, θαη ζπλεπψο 

ιάζε θαηά ηελ αληηγξαθή ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ HCV δε δηνξζψλνληαη θαηαιήγνληαο ζηε 

δεκηνπξγία πνηθίισλ κνξθψλ ηνπ ηνχ [108].  

 

1.3.6. Ζ ΜΖ ΓΟΜΗΚΖ ΠΡΧΣΔΗΝΖ 5A  

 

NS5A: Ζ NS5A [109] απνηειείηαη απφ 447 ακηλνμέα. Πξφθεηηαη γηα κία πδξφθηιε 

πξσηεΐλε ε νπνία θσζθνξπιηψλεηαη ζε πνιιά θαηάινηπα ζεξίλεο θαη ζξενλίλεο απφ 

θπηηαξηθή(έο) θηλάζε(εο) [110], ελψ παξνπζία άιισλ κε-δνκηθψλ πξσηετλψλ ηνπ ηνχ 

(NS4Α) κπνξεί λα βξεζεί θαη ζε ππεξθσζθνξπιησκέλε κνξθή [103].  

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία, ζεσξείηαη φηη ε δνκή ηεο πξσηεΐλεο απνηειείηαη απφ 

3 πεξηνρέο [111]. ηελ ακηλνηειηθή πεξηνρή ππάξρεη έλα ζηληάιν (ακθηπαζεηηθή α-έιηθα) 

πξφζδεζεο ζην ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

πξσηεΐλεο ζηηο κεκβξάλεο ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ [112] γεγνλφο θαζνξηζηηθφ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηεο πξσηεΐλεο ζην αληηγξαθφζσκα ηνπ ηνχ [113] ην νπνίν εληνπίδεηαη ζηελ 

θπηηαξνπιαζκαηηθή πιεπξά ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ [114]. Ζ NS5A αιιειεπηδξά 

άκεζα κε ηελ NS5Β. Σν παξαπάλσ ζηληάιν εληνπηζκνχ αθνινπζείηαη απφ κία πεξηνρή 

πνπ πηζαλά δεζκεχεη Zn+2 θαη θαζηζηά ηελ NS5A κεηαιινπξσηεΐλε [111]. 
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  Δηθόλα 9: NS5A πξσηεΐλε ηνπ ηνύ HCV. Γηαθξίλνληαη νη ζέζεηο θσζθσξπιίσζεο, ε α-έιηθα θαη ην 

κνηίβν CCPCC πνπ θαζηζηά ηελ NS5A κεηαιινπξσηεΐλε. Με Α, Β, Γ αληίζηνηρα νη πεξηνρέο: 

επαηζζεζίαο-αλζεθηηθόηεηαο ηνπ ηνύ ζε ηληεξθεξόλε, πεξηνρή πινύζηα ζε πξνιίλεο θαη ζηληάιν 

ππξεληθνύ εληνπηζκνύ.   

 

ηελ θεληξηθή πεξηνρή εληνπίδνληαη ζηνηρεία πνπ επζχλνληαη γηα ηε ξπζκηζηηθή δξάζε 

ηεο πξσηεΐλεο ζε κνλνπάηηα κεηαγσγήο ζήκαηνο αιιά θαη ζηνηρεία θαζνξηζηηθά γηα ηελ 

αληηαπνπησηηθή δξάζε ηεο πξσηεΐλεο. Πξάγκαηη, κέζσ κηαο πινχζηαο ζε πξνιίλεο 

πεξηνρήο, ε NS5A κπνξεί λα αιιειεπηδξά θαη κε ηα 3 κνλνπάηηα ησλ ελεξγνπνηνχκελσλ 

απφ ηε κίησζε θηλαζψλ (ΜΑP θηλαζψλ) [115]. Ζ NS5A επίζεο, κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

αιιειεπηδξά κε πνιιά κνλνπάηηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ επηβίσζε ηνπ 

θπηηάξνπ θαηά ηελ ηηθή κφιπλζε θαη απνηειεί ηελ θιαζηθή αληηαπνπησηηθή πξσηεΐλε ηνπ 

ηνχ [116, 117]. 

 Πξάγκαηη, ε NS5A θαίλεηαη λα παξεκπνδίδεη ηε δξάζε ηεο ηληεξθεξφλεο κε δχν 

ηξφπνπο. Ο πξψηνο πεξηιακβάλεη ηε δηαηήξεζε ηεο θπηηαξηθήο κεηάθξαζεο θαηά ηελ 

κφιπλζε κέζσ θαηαζηνιήο απφ ηελ NS5A ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο πξσηετληθήο θηλάζεο R 

(PKR).  
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Δηθόλα 10: Καηαζηνιή από ηελ NS5A ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο πξσηετληθήο θηλάζεο  R (PKR) θαη 

δηαηήξεζε ηεο θπηηαξηθήο κεηάθξαζεο θαηά ηελ ητθή κόιπλζε. 

 

 H PKR επάγεηαη απφ θπηνθίλεο θαη ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ παξνπζία δίθισλνπ RNA 

ην νπνίν ππάξρεη θαηά ηελ αληηγξαθή ηνπ ηηθνχ γνληδηψκαηνο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο PKR 

νδεγεί ζε θαηαζηνιή ηεο πξσηετλνζχλζεζεο κέζσ θσζθνξπιίσζεο ηεο α ππνκνλάδαο 

ηνπ Παξάγνληα Έλαξμεο Μεηάθξαζεο-2 (eIF2), γεγνλφο πνπ απνηειεί έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ θπηηαξηθφ αληηηθφ κεραληζκφ. Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο NS5A κε ηελ PKR 

ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο πξσηεΐλεο, πξηλ ηελ πινχζηα ζε 

πξνιίλεο πεξηνρή, πνπ νλνκάδεηαη πεξηνρή επαηζζεζίαο-αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ηνχ ζε 

ηληεξθεξφλε (ISDR, απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ interferon sensitivity-determining region) 

[118, 119].  

Ο δεχηεξνο κεραληζκφο πεξηιακβάλεη ηελ επαγσγή απφ ηελ NS5A ηεο κεηαγξαθήο 

ηνπ γνληδίνπ ηεο ηληεξιεπθίλεο-8 (IL-8) [120]. H αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο IL-8 

θαηαζηέιιεη ηελ νιηγναδελπιηθή ζπλζεηάζε 2 κε απνηέιεζκα λα απνηξέπεηαη (κε έλαλ 

άγλσζην ηξφπν) ε δηαδηθαζία απφπησζεο ηνπ θπηηάξνπ [121].  

ηελ θαξβνμπηειηθή πεξηνρή ηεο NS5A ππάξρεη επίζεο έλα ζηληάιν εληνπηζκνχ ζηνλ 

ππξήλα. Σν ζηληάιν απηφ είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη κεηαιιάμεηο έιιεηςεο ηνπ ακηλνηειηθνχ 

άθξνπ φηαλ εθθξάδνληαη ζην θχηηαξν εληνπίδνληαη ζηνλ ππξήλα φπνπ θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ ηε κεηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ θπηηαξηθψλ γνληδίσλ [122]. Πξφζθαηα 

δεδνκέλα σζηφζν αλαθέξνπλ φηη ε πξσηεΐλε πθίζηαηαη (σο έλα βαζκφ) πξσηεφιπζε απφ 

ηε ζπλδπαζκέλε δξάζε θαιπατλψλ θαη θαζπαζψλ [123].  

Οη ηξείο πεξηνρέο ζπλδένληαη κε δχν ακηλνμηθέο αιιεινπρίεο πνπ εκθαλίδνπλ 

ειαζηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπο. ηελ πξψηε απφ απηέο εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο 

ζέζεηο θσζθνξπιίσζεο ηεο πξσηεΐλεο κηα θαη πξφζθαηα δεδνκέλα ζπζρεηίδνπλ ηε 

PKR PKR

eIF2a     

PeIF2a

NS5A
Καηαζηολή έναπξηρ 

μεηάθπαζηρ

PKR PKR

eIF2a     

PeIF2a

NS5A
Καηαζηολή έναπξηρ 

μεηάθπαζηρ
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θσζθσξπιίσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ κε ηελ δηαδηθαζία αληηγξαθήο ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο 

[124].   

ηελ παξνχζα κειέηε αλαδεηθλχεηαη έλαο αθφκα ξφινο απηήο ηεο πξσηεΐλεο. Ο ξφινο 

ηνπ ξπζκηζηή ηεο IRES ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνχ [125].  

Σέινο, ε ΝS5A παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηηο αληίζηνηρεο πξσηεΐλεο ησλ κειψλ ηνπ 

γέλνπο Pestivirus σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ, ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πεξηνρψλ ζηελ ακηλνμηθή ηεο αιιεινπρία θαη πηζαλά ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ [126]. 

 

1.4. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Flaviviridae 

 

Ο ηφο HCV αλήθεη ζην γέλνο Hepacivirus ηεο νηθνγέλεηαο Flaviviridae. Ζ νηθνγέλεηα 

πεξηιακβάλεη ηνχο κε γνληδίσκα RNA ζεηηθήο πνιηθφηεηαο θαη κεκβξαλψδε θάθειν. ηελ 

ίδηα νηθνγέλεηα αλήθνπλ νη Pestivirus φπσο θαη νη πην πξνζθαηα αλαθαιπθζέληεο GB  

[127] νη νπνίνη κνιχλνπλ  φια ηα πξσηεχνληα. Οη GBV-A θαη GBV-B απνκνλψζεθαλ απν 

ηνλ νξφ κηθξψλ πηζήθσλ (tamarins) [128], ελψ ν GBV-C ηαπηνπνηήζεθε ζε νξφ 

αλζξψπνπ [129].  

Φπινγελεηηθή αλάιπζε, κε βάζε ηελ κή δνκηθή ειηθάζε, ηε  ξεπιηθάζε θαη ηελ 5’ κε 

κεηαθξαδφκελε  πεξηνρή απησλ ησλ ηψλ, έδεημε νηη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηφ HCV ηεο 

νηθνγέλεηαο Flaviviridae [130]. Δηδηθφηεξα νη ζπληεξεκέλεο πεξηνρέο ζην 5’ NTR ηνπ HCV 

θαη ζηνπο Pestivirus βξέζεθαλ θαη ζην 5’ NTR ηνπ GBV-B, φπσο θαη θνηλή δεπηεξνηαγή 

δνκε ησλ 5’ NTR ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνλ GBV-B, νη GBV-A θαη GBV-C πεξηέρνπλ 

κεγαιχηεξν 5’ NTR κε πεξηνξηζκέλεο νκνηφηεηεο ζηελ λνπθιεηηηδηθή αιιεινπρία κε ηνλ 

GBV-B θαη HCV. Δπίζεο ε βαζηθή θαςηδηαθή πξσηεΐλε core είλαη παξνχζα ζην 

ακηλνηειηθφ άθξν ηεο πνιππξσηεΐλεο ηνπ GBV-B  ζε αληίζεζε κε ηνπο GBV-A θαη GBV-C 

πνπ δελ ππάξρεη. 

Μειέηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ κεραληζκφ κεηάθξαζεο ησλ GB ηψλ έδεημαλ φηη 

πξαγκαηνπνείηαη κέζσ κίαο πεξηρήο εζσηεξηθήο πξφζδεζεο ηνπ ξηβνζψκαηνο - IRES - 

ζην  5’ κε κεηαθξαδφκελν ηκήκα (5’ UTR).  
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ΚΔΦ.2. ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

 

2.1. ΔΝΑΡΞΖ 

Γχν κεραληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο. Ζ 

βαζηθή δηαθνξά ηνπο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε ζέζε πξφζδεζεο ηνπ ξηβνζψκαηνο ζην 

ππνςήθην γηα κεηάθξαζε RNA.  

 

2.1.1. ΚΛΑΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ  

χκθσλα κε ηνλ θιαζηθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

Kozak θαη ηζρχεη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ RNA κελπκάησλ ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ, 

ην ξηβφζσκα πξνζδέλεηαη ζην 5’ άθξν ηνπ ππνςήθηνπ γηα κεηάθξαζε RNA. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ε ζάξσζε ηνπ RNA απφ ην ξηβφζσκα κέρξη λα βξεζεί ην θαηάιιειν 

ελαξθηήξην θσδηθφλην ψζηε λα μεθηλήζεη ε κεηάθξαζε [131,132]. 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα επθαξπσηηθά κελχκαηα (mRNAs) θέξνπλ θαπέιν (cap) ζην 5’ 

άθξν ηνπο, ελψ ην 3’ άθξν ηνπο θαηαιήγεη κε κηα νπξά αδεληλψλ (polyA). Σα δχν απηά 

άθξα κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην κεηαθξαζηηθφ κεραληζκφ θαη ην θαηλφκελν απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο θαηά ηε κεηάθξαζε (δειαδή, ην πφζεο θνξέο έλα κήλπκα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην κεηαθξαζηηθφ κεραληζκφ πξηλ απνηθνδνκεζεί) [133, 134]. Ζ 5’ 

κε-κεηαθξαδφκελε πεξηνρή ησλ mRNAs δελ δηαζέηεη ζπλήζσο εθηελή δεπηεξνηαγή δνκή 

ελψ ην ελαξθηήξην θσδηθφλην είλαη ζπλήζσο ην πξψην AUG πνπ ζπλαληά ην ξηβφζσκα 

κεηαθηλνχκελν απφ ην 5’ άθξν [135]. Πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη απνδνηηθή ε ρξήζε απηνχ 

ηνπ πξψηνπ AUG σο ηξηπιέηα έλαξμεο είλαη απηφ λα βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε 

απφ ην 5’ άθξν (50-100 λνπθιενηίδηα) θαη ζε θαιφ πιαίζην αλάγλσζεο. Χο πιαίζην 

αλάγλσζεο ελλννχκε ηε θχζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ βάζεσλ πνπ πξνεγνχληαη ή θαη 

έπνληαη ηεο παξαπάλσ AUG ηξηπιέηαο. Σν βέιηηζην πιαίζην αλάγλσζεο έρεη 

πξνζδηνξηζηεί φηη είλαη ην: GCCRCCAUGGAU (φπνπ R πνπξίλε) κε ζεκαληηθφηεξεο 

ζέζεηο ηηο -3 θαη +4 θαη ιηγφηεξν θαζνξηζηηθέο ζέζεηο ηηο +5 θαη +6 (παίδνπλ ξφιν κφλν 

φηαλ ην ππφινηπν πιαίζην αλάγλσζεο δηαθέξεη πνιχ απφ ην βέιηηζην) [136]. 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θαπέινπ, ε ελ ζπλερεία πξφζδεζε ηεο κηθξήο ξηβνζσκηθήο 

ππνκνλάδαο (40s) ζην 5’ άθξν ηνπ mRNA, ε κεηαθίλεζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο ―40s – 

παξάγνληεο έλαξμεο‖ πάλσ ζην mRNA κέρξη ηελ ελαξθηήξηα ηξηπιέηα θαη ηέινο, ε 

δεκηνπξγία ηνπ 80s ξηβνζψκαηνο πνπ ζα εθηειέζεη ηε κεηάθξαζε, απνηεινχλ κηα ζεηξά 
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βεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ έλαξμε κεηάθξαζεο. Ζ κεηάβαζε θάζε θνξά ζην επφκελν 

βήκα εμαζθαιίδεηαη κε ηε βνήζεηα ελέξγεηαο θαη κε ηε δξάζε νκάδσλ παξαγφλησλ 

έλαξμεο (eIFs) [137)]. 

Σν πξψην βήκα ηεο έλαξμεο ηεο κεηάθξαζεο πεξηιακβάλεη ηελ πξφζδεζε ηεο  κηθξήο 

ξηβνζσκηθήο uπνκνλάδαο  (40S) ζην 5’ άθξν ηνπ mRNA κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπκπιφθνπ 

παξαγφλησλ έλαξμεο eIF-4F ην νπνίν πεξηέρεη ηνπο παξάγνληεο έλαξμεο eIF-4G, eIF-4E 

θαη eIF-4A. Σν ακηλνηειηθφ άθξν ηνπ eIF-4G αιιειεπηδξά κε ηνλ παξάγνληα eIF-4E, πνπ 

δέλεηαη ζην θαπέιν ηνπ 5’ άθξν ηνπ mRNA, ελψ ην θαξβνμπιηθφ κέξνο ηνπ αιιειεπηδξά 

κε ην παξάγνληα eIF-4A ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζαλ ATP- εμαξηψκελε ειηθάζε. Δπίζεο ην 

ζχκπινθν παξαγφλησλ έλαξμεο eIF-4G κπνξεί λα πξνζδεζεί κε ηνλ παξάγνληα έλαξμεο 

eIF3 ν νπνίνο είλαη ππέπζπλνο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηελ ξηβνζσκηθή ππνκνλάδα (40S). Ζ 

παξνπζία ηνπ eIF-4B, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζχλδεζε θαη ηνπ ξηβνζσκηθνχ RNA 

θαη ηνπ αγγειηνθφξνπ, , ελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο ειηθάζεο eIF-4A πνπ μεηπιίγεη ην 

mRNA  θαη επηηξέπεη ζηελ ππνκνλάδα (40S) λα κεηαθηλεζεί πάλσ ζην mRNA κε 

θαηεχζπλζε 5’-3’  κέρξη ην πξψην θσδηθφλην έλαξμεο. Γηα λα ζπκπιεξσζεί ην ελαξθηήξην 

ζχκπινθν έλαξμεο ηεο κεηάθξαζεο είλαη απαξαίηεηνο ν παξάγνληαο έλαξμεο eIF2 ν 

νπνίνο ζπλδεδεκέλνο κε ην GTP θέξεη ην πξψην tRNA ζην ξηβφζσκα. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ θιαζηθνχ κεραληζκνχ είλαη φηη κέζσ ησλ παξαγφλησλ έλαξμεο 

ειέγρεηαη φρη κφλν ε έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο αιιά επίζεο ε απνδνηηθφηεηα θαη ε ξχζκηζή 

ηεο [138]. Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ θάζε mRNA θαζνξίδεηαη απφ ην πφζν πξνζεγγίζηκν είλαη 

ην θαπέιν ηνπ θαη ην πφζν εθηελψο δνκεκέλε είλαη ε 5’ κε-κεηαθξαδφκελε πεξηνρή ηνπ 

[135]. Ζ απνδνηηθφηεηα επίζεο απμάλεη κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ άθξσλ ηνπ. Ζ απφδνζε 

γεληθά ηεο κεηάθξαζεο θαζνξίδεηαη απφ ηα επίπεδα ησλ eIFs θαη ησλ πξσηετλψλ πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ polyA νπξά ησλ κελπκάησλ θαη πνιινί ηνί, πνπ δηαζέηνπλ ην 

κεραληζκφ έλαξμεο κεηάθξαζεο πνπ ζα πεξηγξαθεί ζηε ζπλέρεηα, αδξαλνπνηνχλ ή 

θαηαζηξέθνπλ θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 

πςειά επίπεδα έθθξαζεο ηνπ δηθνχ ηνπο γνληδηψκαηνο. Ζ ξχζκηζε πάιη ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο κεηάθξαζεο απφ ην θχηηαξν γίλεηαη κε αληίζηνηρε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ ή ηεο 

ελεξγφηεηαο θπξίσο ησλ eIFs [138]. 
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Δηθόλα 11: Μεηάθξαζε εμαξηώκελε από ην θαπέιν. Σν ζύκπιεγκα eIF-4F αλαγλσξίδεη ην 

m7GTP θαπέιν ζην 5’ άθξν ηνπ mRNA θαη αθνινπζεί πξόζδεζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο 40s-ξηβνζσκηθή 

ππνκνλάδα-παξάγνληεο έλαξμεο ζην 5’ άθξν ηνπ mRNA. Ζ ATP-εμαξηώκελε απνέιημε ηνπ RNA από 

ηνλ eIF-4A εληζρύεηαη από ηνλ παξάγνληα eIF-4Β. Σν ζπκπιέγκα έλαξμεο δηαηξέρεη ην mRNA κέρξη 

λα ζπλαληήζεη ην πξώην θσδηθόλην (AUG) ζε θαιό πιαίζην αλάγλσζεο πξνθεηκέλνπ εθεί λα 

μεθηλήζεη ε κεηάθξαζε.   

 

Απνθιίζεηο απφ ηνλ θαλφλα ηεο ζάξσζεο ηνπ mRNA απφ ην ξηβφζσκα κέρξη ηελ 

πξψηε ηξηπιέηα AUG πνπ πξνηείλεη ην θιαζηθφ κνληέιν έλαξμεο κεηάθξαζεο απνηεινχλ 

νη κεραληζκνί ηνπ ξηβνζσκηθνχ άικαηνο, ηεο αηεινχο ζάξσζεο θαη ηεο επαλέλαξμεο 

[139].      

Ρηβνζσκηθφ άικα: Αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ξηβνζψκαηνο λα πξνζπεξλάεη έλα 

ηκήκα RNA κε-κεηαθξαδφκελεο πεξηνρήο ρσξίο λα ην ζαξψζεη θαη απηφ ζπκβαίλεη κε 

κεηαθνξά ηνπ ξηβνζψκαηνο απφ κηα ζέζε δφηε ζε κηα ζέζε δέθηε. Ζ πεξηνρή πνπ δελ 

ζαξψλεηαη ζπλήζσο έρεη έληνλε δεπηεξνηαγή δνκή.  

Αηειήο ζάξσζε: πκβαίλεη φηαλ ην πξψην AUG είλαη πνιχ θνληά ζην 5’ άθξν ή φηαλ δελ 

βξίζθεηαη ζε θαιφ πιαίζην αλάγλσζεο. Σφηε έλα πνζνζηφ ξηβνζσκάησλ κπνξεί λα ην 

πξνζπεξάζεη ρσξίο λα γίλεη έλαξμε κεηάθξαζεο απφ απηφ θαη ε κεηάθξαζε λα μεθηλήζεη 

απφ ην επφκελν AUG. 

Δπαλέλαξμε: Όηαλ ην πξψην αλνηρηφ πιαίζην αλάγλσζεο είλαη κηθξφ είλαη δπλαηφλ λα 

παξαηεξεζεί έλαξμε απφ έλα AUG ην νπνίν δηαζέηεη θαιφ πιαίζην αλάγλσζεο θαη 

βξίζθεηαη ζε θάπνηα ζρεηηθά κεγάιε απφζηαζε κεηά ην θσδηθφλην ιήμεο ηνπ πξψηνπ 

αλνηρηνχ πιαηζίνπ αλάγλσζεο. Ο κεραληζκφο πνπ έρεη πξνηαζεί γηα λα εμεγήζεη ην 

παξαπάλσ θαηλφκελν είλαη ν εμήο: Φηάλνληαο ην ξηβφζσκα ζην θσδηθφλην ιήμεο ηνπ 

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Κωδική

αλληλοστία

Καπέλο Σάρωζη
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πξψηνπ αλνηρηνχ πιαηζίνπ αλάγλσζεο απειεπζεξψλεηαη ε 60s ξηβνζσκηθή ππνκνλάδα 

ελψ ε 40s ζπλερίδεη ηε ζάξσζε πξνο ην 3’ άθξν ηνπ κελχκαηνο θαη είλαη ηθαλή λα 

μαλαθάλεη έλαξμε κεηάθξαζεο.  

Οη παξαπάλσ ηξεηο κεραληζκνί είλαη θνηλνί ζε ηηθά αιιά θαη ζε θπηηαξηθά κελχκαηα πνπ 

απαηηνχλ απζηεξή ξχζκηζε.    

