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Ιοί

Όλοι, λίγο πολύ, έχουμε ασθενήσει από 
κάποια ίωση. Στις ιώσεις, τα νοσήματα δηλα-
δή που προκαλούνται από ιούς, περιλαμβά-
νονται απλές διαταραχές της υγείας, όπως 
είναι το κρυολόγημα, αλλά και σοβαρότερες, 
όπως είναι η πολιομυελίτιδα ή το AIDS.

Οι ιοί ανακαλύφθηκαν στο τέλος του 19ου 
αιώνα. Το μικρό τους μέγεθος (20 έως 250 
nm περίπου) αποτέλεσε αρχικά ανασταλτικό 
παράγοντα για τη μελέτη τους. Η ανακάλυψη 
όμως αργότερα του ηλεκτρονικού μικροσκο-
πίου βοήθησε στο να προσδιοριστούν αρκε-
τά στοιχεία για τη δομή τους.

Οι ιοί έχουν σχετικά απλή δομή. Αποτελού-
νται από ένα πρωτεϊνικό περίβλημα με χαρα-
κτηριστική γεωμετρία, το καψίδιο, μέσα στο 
οποίο προφυλάσσεται το γενετικό τους υλικό. 
Ορισμένοι ιοί διαθέτουν και ένα επιπλέον πε-
ρίβλημα, το έλυτρο, το οποίο είναι λιποπρω-
τεϊνικής φύσης. Το γενετικό υλικό ενός ιού 
μπορεί να είναι είτε DNA είτε RNA και διαθέτει 
πληροφορίες για τη σύνθεση των πρωτεϊνών 
του περιβλήματος αλλά και για τη σύνθεση 
κάποιων ενζύμων απαραίτητων για τον πολ-
λαπλασιασμό του. Οι ιοί εξασφαλίζουν από 
τον ξενιστή τους μηχανισμούς αντιγραφής, 
μεταγραφής και μετάφρασης, καθώς και τα 
περισσότερα ένζυμα και υλικά που τους είναι 
απαραίτητα για τις λειτουργίες αυτές. Για το 
λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά 
ενδοκυτταρικά παράσιτα.

Ως προς το είδος του ξενιστή που προ-
σβάλλουν, οι ιοί διακρίνονται σε ιούς βακτη-
ρίων, ιούς φυτών και ιούς ζώων. Η εξειδίκευ-
ση όμως των ιών δεν αφορά μόνο το είδος 
του οργανισμού αλλά και το είδος του κυτ-
τάρου ή του ιστού στον οποίο παρασιτούν. 
Για παράδειγμα, ο ιός της πολιομυελίτιδας 
στον άνθρωπο προσβάλλει τα νευρικά κύτ-
ταρα του νωτιαίου μυελού, ενώ ο ιός της γρί-
πης τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστι-
κής οδού.

Με βάση το είδος του γενετικού τους υλι-
κού, οι ιοί διακρίνονται σε ιούς DNA και ιούς 
RNA, καθένας από τους οποίους ακολουθεί 
ιδιαίτερο κύκλο ζωής.

Εικόνα 1.7: α) αδενοϊός,  
β) ιός γρίππης
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Πολλαπλασιασμός των ιών

Ο πολλαπλασιασμός των ιών γίνεται στο 
εσωτερικό των κυττάρων - ξενιστών όπου 
παρασιτούν. Για να εισέλθει ο ιός σε ένα κύτ-
ταρο, πρέπει αρχικά να προσκολληθεί στην 
επιφάνειά του. Οι ιοί που διαθέτουν έλυτρο 
μπορούν είτε να εισέλθουν ολόκληροι μέσα 
στο κύτταρο - ξενιστή είτε το έλυτρό τους να 
παραμείνει έξω από το κύτταρο, προσκολ-
λημένο στην επιφάνειά του. Σε κάθε περί-
πτωση το νουκλεϊκό οξύ του ιού απελευ-
θερώνεται στο κυτταρόπλασμα. Στους ιούς 
που διαθέτουν μόνο καψίδιο, αυτό συνήθως 
παραμένει προσκολλημένο στην επιφάνεια 
του κυττάρου και στο εσωτερικό του κυττά-
ρου εισέρχεται μόνο το νουκλεϊκό οξύ του 
ιού. Από τη στιγμή που το νουκλεϊκό οξύ του 

ιού εισέλθει στο εσωτερικό του κυττάρου εί-
ναι δυνατό να ξεκινήσει ο πολλαπλασιασμός 
του ιού με τη βοήθεια των μηχανισμών και 
των ενζύμων του κυττάρου - ξενιστή.

Ο πολλαπλασιασμός των ιών με δίκλω-
νο DNA, όπως είναι οι ερπητοϊοί, γίνεται ως 
εξής: Μετά την είσοδο του γενετικού υλικού 
του ιού στο κύτταρο το δίκλωνο DNA του ιού 
είναι δυνατό να ενσωματωθεί στο γονιδίω-
μα του κυττάρου και να παραμείνει σε λαν-
θάνουσα κατάσταση για κάποιο χρονικό δι-
άστημα. Στην περίπτωση αυτή το DNA του 
ιού μπορεί να διπλασιάζεται μαζί με το γονι-
δίωμα του κυττάρου - ξενιστή, όταν αυτό δι-
αιρείται. Κάτω όμως από την επίδραση διά-
φορων ερεθισμάτων είναι δυνατή η ενερ-
γοποίηση και η έκφραση του DNA του ιού. 