Καηά ηε θάζε ηεο επηκήθπλζεο ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο ην 80s ξηβφζσκα 

δηαηξέρεη ην πξνο κεηάθξαζε RNA κε ηε βνήζεηα παξαγφλησλ επηκήθπλζεο. Κάζε 

ηξηπιέηα αλαγλσξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ακηλνάθπιν-t-RNA ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αχμεζε ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο, ελψ θαη ν ξπζκφο ηεο επηκήθπλζεο απνηειεί 

ζεκείν ξχζκηζεο απφ ηνχο. Μία εμαίξεζε ηνπ παξαπάλσ θαλφλα πνπ ζπρλά ζπλαληάηαη 

ζε ηνχο θαη πηζαλά θαη ζηνλ HCV απνηειεί ε αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ αλάγλσζεο. 

Αιιαγή πιαηζίνπ αλάγλσζεο: πκβαίλεη φηαλ ε αιιεινπρία ηνπ RNA πνπ κεηαθξάδεηαη 

επηηξέπεη ζηελ αληηθσδηθή ηξηπιέηα ηνπ ακηλνάθπιν-t-RNA λα κεηαθηλεζεί κηα ζέζε πίζσ 

(-1) ή κηα ζέζε κπξνζηά (+1) ηζρπξνπνηψληαο ην δεπγάξσκα κε ηελ αληίζηνηρε ηξηπιέηα 

ηνπ RNA. Σν θαηλφκελν απηφ ιακβάλεη ρψξα γηα έλα πνζνζηφ ησλ ξηβνζσκάησλ πνπ 

κεηαθξάδεη θαη επλνείηαη απφ ηελ χπαξμε κνξθήο ςεπδφθνκβνπ ζε απφζηαζε 2-4 

λνπθιενηηδίσλ κεηά ηε ζέζε γιηζηξήκαηνο ηνπ ξηβνζψκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί 

έλα ηκήκα RNA λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ πεπηηδηθψλ 

πξντφλησλ θαη κάιηζηα κε ξπζκηδφκελν ηξφπν. 

Ζ ιήμε ηεο κεηάθξαζεο ζηνπο επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο ιακβάλεη ρψξα φηαλ ην 

ξηβφζσκα ζπλαληήζεη έλαλ απφ ηνπο ηξεηο θσδηθνχο ιήμεο: UAA, UAG, UGA ν νπνίνο 

αθνινπζείηαη απφ κία αδελίλε ή γνπαλίλε (φζνλ αθνξά ηνλ UAG). Πξφζθαηα δεδνκέλα 

ππνζηεξίδνπλ φηη γηα ηε ιήμε ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη 2 βάζεηο πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο ηξηπιέηαο ιήμεο [140]. Ζ ιήμε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

60s ξηβνζσκηθήο ππνκνλάδαο θαζψο θαη ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο κε ηε βνήζεηα 

παξαγφλησλ ιήμεο. Μηα εμαίξεζε πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζηνπο ηνχο είλαη ε πξνζπέξαζε 

θσδηθνλίνπ ιήμεο. 

Πξνζπέξαζε θσδηθνλίνπ ιήμεο: Καηά ην κεραληζκφ απηφ έλα θσδηθφλην ιήμεο κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί σο ηξηπιέηα πνπ θσδηθνπνηεί γηα γινπηακίλε, ηξππηνθάλε ή 

ζπιελνθπζηεΐλε. Σν παξαπάλσ γεγνλφο επλνείηαη απφ ηελ χπαξμε δνκήο ςεπδφθνκβνπ 

πνπ αθνινπζεί ην θσδηθφλην ιήμεο, ζπκβαίλεη ζε έλα πνζνζηφ ησλ ξηβνζσκάησλ θαη 

ζεσξείηαη φηη ξπζκίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο.  
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2.1.2. ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΡΟΓΔΖ ΣΟΤ ΡΗΒΟΧΜΑΣΟ  

ΣΖΝ 5` ΑΜΔΣΑΦΡΑΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΟΝΗΓΗΧΜΑΣΟ- IRES (internal ribosome 

entry site).  

 

ε αληηδηαζηνιή κε ηνλ θιαζηθφ κεραληζκφ, ζηελ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο πνπ 

εμαξηάηαη απφ IRES ε πξφζδεζε ηνπ ξηβνζψκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εζσηεξηθή 

πεξηνρή ηνπ RNA θαη ζπλνδεχεηαη είηε απφ απ’ επζείαο έλαξμε (αλ ην ελαξθηήξην 

θσδηθφλην είλαη ζηνηρείν ηνπ IRES – φπσο ζηνλ HCV [26]), είηε, ην ξηβφζσκα ζαξψλεη ηελ 

πεξηνρή πνπ αθνινπζεί κέρξη λα ζπλαληήζεη ην  θσδηθφλην έλαξμεο [22, 23]. Μέρξη 

ζήκεξα δελ είλαη γλσζηέο νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ψζηε κηα RNA 

πεξηνρή λα κπνξεί λα δξα σο IRES. Σα IRES πνπ έρνπλ βξεζεί παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

δηαθνξέο σο πξνο ηε δνκή θαη ηελ πξσηνηαγή αιιεινπρία. Κνηλά ζεκεία ησλ IRES είλαη 

ηα εμήο: εληνπίδνληαη ζην 5’ κε-κεηαθξαδφκελν ηκήκα ηνπ RNA, ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 

αλεμάξηεηε ηεο χπαξμεο ηνπ θαπέινπ θαη ηα πεξηζζφηεξα δηαζέηνπλ έληνλα 

αλαδηπισκέλε δνκή .  

Ζ κειέηε θπξίσο ησλ ηηθψλ IRES απνθάιπςε φηη ζε θάπνηα απφ απηά ε πξφζδεζε ηνπ 

ξηβνζψκαηνο είλαη άκεζε (φπσο ζηνλ HCV [141]), ελψ ζε θάπνηα άιια δηακεζνιαβείηαη 

απφ παξάγνληεο έλαξμεο πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζδέλνληαη πξψηνη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

RNA κε IRES ιεηηνπξγία ελψ ην ξηβφζσκα πξνζεγγίδεη θαη πξνζδέλεηαη ζην IRES κε 

βάζε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο έλαξμεο (φπσο ζηνλ 

Poliovirus)[142]. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο παξαπάλσ αιιειεπηδξάζεηο παίδνπλ: ε νιηθή 

αλαδίπισζε ηνπ RNA πνπ εκπεξηέρεη IRES, νη επηκέξνπο RNA δνκέο, αιιά θαη ηκήκαηα 

αιιεινπρηψλ πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζε κνλφθισλεο πεξηνρέο [143].  

Μηα δηαθνξά αλάκεζα ζηα ηηθά θαη ζηα θπηηαξηθά RNA πνπ θέξνπλ IRES είλαη φηη ηα 

πξψηα δελ θέξνπλ θαπέιν ελψ ηα δεχηεξα θέξνπλ θαπέιν θαη ζπλήζσο κεηαθξάδνληαη 

κε ηνλ θιαζηθφ κεραληζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ IRES κεραληζκφ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο ν θιαζηθφο κεραληζκφο έλαξμεο κεηάθξαζεο είλαη θαηαζηαικέλνο (stress, 

κίησζε, ζπγθεθξηκέλα αλαπηπμηαθά ζηάδηα θηι) [144].  

Μηα αθφκα δηαθνξά απφ ηνλ θιαζηθφ κεραληζκφ έλαξμεο κεηάθξαζεο είλαη φηη ηα 

IRES απαηηνχλ ζπλήζσο ιηγφηεξνπο παξάγνληεο έλαξμεο, ελψ αληίζεηα, θπηηαξηθέο 

πξσηεΐλεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θιαζηθφ κεραληζκφ είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο έλαξμεο κεηάθξαζεο απφ έλα IRES 

[33]. Ζ άπνςε πνπ έρεη πξνηαζεί είλαη φηη, ηα ηκήκαηα RNA πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ IRES 

πεξηνρή ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξηθέο πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα 
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ππνθαηαζηήζνπλ ιεηηνπξγηθά παξάγνληεο έλαξμεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζσζηή 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο έλαξμεο πνπ εκπιέθνληαη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν IRES πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε κεηάθξαζε.   

 Πνιινί ηνί πνπ κεηαθξάδνπλ ην γνληδίσκά ηνπο κε ηε βνήζεηα IRES ρξεζηκνπνηνχλ 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα λα πεηχρνπλ θαηαζηνιή ηεο κεηάθξαζεο ησλ 

θπηηαξηθψλ κελπκάησλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην θπηηαξηθφ 

κεηαθξαζηηθφ ζχζηεκα γηα δηθφ ηνπο φθεινο [133]. Δπηπξνζζέησο, είλαη δπλαηή ε 

αλεμάξηεηε ξχζκηζε ηεο κεηάθξαζεο ησλ ητθψλ RNA πνπ θέξνπλ IRES απφ ηε ξχζκηζε 

ηεο κεηάθξαζεο ησλ θπηηαξηθψλ κελπκάησλ. Σα πιενλεθηήκαηα ζε θάζε πεξίπησζε είλαη 

πνιιά γηα ηνπο ηνχο: απνθεχγνπλ ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηα θπηηαξηθά κελχκαηα, κπνξνχλ 

λα παξάγνπλ ηηο ητθέο πξσηεΐλεο αθφκα θαη αλ ε κεηάθξαζε ησλ θπηηαξηθψλ κελπκάησλ 

έρεη θαηαζηαιεί θαη κπνξνχλ αθφκα λα πξνρσξήζνπλ ηνλ θχθιν ηνπο ρσξίο λα 

επεξεάδνπλ ηελ κεηάθξαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 12: Γεπηεξνηαγή δνκή 3 ητθώλ IRES ηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα Picornaviridae. Ηόο 

Πνιηνκπειίηηδαο (PV), ηόο Δγθεθαινκπνθαξδίηηδαο (EMCV) θαη ηόο ηεο Ζπαηίηηδαο Α (HAV).   
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Δηθόλα 13: Γεπηεξνηαγή δνκή 3 ηηθώλ IRES ηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα Flaviviridae θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ζηα γέλε Hepacivirus (HCV), Pestivirus θαη ζηνλ κε ηαμηλνκεκέλν ζε γέλνο ηό GBV-B. 

 

Σα ηηθά RNA πνπ ρξεζηκνπνηνχλ IRES δελ θέξνπλ θαπέιν ζην 5’ αθξν ελψ ζην 3’ 

άθξν ησλ ητθψλ RNA πνπ θέξνπλ IRES κπνξεί λα ππάξρεη είηε polyA αιιεινπρία (φπσο 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Picornaviridae) είηε άιιεο αιιεινπρίεο (φπσο ζηνλ HCV). Έλα 

απφ ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ κεραληζκφ έλαξμεο κεηάθξαζεο, είλαη ην αλ 

κπνξεί ην 3’ κε-κεηαθξαδφκελν άθξν ελφο ητθνχ RNA πνπ κεηαθξάδεηαη κε ηε βνήζεηα 

IRES λα κεηαβάιιεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο κε έλα κεραληζκφ αλάινγν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο cap-polyA νπξάο. Χζηφζν, δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνλ Poliovirus 

φζν θαη ηνλ HCV θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε γηα αιιειεπίδξαζε, πηζαλά κέζσ 

πξσηετλψλ (θαλνληθψλ παξαγφλησλ έλαξμεο, θπηηαξηθψλ ή θαη ητθψλ πξσηετλψλ), ηνπ 

IRES κε ην 3’ κε-κεηαθξαδφκελν άθξν εμαζθαιίδνληαο, ηνπιάρηζηνλ ζηα αξρηθά ζηάδηα 

κφιπλζεο φπνπ θαη ν αληαγσληζκφο κε ηα θπηηαξηθά κελχκαηα είλαη εληνλφηεξνο, 

κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ησλ ητθψλ κελπκάησλ 

Ζ αλάγθε ησλ ηψλ κε γνληδίσκα ζεηηθήο πνιηθφηεηαο κνλφθισλν RNA λα 

ελζσκαηψζνπλ ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ αληηγξαθή θαη ηελ ελθαςηδίσζή 

ηνπο ζηα 5’ θαη 3’ κε-κεηαθξαδφκελα άθξα ηνπ γνληδηψκαηνο, νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο δνκήο απηψλ ησλ άθξσλ κε ηαπηφρξνλα πηζαλά 

αξλεηηθή επίπησζε ζηελ έθθξαζε ηνπ γνληδηψκαηνο. Ζ πηνζέηεζε ελφο IRES κεραληζκνχ 

εμαζθάιηζε ηε δπλαηφηεηα ηφζν γηα πςειή έθθξαζε αλεμάξηεηα ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο 

δνκήο ηνπ 5’ άθξνπ φζν θαη γηα αλεμάξηεηε κεηαθξαζηηθή ξχζκηζε ππνζθειίδνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηα θπηηαξηθά κελχκαηα. 

Ζ πξνέιεπζε ησλ IRES είλαη αθφκα αζαθήο. Χζηφζν ε αλεχξεζε ησλ θπηηαξηθψλ 

IRES πνπ βέβαηα είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθά θαη πεξίπινθα αιιά κπνξνχλ λα 
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ζπλδπάδνληαη ελαιιαθηηθά κε ηνλ θιαζηθφ κεραληζκφ έλαξμεο κεηάθξαζεο πηζαλά λα 

δψζεη θάπνηεο πξψηεο απαληήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε θαη εμέιημε ηνπ 

κεραληζκνχ απηνχ.  

 

2.1.3. ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΜΔΧ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΖΜΔΗΟΤ ΠΡΟΓΔΖ  

ΣΟΤ ΡΗΒΟΧΜΑΣΟ  ΣΖΝ 5` ΑΜΔΣΑΦΡΑΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΟΝΗΓΗΧΜΑΣΟ 

IRES (internal ribosome entry site) ΣΟΤ ΗΟΤ HCV  

      

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην HCV IRES είλαη αθφκε γλσζηφ φηη: 

Ζ πεξηνρή ηνπ RNA ηνπ HCV πνπ εκθαλίδεη IRES ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 5’ κε-κεηαθξαδφκελνπ άθξνπ ηνπ γνληδηψκαηνο. Σα αθξηβή φξηά 

ηεο δελ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα, σζηφζν ην 5’ άθξν ηεο εληνπίδεηαη ζηε βάζε ηεο 

πεξηνρήο II (domain II), πεξίπνπ ζηε λνπθιενηηδηθή ζέζε 40, ελψ ην 3’ άθξν ηεο πηζαλά 

πεξηιακβάλεη θαη λνπθιενηίδηα ηεο θσδηθήο πεξηνρήο ηνπ ηνχ [145]. Σν IRES ηνπ HCV 

εκθαλίδεηαη εμαηξεηηθά ζπληεξεκέλν αλάκεζα ζηνπο γνλνηχπνπο ηνπ ηνχ. 

Ζ δεπηεξνηαγή θαη ηξηηνηαγή δνκή ηεο πεξηνρήο απηήο [21] πξνέθπςε ηφζν απφ 

ζεσξεηηθά (ζπγθξηηηθή θπινγελεηηθή αλάιπζε, πξνγξάκκαηα αλαδίπισζεο RNA) [20] 

φζν θαη απφ πεηξακαηηθά (επαηζζεζία ζε ζπγθεθξηκέλεο λνπθιεάζεο ή ρεκηθά, 

θξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ Υ, ππξεληθφο καγλεηηθφο ζπληνληζκφο) απνηειέζκαηα  [146] 

ελψ κε ηε κέζνδν ηεο κεηαιιαμνγέλεζεο πξνζδηνξίζηεθε ε ζεκαζία ηεο δνκήο θάζε κηαο 

πεξηνρήο θαζψο θαη ηεο λνπθιενηηδηθήο αιιεινπρίαο θπξίσο ησλ κνλφθισλσλ πεξηνρψλ 

[147]. Με ηε βνήζεηα θξπνειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο θαη ππξεληθνχ καγλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ απνθαιχθζεθε επηπιένλ, φηη ην HCV IRES δελ απνηειεί ζπκπαγή άθακπηε 

αλαδηπισκέλε δνκή κηα θαη ε πεξηνρή II έρεη θάπνηα ειεπζεξία θηλήζεσλ [148]. 

Γηα ηελ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο εθηφο απφ ην ξηβφζσκα απαηηνχληαη κφλν νη eIF3 θαη 

eIF2 (θνξησκέλνο κε ην ελαξθηήξην met-t-RNA). Σν IRES ηνπ HCV έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνζδέλεη άκεζα ηελ 40s ξηβνζσκηθή ππνκνλάδα [149] αιιά θαη ηνλ eIF3 [150] θαη 

κάιηζηα αλεμάξηεηα. ηηο αιιειεπηδξάζεηο απηέο δελ ζπκκεηέρεη ε πεξηνρή II. Σν 

ελαξθηήξην θσδηθφλην είλαη ζηνηρείν ηνπ IRES θαη ε πξφζδεζε ζπλνδεχεηαη απφ απ’ 

επζείαο έλαξμε κεηάθξαζεο ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην AUG ηεο πεξηνρήο IV[ 26]. 
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Δηθόλα 14: Πεξηνρέο ηνπ HCV IRES πνπ πξνζδέλνπλ ην 80s ξηβόζσκα (κε θόθθηλν θαη γαιάδην 

ρξώκα νη πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηζρπξή θαη αζζελή πξόζδεζε, αληίζηνηρα) θαη ηνλ eIF3 

παξάγνληα (πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο γξακκέο). εκεηώλεηαη επίζεο ε ηξηπιέηα έλαξμεο. 

 

Ζ πξφζδεζε ηνπ ξηβνζψκαηνο ζην IRES επηθέξεη κηα αιινζηεξηθή αιιαγή ζηε δνκή 

ηνπ ζπκπιέγκαηνο IRES-ξηβφζσκα. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πξφζδεζε ηνπ ξηβνζψκαηνο 

ζην IRES, ε πεξηνρή II αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκφ επηθέξνληαο αιιαγή θαη ζην ξηβφζσκα. 

Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ε πεξηνρή II πιεζηάδεη ηε πεξηνρή IV, ε νπνία θέξεη ην θσδηθφλην 

έλαξμεο, εμαζθαιίδνληαο ίζσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ρξήζε απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

AUG ηξηπιέηαο σο ηξηπιέηαο έλαξμεο [148].  

Δπηπιένλ, έγηλε θαλεξφ φηη δε ζπκκεηέρεη φιε ε RNA πεξηνρή ηνπ IRES ζηελ 

πξφζδεζε ηνπ ξηβνζψκαηνο θαη ησλ παξαγφλησλ έλαξμεο. Σν ξηβφζσκα (θαη ίζσο θαη νη 

eIF3 binding domain
Περιοχή πρόζδεζης eIF3
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παξάγνληεο έλαξμεο) ζηελ αξρηθή πξνζέγγηζε πξνο ην IRES δελ αιιειεπηδξά ην ίδην 

έληνλα κε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ RNA πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξφζδεζή ηνπ αιιά πηζαλά 

ε πξφζδεζε εμαζθαιίδεηαη κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο βήκαηα [151].    

Παξά ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή απηή παξνπζηάδεηαη ζπληεξεκέλε αλάκεζα ζε φια ηα 

ζηειέρε ηνπ ηνχ σζηφζν κηθξέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ αιιεινπρία ησλ 

δηαθνξεηηθψλ γελνηχπσλ ηνπ ηνχ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα 

επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ HCV IRES [152]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 15: ύγθξηζε ησλ επηπέδσλ ιεηηνπξγίαο ησλ HCV IRES πνπ αλήθνπλ ζηνπο γνλνηύπνπο: 

1 (ππόηππνη α, β), 2 (ππόηππνο β), 3, 4, 5, 6 (ππόηππνο α). Σα απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη από ηελ 

επαηηθήο πξνέιεπζεο θπηηαξηθή ζεηξά HepG2.   

 

Πνιιέο θπηηαξηθέο πξσηεΐλεο έρεη βξεζεί φηη αιιειεπηδξνχλ κε ην HCV IRES (PTB 

[31], La απηναληηγφλν [31], PCBP2, hnRNPL [39]). Απφ απηέο, κφλν ην La απηναληηγφλν 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ IRES ιεηηνπξγία ηνπ ηνχ ελψ γηα ηηο ππφινηπεο δελ είλαη 

ζαθψο δηεπθξηληζκέλν αλ ε αιιειεπίδξαζε ζπλεπάγεηαη θάπνην απνηέιεζκα. 

 Σν IRES ηνπ HCV θαίλεηαη λα δηαηεξεί αξθεηά πςειά επίπεδα ιεηηνπξγίαο θαη ζε 

θχηηαξα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξνπηζκφ ηνπ ηνχ σο πξνο ηνλ μεληζηή θαη ηνλ ηζηφ 

[125] ελψ ιεηηνπξγεί θαηά ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν θπξίσο θαηά ηε θάζε ηεο κίησζεο. 

Πξφζθαηεο κειέηεο επίζεο δείρλνπλ φηη ηκήκαηα ητθνχ γνληδηψκαηνο φπσο θαη ητθέο 

πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηελ IRES ιεηηνπξγία. Πνιιέο 

φκσο απφ απηέο ηηο κειέηεο εκθαλίδνληαη αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα. Σα ηκήκαηα ηνπ 

ητθνχ γνληδηψκαηνο πνπ θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ξπζκηζηηθή δξάζε αθνξνχλ ηελ 

λνπθιενηηδηθή αιιεινπρία ηεο CORE (θαςηδηαθήο) πξσηεΐλεο [77], ηεο 98X νπξάο [49, 50] 
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θαζψο θαη νιφθιεξνπ ηνπ 3’ κε-κεηαθξαδφκελνπ άθξνπ [153] ελψ, νη ητθέο πξσηεΐλεο πνπ 

θαίλεηαη λα έρνπλ ξπζκηζηηθή δξάζε είλαη νη CORE [30] , NS4A, NS4B [105] θαη NS5A 

[126]. 

 

3. ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ HCV 

   

Γηα ιφγνπο πνπ εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηνη ε εχξεζε θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηνχ απνδείρζεθε κηα πνιχ δχζθνιε δηαδηθαζία. Οη 

βαζηθέο αξρέο ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έγηλαλ θαίλνληαη πεξηιεπηηθά παξαθάησ: 

Η. Μφιπλζε πξσηνγελψλ θαιιηεξγεηψλ ή αζαλαηνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ (ησλ νπνίσλ ε 

πξνέιεπζε ζρεηίδνληαλ κε ηνλ εηδν- θαη θπηηαξν- ηξνπηζκφ ηνπ ηνχ) κε νξφ αζζελνχο. 

ΗΗ. Δπηκφιπλζε (αληίζηνηρσλ κε ηηο παξαπάλσ) θαιιηεξγεηψλ είηε κε ην RNA ηνπ ηνχ (ην 

νπνίν είρε παξαρζεί πξηλ in vitro) είηε κε DNA ην νπνίν κεηαγξαθφκελν ζα έδηλε ην ητθφ 

RNA. 

ΗΗΗ. Καιιηέξγεηα πξσηνγελψλ θπηηάξσλ απνκνλσκέλσλ απφ ηνπο θαηάιιεινπο ηζηνχο 

αζζελψλ κε ρξφληα ινίκσμε απφ HCV. 

Όιεο νη παξαπάλσ πξνζπάζεηεο απνδείρζεθαλ άθαξπεο κηα θαη ε κέγηζηε απφδνζε ζε 

ητθφ RNA ήηαλ 1 αληίγξαθν / 100 θχηηαξα [154]. 

Δπεηδή ε αλαπαξαγσγή νιφθιεξνπ ηνπ ηνχ ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηα δελ επηηεχρζεθε 

αθνινχζεζαλ πξνζπάζεηεο: 

Α) Υξήζεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο γηα ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ γελεηηθνχ 

πιηθνχ ηνπ ηνχ. Οη πεξηνρέο απηέο είηε αθνξνχζαλ ηκήκα ηεο θσδηθήο πεξηνρήο ηνπ ηνχ, 

είηε ηηο κε-κεηαθξαδφκελεο πεξηνρέο ηνπ.  

Έηζη, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ πξνο δχν 

θαηεπζχλζεηο:  

α) ζηε κειέηε ηεο πξσηεφιπζεο ηεο πνιππξσηεΐλεο ηνπ ηνχ θαη ηε δηεπθξίληζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο θάζε κηαο ητθήο πξσηεΐλεο ζην θχηηαξν, ηνλ εληνπηζκφ ηνπο θαη ηηο κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπηδξάζεηο θαη, 

β) ζηε κειέηε θπξίσο ηνπ ηδηαίηεξνπ κεραληζκνχ έλαξμεο κεηάθξαζεο ηνπ ηνχ. Σν 

ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γη απηφ ην ζθνπφ ήηαλ ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα 

αλαθνξάο [155]. ε απηφ, νη DNA αιιεινπρίεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε πεξηνρή ηνπ ητθνχ 

γνληδηψκαηνο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ IRES ιεηηνπξγία ηνπ ηνχ, βξίζθνληαη 

θισλνπνηεκέλεο κεηαμχ δχν θσδηθψλ αιιεινπρηψλ πνπ αλήθνπλ ζε δχν δηαθνξεηηθά 

γνλίδηα αλαθνξάο. Ζ φιε δνκή βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ελφο ππνθηλεηή θαη 
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κεηαγξάθεηαη ζαλ έλα κφξην RNA, φπνπ, ε IRES ιεηηνπξγία ηνπ ηνχ επηηξέπεη ηελ 

έθθξαζε θαη ηνπ δεχηεξνπ γνληδίνπ (Εικόνα 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 16: Γηζηηξνληθό ζύζηεκα αλαθνξάο. 

 

Με βάζε απηφ ην ζχζηεκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, 

πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ HCV IRES ιεηηνπξγία φπσο: ηα φξηα ηεο 

πεξηνρήο, ε ζεκαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο δνκήο θαη ηεο αιιεινπρίαο ηεο θαη, ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα, ε ξχζκηζή ηεο. Πξφζθαηα σζηφζν κία κειέηε ππνζηήξημε φηη νη DNA 

αιιεινπρίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 5’ κε-κεηαθξαδφκελε πεξηνρή ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο 

ηνπ HCV ελδέρεηαη, ζε νξηζκέλα είδε θπηηάξσλ, λα εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα 

ελεξγφηεηαο επθαξπσηηθνχ ππνθηλεηή.  

Β) Υξήζεο εηεξφινγσλ ητθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηνλ 

HCV θαη έρεη επηηεπρζεί ε αλαπαξαγσγή ηνπο ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηα. Σα ητθά απηά 

ζπζηήκαηα είηε ρξεζηκνπνηνχληαη απηνχζηα, είηε γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηνπ 

γελεηηθνχ ηνπο πιηθνχ απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ HCV. Έλα 

ηέηνην ειπηδνθφξν ητθφ ζχζηεκα είλαη ν ηφο GBV-B. Ο ηφο απηφο παξνπζηάδεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηνλ HCV, είλαη επαηνηξφπνο θαη πξνζβάιεη αλζξψπνπο θαη 

tamarins (είδνο πηζήθνπ). Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ GBV-B έρεη επηηεπρζεί ζε θαηάιιειεο 

πξνέιεπζεο θπηηαξνθαιιηέξγεηα. Αλ θαη νη αζζελείο κε GBV-B εκθαλίδνπλ ζπλήζσο 

νμείαο κνξθήο επαηίηηδα, ζηειέρε ηνπ ηνχ πνπ νδεγνχλ ζε ρξφληα επαηίηηδα έρνπλ επίζεο 

βξεζεί. Ζ κειέηε ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θξίζηκα ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηνλ GBV-B 

φζν θαη γηα ηνλ HCV .   

Γ) Υξήζεο ζπζηήκαηνο απηφλνκνπ πνιιαπιαζηαζκνχ κέξνπο ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ 

HCV (replicons) [154]. Σα replicons είλαη ζπλζεηηθά κφξηα RNA πνπ πεξηέρνπλ ηκήκα ηνπ 

γνληδηψκαηνο ηνπ HCV, κπνξνχλ λα αλαπαξάγνληαη απηφλνκα κέζα ζηα θχηηαξα θαη 

έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

σποκινηηής
CAT IRES (HCV) LUCCAT IRES (HCV) LUC10 γονίδιο αναθοράς IRES 20 γονίδιο αναθοράς

3’ ΝΤR

ΓΙΣΙΣΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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1) Σα 5’ θαη 3’ κε-κεηαθξαδφκελα άθξα ηνπο αληηζηνηρνχλ ζε απηά ηνπ HCV 

γνληδηψκαηνο. 

2) Ακέζσο κεηά ην HCV IRES φκσο δελ αθνινπζεί ε θσδηθή αιιεινπρία ηνπ ηνχ αιιά 

ην ηκήκα απηφ έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ θσδηθή αιιεινπρία ηνπ γνληδίνπ είηε ηεο firefly 

Λνπζηθεξάζεο (παξνδηθά replicons) είηε ηεο θσζθνηξαλζθεξάζεο ηεο λενκπθίλεο 

(κφληκα replicons). Σα θχηηαξα πνπ θέξνπλ ηα ηειεπηαία replicons επηιέγνληαη κε ρξήζε 

ηνπ αληηβηνηηθνχ λενκπθίλε (επεξεάδεη ηελ θπηηαξηθή κεηάθξαζε) θαη ην απνηέιεζκα είλαη 

ε ζηαζεξή αλαπαξαγσγή ησλ replicons απηψλ. 

3) Αθνινπζεί ε αιιεινπρία ηνπ IRES ηνπ EMCV. Κάησ απφ ηνλ κεηαθξαζηηθφ έιεγρν 

απηνχ ηνπ IRES βξίζθεηαη ην επηζπκεηφ θνκκάηη ηεο θσδηθήο πεξηνρήο ηνπ HCV (ην 

κηθξφηεξν ηκήκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αληηζηνηρεί ζηελ θσδηθή αιιεινπρία ηνπ 

πξνδξφκνπ NS3-NS5B) [156]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 17: HCV replicon. Με θόθθηλν νη θσδηθέο αιιεινπρίεο ησλ πξσηεηλώλ ζηηο νπνίεο 

εληνπίδνληαη κεηαιιάμεηο. 

 

Μηα αζπλήζηζηε ηδηφηεηα ησλ replicons ηνπ HCV είλαη φηη δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ητθφ γνληδίσκα απφ νπνηνδήπνηε γνλφηππν ηνπ ηνχ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπο. Έηζη κέρξη ζήκεξα έρεη θαηαζηεί δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κάιηζηα ππφ 

πξνυπνζέζεηο (πνπ αθνξνχλ ηελ ακηλνμηθή αιιεινπρία ησλ κε-δνκηθψλ πξσηετλψλ ηνπ 

ηνχ) νη γνλφηππνη 1β, 1α θαη 2α.  

Ζ θπηηαξηθή ζεηξά πνπ ζεσξείηαη σο ε θαιχηεξε γηα ηελ εγθαζίδξπζε ησλ replicons 

είλαη ε Huh-7 (επαηηθήο πξνέιεπζεο) ελψ ηα replicons ηνπ HCV δε θαίλεηαη λα 

πξνθαινχλ παζνγέλεηα ζηα θχηηαξα [157]. 

Ζ επηινγή κε λενκπθίλε ησλ θπηηάξσλ πνπ θέξνπλ ηα HCV replicons κε ην αληίζηνηρν 

γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κηθξνχ αξηζκνχ απνηθηψλ ελψ 

NeoR / LUC NS3 NS4A  NS4B NS5A  NS5B

HCV 5’NTR EMCV IRES

HCV 3’NTR

Μη δομικές πρωηεΐνες HCV
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ε αληηγξαθή ηνπ ηνχ έρεη ρακειή απφδνζε ζε απηφ ην πξψην ζηάδην. Δπαλάιεςε φκσο 

ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηψληαο ην replicon RNA πνπ απνκνλψλεηαη απφ 

απηέο ηηο απνηθίεο έδεημε φηη ηφζν ν αξηζκφο ησλ απνηθηψλ φζν θαη ε απφδνζε ηεο 

αληηγξαθήο απμάλεηαη εμαηξεηηθά θηάλνληαο ζην κέγηζην ηα 5000 αληίγξαθα replicon RNA  

θχηηαξν. Έιεγρνο ηεο αιιεινπρίαο απηψλ ησλ <<ζπγαηξηθψλ>> replicons φκσο, 

απνθάιπςε ηελ χπαξμε κεηαιιάμεσλ πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ θνηλέο κεηαμχ 

γνληδησκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο απνηθίεο θαη ζπγθεληξψλνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα 

ησλ θσδηθψλ αιιεινπρηψλ ησλ NS3, NS5Α θαη NS5Β. Οη κεηαιιάμεηο απηέο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε απηψλ ησλ replicons . Σα παξνδηθά HCV 

replicons δελ αλαπηχζζνπλ βέβαηα ηηο πξνεγνχκελεο κεηαιιάμεηο αιιά απνηπγράλνπλ λα 

εγθαζηδξπζνχλ ζην θχηηαξν. Παξφια ηα πξνβιήκαηά ηνπο ηα HCV replicons απνηεινχλ 

ην κφλν ζχζηεκα κε ην νπνίν κπνξεί, σο έλα βαζκφ, λα κειεηεζεί ε αληηγξαθή ηνπ ηνχ. 

Γ) Υξήζε ηνπ JFH-1 HCV θιψλνπ ( infectious system). Ο ζπγθεθξηκέλνο θιψλνο 

ππφηππνο 2α απνκνλψζεθε πξφζθαηα απν αζζέλε πνπ έπαζρε απν νμεία επαηίηηδα θαη 

πεξηιακβάλεη φιν ην γνληδίσκα ηνπ ηνχ. Δρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπαξάγεηαη ζε επαηηθά 

θχηηαξα Huh-7 φπνπ παξάγνληαη ηηθά θαςίδηα, κε ηελ ηθαλφηεηα επηκφιπλζεο. 

Δ) Υξήζεο κνληέισλ δψσλ:  

α) δχν λέα κνληέια δψσλ γηα ηε κειέηε ηνπ HCV, φρη φκσο επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα, είλαη ηα δηαγνληδηαθά θαη ηα ρηκαηξηθά πνληίθηα [158]. ηα πξψηα 

ζπλήζσο γίλεηαη έθθξαζε ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ HCV θαη παξαθνινπζνχληαη νη 

επηπηψζεηο ζηα επαηηθά θχηηαξα, ελψ ηα δεχηεξα είλαη ρηκαηξηθά γηα αλζξψπηλα 

επαηνθχηηαξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο 

κφιπλζεο απφ HCV. Καη ηα δχν κνληέια αλακέλεηαη λα δψζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο λφζνπ θαη ηνπο ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ ηνχ.  

β) ην κνληέιν ηνπ ρηκπαηδή,  πνπ φκσο γηα εζηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο. 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

ΚΔΦ. 4. ΣΟΥΟΗ 

 
χκθσλα κε πξνεγνχκελεο κειέηεο έρεη δεηρζεί νηη ε κε δνκηθή  5A πξσηεΐλε ηνπ ηνχ 

HCV θαηαζηέιιεη ηε κεηάθξαζε ηνπ γνληδψκαηνο. Ζ θαηαζηνιή απηή είλαη αλάινγε κε 

ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ΝS5A πξσηεΐλεο. Δψο ηψξα δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα 

παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν ε NS5A θαηαζηέιεη 

ηελ κεηάθξαζε ηεο πνιππξσηεΐλεο ηνπ ηνχ κε πηζαλφ ζθνπφ ηελ έλαξμε ηνπ 

αλαδηπιαζηαζκνχ ηνπ.  

ηφρνη ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη:  

(Α) ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο NS5A HCV παξνπζία ησλ ινηπψλ κε δνκηθψλ 

ηηθψλ πξσηεηλψλ ζηελ IRES εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηεο πνιππξσηεΐλεο.  

H NS5A είλαη κία πνιπιεηηνπξγηθή πξσηεΐλε πνπ εκπιέθεηαη ζε πνιιά θπηαξηθά 

κνλνπάηηα ζεκαηνδφηεζεο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

ηνχ. Φαίλεηαη λα αιιειεπηδξά κε άιιεο ηηθέο φπσο θαη κε αξθεηέο θπηηαξηθέο πξσηεΐλεο. 

Με ηε κειέηε απηή ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε αλ ε NS5A αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία 

ή απνπζία ησλ άιισλ κε δνκηθψλ πξσηεηλψλ, θαηαζηέιεη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη κε 

δνζνεμαξηψκελν ηξφπν ηελ IRES-εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ γνληδησκαηφο ηνπ HCV.     

   (Β) Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο NS5A GBV-B ζηελ IRES-εμαξηψκελε 

κεηάθξαζε ηνπ GBV-B.  

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί αλ ην 

θαηλφκελν ηεο θαηαζηνιήο ηεο IRES-εμαξηψκελεο κεηάθξαζεο δηαηεξείηαη θαη ζηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Flaviviridae. Ζ κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζηελ επίδξαζε 

ηεο NS5A GBV-B ζηελ IRES-εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ GBV-B. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ν ηφο GBV-B αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Flaviviridae θαη 

δηαζέηεη πνιια θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ HCV. Λφγσ ηεο δπζθνιίαο αλαπαξαγσγήο 

ηνπ ηνχ HCV ζα ήηαλ λα σθέιηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζπγγελήο ηφο πνπ ζα δηαζέηεη 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ HCV. Ό ηφο GBV-B είλαη έλαο ηφο ζπγγεληθφο ηνπ HCV θαη 

επαηνηξφπνο φπσο θαη ν HCV. Δπίζεο πξνθαιεί νμεία επαηίηηδα ζε κηθξά πηζεθάθηα 

(ηακαξίλνπο). Δπηπιένλ, έρεη αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα θπηηαξνθαιιηέξγεηαο γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ GBV-B, πνπ βαζίδεηαη ζε πξσηνγελή επαηνθχηηαξα ηακαξίλσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΤΛΗΚΑ 
 
 
1. 1. ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ. 

 Ακπηθηιιίλε, (Schering-Plough). 

 

1. 2. ΠΡΧΣΔΨΝΔ 

 Βφεηα αιβνπκίλε νξνχ, (ICN Biomedicals Inc). 

 Θξπςίλε- EDTA, (GIBCO). 

 Μάξηπξαο πξσηεηλψλ κε ρξψζε, Benchmark prestained protein ladder, (Invitrogen). 

 

1.3. ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ 

Σν πνιχθισλν αληίζσκα έλαληη ηεο πξσηεΐλεο NS3 HCV (παξαζθεπάζηεθε απν 

ην Γξ Α. Καθθαλά)  ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αλνζνζηχπσζε ηχπνπ Western. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαηαζθεπάζηεθε ην πνιχθισλν 

αληίζσκα έλαληη ηεο ΝS5A HCV. πγθεθξηκέλα, απνκνλψζεθε πξσηείλε ΝS5A απφ 

θαιιηέξγεηα βαθηεξηαθψλ θπηηάξσλ E.coli, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αλνζνπνίεζε θνπλειηνχ. ηε ζπλέρεηα, 300 κg πξσηεΐλεο αλακείρζεθαλ κε 500 κl 

πιήξνπο αλνζνεληζρπηηθνχ (complete Freud’s adjuvant) θαη ελέζεθαλ ζην θνπλέιη.  

Σν θνπλέιη ελέζεθε άιιεο δπν θνξέο κε ην ίδην αληηγφλν, ρξεζηκνπνηψληαο 200 κg 

πξσηείλεο θαη 500κl κεξηθνχ αλνζνεληζρπηηθνχ (incomplete Freud’s adjuvant). Σν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ ησλ δφζεσλ ήηαλ 20 εκέξεο. Γχν εβδνκάδεο κεηά ηελ ηειεπηαία δφζε 

ηνπ αληηγφλνπ, ζπιιέρζεθαλ 10 ml νξνχ απφ ην θνπλέιη. Ο νξφο ειέγρζεθε κε 

αλνζνζηχπσζε ηχπνπ Western θαη επηβεβαηψζεθε ε παξνπζία αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ 

αληηγφλνπ NS5A. Σν ζπγθεθξηκέλν αληίζσκα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλνζνζηχπσζε ηχπνπ 

Western ζε αξαίσζε 1:500.  

   

1.4. ΠΛΑΜΗΓΗΑ 

 

1. pA-EUA2 (πξνζθνξά απφ ηνλ Dr. A.L.Epstein, University of Lyon): Σν πιαζκίδην δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα θισλνπνίεζεο γνληδίσλ θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή HCMV ηνπ 

αλζξψπηλνπ θπηηαξνκεγαινηνχ. Δπίζεο, θέξεη ην γνλίδην ηεο GFP (green fluorescent 

protein) πξσηεΐλεο θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή ΗΔ4 ηνπ ηνχ ηνπ έξπεηα HSV-1. 

Σέινο, ην πιαζκίδην pA-EUA2 θέξεη γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ακπηθηιιίλε (Eικόνα 18). 
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Δηθόλα 18: Ο θνξέαο θισλνπνήζεο pA-EUA2. 

 

2. pUC 19 (New England Biolabs): Σν ζπγθεθξηκέλν πιαζκίδην θέξεη ην γνλίδην ηεο β-

γαιαθηνζηδάζεο, νπφηε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ιεπθψλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ 

απνηθηψλ έλαληη ησλ κπιε κε-κεηαζρεκαηηζκέλσλ. Πην αλαιπηηθά, αλ επηιέμνπκε λα 

εηζάγνπκε κηα αιιεινπρία κέζα ζηελ αιιεινπρία ηνπ γνληδίνπ ηεο β-γαιαθηνζηδάζεο, 

ηφηε ην αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην παχεη λα εθθξάδεη ηε β-γαιαθηνζηδάζε, κε 

απνηέιεζκα νη βαθηεξηαθέο απνηθίεο λα ράλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπιέ ρξψκα. Δπίζεο, 

ην πιαζκίδην θέξεη ζεκείν έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο (pBMP1) θαη γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο 

ζηελ ακπηθηιιίλε (Εικόνα 19) . 
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                   Δηθόλα 19: Ο θνξέαο θισλνπνήζεο pUC18/19.  

 

3. DCV-2: (Πξνζθνξά απν ηνλ Γξ Καξαγηάλλε, Imperial College of London). Σν 

ζπγθεθξηκέλν πιαζκίδην θέξεη ηελ λνπθιενηηδηθή αιιεινπρία ηνπ IRES GVB-B-LUC ζε 

δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή SV40 (Εικόνα 20).  

  

                               Δηθόλα 20: Ο θνξέαο θισλνπνήζεο DCV. 
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4. pHPI 1484: θέξεη ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ IRES HCV ππφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή HCMV ηνπ αλζξψπηλνπ θπηηαξνκεγαινηνχ. 

5. pHPI 1602: θέξεη ηα γνλίδηα γηα ηελ έθθξαζε  ησλ  κε δνκηθψλ πξσηεΐλψλ NS3-NS5B 

ηνπ HCV ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή HCMV ηνπ αλζξψπηλνπ θπηηαξνκεγαινηνχ. 

6. pHPI  1487: θέξεη ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ IRES EMCV ππφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή HCMV ηνπ αλζξψπηλνπ θπηηαξνκεγαινηνχ.  

7. pHPI 1823: θέξεη ηελ λνπθιενηηδηθή αιιεινπρία ηνπ IRES GVB-B -LUC ζην θνξέα 

θισλνπνηήζεο pUC19. 

8. pHPI 1824: θέξεη ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα αλαθνξάο CAT – IRES GVB-B-LUC ζην θνξέα 

θισλνπνηήζεο pUC19. 

9. pHPI 1825: θέξεη ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ IRES GBV-B  

(θαζνδηθά θέξεη ην γνλίδην ηεο ινπζηθεξάζεο (LUC) θαη αλνδηθά ην γνλίδην 

αθεηπινηξαλζθεξάζεο ηεο ρισξακθαηληθφιεο (CAT) ), ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή 

HCMV ηνπ αλζξψπηλνπ θπηηαξνκεγαινηνχ. Ζ λνπθιενηηδηθή αιιεινπρία πνπ θέξεη ην IRES 

GBV-B- LUC απνκνλψζεθε απν ην πιαζκίδην DCV-2 θαη έπεηηα θισλνπνηήζεθε ζην θνξέα 

θισλνπνηήζεο pUC19 (pHPI 1823). Δπεηηα απνκνλψζεθε απν ην pHPI 1823 θαη καδί κε ην 

γνλίδην (CAT) πνπ απνκνλψζεθε απν ην πιαζκίδην pHPI 1107 θισλνπνηήζεθαλ  ζην 

θνξέα pUC19 (pHPI 1824). ηε ζπλέρεηα ην έλζεκα CAT – IRES GVB-B-LUC θισλνπνηήζεθε 

ζην θνξέα pA-EUA2 ( Εικόνα 21). 

     Σν πιαζκίδην θαηαζθεπάζηεθε θαηα ηελ δηάξθεηα  ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 
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  Δηθόλα 21: Σν πιαζκίδην pHPI 1825 θέξεη ην δηζηζηξνληθό ζπζηεκα CAT – IRES 
GVB-B

-LUC.  

 

10. pHPI 1826: θέξεη ην γνλίδην πνπ εθθξάδεη ηελ πξσηεΐλε  GBV-B ΝS5A ππφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ ππνθηλεηή HCMV ηνπ αλζξψπηλνπ θπηηαξνκεγαινηνχ. 

11. pAEUA2 LACZ:  θέξεη ην γνλίδην πνπ εθθξάδεη ηελ πξσηεΐλε  β-γαιαθηνζηδάζε ππφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή HCMV ηνπ αλζξψπηλνπ θπηηαξνκεγαινηνχ. 

12. pHPI 1316:  θέξεη ην γνλίδην πνπ εθθξάδεη ηελ πξσηεΐλε NS5A HCV 1a ππφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ ππνθηλεηή HCMV ηνπ αλζξψπηλνπ θπηηαξνκεγαινηνχ. 