«Είναι η μαρουλοσαλάτα σας ζωντανός οργανισμός ή όχι;»
Το παράδοξο αυτό ερώτημα διατύπωνε συχνά ο Φράνσις Κρικ στους φοιτητές του, 

προκειμένου να καταδείξει πόσο άγνωστο είναι ακόμη το φαινόμενο της ζωής για την 
επιστήμη. Πράγματι, μια μαρουλοσαλάτα θα μπορούσε να θεωρηθεί από πολλούς ως 
ένας οργανισμός που έχει ζωή, καθώς αποτελείται από κύτταρα που φωτοσυνθέτουν 
και αναπαράγονται. Άλλοι, όχι άδικα, θα μπορούσαν να αντιτείνουν ότι μια μαρουλοσα-
λάτα αποτελεί κυρίως ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα.

Βέβαια, αν η ανθρώπινη γνώση είχε αποσαφηνίσει με επιστημονικούς όρους τι είναι 
ζωή, το παράδοξο ερώτημα του Κρικ και πολύ περισσότερο το ερώτημα αν οι ιοί αποτε-
λούν έμβια όντα ή όχι θα είχαν σαφή και αδιαμφισβήτητη απάντηση.

Σύμφωνα με έναν ορισμό, «οργανισμός είναι μια αυτοτελής μονάδα στην οποία υπάρ-
χουν ανεξάρτητες δομές και λειτουργίες, που έχουν ως σκοπό την επιβίωση ενός πλη-
θυσμιακού αθροίσματος παρόμοιων μονάδων». Από τον ορισμό αυτό συνάγεται πως ο 
άνθρωπος είναι ένας οργανισμός, τα κύτταρά του όμως, αν και ζωντανά, δεν είναι οργα-
νισμοί. Από την άλλη μεριά, στους μονοκύτταρους οργανισμούς το κύτταρο αντιπροσω-
πεύει την ανεξάρτητη μονάδα, δηλαδή τον οργανισμό. Έτσι, αν δεχτούμε τον παραπάνω 
ορισμό, οι ιοί δε θεωρούνται οργανισμοί, αφού στερούνται λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με άλλον ορισμό του οργανισμού, με τον οποίο δίνεται έμφαση στην ατο-
μικότητα, στην ιστορική συνέχεια και στην εξελικτική ανεξαρτησία, οι ιοί θεωρούνται ορ-
γανισμοί, αφού αναπαράγονται, επιζούν μετά το θάνατο του ξενιστή τους και μπορούν 
να εξελιχθούν ανεξάρτητα από τον οργανισμό στον οποίο δημιουργήθηκαν. Αντίθετα, 
τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού δεν εξελίσσονται ανεξάρτητα και επομένως 
δεν αποτελούν οργανισμό.

Η αμηχανία μας να τοποθετήσουμε τους ιούς σε μία από τις δύο κατηγορίες δεν απη-
χεί παρά τη δυσκολία μας να απαντήσουμε στο τι είναι ζωή ή έμβιος οργανισμός.
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Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι 
ο σχηματισμός πολλών ιών. Οι νέοι ιοί θα 
απελευθερωθούν από το κύτταρο - ξενιστή 
και θα μολύνουν άλλα κύτταρα, με δυσάρε-
στες συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία 
και την επιβίωση του οργανισμού.

Από τους RNA ιούς ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο πολλαπλασιασμός των ρε-
τροϊών, μιας ειδικής κατηγορίας RNA ιών, 
στους οποίους ανήκει και ο ιός που προκα-
λεί το AIDS. Το γενετικό υλικό του ιού αυτού 
περιλαμβάνει δύο μονόκλωνα πανομοιότυ-
πα μόρια RNA, καθένα από τα οποία είναι 
συνδεδεμένο με ένα μόριο αντίστροφης με-
ταγραφάσης, ένα ένζυμο που καταλύει την 
αντίστροφη μεταγραφή, δηλαδή τη σύνθεση 
DNA με πρότυπο RNA. Μετά την είσοδο του 
γενετικού υλικού του ιού στο κύτταρο ξενι-
στή το RNA του ιού λειτουργεί ως πρότυπο 
για την παραγωγή ενός μονόκλωνου μορίου 
DNA. Το μόριο αυτό, αφού γίνει δίκλωνο, εν-
σωματώνεται στο γενετικό υλικό του κυττά- Εικόνα 1.8: Πολλαπλασιασμός ιού DNA

Εικόνα 1.9: Πολλαπλασιασμός ρετροϊού (HIV)