 13. Σα παξαθάησ πιαζκίδηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο πξσηείλεο NS5A 

HCV (αληηγφλνπ) κε ζθνπφ ηνλ εκβνιηαζκφ θνπλειηψλ θαη ηελ παξαγσγή αληηζψκαηνο 

έλαληη ηεο πξσηείλεο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pHPI 641  pGEX-3X  NH2-ηελικό ημήμα ζυζευγμένο με ηη GST 

 pHPI 692  pMAL-c2  COOH-ηελικό ημήμα ζυζευγμένο με ηην MBP 

 pHPI 662  PMAL-c2  Σχεδόν ακέραια NS5A ζυζευγμένη με ηην MBP 

 pHPI 913  pGEX-3X  Σχεδόν ακέραια NS5A ζυζευγμένη με ηην GST 

pHPI 1825 
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1.5. ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΟ ΣΔΛΔΥΟ E.COLI DH-5 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν βαθηεξηαθφ ζηέιερνο ρξεζηκνπνηήζεθε εθηεηακέλα γηα ηελ παξαγσγή 

πιαζκηδηαθψλ θνξέσλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ θαηάιιεια 

ζηειέρε γηα ηε ρξήζε ζε ηερληθέο αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, θπξίσο ιφγσ ησλ παξαθάησ 

κεηαιιάμεσλ: 

 

 endA1 

Σν πξντφλ ηνπ γνληδίνπ endA είλαη ε ελδνλνπθιεάζε 1, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην καγλήζην 

θαη δεκηνπξγεί εγθνπέο παξνπζία RNA ή δξα σο  λνπθιεάζε θαη θαηαζηξέθεη δίθισλν 

DNA, απνπζία RNA. πλεπψο ην ζπγθεθξηκέλν ζηέιερνο πνπ θέξεη ηελ endA κεηάιιαμε 

παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο πιαζκηδηαθφ DNA. 

 recA1 

Ζ πξσηείλε recA ζπκκεηέρεη ζηελ επηδηφξζσζε ηνπ DNA, ην δηαρσξηζκφ ησλ 

ρξσκνζσκάησλ θαη ζηνλ νκφινγν αλαζπλδπαζκφ. Ζ κεηάιιαμε recA1 είλαη επηζπκεηή γηα 

ηελ απνθπγή ηνπ νκφινγνπ αλαζπλδπαζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηνλ 

πιαζκηδηαθφ θνξέα πνπ εηζάγεηαη ζην βαθηήξην. 

 deoR 

Ζ κεηάιιαμε deoR επηηξέπεη ζηα βαθηήξηα λα αλαπηπρζνχλ ζε ζξεπηηθφ κέζν πνπ πεξηέρεη 

ειάρηζηα ζξεπηηθά πιηθά φπσο κφλν κηα πεγή άλζξαθα (ηελ ηλνζίλε). Δπίζεο, ε κεηάιιαμε 

απηή επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή κεγάισλ ηκεκάησλ DNA. 

 gyrA96 

Ζ κεηάιιαμε gyrA είλαη απαξαίηεηε ζε ζηειέρε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θισλνπνίεζε 

γηαηί ην πξντφλ ηνπ γνληδίνπ gyrA είλαη κηα DNA γπξάζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ειιείςεηο ζε επαλαιακβαλφκελεο αιιεινπρίεο. Αιιεινπρίεο ηέηνηνπ είδνπο ζπλαληψληαη 

ζπρλά ζε αλαζπλδπαζκέλα ηκήκαηα πιαζκηδίσλ. 

 lacΕΓΜ15 

Ζ κεηάιιαμε lacΖΔΜ15 απελεξγνπνηεί ηελ lacZ ελεξγφηεηα ζηα βαθηήξηα παξάγνληαο κηα 

αλελεξγή κνξθή ηεο β-γαιαθηνζηδάζεο. Σα ζηειέρε κε απηήλ ηε κεηάιιαμε δελ κπνξνχλ 

λα θφςνπλ ην X-gal θαη παξακέλνπλ άρξσκα ζε πιηθφ κε X-gal ( ην X-gal παξάγεη έληνλν 

κπιε ρξψκα φηαλ θφβεηαη). Χζηφζν εάλ έλα πιαζκίδην πνπ θέξεη ηελ α-ππνκνλάδα ηνπ 

lacZ εηζαρζεί ζην θχηηαξν, ηφηε ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο παξάγεηαη ελεξγή β-

γαιαθηνζηδάζε. πλήζσο, ε  α-ππνκνλάδα ηνπ lacZ ηνπνζεηείηαη ζην ίδην πιαίζην 

αλάγλσζεο κε ηνλ πνιπζπλδέηε ζηνπο pUC πιαζκηδηαθνχο θνξείο. Έηζη εηζάγνληαο έλα 
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ηκήκα ζηνλ πνιπζπλδέηε, δηαθφπηεηαη ε α-ππνκνλάδα θαη νη απνηθίεο πνπ πεξηέρνπλ ην 

αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην παξνπζηάδνληαη κε ιεπθφ αληί γηα κπιε ρξψκα 

 

1.6. ΚΤΣΣΑΡΗΚΔ ΔΗΡΔ 

 

 
Oλνκαζία 

 
Οξγαληζκόο 

 
Ηζηόο 

 
Μνξθνινγία 

ΖepG2 Homo sapiens  Ήπαξ 
(επαηνθπηηαξηθφο 
θαξθίλνο) 

Δπηζήιην 

WRL 68 Homo sapiens  Ήπαξ Δπηζήιην 

BHK-21 Mesocricetus auratus Νεθξφο Ηλνβιάζηεο  

   

 

 Οη παξαπάλσ θπηηαξηθέο ζεηξέο, ησλ νπνίσλ ηα θχηηαξα πξνζθνιιψληαη ζην ππφζηξσκα, 

απνθηήζεθαλ απφ ηελ American Tissue Culture Collection (ATCC) θαη δηαηεξνχληαη ζην 

θαηάιιειν πιηθφ θαιιηέξγεηαο παξνπζία 10% νξνχ. Σα παξαπάλσ θχηηαξα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πεηξάκαηα επηκφιπλζεο κε ηνπο θαηάιιεινπο πιαζκηδηαθνχο 

θνξείο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

2.1. Πξνεηνηκαζία δεθηηθώλ βαθηεξηαθώλ θπηηάξσλ γηα κεηαζρεκαηηζκό (competent 

cells) 

 

      Πνξεία: 

 Σξπβιίν κε ζηεξεφ ζξεπηηθφ πιηθφ εκβνιηάδεηαη κε θχηηαξα E.coli ηνπ ζηειέρνπο XL-1 

απφ stock γιπθεξφιεο θαη επσάδεηαη ζηνπο 37 C γηα 16-20 ψξεο   

 Μνλαδηθή απνηθία απφ ην ηξπβιίν κεηαθέξεηαη ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο ζε 25 ml πγξνχ 

ζξεπηηθνχ πιηθνχ θαη επσάδεηαη κε αλάδεπζε ζηνπο 37 C γηα 16-20 ψξεο  

 Δκβνιηάδνπκε 500 ml ζξεπηηθνχ πιηθνχ LB κε 25 ml απφ ηελ πγξή θαιιηέξγεηα θαη 

επσάδνπκε κε αλάδεπζε ζηνπο 37 C κέρξη ε νπηηθή απνξξφθεζε ηνπ κέζνπ ηεο 

θαιιηέξγεηαο λα γίλεη 0.50 ζηα 600 nm  
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 Σνπνζεηνχκε ηελ πγξή θαιιηέξγεηα ζε πάγν, ψζηε λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία θαη λα 

ζηακαηήζεη ε αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ. Απφ απηφ ην βήκα ηεο πνξείαο θαη έπεηηα ηα 

θχηηαξα ζα πξέπεη ζπλερψο λα δηαηεξνχληαη ζηνπο 4 C    

 Φπγνθεληξνχκε ηελ θαιιηέξγα ζηα 3000-5000 ρ g (πεξίπνπ 5000 rpm) γηα 10 min. 

  Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν θαη αθήλνπκε ηνπο ζσιήλεο αλεζηξακέλνπο επάλσ ζε 

απνξξνθεηηθφ ραξηί γηα λα ζηεγλψζνπλ 

 Δπαλαδηαιχνπκε ην ίδεκα ζε 125 ml δηαιχκαηνο CaCl2 0,1M κε ήπηα αλάδεπζε θαη 

επσάδνπκε ζηνλ πάγν γηα 20 min 

 Φπγνθεληξνχκε ηνπο ζσιήλεο ζηα 3000-5000 ρ g (πεξίπνπ 5000 rpm) γηα 5 min. 

Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν θαη αθήλνπκε ηνπο ζσιήλεο αλεζηξακέλνπο επάλσ ζε 

απνξξνθεηηθφ ραξηί γηα λα ζηεγλψζνπλ 

 Δπαλαδηαιχνπκε ην ίδεκα ζε 25 ml δηαιχκαηνο CaCl2 0,1M αλαδεχνληαο ήπηα θαη 

επσάδνπκε ζηνλ πάγν γηα 15 min 

 Πξνζζέηνπκε 7 ml απνζηεηξσκέλεο γιπθεξφιεο, 100%. 

 Μνηξάδνπκε ηηο θαιιηέξγεηεο ζε θιάζκαηα ησλ 200 ι ζε παγσκέλα ζσιελάθηα ηχπνπ 

eppendorf. Φχρνπκε ζε πγξφ N2 θαη θπιάζζνπκε ζηνπο – 700C. 

 

 

2.2.  Μεηαζρεκαηηζκόο βαθηεξηαθώλ θπηηάξσλ (transformation).   

 Τιηθά:  

 Θξεπηηθφ πιηθφ LB: γηα 1000 ml δηαιχκαηνο SOB (Super Optimal Broth ) : 10 gr tryptone, 

5 gr yeast extract, 5 gr NaCl θαη H2O κέρξη ηα 1000 ml.Αθνινπζεί απνζηείξσζε ζηνλ 

απηφθαπζην.  

 Πνξεία: 

  Αλ έρεη πξνεγεζεί αληίδξαζε ζχλδεζεο, ηφηε απελεξγνπνηνχκε ηελ T4 DNA ιηγάζε 

γηα 10 min ζηνπο 65νC.  

 Παίξλνπκε δεθηηθά θχηηαξα E.coli απφ ην stock (-70νC) θαη ηα ηνπνζεηνχκε ζε πάγν, 

γηα λα μεπαγψζνπλ νκαιά ρσξίο λα μεπεξάζνπλ ηνπο 00C 
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 Μφιηο αξρίζνπλ λα μεπαγψλνπλ ηνπνζεηνχκε 200 κl θχηηαξα ζε ζσιήλα 

πξνππιελίνπ ησλ 15 ml θαη πξνζζέηνπκε ην DNA. Ο φγθνο ηνπ  DNA πνπ ζα  

πξνζζέζνπκε  δελ πξέπεη  λα  μεπεξλάεη  ην 5% ηνπ φγθνπ  ησλ  δεθηηθψλ  θπηηάξσλ  

 Αλακεηγλχνπκε ήπηα ην πεξηερφκελν θαη επσάδνπκε ζηνλ πάγν γηα 30 min 

 Μεηαθέξνπκε ην ζσιήλα ζε πδαηφινπηξν 370C γηα 2 min αθξηβψο. Γελ αλαθηλνχκε ην 

ζσιήλα γηαηί απηφ είλαη ην ζηάδην εηζφδνπ ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ πιαζκηδίνπ ζηα 

θχηηαξα.   

 Φχρνπκε ην ζσιήλα ζε παγφινπηξν γηα 2 - 3 min 

 Πξνζζέηνπκε 1 ml θξέζθνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο LB  

 Δπσάδνπκε ζε αλαδεπφκελν επσαζηήξα ζηνπο 370C γηα 1,5 ψξα πεξίπνπ ή 

επσάδνπκε γηα 2 ψξεο ζηνπο 370C ρσξίο αλάδεπζε. 

 Αλ έρνπκε θάλεη αληίδξαζε ζχλδεζεο κνξίσλ πξέπεη λα θπγνθεληξήζνπκε γηα 5 min 

ζηα 2500 ρ g θαη αθνχ απνξξίςνπκε πεξίπνπ 800 κl ππεξθείκελνπ λα 

επαλαησξήζνπκε ην ίδεκα ζηα 200 κl πνπ απνκέλνπλ. Απηφ γίλεηαη γηα λα 

εκβνιηάζνπκε κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θχηηαξα ην ηξπβιίν κε ην ζξεπηηθφ 

πιηθφ, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ θπηηάξσλ είλαη πνιχ κηθξφ. 

 Δπηζηξψλνπκε ~100 κl ζε πηάηα LB κε ην θαηάιιειν αληηβηνηηθφ, αθήλνπκε γηα ιίγα 

ιεπηά λα απνξξνθεζεί ην πγξφ θαη επσάδνπκε ην ηξπβιίν αλεζηξακκέλν ζηνπο 370C 

γηα 16 πεξίπνπ ψξεο.  
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ΔΗΚΟΝΑ 22: Μεηαζρεκαηηζκόο βαθηεξηαθώλ θπηηάξσλ 
 

 
 

2. 3. Απνκόλσζε πιαζκηδηαθνύ DNA 

 

  2. 3. 1 Μηθξήο θιίκαθαο απνκόλσζε DNA - Mέζνδνο boiling (miniprep) 

Ζ απφδνζε ηεο κεζφδνπ είλαη πεξίπνπ 500 ng πιαζκηδίνπ/ κl θαιιηέξγεηαο  

Τιηθά: 

1. Γηάιπκα επαλαηψξεζεο  STET 

2. Γηάιπκα ιπζνδχκεο ζπγθέληξσζεο 10 mg/ml ζε Tris-buffer pH: 8  

3. Γηάιπκα ρισξηνχρνπ ιηζίνπ (LiCl) ζπγθέληξσζεο 5Μ 

4. Γηάιπκα ΣΔ: Γηα 100 ml δηαιχκαηνο ΣΔ: 0.5 ml Tris 2M, pH: 8 (απνζηεηξσκέλν),    

     0.25 ml EDTA 0,4M (απνζηεηξσκέλν) θαη H2O σο 100 ml (απνζηεηξσκέλν) 

 

Πνξεία:  

 1,5 ml πγξήο θαιιηέξγεηαο βαθηεξίσλ E.coli ζε ζξεπηηθφ πιηθφ κε ην θαηάιιειν 

αληηβηνηηθφ πνπ έρεη επσαζηεί φιε ηε λχρηα ζηνπο 37νC κε αλάδεπζε, κεηαθέξεηαη ζε 

ζσιήλα ηχπνπ eppendorf 

 Ζ θαιιηέξγεηα θπγνθεληξείηαη ζηα 4000 x g γηα 3 min  
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 Απνξξίπηεηαη ην ππεξθείκελν θαη ν ζσιήλαο αθήλεηαη γηα ιίγν αλεζηξακκέλνο γηα λα 

ζηεγλψζεη επάλσ ζε απνξξνθεηηθφ ραξηί 

 Πξνζζέηνπκε 190 κl απφ ην δηάιπκα επαλαηψξεζεο (STET) θαη επαλαδηαιχνπκε ηα 

θχηηαξα κε ηε βνήζεηα αλαδεπηήξα  

 Πξνζζέηνπκε 10 κl απφ ην δηάιπκα ηεο ιπζνδχκεο θαη αλαδεχνπκε ήπηα  

 Θεξκαίλνπκε ην ζσιήλα γηα 1 min ζηνπο 100 C  

 Μεηαθέξνπκε ην ζσιήλα ζηνλ πάγν θαη πξνζζέηνπκε 200 κl δηαιχκαηνο LiCl. 

Αλαδεχνπκε ήπηα θαη αθήλνπκε ζηνλ πάγν γηα 5min 

 Σν δηάιπκα θπγνθεληξείηαη γηα 10 min ζηνπο 4 C 

 Μεηαθέξνπκε ην ππεξθείκελν ζε θαζαξφ ζσιήλα ηχπνπ eppendorf, πξνζζέηνπκε 

δηπιάζην φγθν απφιπηεο αηζαλφιεο θαη αλαδεχνπκε ήπηα 

 Μεηαθέξνπκε ην ζσιήλα γηα 30 min ζηνπο – 80 C  

 Σν δηάιπκα θπγνθεληξείηαη γηα 10 min ζηνπο 4 C θαη απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν  

 ην ίδεκα πνπ πξνέθπςε πξνζζέηνπκε 50 κl δηαιχκαηνο ΣΔ θαη επαλαδηαιχνπκε κε 

ηε βνήζεηα vortex. 

 

 2. 3. 2 Μεζαίαο θιίκαθαο απνκόλσζε (midiprep) 
 

 Γηα ηελ απνκφλσζε πιαζκηδηαθνχ DNA ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα Nucleobond 

Plasmid DNA Purification ηεο εηαηξείαο Macherey-Nagel. Ζ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληηζηνηρεί ζε 500κg-2mg, μεθηλψληαο ηελ απνκφλσζε απφ βαθηεξηαθή θαιιηέξγεηα 

150-500 ml.  

 Τιηθά: 

 Buffer S1: 50mM Tris-HCL, 100 mM EDTA, 100 κg/ml RNase A, pH:8.0. 

 Buffer S2: 200 mM NaOH, 1% SDS. 

 Buffer S3: 2,8M KAc, pH:5.1 

 Buffer N2: 100 mM Tris, 15% ethanol, 900 mM KCL, 0.15% Triton X-100, pH:6.3 

 Buffer N3: 100 mM Tris, 15% ethanol, 1.15 M KCL,  pH:6.3 

 Buffer N5:  100 mM Tris, 15% ethanol, 1 M KCL,  pH:8.5 

 ηήιεο απνκφλσζεο Nucleobond. 
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 Πνξεία:  

  Φπγνθεληξνχκε ηελ θαιιηέξγεηα ψζηε λα απνκνλψζνπκε ην θπηηαξηθφ ίδεκα, ζηηο 

4.500 x g γηα 15  min ζηνπο 4 C. 

 Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν θαη ην θπηηαξηθφ ίδεκα επαλαδηαιχεηαη κε ηε πξνζζήθε 

4 ml  δηαιχκαηνο S1 (θπηηαξηθή ιχζε) 

  Πξνζζέηνπκε 4 ml  δηαιχκαηνο S2 ζην ελαηψξεκα θαη αλαθαηεχνπκε ήπηα.  Tν ζηάδην 

ηεο αλάδεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή ψζηε λα κελ απειεπζεξσζεί 

ρξσκνζσκηθφ DNA θαη κνιχλεη ην πιαζκηδηαθφ DNA. 

  Δπσάδνπκε ην κίγκα γηα 2-3 min ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

  Πξνζζέηνπκε 4 ml δηαιχκαηνο S3 ζην ελαηψξεκα θαη αλαθαηεχνπκε ήπηα. 

  Δπσάδνπκε ην κίγκα γηα 5 min ζηνπο 4 C. 

  ηαζεξνπνηνχκε θάζεηα ηελ θνιψλα θαη ξπζκίδνπκε ην pH ηεο κε ηελ πξνζζήθε 2,5 

ml δηαιχκαηνο Ν2. Απνξξίπηνπκε ην έθινπζκα. 

  Φπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 10 min ζηηο 6.000 rpm ζηνπο 4 C. 

  Σν ππεξθείκελν ηεο θπγνθέληξεζεο πεξλάεη κέζα απφ ηε ζηήιε ψζηε   λα δεζκεπηεί 

ην πιαζκηδηαθφ DNA ζην θίιηξν ηεο θνιψλαο. Απνξξίπηνπκε ην flow-through. 

  Πιέλνπκε ηελ ζηήιε δχν θνξέο κε 10 ml δηαιχκαηνο Ν3. Απνξξίπηνπκε ην flow-

through. 

  Απνκνλψλνπκε ην πιαζκηδηαθφ DNA ρξεζηκνπνηψληαο 5 ml δηαιχκαηνο Ν5  ζε 

ζσιήλα ηχπνπ falcon. Πξνζζέηνπκε 3,5 ml ηζνπξνπαλφιε ψζηε λα θαηαθξπκληζηεί ην 

DNA. Αλαθαηεχνπκε ήπηα θαη θπγνθεληξνχκε ζηηο 3000 rpm γηα 15 min, ζηνπο 4 C.  

  Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν, επαλαδηαιχνπκε ην ίδεκα ζε 400 κl ΣΔ, πξνζζέηνπκε 

1 ml αηζαλφιεο 100% θαη 40 κl νμηθνχ λαηξίνπ 3Μ, pH 5,2. 

  Δπσάδνπκε ην κίγκα γηα 30 min ζηνπο -80  C. 

  Φπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 15 min ζηηο 12.000 rpm, ζηνπο 4 C. 

  Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν. 

  Αθνινπζεί μήξαλζε ηνπ ηδήκαηνο. 

  Δπαλαδηαιχνπκε ην ίδεκα ζε 300 κl ΣΔ. 
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  Τπνινγίδνπκε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιαζκηδηαθνχ DNA πνπ απνκνλψζακε  

κέζσ κέηξεζεο ηεο απνξξφθεζεο ζηα 260 nm. 

 

 2. 3. 3. Μεγάιεο θιίκαθαο απνκόλσζε (maxiprep) 
 

 Τιηθά: 

 Buffer S1: 25 mM Tris-HCL, 50 mM EDTA, 50 mM EDTA, pH 8,0. 

 Buffer S2: 200 mM NaOH, 1% SDS. 

 Buffer S3: 5M KAcO, 5M HAcO, H2O. 

 Γηάιπκα PEG 8000 (13%): Γηα 50 ml ρξεζηκνπνηνχκε 16 ml NaCl 5M θαη 6,5 g  

 PEG8000. 

 Γηάιπκα ΣΔ: Γηα 100 ml ρξεζηκνπνηνχκε 10 mM TrisCl, pH 8,0 θαη 1mM EDTA. 

 

 Πνξεία:  

  Φπγνθεληξνχκε ηελ θαιιηέξγεηα (500ml-1Lt) ψζηε λα απνκνλψζνπκε ην θπηηαξηθφ 

ίδεκα, ζηηο 4.500 x g γηα 15  min ζηνπο 4 C. 

  Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν θαη ην θπηηαξηθφ ίδεκα επαλαδηαιχεηαη κε ηελ 

πξνζζήθε 20 ml  δηαιχκαηνο S1 (θπηηαξηθή ιχζε) 

  Δπσάδνπκε ην κίγκα γηα 5 min ζηνλ πάγν. 

  Πξνζζέηνπκε 40 ml δηαιχκαηνο S2 θαη επσάδνπκε γηα 10 min ζηνλ πάγν. 

   Πξνζζέηνπκε 45 ml δηαιχκαηνο S3 θαη επσάδνπκε γηα 30 min ζηνλ πάγν. 

  Φπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 30 min ζηηο 8.000 rpm, ζηνπο 4 C. 

  Φηιηξάξνπκε ην ππεξθείκελν θαη πξνζζέηνπκε 60 ml ηζνπξνπαλφιεο. 

  Δπσάδνπκε ην κίγκα γηα 15 min ζηνλ πάγν. 

  Φπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 20 min ζηηο 6.000 rpm, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

  Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν θαη επαλαδηαιχνπκε ην ίδεκα ζε 3 ml ΣΔ. 

  Πξνζζέηνπκε 3 ml δηαιχκαηνο ρισξηνχρνπ ιηζίνπ 5Μ (LiCl) θαη επαλαδηαιχνπκε. 

  Φπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 20 min ζηηο 2.000 rpm, ζηνπο 4 C. 



 52 

  Μεηαθέξνπκε ην ππεξθείκελν ζε θαζαξφ ζσιήλα θαη πξνζζέηνπκε ίζν φγθν 

ηζνπξνπαλφιεο. Αλαδεχνπκε θαη θπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 10 min ζηηο 2.000 rpm, 

ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

  Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν θαη μεπιέλνπκε ην ίδεκα κε αηζαλφιε 70%. 

  Δπαλαδηαιχνπκε ην ίδεκα ζε 500κl TE, κεηαθέξνπκε ην κίγκα ζε eppendorf θαη 

πξνζζέηνπκε 50κl ελδχκνπ RNAse (ζπγθέληξσζεο 10 mg/ml). 

  Δπσάδνπκε ην κίγκα γηα 30 min ζηνπο 37 C. 

  Πξνζζέηνπκε ίζν φγθν δηαιχκαηνο PEG 8000, αλαθαηεχνπκε θαιά θαη 

θπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 15 min ζηηο 14.000 rpm, ζηνπο 14 C. 

 Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν θαη αλαδηαιχνπκε ην ίδεκα ζε 400κl TE. 

  Πξνζζέηνπκε ίζν φγθν θαηλφιεο, αλαθαηεχνπκε θαιά θαη θπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 

10 min ζηηο 14.000 rpm, ζηνπο 14 C. 

  Απνκνλψλνπκε ην ππεξθείκελν ζε θαζαξφ eppendorf, πξνζζέηνπκε ίζν φγθν 

ρισξνθφξκηνπ, αλαθαηεχνπκε θαιά θαη θπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 10 min ζηηο 

14.000 rpm, ζηνπο 14 C. 

  Δπαλαιακβάλνπκε ην πξνεγνχκελν βήκα, ψζηε λα βεβαησζνχκε φηη έρνπκε 

απνξξίςεη φιε ηελ πνζφηεηα ηεο θαηλφιεο απφ ην κίγκα DNA. 

  Απνκνλψλνπκε ην ππεξθείκελν ζε θαζαξφ eppendorf, πξνζζέηνπκε 1 ml αηζαλφιεο 

100% θαη 40 κl νμηθνχ λαηξίνπ 3Μ, pH 5,2. 

  Δπσάδνπκε ην κίγκα γηα 30 min ζηνπο -80 C, ψζηε ην DNA πνπ πεξηέρεηαη λα 

θαηαθξεκληζηεί. 

  Φπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 15 min ζηηο 12.000 rpm, ζηνπο 4 C. 

  Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν θαη αθνινπζεί μήξαλζε ηνπ ηδήκαηνο. 

 Eπαλαδηαιχνπκε ην ίδεκα ζε 500 κl ΣΔ. 

 Τπνινγίδνπκε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιαζκηδηαθνχ DNA πνπ απνκνλψζακε κέζσ 

κέηξεζεο ηεο απνξξφθεζεο ζηα 260 nm. 
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2. 4. Πέςε κε πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο  
 
         Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο αλαγλσξίδνπλ εηδηθέο αιιεινπρίεο ηνπ δίθισλνπ 

DNA, κήθνπο ηεζζάξσλ σο νρηψ λνπθιενηηδίσλ. Πνιιά δηαθνξεηηθά ηέηνηα έλδπκα έρνπλ 

απνκνλσζεί απφ πνιιά είδε βαθηεξίσλ θαη πσινχληαη ήδε ζην εκπφξην. Ο θπζηνινγηθφο 

ηνπο ξφινο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ βαθηεξίνπ απφ ηελ εηζβνιή μέλνπ DNA. 

        Λέγνληαη ελδνλνπθιεάζεο γηαηί θφβνπλ ην DNA ζην εζσηεξηθφ ηνπ κνξίνπ θαη φρη ζηα 

άθξα θαη ιέγνληαη πεξηνξηζηηθέο επεηδή ε δξαζηηθφηεηά ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε μέλν DNA. 

Σα νλφκαηά ηνπο είλαη ζπληκήζεηο ησλ νλνκάησλ ησλ βαθηεξίσλ απφ ηα νπνία έρνπλ 

απνκνλσζεί. 

       Λφγσ ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ αιπζίδσλ ηνπ DNA νη πεξηνξηζηηθέο 

ελδνλνπθιεάζεο θφβνπλ θαη ηηο δχν αιπζίδεο. Οη λνπθιενηηδηθέο αιιεινπρίεο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη είλαη ζπλήζσο παιίλδξνκεο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη αιιεινπρίεο ζηηο δπν 

αιπζίδεο ηνπ DNA είλαη νη ίδηεο ζην ζεκείν αλαγλψξηζεο είλαη ηέηνην ψζηε λα 

δεκηνπξγνχληαη κεηά ην θφςηκν κνλφθισλεο ζπκπιεξσκαηηθέο νπξέο ζην DNA. 

       Γπν ή πεξηζζφηεξα έλδπκα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηελ ίδηα αληίδξαζε αλ 

δηαηεξνχλ ηελ ελεξγφηεηά ηνπο ζην ίδην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα θαη πέπηνπλ ζηελ ίδηα 

ζεξκνθξαζία. Χζηφζν πνιχ ζπρλά δπν έλδπκα έρνπλ κέγηζηε απφδνζε ζε δηαθνξεηηθά 

ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα ή ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

πξνηηκάηαη ε δηαδνρηθή πέςε (sequential digestion). 

 

Πνξεία: 

 ε ζσιελάθη eppendorf ηνπνζεηνχκε κίγκα ηνπ ηκήκαηνο DNA  πνπ ζέινπκε λα 

θφςνπκε, ηνπ θαηάιιεινπ ελδχκνπ πεξηνξηζκνχ, ηνπ θαηάιιεινπ ξπζκηζηηθνχ 

δηαιχκαηνο (buffer) θαη dH2O. 

 To έλδπκν πεξηνξηζκνχ πξνζηίζεηαη πάληνηε ηειεπηαίν. 

 Αθνινπζεί επψαζε ηνπ κίγκαηνο ζε πδαηφινπηξν 37νC γηα κηα ψξα. 

 Πξνζζέησ ηε ρξσζηηθή. 

 Αθνινπζεί αλάιπζε ζε πήθησκα αγαξφδεο. 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 1 unit ελδχκνπ πεξηνξηζκνχ θφβεη 1κg DNA. 

 Ζ πνζφηεηα ηνπ ελδχκνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 10% ηεο ηειηθήο πνζφηεηαο 

ηεο αληίδξαζεο γηαηί αλαζηέιιεη ηελ πέςε. 
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 1ι ελδχκνπ πεξηέρεη 10u ή 20u αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 10ng είλαη ε κηθξφηεξε πνζφηεηα DNA πνπ δηαθξίλεηαη ζε πήθησκα αγαξφδεο 1%. 

 

 

 

 
 
 
ΔΗΚΟΝΑ 23: Σα πεξηνξηζηηθά  έλδπκα αλαγλσξίδνπλ θαη θόβνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζην  
                     DNA. 
 

 

2. 5.  Αληίδξαζε Klenow γηα ζπκπιήξσζε ππνιεηπόκελσλ άθξσλ 
  
Σν ηκήκα Klenow  έρεη ελεξγφηεηα πνιπκεξάζεο θαη 3’-5’ εμσλνπθιεάζεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο παξαθάησ εθαξκνγέο: 

 

 In vitro ζήκαλζε κνξίσλ DNA κε ηε κέζνδν ησλ ηπραίσλ εθθηλεηψλ ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αληρλεπηέο ζε πεηξάκαηα πβξηδηζκνχ. 

 πκπιήξσζε ππνιεηπφκελσλ 3’ άθξσλ, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κεηά ηε δξάζε 

πεξηνξηζηηθψλ ελδνλνπθιεαζψλ. 

 χλζεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο ηνπ cDNA θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο cDNA 

βηβιηνζήθεο. 

 

Πνξεία: 

1. Ζ αληίδξαζε ζπκπιήξσζεο άθξσλ κε ην ηκήκα Klenow  πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ηειηθφ φγθν 20κl. Έηζη γηα θάζε αληίδξαζε έρνπκε: 
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DNA  0.1-4 κg 

Klenow buffer 10x 2 κl 

2 mM dNTPs 0.5 κl 

Klenow fragment 1-5 units 

Total volume (in Ζ2Ο)  20 κl 

 

2. Αθνινπζεί επψαζε ηνπ κίγκαηνο ζηνπο 37ν C γηα 20 min. 

3. Πξνζζήθε 70 κl Ζ2Ο θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ κε επψαζε ζηνπο 37νC γηα 

10 min. 

4. Καηαθξήκληζε ηνπ DNA κε 10 κl CH3COONa 3M, pH 4,8 θαη 250 κl EtOH 100% 

5. Δπψαζε ζηνπο - 80oC γηα 30 min. 

      6.  Φπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 15 min ζηηο 12.000 rpm, ζηνπο 4 C. 

      7.   Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν. 

8.   Αθνινπζεί μήξαλζε ηνπ ηδήκαηνο. 

9.   Eπαλαδηαιχνπκε ην ίδεκα ζε 20 κl Ζ2Ο. 

 

2. 6.  Απνθσζθνξπιίσζε  ησλ κνλόθισλσλ άθξσλ ησλ πιαζκηδίσλ. 

Αληίδξαζε  CIAP 

Πνξεία: 

 Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηεο αληίδξαζεο είλαη ηα παξαθάησ 
 

 

 

 

 

 

 

 Ζ απνθσζθσξπιίσζε ηνπ πιαζκηδίνπ γίλεηαη ζε ηειηθφ φγθν 100 κl 

 

 Δπψαζε γηα 1 ψξα ζηνπο 37νC. 

 

 Δπψαζε ζηνπο 65 γηα 30 min γηα απελεξγνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ. 

DNA 50 κg 

Buffer CIAP 10x 10 κl 

CIAP enzyme 1κl 

Total volume (in  Ζ2Ο) 100 κl 
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 Πξνζζήθε 100 κl Ζ2Ο. 

 Πξνζζέηνπκε ίζν φγθν θαηλφιεο, αλαθαηεχνπκε θαιά θαη θπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 

10 min ζηηο 14.000 rpm, ζηνπο 14 C. 

 Απνκνλψλνπκε ην ππεξθείκελν ζε θαζαξφ eppendorf, πξνζζέηνπκε ίζν φγθν 

ρισξνθφξκηνπ, αλαθαηεχνπκε θαιά θαη θπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 10 min ζηηο 

14.000 rpm, ζηνπο 14 C. 

 Δπαλαιακβάλνπκε ην πξνεγνχκελν βήκα, ψζηε λα βεβαησζνχκε φηη έρνπκε 

απνξξίςεη φιε ηελ πνζφηεηα ηεο θαηλφιεο απφ ην κίγκα DNA. 

 Απνκνλψλνπκε ην ππεξθείκελν ζε θαζαξφ eppendorf, πξνζζέηνπκε 1ml αηζαλφιεο 

100% θαη 40 κl νμηθνχ λαηξίνπ 3Μ, pH 5,2. 

 Δπσάδνπκε ην κίγκα γηα 30 min ζηνπο -80 C, ψζηε ην DNA πνπ πεξηέρεηαη λα 

θαηαθξπκληζηεί. 

 Φπγνθεληξνχκε ην κίγκα γηα 15 min ζηηο 12.000 rpm, ζηνπο 4 C. 

 Απνξξίπηνπκε ην ππεξθείκελν. 

 Αθνινπζεί μήξαλζε ηνπ ηδήκαηνο. 

 Αλαδηαιχνπκε ην ίδεκα ζε 500 κl ΣΔ. 

 Τπνινγίδνπκε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιαζκηδηαθνχ DNA πνπ απνκνλψζακε κέζσ 

κέηξεζεο ηεο απνξξφθεζεο ζηα 260 nm. 

 

Παξαηεξήζεηο: 

Ζ αιθαιηθή θσζθαηάζε απφ έληεξν κφζρνπ (calf intestine alkaline phosphatase, CIAP) 

είλαη δηκεξήο γιπθνπξσηεΐλε πνπ απνκαθξχλεη 5’ θψζθνξν απφ γξακκηθά λνπθιετθά νμέα 

θαη λνπθιενηίδηα. Οη ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ηεο είλαη νη εμήο: 

 Αθαίξεζε ηεο θσζθνξηθήο νκάδαο απφ ην 5’ άθξν DNA ή RNA πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζζέζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζεκαζκέλε θσζθνξηθή νκάδα κε πνιπλνπθιενηηδηθή θηλάζε. 

 ε πεηξάκαηα θισλνπνίεζεο, αθαίξεζε ηεο θσζθνξηθήο νκάδαο απφ ην 5’ άθξν 

ελφο θνξέα πνπ έρεη θνπεί κε ελδνλνπθιεάζε πεξηνξηζκνχ, ψζηε λα απνηξαπεί ε 

επαλαζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ. 
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2. 7. Ζιεθηξνθόξεζε DNA ζε πήθησκα αγαξόδεο. 

Ζ ειεθηξνθφξεζε πεθησκάησλ αγαξφδεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ αλάιπζε ή 

ην ρσξηζκφ ησλ κνξίσλ DNA θαη RNA (αλ θαη νη πξσηεΐλεο κπνξνχλ επίζεο λα 

ρσξηζηνχλ ζηα πεθηψκαηα αγαξφδεο), εληνχηνηο ν ρσξηζκφο επηηξέπεη επίζεο ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεγεζψλ DNAs κεηά απφ ηελ ελδπκηθή πέςε πεξηνξηζκνχ. 

Απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηελ θισλνπνίεζε γηα ηελ απνκφλσζε ησλ θνκκέλσλ 

πιαζκηδίσλ, θαζψο απηά κεηαλαζηεχνπλ γξεγνξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα άθνπα, νπφηε θαη 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ. 

Τιηθά: 

1. Γηάιπκα ειεθηξνθφξεζεο 0.5Υ ΣΒΔ 

    Γηα 1 Lt δηαιχκαηνο 5Υ ΣΒΔ : 54 g Tris, 27,5 g Βνξηθφ νμχ,                                                    

5 mM EDTA (pH 8) θαη H2O σο 1 Lt.      

2. Γηάιπκα ρξσζηηθήο 6Υ: 0,25 % θπαλνχλ ηεο βξσκνθαηλφιεο, 0,25 % θπαλνχλ ηνπ 

μπινιίνπ θαη 15 % θηθφιιε ζε Ζ2Ο. 

3.  Βξσκηνχρν αηζίδην (EtBr): 10 mg/ml 

  Σν δηάιπκα θπιάζζεηαη ζηνπο 4 0C ζην ζθνηάδη θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ   γίλεηαη κε 

πξνζνρή γηαηί απνηειεί ηζρπξφ κεηαιιαμηoγφλν παξάγνληα. 

Πνξεία: 

 ε 100 ml δηαιχκαηνο ειεθηξνθφξεζεο 0,5Υ ΣΒΔ πξνζζέηνπκε ηελ αλάινγε 

πνζφηεηα αγαξφδεο. Ζ πνζφηεηα ηεο αγαξφδεο πνπ ζα πξνζζέζνπκε εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ησλ ηκεκάησλ DNA πνπ ζέινπκε λα αλαιχζνπκε θαη ελδεηθηηθά ε αληηζηνηρία 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πνζνζηφ αγαξφδεο (%) Μέγεζνο κνξίσλ DNA (kb) 

0.3 60 - 5 

0.6 20 - 1 

0.7 10 – 0.8 

0.9 7 – 0.5 

1.2 6 – 0.4 

1.5 4 – 0.2 

2.0 3 – 0.1 
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 Γηαιχνπκε ηελ αγαξφδε κε ζέξκαλζε ζηνπο 1000C γηα 3 min πεξίπνπ 

 ηε ζπλέρεηα ηελ αθήλνπκε λα ςπρζεί ζε ζεξκνθξαζία 500C θαη πξνζζέηνπκε 5κl 

δηαιχκαηνο βξσκηνχρνπ αηζηδίνπ 10 mg/ml 

 Αθήλνπκε ην πήθησκα λα  ζηεξενπνηεζεί  ζε θαηάιιειε ππνδνρή   

 ηα δείγκαηα DNA πξνζζέηνπκε δηάιπκα ρξσζηηθήο θαη ηα αθήλνπκε λα 

αλαιπζνχλ ζε νξηδφληηα ζπζθεπή ειεθηξνθφξεζεο, ππφ ζηαζεξή ηάζε 100 V 

 Μαδί κε ηα δείγκαηα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη κάξηπξεο κνξηαθνχ 

βάξνπο ζπλήζσο 100 bp ή 1Kb. 

 

 

                                                                                                      

ΔΗΚΟΝΑ 24: Πήθησκα αγαξόδεο. 

 

2. 8. Απνκόλσζε DNA από πήθησκα αγαξόδεο 

 

Γηα ηελ απνκφλσζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα ―QIAquick Gel Extraction Kit‖ ηεο 

εηαηξίαο QIAGEN. 

  

Τιηθά: 

1. Γηάιπκα QG (Σν δηάιπκα απηφ παξέρεηαη έηνηκν). 

2. Γηάιπκα PE (Σν δηάιπκα απηφ παξέρεηαη ζπκππθλσκέλν θαη αξαηψλεηαη κε 

πξνζζήθε αηζαλφιεο 95 %, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηαηξίαο). 

3. Γηάιπκα EB (Σν δηάιπκα απηφ παξέρεηαη έηνηκν αιιά ελαιιαθηηθά κπνξεί θαη λα 

παξαζθεπαζηεί ζην εξγαζηήξην θαζψο πξφθεηηαη γηα δηάιπκα Tris 10 mM, pH 8,5). 
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4. Δηδηθέο ζηήιεο κε θίιηξν γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ηκήκαηνο DNA πνπ καο 

ελδηαθέξεη.    

Πνξεία:  

 Σν DNA αλαιχεηαη ζε πήθησκα αγαξφδεο θαη φηαλ ε δψλε πνπ καο ελδηαθέξεη έρεη 

δηαρσξηζηεί πιήξσο, θφβεηαη κε λπζηέξη θαη κεηαθέξεηαη ζε πξνδπγηζκέλν ζσιήλα 

ηχπνπ eppendorf. Βάξνο 100 mg αληηζηνηρεί ζε φγθν 100 κl 

 ην ζσιήλα πξνζζέηνπκε 300 ι δηαιχκαηνο G αλά 100 mg πεθηψκαηνο. Γηα 

πήθησκα 2 % ρξεζηκνπνηνχκε δηπιάζην φγθν δηαιχκαηνο QG  

 Δπσάδνπκε γηα 10 min ζηνπο 50 C αλαδεχνληαο κε ηε βνήζεηα vortex αλά 2-3 min 

 Μεηά ηελ επψαζε ειέγρνπκε ην ρξψκα ηνπ δηαιχκαηφο καο. Αλ ην ρξψκα είλαη 

πνξηνθαιί ή βηνιέ πξνζζέηνπκε 10 κl νμηθφ λάηξην 3Μ, pH 5 θαη αλαδεχνπκε κέρξη ην 

ρξψκα λα γίλεη θίηξηλν 

 Πξνζζέηνπκε ίζν φγθν ηζνπξνπαλφιεο. Ζ πξνζζήθε ηζνπξνπαλφιεο απμάλεη ην 

εχξνο ηνπ κεγέζνπο ησλ ηκεκάησλ DNA πνπ ζα ζπγθξαηεζνχλ απφ ηε ζηήιε  

 Δθαξκφδνπκε ηε ζηήιε ζην ζσιελάθη ησλ 2 ml, πξνζζέηνπκε ην δηάιπκά καο θαη 

θπγνθεληξνχκε ζηα 14000 ρ g για 1 min 

 Απνξξίπηνπκε ην πγξφ πνπ πέξαζε απφ ηε ζηήιε θαη εθαξκφδνπκε μαλά ηε ζηήιε 

ζην ζσιελάθη 

 Πξνζζέηνπκε 500 κl δηαιχκαηνο QG ζηε ζηήιε θαη θπγνθεληξνχκε ζηα 14000 ρ g 

γηα 1min 

 Απνξξίπηνπκε ην πγξφ πνπ πέξαζε απφ ηε ζηήιε θαη εθαξκφδνπκε μαλά ηε ζηήιε 

ζην ζσιελάθη 

 Πξνζζέηνπκε 750 κl δηαιχκαηνο PE ζηε ζηήιε θαη αθνχ αθήζνπκε λα πεξάζνπλ 

2-3 min θπγνθεληξνχκε ζηα 14000 ρ g γηα 1 min  

 Απνξξίπηνπκε ην πγξφ πνπ πέξαζε απφ ηε ζηήιε θαη εθαξκφδνπκε μαλά ηε ζηήιε 

ζην ζσιελάθη 

 Φπγνθεληξνχκε ζηα 14000 ρ g γηα 1min πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί ε αηζαλφιε 

ηνπ δηαιχκαηνο PE  

 Δθαξκφδνπκε ηε ζηήιε ζε θαζαξφ ζσιελάθη ηχπνπ eppendorf θαη πξνζζέηνπκε 

30 κl δηαιχκαηνο EB ζην θέληξν ηνπ θίιηξνπ ηεο ζηήιεο θαη αθήλνπκε λα δηαπνηηζηεί 

ην θίιηξν γηα 1 min   

 Φπγνθεληξνχκε ζηα 14000 ρ g γηα 1 min  
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 Σν έθινπζκα (DNA) ζπιιέγεηαη θαη θπιάζζεηαη ζηνπο –20 C. 

 

2. 9. Αληηδξάζεηο ζύλδεζεο κνξίσλ (ligase reaction) 

 

Ζ ζχλδεζε ελφο ηκήκαηνο DNA κε έλα γξακκνπνηεκέλν πιαζκηδηαθφ θνξέα 

πεξηιακβάλεη ην ζρεκαηηζκφ θσζθνδηεζηεξηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ θσζθνξηθψλ 

νκάδσλ ζηα 5  άθξα θαη ησλ πδξνμπινκάδσλ ζηα 3  άθξα ησλ κνξίσλ DNA. Ο 

ζρεκαηηζκφο ησλ θσζθνδηεζηεξηθψλ δεζκψλ θαηαιχεηαη in vitro απφ ηελ Σ4 DNA ιηγάζε. 

Σν έλδπκν απηφ θαηαιχεη ηε ζχλδεζε κνξίσλ DNA κε ζπκπιεξσκαηηθά άθξα ή θαη κε 

ηπθιά άθξα (blunt ends). 

Τιηθά: 

1. Γηάιπκα ζχλδεζεο (10Υ): 300 mM Tris-HCl (pH  7,8),100 mM MgCl2 θαη 100 mM 

DTT 

2. 10 mM ATP 

Πνξεία: 

 Πέςε 5 – 10 κg πιαζκηδηαθνχ θνξέα κε θαηάιιειεο ελδνλνπθιεάζεο πεξηνξηζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα γξακκνπνηεζεί  

 Όηαλ γίλεηαη πέςε κε έλα κφλν έλδπκν πεξηνξηζκνχ απνθσζθνξπιηψλνπκε ηα άθξα 

ηνπ πιαζκηδηαθνχ θνξέα κε ηε ρξήζε αιθαιηθήο θσζθαηάζεο (CIAP) γηα λα κελ 

κπνξεί λα επαλαζπλδεζεί θαη θαη΄ επέθηαζε λα θπθινπνηεζεί.  