Νέοι ιοί

έξοδος από το κύτταρο

Ιοί HIV

υποδοχέας του 
κυττάρου

αντίστροφη 
μεταγραφή πρωτεΐνες του 

ιού

ενσωμάτωση στο 
DNA του κυττάρου

RNA του 
ιού

RNA του ιού

σχηματισμός 
ιού

δίκλωνο 
DNA

ΚΥΤΤΑΡΟ

DNA
ιός

κύτταρο

πρωτεΐνη του 
περιβλήματος

πρωτεΐνη του 
περιβλήματος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ 
ΚΥΤΤΑΡΟ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΙΩΝ - 
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ  

ΚΥΤΤΑΡΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

RNA
DNA

DNA

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

22-0072 BIOLOGIA G 001-160.indd   20 30/10/2013   2:01:26 μμ



Κεφάλάιο 1

21

ρου. Στην περίπτωση αυτή, κάθε φορά που 
το κύτταρο αντιγράφει το DNA του προκει-
μένου να αναπαραχθεί, αντιγράφεται και το 
γενετικό υλικό του ιού που έχει ενσωματω-
θεί σ’ αυτό. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να 
αναπαραχθούν γενιές κυττάρων που θα φέ-
ρουν και τις γενετικές πληροφορίες του ιού. 
Κάποια στιγμή, για λόγους που δεν είναι πά-
ντοτε σαφείς, το γενετικό υλικό του ιού ενερ-
γοποιείται, μεταγράφεται και μεταφράζεται, 
με αποτέλεσμα την παραγωγή νέων ιικών 

μορίων RNA και πρωτεϊνών. Από το συν-
δυασμό τους παράγονται νέοι ιοί, οι οποί-
οι, αφού εγκαταλείψουν το προσβεβλημένο 
κύτταρο, μολύνουν με την ίδια διαδικασία 
άλλα κύτταρα.

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ (CMV)
Ο κυτταρομεγαλοϊός (Cyto-megalo-virus, CMV) προκαλεί την πιο συχνή ιογενή λοί-

μωξη κατά την κύηση. Ο κυτταρομεγαλοϊός ανήκει στην κατηγορία των ερπητοϊών (DNA 
ιοί) που περιλαμβάνει τους ιούς Herpex Simplex 1 και 2, τον ιό της ανεμοβλογιάς και τον 
ιό Epstein-Barr. Ο ιός αυτός ανήκει στους παλαιότερους ιούς που προσβάλλουν τον άν-
θρωπο και δεν προκαλεί ιδιαίτερα συμπτώματα, όταν μολύνει τους ενήλικες, εκτός από 
ελαφρά αδιαθεσία με χαμηλό πυρετό. Μετά την πρώτη λοίμωξη ο ιός παραμένει στον 
οργανισμό για όλη του τη ζωή και κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να επαναδρα-
στηριοποιηθεί (αναζωπύρωση του ιού). Η αιτία της αναζωπύρωσης δεν είναι γνωστή. Στη 
φάση αυτή αποβάλλεται με το σάλιο, το αίμα, τα δάκρυα και το σπέρμα. Έτσι ένας φαι-
νομενικά υγιής άνθρωπος μπορεί να αποτελέσει πηγή μόλυνσης για το περιβάλλον του.

Η μετάδοση του ιού γίνεται είτε μέσω της αναπνευστικής οδού και των σεξουαλικών 
σχέσεων (συχνότερα στην εφηβεία και την πρώιμη ενήλικη ζωή) είτε από τη μητέρα στο 
έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Από τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται ότι ο CMV έχει 
μολύνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τελευταίες έρευνες αποδεικνύουν ότι κατά 
μέσο όρο τα 2/3 περίπου του πληθυσμού παγκοσμίως είναι φορείς του ιού. Για την Ελ-
λάδα οι μελέτες δείχνουν ότι δεν αποκλίνει από τον παραπάνω μέσο όρο. Έτσι, αν σκε-
φτεί κανείς το μεγάλο αριθμό των γυναικών που έχουν μολυνθεί με τον ιό, είναι προφανές 
ότι ο κυτταρομεγαλοϊός είναι η συχνότερη ιογενής λοίμωξη κατά τη διάρκεια της κύησης.

Τα έμβρυα μολύνονται με τον CMV από τη μητέρα τους είτε από λοίμωξη που έπα-
θε αυτή για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της κύησης είτε από αναζωπύρωση παλαιάς 
λοίμωξης. Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε αναζωπύρωση της λοίμωξης. 
Συνέπεια πάντως της προσβολής των εμβρύων από τον CMV είναι η γέννηση παιδιών 
με προβλήματα στη λειτουργία του Κ.Ν.Σ., δηλαδή με νευροψυχικές ανωμαλίες, όπως 
ψυχοκινητική καθυστέρηση, απώλεια ακοής, τύφλωση, μικροκεφαλία, πετέχια (δηλαδή 
εμφάνιση αιμορραγικών κηλίδων στο δέρμα χωρίς τραυματική αφορμή). Έτσι είναι πα-
ραπάνω από προφανής η ανάγκη προγεννητικού ελέγχου σε όλες τις γυναίκες.
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