 Απνκνλψλνπκε ην γξακκνπνηεκέλν πιαζκηδηαθφ θνξέα απφ πήθησκα αγαξφδεο 

 ε 50 - 100 ng απφ ην γξακκνπνηεκέλν πιαζκηδηαθφ DNA πξνζζέηνπκε ην DNA πνπ 

ζέινπκε λα ελζέζνπκε ζε ηξηπιάζηα κνξηαθή (φρη απαξαίηεηα πνζνηηθή) 

ζπγθέληξσζε. Δπσάδνπκε ζηνπο 500C γηα 5 min 

 Βάδνπκε ην δείγκα ζε πάγν θαη πξνζζέηνπκε : 

1 κl δηαιχκαηνο 10Υ 

0,5 – 1 units Σ4 DNA ιηγάζε 

1 κl ΑTP 10 mM 

dH2O κέρξη ηειηθφ φγθν 10 κl 
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 Αθνινπζεί επψαζε ηνπ κίγκαηνο ζηνπο 160C γηα 16 ψξεο. 

 Μεηά ηελ επψαζε θαη πξηλ ην κεηαζρεκαηηζκφ γίλεηαη απελεξγνπνίεζε ηεο 

αληίδξαζεο κε ζέξκαλζή ζηνπο 60 C γηα 10 min 

ΔΗΚΟΝΑ 25: Αληίδξαζε ζύλδεζεο κνξίσλ. 

 

2. 10. Δπηκόιπλζε θπηηάξσλ ζειαζηηθώλ (transfection). 
 

Οη επηκνιχλζεηο ησλ θπηηάξσλ έγηλαλ κε ηε ρξήζε ζεηηθά θνξηηζκέλσλ πνιπκεξψλ 

(jetPEI transfection reagent), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηαηξείαο. Σν αληηδξαζηήξην 

jetPEI είλαη έλα θαηηνληθφ πνιπκεξέο, επδηάιπην ζην λεξφ θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ελψλεηαη κε ην αξλεηηθά θνξηηζκέλν DNA θαη λα ζρεκαηίδεη ζηαζεξά ζχκπινθα. Σα 

ζχκπινθα αιιειεπηδξνχλ άκεζα κε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, κε απνηέιεζκα λα 

επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπ DNA ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ. Παξέρεη πςειά πνζνζηά 

γνληδηαθήο κεηαθνξάο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνηθηιία θπηηάξσλ ζειαζηηθψλ. 

 

 

Πνξεία: 

Γηα ηελ επηκφιπλζε ησλ θπηηάξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην παξαθάησ πξσηφθνιιν (12-well 

culture dish): 

 ζε ζσιελάθη eppendorf αλακηγλχνπκε 100κl NaCl (150mM) θαη 

2κg DNA 

 ζε δεχηεξν ζσιελάθη eppendorf αλακηγλχνπκε100κl NaCl 

(150mM) θαη 4κl αληηδξαζηεξίνπ jetPEI. 

   αλαθαηεχνπκε ζρνιαζηηθά (vortex,10sec) 

 αλακηγλχνπκε ηα πεξηερφκελα ησλ  eppendorfs ηνπ πξψηνπ θαη 

δεπηέξνπ βήκαηνο. 

 αλαθαηεχνπκε ζρνιαζηηθά (vortex,10 sec) 
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 επσάδνπκε γηα 15-30 min ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

 πξνζζέηνπκε ην δείγκα ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηηάξσλ 

 επσάδνπκε γηα 24-48h ζηνπο 37νC  

 ειέγρνπκε ηελ έθθξαζε ησλ επηκνιπζκέλσλ θπηηάξσλ. 

 

 

2. 11. Ζιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ ζε απνδηαηαθηηθό πήθησκα πνιπαθξπιακίδεο (SDS-

PAGE) 

 

Τιηθά: 

 

 

Πνξεία: 

Α) ΛΤΖ ΣΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ 

 

1. 48h κεηά ηελ επηκφιπλζε αθαηξνχκε ην ζξεπηηθφ πιηθφ θαη μεπιέλνπκε ηα θχηηαξα κε 

PBS. 

2. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ιχζε ησλ θπηηάξσλ κε ηε ρξήζε δηαιχκαηνο ιχζεο triple 

detergent θαη πξνζζήθε PMSF (αλαζηνιέαο πξσηεαζψλ). 

3. Φπγνθεληξνχκε γηα 15 min/4oC/12.000 rpm. 

4. Πξνζζέηνπκε ρξσζηηθή θαη κεξθαπηναηζαλφιε ζην ππεξθείκελν (θπηηαξηθφ 

εθρχιηζκα). 

5. Αθνινπζεί βξαζκφο γηα 3min θαη ηα δείγκαηα είλαη πιένλ έηνηκα λα θνξησζνχλ. 

 

    ΠΖΚΣΩΜΑ ΠΟΛΤΑΚΡΤΛΑΜΗΓΖ (12%): 

      Γηα 30 ml ρξεζηκνπνηνχκε: 

 9.9 ml H2O 

 12 ml acrylamide mix 29:1 

 7.5 ml Tris 1.5M, pH 8.8 

 0.3 ml SDS 10% 

 0.3 ml ammonium persulfate 

 0.012 ml TEMED 

 

ΠΖΚΣΩΜΑ ΔΠΗΣΗΒΑΞΖ (5%): 

     Γηα 30 ml ρξεζηκνπνηνχκε: 

 3.4 ml H2O 

 0.83 ml acrylamide mix 29:1 

 0.63 ml Tris 1.5M, pH 6.5 

 0.1 ml SDS 10% 

 0.1 ml ammonium persulfate 

 0.05ml TEMED 
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6. Όηαλ πξφθεηηαη λα ιχζνπκε θχηηαξα πνπ έρνπλ επηκνιπλζεί κε  δηζηζηξνληθά 

ζπζηήκαηα αλαθνξάο πνπ εθθξάδνπλ ηηο πξσηείλεο LUC θαη CAT ρξεζηκνπνηoχκε 

ελα εηδηθφ δηάιπκα (promega) ζην νπνίν επσάδνπκε ηα θχηηαξα γηα 20min. Έπεηηα ηα 

ζπιιέγνπκε ηα θπγνθεληξνχκε γηα 2min/4oC/6000 rpm  θαη θξαηάκε ην ππεξθείκελν 

ζηνπο -80 oC.      

 
 
 
Β) ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΖΚΣΩΜΑΣΟ ΠΟΛΤΑΚΡΤΛΑΜΗΓΖ 

 

1. Παξαζθεπάζηεθαλ πεθηψκαηα δηαρσξηζκνχ 12%, 10% θαη 8% αλάινγα κε ην κνξηαθφ 

βάξνο ησλ πξνο αλάιπζε πξσηετλψλ. 

2. Πάλσ απφ ην πήθησκα δηαρσξηζκνχ, ηνπνζεηείηαη έλα δεχηεξν πήθησκα πνπ νλνκάδεηαη 

πήθησκα επηζηίβαμεο 5%. 

3. Σα θπηηαξηθά εθρπιίζκαηα θνξηψλνληαη ζην πήθησκα επηζηίβαμεο κεηά ηελ πήμε ηνπ. 

4. Χο ξπζκηζηηθφ δηάιπκα, ρξεζηκνπνηείηαη Tris-glycine 1X. 

5. Ρπζκίδνπκε ηελ ηάζε ηνπ ξεχκαηνο ζηα 120V θαη ηξέρνπκε γηα 6-7h. 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 Ζ ειεθηξνθφξεζε ζην πήθησκα πνιπαθξπιακίδεο εμαζθαιίδεη ην δηαρσξηζκφ ησλ 

πξσηετλψλ. 

 Ο πνιπκεξηζκφο ηνπ πεθηψκαηνο μεθηλά φηαλ πξνζηίζεηαη ην ππεξζεηηθφ ακκψλην θαη ην 

TEMED. 

 Σν απνξξππαληηθφ SDS ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλαγσγηθφ παξάγνληα 

(κεξθαπηναηζαλφιε) πνπ δηαζπά ηνπο δηζνπιθηδηθνχο δεζκνχο ησλ πξσηετλψλ  θαη ηε 

ζέξκαλζε, ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ απνδηάηαμε ηνπο. 

 Οη απνδηαηαγκέλεο πξσηεΐλεο θνξηίδνληαη αξλεηηθά κε SDS. Σν πνζφ ηνπ SDS πνπ 

πξνζδέλεηαη ζηηο πξσηείλεο είλαη αλάινγν ηνπ κνξηαθνχ βάξνπο ηνπ πνιππεπηηδίνπ θαη 

αλεμάξηεην απφ ηελ αιιεινπρία ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη πξσηεΐλεο ζην πήθησκα 

θηλνχληαη αλάινγα κε ην κνξηαθφ βάξνο ηνπο. 

 TEMED (Ν,Ν,Ν,Ν-ηεηξακέζπιν-αίζπιν-δηακίλε): επηηαρχλεη ηνλ πνιπκεξηζκφ 

αθξπιακίδεο θαη bis-αθξπιακίδεο θαηαιχνληαο ην ζρεκαηηζκφ ειχζεξσλ ξηδψλ απφ ην 

ππεξζεηηθφ ακκψλην. 

 Τπεξζεηηθφ ακκψλην: πξνζθέξεη ηηο ειεχζεξεο ξίδεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αληίδξαζε 

πνιπκεξηζκνχ ηεο αθξπιακίδεο θαη ηεο bis-αθξπιακίδεο. 
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2. 12. Μεηαθνξά πξσηεηλώλ ζε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο 

(ΜΔΘΟΓΟ TRANSFER) 

 

1. Ζ κέζνδνο απαηηεί ραξηηά Whattman θαη κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο, ψζηε λα 

θαηαζθεπάζνπκε ην ζάληνπηηο κεηαθνξάο ησλ πξσηετλψλ απφ ην πήθησκα ζηε κεκβξάλε. 

2. Γηαβξέρνπκε ηα ραξηηά Whattman, ηε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο θαη ην πήθησκα ζην 

ξπζκηζηηθφ δηάιπκα κεηαθνξάο. 

3. Σνπνζεηνχκε δηαδνρηθά δχν ραξηηά Whattman, ην πήθησκα, ηε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο 

θαη άιια δχν ραξηηά Whattman. 

4. Σν ζάληνπηηο ηνπνζεηείηαη ζηελ εηδηθή ζπζθεπή κεηαθνξάο κε πξνζνρή ψζηε ε 

ληηξνθπηηαξίλε λα είλαη ηνπνζεηεκέλε πξνο ηελ άλνδν, γηαηί νη πξσηεΐλεο είλαη αξλεηηθά 

θνξηηζκέλεο. 

5. Ρπζκίδνπκε ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ζηα 300mA θαη αθήλνπκε ηε ζπζθεπή λα ηξέρεη γηα 

3-4h. 

 

          Παξαηεξήζεηο: 

 Μεηά ηε κέζνδν transfer, αθνινπζεί ρξψζε ησλ πξσηετλψλ κε ηε ρξσζηηθή Ponceau S 

ψζηε λα επηβεβαησζεί ε κεηαθνξά ησλ πξσηετλψλ θαη λα ζεκεησζνχλ νη ζέζεηο ηνπ δείθηε 

κνξηαθνχ βάξνπο. 

 Ζ ρξψζε ησλ πξσηετλψλ κε ηε ρξσζηηθή Ponceau S είλαη εθήκεξε θαη απνκαθξχλεηαη 

κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο πιχζεηο κε απηνληζκέλν λεξφ.  

 

2. 13. Σερληθή αλνζνζηύπσζεο ηύπνπ WESTERN 

 

2.13.1. Κνξεζκόο ησλ κε εηδηθώλ ζέζεσλ αλαγλώξηζεο ηνπ αληηζώκαηνο: 

1. Καηαζθεπάδνπκε δηάιπκα θνξεζκνχ ην νπνίν απνηειείηαη απφ 5% κίγκα πξσηετλψλ 

γάιαθηνο θαη 0,02% Tween-20 ζε PBS 1X (blocking solution).  

2. Δπσάδνπκε ηε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο κε 10ml δηαιχκαηνο θνξεζκνχ γηα 1h, ππφ 

ζπλερή αλαθίλεζε. 

 

2.13.2. Γέζκεπζε 1νπ αληηζώκαηνο: 
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1. Υξεζηκνπνηείηαη κνλνθισληθφ ή πνιπθισληθφ αληίζσκα έλαληη ηεο επηζπκεηήο πξσηείλεο 

(NS3 ή NS5A). 

2. Δπσάδνπκε ηε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο κε ην αληίζσκα γηα 16-18h, ζηνπο 4νC, ππφ 

ζπλερή αλάδεπζε. Σν αληίζσκα αλαγλσξίδεη θαη δεζκεχεηαη κε ηνπο επηηφπνπο ηνπ. Σν 

αληίζσκα αλαδηαιχεηαη ζε δηάιπκα πνπ απνηειείηαη απφ 1% γάια θαη 0.02% Tween-20 ζε 

PBS 1X. 

3. Σν κε δεζκεπκέλν αληίζσκα απνκαθξχλεηαη κε ηε ρξήζε δηαιχκαηνο έθπιπζεο (1% 

γάια, 0,02% Tween-20 ζε PBS 1X). Οη εθπιχζεηο δηαξθνχλ 5 min θαη επαλαιακβάλνληαη 

ηξεηο θνξέο. 

 

 2.13.3. Πξνζζήθε 2νπ αληηζώκαηνο: 

1. Παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα αληηζσκάησλ έλαληη ησλ IgG πνληηθνχ ή θνπλειηνχ, αλάινγα 

κε ην είδνο αληηζψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην πξψην ζηάδην. Σα αληηζψκαηα απηνχ ηνπ 

ζηαδίνπ έρνπλ ζπδεπρζεί κε ππεξνμεηδάζε (Horse Radish Peroxidase) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε αξαίσζε 1:1000 (Chemicon). 

2. Δπσάδνπκε ηε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο ζην δηάιπκα ηνπ 2νπ αληηζψκαηνο γηα 1h, ππφ 

αλάδεπζε. 

3. Σν κε δεζκεπκέλν αληίζσκα απνκαθξχλεηαη κε ηε ρξήζε δηαιχκαηνο έθπιπζεο (1% 

γάια, 0,02% Tween-20 ζε PBS 1X). Οη εθπιχζεηο δηαξθνχλ 5 min θαη επαλαιακβάλνληαη 

ηξεηο θνξέο. 

 

 

2.13. 4. Αλίρλεπζε ηνπ ζήκαηνο: 

1. Δπσάδνπκε ηε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο ζην εηδηθφ δηάιπκα ChemiLucent (working 

solution) ηεο Chemicon, γηα 3min ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

2. Σνπνζεηνχκε ην θηικ αθξηβψο πάλσ απφ ηε κεκβξάλε ληηξνθπηηαξίλεο θαη ην αθήλνπκε 

γηα 20-30 sec, ψζηε λα απνηππσζεί ην ζήκα. Πξνζαξκφδνπκε ην ρξφλν εθπνκπήο αλάινγα 

κε ην ζήκα πνπ παίξλνπκε κεηά ηελ πξψηε έθζεζε. Ζ δηαδηθαζία εκθάληζεο ηνπ θηικ γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά ζε ζθνηεηλφ ζάιακν. 
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    ΔΗΚΟΝΑ 26: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αλνζνζηύπσζεο θαηά Western 

               

 

2.14. Πξνζδηνξηζκόο LUC  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ελδχκνπ ηεο firefly ινπζηθεξάζεο (LUC) ζηεξίδεηαη ζηελ 

αληίδξαζε νμείδσζεο ηνπ ππνζηξψκαηφο ηεο (ινπζηθεξίλε) παξνπζία ελέξγεηαο ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή ελφο θσηνλίνπ.  

 

 

 

 

Σα θσηφληα απηά κεηξνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν φξγαλν (κεηξεηή θσηαχγεηαο). Γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο LUC πξσηεΐλεο ρξεζηκνπνηνχληαη 20 κl  απφ θαζέλα απφ ηα 

παξαπάλσ θπηηαξηθά εθρπιίζκαηα θαη ε πνζφηεηα απηή αλακηγλχεηαη κε 100 κl απφ ην 

εκπνξηθά δηαζέζηκν αληηδξαζηήξην πνπ πεξηέρεη ινπζηθεξίλε θαη ελέξγεηα (Luciferase 

assay reagent (Promega)) θαη ακέζσο κεηξάηαη ε πνζφηεηα ηεο θσηαχγεηαο.  

 

2. 15. Πξνζδηνξηζκόο CAT 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ηεο αθεηπινηξαλζθεξάζεο ηεο ρισξακθαηληθφιεο (CAT) 

γίλεηαη κε ηελ αλνζνελδπκηθή κέζνδν ELISA. Υξεζηκνπνηνχκε εκπνξηθά δηαζέζηκε 

κηθξνπιάθα (Roche) ηεο νπνίαο ηα πεγάδηα (wells) είλαη ήδε ζηξσκέλα κε αληίζσκα έλαληη 

κηαο πεξηνρήο ηεο CAT πξσηεΐλεο. Ζ κε εηδηθή θάιπςε ησλ ζέζεσλ αλαγλψξηζεο, ψζηε λα 

πξνζδεζεί ε εηδηθά ε CAT πξσηεΐλε πνπ ππάξρεη ζηα δείγκαηά καο, γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε 

Luciferin Oxyluciferin + Φως
Firefly LUC

ATP, Mg2+
Luciferin Oxyluciferin + Φως

Firefly LUC

ATP, Mg2+
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ηελ επψαζε ησλ δεηγκάησλ καο κε ην πξψην αληίζσκα. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

δεχηεξν αληη-CAT αληίζσκα γηα άιιε πεξηνρή ηεο πξσηεΐλεο ην νπνίν θέξεη πξνζδεδεκέλε 

δηγνμηγελίλε. Αθνινπζεί πξνζζήθε αληηζψκαηνο έλαληη ηεο δηγνμηγελίλεο ην νπνίν θέξεη 

πξνζδεδεκέλε ππεξνμεηδάζε. Με πξνζζήθε ηνπ ππνζηξψκαηνο ηεο ππεξνμεηδάζεο 

έρνπκε ηελ παξαγσγή ελφο έγρξσκνπ πξντφληνο ηνπ νπνίνπ κεηξάηαη ε απνξξφθεζε ζηα 

405 nm κε θχκα αλαθνξάο ζηα 490 nm. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο CAT πξσηεΐλεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη 20 κl δείγκαηνο ζε ηειηθφ φγθν πεγαδηνχ 200 κl ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

 

 

 

2. 16. Δπαγσγή ηεο έθθξαζεο ησλ ρηκαηξηθώλ κνξθώλ ηεο NS5A πξσηεΐλεο ζηo 

E.coli κε IPTG.  

 

 Δκβνιηαζκφο 5-20 ml ζξεπηηθνχ πιηθνχ LB κε 200-800 κl πξφζθαηεο θαιιηέξγεηαο 

βαθηεξίσλ E.coli (XL-1 Blue ή BL21), πνπ θέξνπλ ηα πιαζκίδηα pHPI 913 (GST-NS5A.1), 

pHPI 692 (MBP-NS5A.3C) ή pHPI 662 (MBP-NS5A.1). Αλάπηπμε ππφ ζπλερή αλάδεπζε 

κέρξη ηε ινγαξηζκηθή θάζε, OD600nm = 0.5 

 Πξνζζήθε ηνπ επαγσγέα ηνπ ππνθηλεηή Ptac ηζνπξνππι-β-D-

ζεηνγαιαθηνππξαλνζίδην (IPTG). Γηα θάζε πξσηεΐλε πξαγκαηνπνηείηαη πηινηηθφ πείξακα 

γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ έθθξαζεο ησλ αληηγφλσλ. ην πηινηηθφ πείξακα ηα 

βαθηήξηα επσάζηεθαλ κε 0,3 mM, 0,5 mM ή 1 mM IPTG απφ 2h κέρξη 4h, ζηνπο 300C θαη 

370C ππφ αλάδεπζε. Μέγηζηε έθθξαζε ησλ αληηγφλσλ παξαηεξήζεθε κε πξνζζήθε 0.3 

mM IPTG γηα 3h ζηνπο 370C, ζε βαθηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζηε ινγαξηζκηθή θάζε. 

 πιινγή ησλ βαθηεξίσλ κε θπγνθέληξεζε ζηηο 12.000 rpm (eppendorf centrifuge 

5417C) ζηνπο 40C θαη δηαιπηνπνίεζε ζε 2 x SDS δηάιπκα δηαιπηνπνίεζεο ησλ 

πξσηετλψλ (4% SDS, 0.2% κπιε ηεο βξσκνθαηλφιεο, 100 mM Tris HCl pH 8, 20% 

γιπθεξφιε) . 

 Γηαρσξηζκφο ησλ πξσηεΐλψλ ζε 10% απνδηαηαθηηθφ πήθησκα αθξπιακίδεο. 

 Σαπηνπνίεζε ησλ πξσηετλψλ κε αλνζνζηχπσζε ηχπνπ Western κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

αληηζσκάησλ έλαληη ηεο γινπηαζεηνηξαλζθεξάζεο (αληί-GST αληίζσκα) ή ηεο 

καιηνδνδεζκεπηηθήο πξσηεΐλεο (αληί-MBP αληίζσκα) (New England Biolabs) 
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2.17. Απνκόλσζε ηεο MBP-NS5A.1 πξσηεΐλεο κε ρξσκαηνγξαθία ζπγγελείαο. 

 

   Πξνεγνπκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πηινηηθά πεηξάκαηα γηα αλεχξεζε ησλ βέιηηζησλ 

ζπλζεθψλ ζεξκνθξαζίαο, ζπγθέληξσζεο IPTG θαη ρξφλνπ επαγσγήο ηεο έθθξαζεο απφ 

ηνλ Ptac ππνθηλεηή ψζηε λα επηηεπρζνχλ βέιηηζηα επίπεδα παξαγσγήο ησλ πβξηδηθψλ 

πξσηετλψλ. Βξέζεθε φηη θαιχηεξα επίπεδα έθθξαζεο επηηπγράλνληαη κε επαγσγή γηα 3h, 

ζηνπο 370C κε 0.3 mM IPTG. 

 1lt ζξεπηηθνχ πιηθνχ LB εκβνιηάδεηαη κε 50 ml πξφζθαηεο θαιιηέξγεηαο βαθηεξίσλ, 

πνπ θέξεη ην πιαζκίδην pHPI 662, 692 (MBP-NS5A). 

 Ζ θαιιηέξγεηα αλαπηχζζεηαη ζηνπο 370C ππφ αλάδεπζε κέρξη ηε ινγαξηζκηθή θάζε 

(OD600nm = 0.5). 

 Αθνινχζσο πξνζηίζνληαη 0.3 mM IPTG θαη αθνινπζεί επψαζε γηα 3h ζηνπο 370C ππφ 

αλάδεπζε. 

 Σα θχηηαξα ζπιιέγνληαη κε θπγνθέληξεζε ζηηο 5000 rpm (Sorvall RC-5B refrigerated 

superspeed centrifuge) γηα 15 min ζηνπο 40C.  

 Σν βαθηεξηαθφ ίδεκα επαλαδηαιχεηαη ζε 4x30 ml δηαιχκαηνο πξφζδεζεο (20 mM Tris-

HCl pH 8, 0,2 M NaCl, 10 mM β-κεξθαπηναηζαλφιε, 1 mM EDTA) ζηνπο 40C. 

 Σα θχηηαξα δηαζπψληαη κε ηε ρξήζε ππεξήρσλ. Σν θάζε δείγκα ππνβάιιεηαη ζε 8 

θχθινπο (ππεξήρεζε γηα 2 min – επψαζε ζηνπο 40C γηα 30 sec).  

 Tα δείγκαηα θπγνθεληξνχληαη ζηηο 3000 rpm (Beckman GPR centrifuge) γηα 20 min 

ζηνπο 40C.  

 Σν ππεξθείκελν ζπιιέγεηαη θαη θπιάζζεηαη πξνζσξηλά ζηνπο 40C. 

 Ζ ζηήιε απφ ξεηίλε ακπιφδεο (πεξίπνπ 5 ml ζθαηξίδηα ξεηίλεο) μεπιέλεηαη 5-6 θνξέο 

κε 30 ml δηαιχκαηνο πξφζδεζεο ην νπνίν αθήλεηαη λα εθινπζηεί κε αξγή ξνή. 

 Σν ππεξθείκελν ησλ βαθηεξίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ιχζε θνξηψλεηαη ζηελ ζηήιε θαη 

αθήλεηαη λα εθινπζηεί κε αξγή ξνή. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή νη MBP ρηκαηξηθέο πξσηεΐλεο 

πξνζδέλνληαη ζηελ ακπιφδε. 

 Οη κε εηδηθά δεζκεπκέλεο πξσηείλεο απνκαθξχλνληαη κε μέπιπκα ηεο θνιψλαο κε 

5x30 ml δηαιχκαηνο πξφζδεζεο. 

 Ζ έθινπζε ηεο MBP-NS5A.1 ρηκαηξηθήο πξσηεΐλεο γίλεηαη κε πξνζζήθε ζηε ζηήιε 25 

ml δηαιχκαηνο έθινπζεο (ην δηάιπκα έθινπζεο έρεη σο βάζε ην δηάιπκα πξφζδεζεο θαη 
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πεξηέρεη επηπιένλ 10 mM καιηφδε θαη 100 κg/ml αλαζηνιέα πξσηεαζψλ PMSF). 

πιιέγνληαη θιάζκαηα ηνπ 1 ml. 

Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πξσηετλψλ γίλεηαη κε αληίδξαζε Bradford, βάζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηεο εηαηξίαο (Biorad).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 . ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 
       3.1. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΑΤΝΓΤΑΜΔΝΧΝ ΠΛΑΜΗΓΗΧΝ. 
 
 
 3.1.1  Καηαζθεπή ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ πιαζκηδίνπ pHPI 1823.  

 
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαζκηδίνπ πεξηιακβάλεη ηελ θισλνπνίεζε  ηνπ 

IRES GBV-B καδί κε ην γνλίδην ηεο ινπζηθεξάζεο ζηνλ θνξέα pUC19.  

Ζ θισλνπνηήζε έγηλε κε ηελ απνκφλσζε ηνπ παξαπάλσ ελζέκαηνο απν ην 

πιαζκίδην DCV-2 κε ηε βνήζεηα ηεο  πεξηνξηζηηθήο ελδνλνπθιεάζεο XbaI. Αθνινπζεί 

πέςε ηνπ πιαζκηδηαθνχ DNA pUC19 κε ηελ ελδνλνπθιεάζε πεξηνξηζκνχ XbaI ψζηε 

λα απνθηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά άθξα θαη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα άθξα ηνπ 

ελζέκαηνο.  ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη θαη απνθσζθνξπιίσζε ησλ άθξσλ ηνπ πιαζκηδίνπ 

(αληίδξαζε CIAP) ψζηε λα απνηξαπεί ε επαλαζχλδεζε ησλ άθξσλ  ηνπ θαηά ηελ 

αληίδξαζε ζχλδεζεο (ligation). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ελζέκαηνο θαη ηνπ 

θνξέα θισλνπνίεζεο κε ειεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα αγαξφδεο εηζη ψζηε λα 

αθνινπζήζεη ε αληίδξαζε ζχλδεζεο. Μεηά ηελ αληίδξαζε ζχλδεζεο αθνινπζεί 

κεηαζρεκαηηζκφο δεθηηθψλ θπηηάξσλ θαη επίζηξσζε ηνπο ζε ηξπβιία Petri, ηα νπνία 

πεξηέρνπλ ζηεξεφ ζξεπηηθφ πιηθφ LB agar θαη ην αληηβηνηηθφ ακπηθηιιίλε (60mg/ml). Ζ 

πξνζζήθε αληηβηνηηθνχ γίλεηαη γηα ηελ επηινγή θαη επηβίσζε ησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ 

βαθηεξηαθψλ θπηηάξσλ, θαζψο ην πιαζκίδην pUC19 πεξηέρεη γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο 

ζηελ ακπηθηιιίλε. ηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε θάπνηεο απνηθίεο θαη ηηο θαιιηεξγνχκε 

μερσξηζηά ζε 3 ml πγξνχ ζξεπηηθνχ πιηθνχ LB, ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί ακπηθηιιίλε.  

          Αθνινπζεί απνκφλσζε πιαζκηδηαθνχ DNA κηθξήο θιίκαθαο απφ θάζε 

θαιιηέξγεηα, ψζηε λα γίλεη έιεγρνο θαη επηινγή ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ηελ 

πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε XbaI .   

  

 3.1.2. Καηαζθεπή ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ πιαζκηδίνπ pHPI 1824. 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα  πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ηκήκαηνο 

DNA, πνπ θσδηθνπνηεί ηεv πξσηείλε CAT ζην θνξέα  pUC19 IRES- GBV-B- LUC (pHPI 

1823). 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη κεηαζρεκαηηζκφο βαθηεξηαθψλ δεθηηθψλ θπηηάξσλ κε ην 

θνξέα θισλνπνίεζεο pHPI 1107 θαη επίζηξσζε ηνπο ζε ηξπβιία Petri, ηα νπνία 
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πεξηέρνπλ ζηεξεφ ζξεπηηθφ πιηθφ LB agar θαη ην αληηβηνηηθφ ακπηθηιιίλε (60mg/ml). ηε 

ζπλέρεηα, επηιέγεηαη κηα απνηθία κεηαζρεκαηηζκέλσλ βαθηεξηαθψλ θπηηάξσλ θαη 

θαιιηεξγείηαη ζε πγξφ ζξεπηηθφ πιηθφ LB, ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί ην αληηβηνηηθφ 

ακπηθηιιίλε (60mg/ml). Ζ θαιιηέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο απνκφλσζε 

πιαζκηδηαθνχ DNA (maxiprep). 

Αθνινπζεί πέςε ηνπ pHPI 1107  κε ηηο ελδνλνπθιεάζεο πεξηνξηζκνχ ΒamHI θαη 

HindII γηα λα ειεπζεξσζεί ην έλζεκα πνπ πεξηέρεη ην γνλίδην CAT. ηε ζπλέρεηα ην έλζεκα 

ειέγρεηαη ζε  πήθησκα αγαξφδεο 1% θαη απνκνλψλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ έρεη ήδε 

αλαθεξζεί (Τιηθά θαη Μέζνδνη). Σα ειεχζεξα άθξα πνπ αθήλνπλ νη πεξηνξηζηηθέο 

ελδνλνπθιεάζεο ΒamHI θαη HindΗΗΗ  ζπκπιεξψλνληαη κε αληίδξαζε Klenow.  

Παξάιιεια έγηλε πέςε  ηνπ θνξέα pHPI 1823, κε ηελ πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε 

XhoI, γηα λα απνκνλσζεί ην έλζεκα IRES--LUC. Δπεηηα αθνινπζεί αληίδξαζε Klenow θαη 

απνθσζθνξπιίσζε ησλ άθξσλ ηνπ πιαζκηδίνπ (αληίδξαζε CIAP) ψζηε λα απνηξαπεί ε 

επαλαζχλδεζε ησλ άθξσλ  ηνπ θαηά ηελ αληίδξαζε ζχλδεζεο.  

  Αθνινπζεί απνκφλσζε ηνπ DNA θαη πάιη αλάιπζε ηνπ ελζέκαηνο θαη ηνπ θνξέα 

θισλνπνίεζεο κε ειεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα αγαξφδεο 1%. Αθνινπζεη αληίδξαζε 

ζχλδεζεο ηνπ πιακηδίνπ κε ην έλζεκα θαη κεηαζρεκαηηζκφο ζε δεθηηθά θχηηαξα θαη 

επίζηξσζε ηνπο ζε ηξπβιία Petri, ηα νπνία πεξηέρνπλ ζηεξεφ ζξεπηηθφ πιηθφ LB agar θαη 

ην αληηβηνηηθφ επηινγήο, ακπηθηιιίλε (60mg/ml).  

           ηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε θάπνηεο απνηθίεο θαη ηηο θαιιηεξγνχκε μερσξηζηά ζε 3 ml 

πγξνχ ζξεπηηθνχ πιηθνχ LB, ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί ακπηθηιιίλε. Οη πγξέο θαιιηέξγεηεο 

επσάδνληαη γηα 6-12 ψξεο ζηνπο 37oC. Αθνινπζεί απνκφλσζε πιαζκηδηαθνχ DNA κηθξήο 

θιίκαθαο απφ θάζε θαιιηέξγεηα, ψζηε λα γίλεη έιεγρνο θαη επηινγή ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο 

θαη πάιη ηηο  πεξηνξηζηηθέο  ελδνλνπθιεάζεο XbaI θαη KpnI/ ΝcoI (Εικόνα 27).  
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ΔΗΚΟΝΑ 27 : Φσηνγξαθία πεθηώκαηνο αγαξόδεο πνπ δείρλεη αλαιπηηθά ηνλ έιεγρν ηνπ θιώλνπ 

pHPI 1824 κε ηε βνήζεηα πεξηνξηζηηθώλ ελδνλνπθιεαζώλ. ηηο δύν  πξώηεο ζέζεηο βξίζθεηαη ν 

θιώλνο, ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζέζε ν ν πξόδξνκνο θιώλνο pHPI 1823 πνπ ρξεζηκνπνήζεθε σο 

αξλεηηθόο κάξηπξαο θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ν κάξηπξαο 1Κb. 

 

3.1.3. Καηαζθεπή ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ πιαζκηδίνπ pHPI 1825.  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πιαζκίδην θέξεη ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα αλαθνξάο CAT-IRES 

GBV-B-LUC ζηνλ θνξέα έθθξαζεο pA-EUA2 θάησ απν ηνλ ππνθηλεηή HCMV κε ζθνπφ ηελ 

έθθξαζε ησλ πξσηετλψλ ζε επθαξπσηηθά θχηηαξα. . 

     Γηα ην πιαζκίδην pA-EUA2 έγηλε κεηαζρεκαηηζκφο κε βαθηεξηαθά δεθηηθά 

θχηηαξα  θαη επίζηξσζε ηνπο ζε ηξπβιία Petri, ηα νπνία πεξηέρνπλ ζηεξεφ ζξεπηηθφ πιηθφ 

LB agar θαη ην αληηβηνηηθφ ακπηθηιιίλε (60mg/ml). ηε ζπλέρεηα, επηιέγεηαη κηα απνηθία 

κεηαζρεκαηηζκέλσλ βαθηεξηαθψλ θπηηάξσλ θαη θαιιηεξγείηαη γηα 12 ψξεο ζε 300ml πγξφ 

ζξεπηηθφ πιηθφ LB, ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί ην αληηβηνηηθφ ακπηθηιιίλε (60mg/ml). Ζ 

θαιιηέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο απνκφλσζε πιαζκηδηαθνχ DNA 

(maxiprep). Αθνινχζεζε πέςε ηνπ πιαζκηδηαθφ DNA pA-EUA2 πνπ απνκνλψζεθε κε 

Xba θαη απνθσζθνξπιίσζε ησλ άθξσλ ηνπ (αληίδξαζε CIAP) ψζηε λα απνηξαπεί ε 

επαλαζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ θαηά ηελ αληίδξαζε ζχλδεζεο. Παξάιιεια ζηνλ θνξέα  

pHPI 1824 εθαξκφδεηαη  πέςε κε  κε XbaI γηα λα απνκνλσζεί ην έλζεκα CAT-IRES GBV-B-

LUC. ηε ζπλέρεηα ην έλζεκα ειέγρεηαη ζε  πήθησκα αγαξφδεο 1%   θαη απνκνλψλεηαη  

κε ηελ δηαδηθαζία πνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί ( Τιηθά θαη Μέζνδνη). Έπεηηα, γίλεηαη θαη πάιη 

αλάιπζε ηνπ ελζέκαηνο θαη ηνπ θνξέα θισλνπνίεζεο κε ειεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα 

αγαξφδεο 1%. Αθνινπζεί αληίδξαζε ζχλδεζεο ηνπ πιακηδίνπ κε ην έλζεκα.  

pHPI1824 pHPI 1823 

2913b
p 
2686b
p 

3000b
p 

XbaI  KpnI/NcoI XbaI KpnI/NcoI 
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        Αθνινπζεί κεηαζρεκαηηζκφο δεθηηθψλ θπηηάξσλ θαη επίζηξσζε ηνπο ζε ηξπβιία 

Petri, ηα νπνία πεξηέρνπλ ζηεξεφ ζξεπηηθφ πιηθφ LB agar θαη ην αληηβηνηηθφ ακπηθηιιίλε 

(60mg/ml). Ζ πξνζζήθε αληηβηνηηθνχ γίλεηαη γηα ηελ επηινγή θαη επηβίσζε ησλ 

κεηαζρεκαηηζκέλσλ βαθηεξηαθψλ θπηηάξσλ, θαζψο ην πιαζκίδην pA-EUA2  πεξηέρεη 

γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ακπηθηιιίλε.  

      ηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε θάπνηεο απνηθίεο θαη ηηο θαιιηεξγνχκε μερσξηζηά ζε 3 ml 

πγξνχ ζξεπηηθνχ πιηθνχ LB.  Αθνινπζεί απνκφλσζε πιαζκηδηαθνχ DNA κηθξήο θιίκαθαο 

απφ θάζε θαιιηέξγεηα, ψζηε λα γίλεη έιεγρνο θαη επηινγή ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο  

πεξηνξηζηηθέο  ελδνλνπθιεάζεο XbaI, HindII, PstI. ηελ Δηθφλα 28 βιέπνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πέςεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο. 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 28 : Φσηνγξαθία πεθηώκαηνο αγαξόδεο πνπ δείρλεη αλαιπηηθά ηνλ έιεγρν ηνπ θιώλνπ 

pHPI 1825 κε ηε βνήζεηα πεξηνξηζηηθώλ ελδνλνπθιεαζώλ. ηηο ηξείο πξώηεο ζέζεηο βξίζθεηαη ν 

θιώλνο, ζηελ ηέηαξηε κάξηπξαο 1Κb ελώ ζηηο δύν ηειεπηαίεο βξίζθεηαη ν θνξέαο pA-EUA2. 

 

Σν πιαζκίδην pHPI 1825 πνπ θέξεη ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα αλαθνξάο CAT-IRES 

GBV-B-LUC ζηνλ θνξέα έθθξαζεο pA-EUA2 ρξεζηκνπνηήζεθε α) γηα ηελ επηκφιπλζε 

επθαξπσηηθψλ θπηηαξσλ κε ζθνπφ ηελ κέηξεζε ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ  IRES GBV-B θαη  β) 

γηα πεηξάκαηα ζπλεπηκνιχλζεσλ κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηεο IRES GBV-B εμαξηψκελεο 

 

XbaI HindIII PstI PstI 

3000bp 

 

pHPI 1825 
pA-EUA2 

άθνπν 

2913bp 

2263bp 

1371bp 
1235bp 

613bp 
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κεηάθξαζεο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο πξσηεΐλεο NS5A GBV-B . Σα πιαζκίδηα pHPI 1823 

θαη 1824 ρξεζηκνπνήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιαζκηδίνπ pHPI 1825.    

 

3.2. ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΠΟΛΤΠΡΧΣΔΗΝΖ NS3-NS5B ΣΟΝ ΜΖΥΑΝΗΜΟ 

ΣΖ IRES –ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΗΟΤ ΗΟΤ.  

 
 
3.2.1. Παξαγσγή αληηζώκαηνο έλαληη ηεο NS5A πξσηεΐλεο ηνπ ηνύ. 
 

  Γηα ηελ κειέηε θαη αλίρλεπζε ηεο ΝS5A HCV ρξεηάζηεθε ε παξαγσγή αληηζψκαηνο.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αξρηθά παξάρζεθε αληηγφλν, ην νπνίν εκβνιηάζηεθε ζε θνπλέιη. 

Αθνινχζεζε ρξνληθφ δηάζηεκα ζρεδφλ ηξηψλ γηα ηελ αλνζνπνίεζε ηνπ θνπλειηνχ θαη 

έπεηηα αθνινχζεζε αθαίκαμε φπνπ ζπιιέμακε ηνλ νξφ πνπ πεξηέρεη ην αληίζσκα. Σν 

παξαγφκελν αληίζσκα ειέγρζεθε ζε αλνζνζηχπσζε ηχπνπ Western φπνπ αληρλεχηεθε ε 

ΝS5A HCV.     

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αληηγφλνπ επηιέρζεθαλ πιαζκίδηα έθθξαζεο πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ παξαγσγή ρηκαηξηθψλ  πξσηετλψλ κε GST (γινπηαζεηνηξαλζθεξάζε) θαη MBP 

(καιηνδνδεζκεπηηθή πξσηεΐλε). 

Σα πιαζκίδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

     

Ζ παξαγσγή αληηγφλνπ έγηλε φπσο αλαθέξεηαη ζην ηκήκα ΤΛΗΚΑ θαη ΜΔΘΟΓΟΗ. ε 

θάζε εκβνιηαζκφ ησλ θνπλειηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε 300κg αληηγφλνπ πνπ ήηαλ 

ζπλδπαζκφο ησλ πξσηετλψλ πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηα παξαπάλσ  πιαζκίδηα.  

Γηα ηελ ζπιινγή ηνπ αληηζψκαηνο αθνινπζήζακε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξναλαθέξζεθε. 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο έθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο NS5A απφ ην παξαγφκελν αληίζσκα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν θπηηαξηθέο ζεηξέο WRL68 θαη BHK21 φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

επηκνιχλζεηο κε ην πιαζκίδην pHPI 1316 πνπ εθθξάδεη ηελ πξσηεΐλε NS5A HCV. Ζ 

πξσηεΐλε NS5A πνπ εθθξάζηεθε ζηηο παξαπάλσ θπηηαξηθέο ζεηξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

pHPI 642  pGEX-3X  Ακέραια NS5A ζυζευγμένη με ηην GST 

pHPI 641  pGEX-3X  NH2-ηελικό ημήμα ζυζευγμένο με ηη GST 

 pHPI 692  pMAL-c2  COOH-ηελικό ημήμα ζυζευγμένο με ηην MBP 

 pHPI 662  PMAL-c2  Σχεδόν ακέραια NS5A ζυζευγμένη με ηην MBP 

 pHPI 913  pGEX-3X  Σχεδόν ακέραια NS5A ζυζευγμένη με ηην GST 
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επηκφιπλζεο, αληρλεχζεθε κε ην παξαγφκελν αληίζσκα κέζσ  αλνζνζηχπσζεο ηχπνπ 

Western. (Εικόνα 29) .  

 

 
 
 

  
 
 

ΔΗΚΟΝΑ 29: Αλίρλεπζε ηεο πξσηείλεο NS5A HCV κε ην παξαγόκελν αληίζσκα, πνπ εθθξάζηεθε 

απν ην  pHPI 1316   ζηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο WRL68 θαη BHK21. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ αληηζώκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 1:500.  ηελ εηθόλα, κέζα ζε θόθηλν πεξίγξακκα αληρλέπεηαη ε πξσηεΐλε, ε 

νπνία είλαη απνύζα ζηνλ αξλεηηθό κάξηπξα. 

 

 

3.2.2. Έθθξαζε ηεο πνιππξσηεΐλεο NS3-NS5B ηνπ ηνύ HCV ζε θύηηαξα HepG2. 

 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεηξακαηηθήο κειέηεο είλαη ε έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο  

NS5A παξνπζία ησλ άιισλ κε δνκηθψλ πξσηετλψλ ηνπ ηνχ HCV έπεηηα απφ επηκφιπλζε 

ηνu θνξέα pHPI 1602 (εθθξάδεη ηηο  πξσηεΐλεο NS3-NS5B) ζε HepG2 θχηηαξα.  

  πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε επηκφιπλζε ησλ θπηηάξσλ κε ηo παξαπάλσ 

πιαζκίδηo, κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο, θαη κειέηε ηεο έθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο 

NS5A,  48 ψξεο κεηά ηελ επηκφιπλζε. Σα θπηηαξηθά εθρπιίζκαηα αλαιχζεθαλ ζε 

απνδηαηαθηηθφ πήθησκα πνιπαθξπιακίδεο (12%) θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

66 
Kda 

45 
Kda 36 
Kda 
29 

24 

20 

14 

pHPI 1316  MOCK    pHPI 1316  MOCK   
WRL68       WRL68   BHK21       BHK21 
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αλνζνζηχπσζε ηχπνπ Western, ρξεζηκνπνηψληαο πνιπθιψληθά αληηζψκαηα έλαληη ηεο 

πξσηεΐλεο NS5A.  

Δπηπιένλ, γηα επηβεβαίσζε ηεο παξνπζίαο ηεο πξσηεΐλεο έγηλε επηκφιπλζε θαη κε 

ηνλ θνξέα pHPI 1316 πνπ εθθξάδεη κφλν ηελ  NS5A. Παξαηεξψληαο ηελ Δηθφλα 30 

βιέπνπκε φηη ε πξσηεΐλε NS5A  εθθξάδεηαη ην ίδην θαη απφ ηνπο δχν θνξείο.  

 

.  

 

ΔIKONA 30: Έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο NS5A (56-58KDa) απν ηνπο πιαζκηδηαθνύο θνξείο 

pHPI 1602 θαη pHPI 1316 ζε HepG2 θύηηαξα. Ζ έθθξαζε ηεο πξσηείλεο έρεη γίλεη κε ηξείο 

δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επόκελα πεηξάκαηα ζηελ IRES –εμαξηώκελε 

κεηάθξαζε ηνπ ηνύ. 

 

Παξάιιεια κε ηελ έθθξαζε ηεο NS5A ειέγρνπκε θαη ηελ έθθξαζε ησλ άιισλ κε 

δνκηθψλ πξσηεΐλσλ απν ην πιαζκίδην pHPI 1602. Με ηελ κέζνδν αλνζνζηχπσζεο 

Western θαη ρξεζηκνπνηψληαο αληίζσκα έλαληη ηεο πξσηεΐλεο NS3 αληρλεχζακε ηελ 

πξσηεΐλε (Εικόνα 31). 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 31: Έθθξαζε ηεο NS3 απν ηνλ θνξέα θισλνπνηήζεο pHPI 1602  ζε HepG2 θύηηαξα. Ζ 

πξσηεΐλε  εθθξάζηεθε ζε δύν δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο (40 KDa).   

 

Όπσο βιέπνπκε ν θνξέαο pHPI 1602 εθθξάδεη ηελ πξσηεΐλε NS5A φπσο θαη ηελ 

NS3.  

 82.2 KDa 

64   KDa 
48.8 KDa 

NS5A HCV                 NS3-NS5B         MOCK 

   0.3μg    0.6μg     0.9μg    0.3μg     0.6μg    0.9 μg 

NS3           NS3          MOCK 

0.3κg                     0.6κg                       
 

37.1 KDa 

25.9 KDa 
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3.2.3. Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο πνιππξσηεΐλεο NS3-NS5B πάλσ ζηελ 

IRES-εμαξηώκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνύ. 

 

  ηφρνο ηνπ  πεηξάκαηνο είλαη λα δηεξεπλεζεί πσο ε κε δνκηθή πεξηνρή  ηνπ ηνχ 

HCV  επηδξά  ζην νκφινγν HCV IRES. 

  Έγηλαλ παξάιιειεο επηκνιχλζεηο ζε HepG2 θχηηαξα ηνπ πιαζκηδίνπ pHPI 1434, 

πνπ θέξεη ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα κειέηεο ηνπ CAT-IRES HCV-LUC, κε δηαθνξεηηθέο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ πιαζκηδίσλ  pHPI 1316 θαη pHPI 1602  πνπ εθθξάδνπλ ηελ πξσηεΐλε 

ΝS5A θαη ηελ πνιππξσηεΐλε NS3-NS5B).  H πξσηεΐλε CAT κεηαθξάδεηαη κε κεραληζκφ 

κεηάθξαζεο θαπέινπ, ελψ ε ινπζηθεξάζε εθθξάδεηαη κε IRES-εμαξηψκελε κεηάθξαζε. 

Δπίζεο γηα λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο αξλεηηθφο 

κάξηπξαο ην πιαζκίδην pAEUA-2 LACZ πνπ εθθξάδεη ηελ β-γαιαθηνζηδάζε. Έρεη 

πηζηνπνηεζεί φηη ε β-γαιαθηνζηδάζε δελ έρεη θακία δξάζε ζηελ IRES-εμαξηψκελε 

κεηάθξαζε.  

Έπεηηα απφ 48 ψξεο επηκφιπλζεο αθνινπζεί ιχζε ησλ θχηηαξσλ  κε ηνλ ηξφπν 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο κεζφδνπο θαη κεηξηέηαη ε πνζφηεηα ηεο LUC θαη CAT.  

  

.            

ΔΗΚΟΝΑ 32:  πλεπηκόιπλζε ζε HepG2 θύηηαξα ηνπ πιαζκηδίνπ pHPI 1434 κε ηνπο θνξείο  pHPI 

1316 θαη pHPI 1602  πνπ έθθξάδνπλ ηελ ΝS5A θαη ηηο κε δνκηθέο πξσηεΐλεο ηνπ ηνπ HCV αληίζηνηρα. 

Ο θνξέαο πνπ εθθξάδεη ηελ β-γαιαθηνζηδάζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο αξλεηηθόο κάξηπξαο. 

 

ηελ Δηθφλα 32 βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη παξαηεξνχκε φηη ε πνιππξσηεΐλε 

θαηαζηέιιεη ηελ IRES-εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνχ κε δνζνεμαξηψκελν ηξφπν φπσο 

αθξηβψο θαη ε NS5A HCV. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφ ε θαηαζηνιή λα νθείιεηαη ζηελ NS5A 

παξνπζία ησλ άιισλ κε δνκηθψλ πξσηεΐλσλ.  

NS5A HCV NS3-NS5B HCV LACZ  

0.3μg 

LACZ  

   0.3μg       0.6μg            0.9μg 0.3μg        0.6μg           0.9μg 0.6μg 

                                   

CAT-IRES HCV -LUC 

HepG2 cells IRES HCV

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LUC/CAT 
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3.3. Μειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ IRES HCV θαη GBV-B κέζσ επηκνιύλζεσλ 

ζε δηαθνξεηηθέο θπηηαξηθέο  ζεηξέο. 

 

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα θαηαλνήζνπκε αλ ην IRES GBV-B θαηαζηέιιεηαη απφ ηελ 

έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο GBV-B NS5A  ηνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν κε απηφ ηνπ IRES HCV. 

Πξψηα έπξεπε λα ειέγμνπκε αλ ηα δχν IRESes έρνπλ ηελ ίδηα ελεξγφηεηα.  

Γηα απηφ ην ιφγν πξαγκαηνπνηήζεθαλ κία ζεηξά απφ επηκνιχλζεηο ζε δηαθνξεηηθέο 

θπηηαξηθέο ζεηξέο φπσο WRL-68, BHK-21 θαη HepG2 κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνπλ ην 

δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα κειέηεο ηνπ IRES HCV θαη GBV-B. Σα θχηηαξα φισλ ησλ ζεηξψλ 

χζηεξα απφ επηκφιπλζε 48 σξψλ ιχζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

κεζφδνπο θαη κεηξήζεθαλ νη  πξσηεΐλεο LUC θαη CAT 

 

. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIKONA 33: Δπηκόιπλζε ζε WRL68, HepG2 θαη BHK21 ησλ δύν πιαζκηδίσλ πνπ θέξνπλ ην 

δηζηζηξνληθό ζύζηεκα αλαθνξάο γηα ην IRES HCV θαη GBV-B αληίζηνηρα. 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ζηελ Δηθφλα 33 βιέπνπκε νηη ην IRES GBV-B έρεη 

κεησκέλε ελεξγφηεηα ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ HCV. Φαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί δέθα θνξέο 

ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ HCV. Παξφιν πνπ θαίλεηαη λα είλαη κεησκέλε ε ελεξγφηεηα ηνπ 

είλαη πάληα ιεηηνπξγηθφ ζπγθξηηηθά  κε ηνλ αξλεηηθφ κάξηπξα πνπ πεξηέρεη θχηηαξα δίρσο 

επηκφιπλζε κε ηνπο δηζηζηξνληθνχο θνξείο πνπ πεξηέρνπλ ηα IRES HCV θαη GBV-B.   

 

 

WRL68 cells HepG2 cells BHK21 cells 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6

LUC/CAT 

CAT-IRES-LUC 

HCV GBV-B HCV GBV-B HCV GBV-B 
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3.4. Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο πξσηεΐλεο NS5A GBV-B ζηελ IRES -εμαξηώκελε 

κεηάθξαζε ηνπ ηνύ GBV-B. 

 

θνπφο ηεο πεηξακαηηθήο κειέηεο είλαη λα εμεηάζνπκε εάλ ε πξσηεΐλε  GBV-B NS5A 

θαηαζηέιιεη ηελ IRES -εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ GBV-B, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

ζπκβαίλεη ζηνλ ηφ HCV. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε εάλ ην θαηλφκελν ηεο θαηαζηνιήο ηεο 

IRES- εμαξηψκελεο κεηάθξαζεο ηνπ HCV απν ηελ NS5A δηαηεξείηαη θαη ζηελ ππφινηπε 

νηθνγέλεηα ησλ Flaviviridae. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε HepG2 θχηηαξα 

ζπλεπηκνιχλζεηο κε ηνπο πιαζκηδηαθνχο θνξείο pHPI 1825 πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

πνπ πεξηιακβάλεη ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα κειέηεο CAT-IRES GBV-B-LUC θαη ην pHPI 

1826 πνπ εθθξάδεη ηελ πξσηεΐλε NS5A GBV-B ζε κία κφλν  ζπγθέληξσζε. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε παξάιιειε επηκφιπλζε κε ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα κειέηεο CAT-

IRES GBV-B-LUC ην πιαζκίδην pAEUA-2 LACZ σο αξλεηηθφο κάξηπξαο.  

      Δπεηηα απν 48 ψξεο επηκφιπλζεο αθνινπζεί ιχζε ησλ θχηηαξσλ  κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο κεζφδνπο θαη κεηξηέηαη ε πνζφηεηα ηεο LUC θαη CAT.  

      ηελ Δηθφλα 34 βιέπνπκε φηη ε πξσηεΐλε NS5A GBV-B έρεη πνιχ κηθξή επίδξαζε 

πάλσ ζηελ IRES- εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνχ GBV-B, ζε αληίζεζε κε ηνλ HCV φπνπ 

ε NS5A HCV θαηαζηέιιεη ζεκαληηθά ηελ IRES- εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ HCV. 
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ΔIKONA 34: πλεπηκόιπλζε ζε HepG2 θύηηαξα ηνπ πιαζκηδίνπ pHPI 1825 κε ηνv  θνξέα  pHPI 1826  

πνπ εθθξάδεη ηελ ΝS5A GBV-B. Ο θνξέαο πνπ εθθξάδεη ηελ β-γαιαθηνζηδάζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

αξλεηηθόο κάξηπξαο. 

 

Γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηελ έθθξαζε ηεο GBV-B NS5A, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  

κέζσ ηεο επηκφιπλζεο ζε HepG2 θχηηαξα κε ην πιαζκίδην pHPI 1826, εθαξκφζηεθε 

αλνζνζηχπσζε ηχπνπ Western κε πνιχθισλν αληίζσκα έλαληη ηεο GBV-B NS5A (Εικόνα 

35).    

 
Δηθόλα: 35: Έθθξαζε ηεο GBV-B NS5A απν ηνλ θνξέα θισλνπνηήζεο pHPI 1825  ζε HepG2 

θύηηαξα. Ζ πξσηεΐλε  εθθξάζηεθε ζε  ζπγθέληξσζε 0.6κg (48.8 KDa). 

48.8 KDa 

MOCK    NS5A GBV-B 
            0.6μg 

HepG2 cells
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CAT-IRES GBV-B -LUC 
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         0.6μg                     0.6μg            
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3.5 Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο πξσηεΐλεο NS5A GBV-B ζηελ IRES -εμαξηώκελε 

κεηάθξαζε ηνπ ηνύ HCV.  

 

θνπφο ηεο πεηξακαηηθήο κειέηεο είλαη λα εμεηάζνπκε εάλ ε πξσηεΐλε NS5A GBV-

B θαηαζηέιιεη ηελ IRES -εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνχ HCV. Όπσο βιέπνπκε απφ ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα ε πξσηεΐλε NS5A GBV-B  δελ θαίλεηαη λα θαηαζηέιιεη 

ζεκαληηθά ηελ IRES -εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνχ GBV-B. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη 

είλαη εάλ νη νκφινγεο απηέο πξσηεΐλεο( HCV NS5A, NS5A GBV-B) πνπ αλήθνπλ ζε ηνχο 

ηεο ίδηαο  νηθνγέλεηαο ησλ Flaviviridae έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα θαηαζηείινπλ ηελ IRES -

εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνχ HCV . 

Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ έγηλαλ παξάιιειεο επηκνιχλζεηο ζε HepG2 θχηηαξα κε ην 

πιαζκηδίν pHPI 1434, πνπ θέξεη ην δηζηζηξνληθφ ζχζηεκα κειέηεο ηνπ CAT-IRES HCV-

LUC, κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ πιαζκηδίσλ  pHPI 1316, pHPI 1602 θαη pHPI 

1826, πνπ εθθξάδνπλ ηελ πξσηεΐλε ΝS5A HCV, ηελ πνιππξσηεΐλε NS3-NS5B HCV θαη 

ηελ NS5A GBV-B. Σα πιαζκίδηα pHPI 1316, pHPI 1602 ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζεηηθνί 

κάξηπξεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο  θαηαζηνιή ηνπ IRES- HCV. H πξσηεΐλε CAT κεηαθξάδεηαη 

κε κεραληζκφ κεηάθξαζεο θαπέινπ, ελψ ε ινπζηθεξάζε εθθξάδεηαη κε IRES-εμαξηψκελε 

κεηάθξαζε. Δπίζεο γηα λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο αξλεηηθφο καξηπξαο ην πιαζκίδην pAEUA-2 LACZ  πνπ εθθξάδεη ηελ β-

γαιαθηνζηδάζε. Έρεη πηζηνπνηεζεί φηη ε β-γαιαθηνζηδάζε δελ έρεη θακία δξάζε ζηελ 

IRES-εμαξηψκελε κεηάθξαζε.  

Έπεηηα απφ 48 ψξεο επηκφιπλζεο αθνινπζεί ιχζε ησλ θχηηαξσλ  κε ηνλ ηξφπν 

πνπ έρεη πξναλαθεξζεί θαη κέηξεζε ηεο LUC θαη CAT. 

ηελ Δηθφλα 36 βιέπνπκε φηη ε πξσηεΐλε NS5A GBV-B  δελ θαίλεηαη λα  έρεη 

θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ IRES -εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνχ HCV. Παξαηεξνχκε 

κηα ήπηα δξάζε πνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκφινγεο πξσηεΐλεο θαίλεηαη λα είλαη 

ακειεηέα..  
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Δηθόλα 36 : πλεπηκόιπλζε ζε HepG2 θύηηαξα ηνπ πιαζκηδίνπ pHPI 1434 κε ηνπο θνξείο  pHPI 1316,  

pHPI 1602 θαη pHPI 1826 πνπ έθθξάδνπλ ηελ ΝS5A, ηηο κε δνκηθέο πξσηεΐλεο ηνπ ηνπ HCVθαη ηελ 

NS5A GBV-B αληίζηνηρα. Ο θνξέαο πνπ εθθξάδεη ηελ β-γαιαθηνζηδάζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

αξλεηηθόο κάξηπξαο.  
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4. ΤΕΖΣΖΖ 

 

  ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε δηεξεπλήζεθε θαηά θχξην ιφγν ε IRES –

εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνπ HCV παξνπζία ησλ κε δνκηθψλ πξσηετλψλ ηνπ θαη ηεο 

νκφινγεο NS5A GBV  θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ε IRES –εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ GBV-

B ηνχ πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα  ησλ Flaviviridae.  

Ζ πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε θαη γηα ηνπο δχν ηνχο ήηαλ ε ίδηα. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηζηζηξνληθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο πνπ ζπκπεξηιάκβαλαλ ηα 

αληίζηνηρα IRES ησλ δχν ηψλ θαη κε ηα νπνία έγηλαλ επηκνιχλζεηο ζε επθαξπσηηθά 

θχηηαξα επαηηθήο θαη κε πξνέιεπζεο. ηηο επηκνιχλζεηο εθηφο απφ ηα δηζηηξνληθά 

ζπζηήκαηα αλαθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξάιιεια θαη πιαζκίδηα φπνπ έθεξαλ γνλίδηα 

γηα ηελ έθθξαζε κε δνκηθψλ πξσηετλψλ (NS3-NS5A HCV, NS5A HCV, NS5A GBV-B) 

ησλ δχν ηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδσζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ IRES –εμαξηψκελε 

κεηάθξαζε ηνπ ηνπ HCV παξνπζία ησλ κε δνκηθψλ πξσηεΐλσλ ηνπ(HCV NS3-NS5A) θαη 

ηεο NS5A GBV-B , φπσο θαη γηα ηελ IRES –εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ GBV-B απφ ηηο  

NS5A GBV-B. 

 

4.1 Δθθξαζε θαη επίδξαζε ηεο πξσηεΐλεο NS5A παξνπζία ησλ κε δνκηθώλ 

πξσηεΐλώλ ηoπ ηνύ HCV ζηελ IRES –εμαξηώκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνύ.  

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηεζεί εάλ ε πξσηεΐλε HCV 

NS5A θαηαζηέιιεη ηελ IRES–εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηεο πνιππξσηεΐλεο ηνπ ηνχ 

παξνπζία θαη ησλ ππνινίπσλ κε δνκηθψλ πξσηεΐλσλ ηνπ ηνχ. 

 Μέρξη ηψξα ήηαλ γλσζηφ φηη ε NS5A κπνξνχζε λα θαηαζηείιεη ηελ IRES –

εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνχ θαη ε θαηαζηνιή απηή ήηαλ αλάινγε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ηεο πξσηείλεο. Σν εξψηεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ αλ ην θαηλφκελν επαλαιακβάλεηαη 

παξνπζία φισλ ησλ ππνινίπσλ κε δνκηθψλ πξσηετλψλ ηνπ ηνχ, θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξείηαη θαη ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ηνχ. Ζ NS5A ζηελ 

ππεξθσζθσξπιησκέλε κνξθή ηεο εκπιέθεηαη ζηνλ κεραληζκφ ηνπ αλαδηπιαζηαζκνχ ηνπ 

ηνχ δεκηνπξγψληαο ζχκπινθν καδί κε ηηο  πξσηεΐλεο NS3, NS4  θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

NS5B πνπ είλαη ε πνιπκεξάζε ηνπ ηνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα δνχκε εάλ ε 

θαηαζηνιή απφ ηελ NS5A ηεο IRES –εμαξηψκελεο κεηάθξαζεο ηνπ ηνχ είλαη απηή πνπ 

νδεγεί ζηελ έλαξμε ηνπ δηπιαζηαζκνχ ηνπ γνληδηψκαηνο. Θα κπνξνχζε δειαδή ε 

πξσηεΐλε λα εκπιέθεηαη θαη ζηα δχν θαηλφκελα κε αιιαγή ηεο δεπηεξνηαγνχο δνκήο ηεο 
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θαη κε κεηα-κεηαθξαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο ε ππεξθσζθσξπιίσζε ηεο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ζχκπινθν αλαδηπιαζηαζκνχ. Με ηα απνηειέζκαηά 

καο επηβεβαηψζακε θαηαξρήλ φηη ε NS5A θαηαζηέιιεη ηελ IRES –εμαξηψκελε κεηάθξαζε 

ηνπ ηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα φηη ε παξνπζία ησλ ππνινίπσλ κε δνκηθψλ πξσηετλψλ δελ 

επεξεάδεη ην απνηέιεζκα απηφ. ηελ παξνχζα κειέηε δείμακε φηη εθθξάδνληαη νη κε 

δνκηθέο πξσηεΐλεο ηνπ ηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο επηκφιπλζεο θαη ηεο 

αλνζνζηχπσζεο θαηά Western, ζηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζε πεηξάκαηα 

επηκνιχλζεσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο επίδξαζεο ηεο κε δνκηθήο πεξηνρήο ηνπ  HCV 

ζηελ IRES –εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνχ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε έθθξαζε ησλ  

κε δνκηθψλ ηηθψλ πξσηετλψλ ηνπ HCV θαηαζηέιιεη ηελ IRES –εμαξηψκελε κεηάθξαζε  κε 

δνζν-εμαξηψκελν ηξφπν αλάινγν ηεο ΖCV NS5A θαηαζηνιήο. Δηζη ινηπφλ κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη  ε έθθξαζε ηεο NS5A είλαη ηθαλή θαη παξνπζία ησλ ππνινίπσλ κε 

δνκηθψλ πξσηεΐλψλ λα θαηαζηείιεη ηελ IRES κεηάθξαζε.   

 

 

4. 2. πγθξηηηθή κειέηε ηεο ελεξγόηεηαο ησλ IRES HCV θαη IRES GBV-B.  

 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο πεηξακαηηθήο κειέηεο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο ελεξγφηεηαο ησλ 

δχν IRESes ησλ ηψλ HCV θαη GBV-B.  

Οη δχν ηνί αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα Flaviviridae θαη έρνπλ πνιιά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη  λα δηεξεπλεζεί ε ελεξγφηεηα ηνπ IRES GBV-B 

θαη νη νκνηφηεηεο ηνπ κεραληζκνχ κεηάθξαζεο κε ην αληίζηνηρν IRES ηνπ HCV. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ελεξγφηεηα ηνπ IRES GBV-B είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 

θνξέο κηθξφηεξε απν απηή ηνπ IRES HCV, αιιά πάληα κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξλεηηθφ κάξηπξα ειέγρνπ. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, φηη ν κεραληζκφο κεηάθξαζεο ηνπ 

GBV-B είλαη ελεξγφο αιιά ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ απηφλ ηνπ HCV.               

 

4.3. Δθθξαζε θαη επίδξαζε ηεο πξσηεΐλεο NS5A GBV-B ζηελ IRES -

εμαξηώκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνύ GBV-B θαη HCV . 

 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ην θαηλφκελν ηεο θαηαζηνιήο ηεο 

IRES HCV εμαξηψκελεο κεηάθξαζεο απν ηελ  NS5A  HCV ζπληεξείηαη θαη ζηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Flaviviridae θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ GBV-B. 
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Σα πεηξάκαηα επηκνιχλζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έδεημαλ φηη ε  ΝS5A ηνπ GBV-

B δελ θαηαζηέιιεη ηελ IRES GBV-B εμαξηψκελε κεηάθξαζε αλάινγα κε ηελ θαηαζηνιή 

πνπ παξαηεξείηαη απφ ηελ NS5A HCV ζην IRES ηεο επαηίηηδαο C. Σν επφκελν εξψηεκα 

πνπ ηέζεθε ήηαλ εάλ ε ΝS5A GBV-B κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ IRES HCV εμαξηψκελε 

κεηάθξαζε παξφιν πνπ ζην αληίζηνηρν δηθφ ηεο IRES  θαίλεηαη λα έρεη πνιχ ήπηα δξάζε. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη αληίζηνηρα ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηo IRES HCV ζε 

παξαπάλσ απφ κία δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο πξσηεΐλεο πνπ δνθηκάζηεθαλ. 

Αληηζέησο ε NS5A HCV θαη NS3-NS5B HCV θαηαζηέιινπλ ηελ IRES HCV εμαξηψκελε 

κεηάθξαζε κε δνζνεμαξηψκελν ηξφπν ζε κεγάιν βαζκφ.  

Σν IRES HCV θαη απηφ ηνπ GBV-B παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο ζηελ δεπηεξνηαγή δνκή 

ηνπο κε θάπνηεο δηαθνξέο ζηελ λνπθιενηηδηθή ηνπο αιιεινπρία θαη ζην κήθνο. Θα ήηαλ 

αλακελφκελν λα θαηαζηέιινληαη απφ ηηο νκφινγεο NS5A HCV, ΝS5A GBV-B απηφ φκσο  

δελ ζπκβαίλεη. Πξνθαλψο νη πξσηεΐλεο παξφιν πνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηά κεγάιε 

νκνινγία ζηελ λνπθιετηηδηθή ηνπο αιιεινπρία δελ έρνπλ θνηλέο ηδηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ 

IRES εμαξηψκελε κεηάθξαζε ησλ δχν ηψλ . 

Eπφκελoο ζηφρνο ζην κέιινλ ζα είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο πξσηεΐλεο 

NS5A ηνπ GBV-C ηνχ, ζηελ HCV IRES εμαξηψκελε κεηάθξαζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηφο 

αλήθεη θαη απηφο ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Flaviviridae αιιά είλαη ιηγφηεξν ζπγγελήο κε ηνλ 

HCV ζε ζρέζε κε ηνλ GBV-B. Γεληθφηεξνο ζθνπφο είλαη λα δνχκε αλ θάπνην απφ ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο Flaviviridae, θαη ζπγθεθξηκέλα ε κε δνκηθή πξσηεΐλε 5Α έρεη θνηλέο 

ηδηφηεηεο κε ηελ NS5A HCV θαη ηελ ηδηφηεηά ηεο λα θαηαζηέιιεη ηελ  IRES HCV 

εμαξηψκελε κεηάθξαζε ηνπ ηνχ . Απηφ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζε πεξαηηέξσ 

πεηξάκαηα γηα ηελ εμέηαζε ηνπ κεραληζκνχ θαηαζηνιήο ηεο  IRES HCV εμαξηψκελε 

κεηάθξαζε ηνπ ηνχ απφ ηελ NS5A HCV.  
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