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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 Προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους χωρίς τη 

βοήθεια των οποίων η πραγµατοποίηση της διατριβής αυτής δε θα ήταν εφικτή. 

 Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον Καθηγητή κ. Κρήτα Σπυρίδωνα, 

επιβλέποντα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ήταν οδηγός µου στο 

όµορφο αυτό ταξίδι στην επιστήµη της Ιολογίας και ο οποίος µε τις πολύτιµες 

επιστηµονικές του συµβουλές έδινε πάντα τη λύση σε όλες τις δυσκολίες-δυσχέρειες 

που ανέκυπταν στα πλάισια της διατριβής όλα αυτά τα χρόνια. Του είµαι πραγµατικά 

ευγνώµων για τη διαρκή ενθάρρυνση και γιατί µου έδωσε τη µοναδική ευκαιρία να 

εκπαιδευτώ σε παγκοσµίου φήµης ιδρύµατα του εξωτερικού, όπως είναι η Κτηνιατρική 

Σχολή της Γάνδης του Βελγίου καθώς και το Ινστιτούτο Friedrich Loeffler στο Insel 

Riems της Γερµανίας, στα οποία γνώρισα και συνεργάστηκα µε πραγµατικά 

σηµαντικούς ανθρώπους και επιστήµονες. 

 Ευχαριστώ θερµά τον Καθηγητή κ. Παπαϊωάννου Νικόλαο, ο οποίος ως µέλος 

της συµβουλευτικής µου επιτροπής, συνέβαλλε µε τις πολύτιµες συµβουλές και τη 

συνεχή του ενθάρρυνση στην επιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής. Πραγµατικά 

πολύτιµη ήταν επίσης η συµβολή του στο στήσιµο της ανοσοϊστοχηµικής µεθόδου 

ABC. 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Καθηγητή κ. Hans Nauwynck, ο οποίος 

ως µέλος της συµβουλευτικής µου επιτροπής, συνέβαλλε σηµαντικά στη σχεδίαση των 

πειραµατισµών, ενώ µε τις πολύτιµες συµβουλές του συνέδραµε αποφασιστικά στις 

δηµοσιεύσεις που προέκυψαν από την παρούσα διατριβή. Νοιώθω επίσης την ανάγκη 

να τον ευχαριστήσω για το ότι µε δέχθηκε στο εργαστήριο Ιολογίας της Κτηνιατρικής 

Σχολής της Γάνδης και διέθεσε µεγάλο µέρος του λιγοστού του χρόνου προκειµένου 

να συζητήσουµε θέµατα σχετικά µε τη διατριβή.   

 Ευχαριστώ επίσης θερµά την Καθηγήτρια Ρόδη-Μπουριέλ Αγγελική για το 

χρόνο που διέθεσε προκειµένου να µελετήσει και να διορθώσει το κείµενο της 

διατριβής. 

 Αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

κ. Πετρίδου Ευανθία, για την ουσιαστική συµβολή της στην ολοκλήρωση της 

επιδηµιολογικής µελέτης, για τις εποικοδοµητικές της παρατηρήσεις και κυρίως για τη 

διαρκή της ενθάρρυνση όλα αυτά τα χρόνια. 
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 Θερµότατα ευχαριστώ τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γρίβα Ιωάννη, ο οποίος 

συνέβαλλε τα µέγιστα στην ολοκλήρωση της διατριβής καθώς η βοήθεια του στις  

διαδικασίες ευθανασίας των πειραµατόζωων καθώς και στην αξιολόγηση των 

µικροφωτογραφιών που προέκυψαν από την επεξεργασία των ιστών, ήταν τεράστια. 

Τον ευχαριστώ πραγµατικά γιατί µου προσέφερε τον πολύτιµο χρόνο του κάθε φορά 

που χρειάστηκα τη βοήθεια του.  

 Τον Επίκουρο Καθηγητή Θεοδωρίδη Αλέξανδρο, θέλω βαθύτατα να τον 

ευχαριστήσω για την σηµαντικότατη βοήθεια του στην στατιστική επεξεργασία των 

δεδοµένων που προέκυψαν από τους πειραµατισµούς. 

 Στο σηµείο αυτό θα ήταν µεγάλη παράλειψη να µην ευχαριστήσω τον Καθηγητή 

Andrew Davison, ο οποίος µε δέχθηκε στην οµάδα του στο Centre for Virus Research 

του Πανεπιστηµίου της Γλασκώβης και ο οποίος αφιέρωσε µεγάλο µέρος του 

πολύτιµου χρόνου του για να µε µυήσει στα µυστικά σύγχρονων µοριακών τεχνικών 

(Next Generation Sequencing) καθώς και σε προχωρηµένες γνώσεις της 

βιοπληροφορικής. 

 Επιπλέον αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από βάθους καρδίας τον 

στενό µου φίλο Nicolas Suarez, οι επιστηµονικές συζητήσεις µε τον οποίο κατά την 

παραµονή µου στη Γλασκώβη είχαν σαν αποτέλεσµα την επίλυση πολλών θεµάτων 

πάνω στη µοριακή ιολογία. 

 Ευχαριστώ θερµά τον Καθηγητή κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο του οποίου η 

επιστηµονική καθοδήγηση πάνω σε θέµατα νευροανατοµίας βοήθησε στον καλύτερο 

σχεδιασµό των πειραµατισµών.  

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην βιολόγο, ΕΔΔΙΠ κ. Χιωτέλλη Μαρία, της 

οποίας η συµβολή στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας των ιστών ήταν τεράστια. Την 

ευχαριστώ επίσης γιατί πάντα µε χαµόγελο µου προσέφερε τη βοήθεια της κάθε φορά 

που τη χρειαζόµουν.  

 Ευχαριστώ επίσης θερµά τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παντερή Εµµανουήλ, 

ο οποίος συνέβαλλε αποφασιστικά στην αξιοποίηση του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου 

διέλευσης για τη λήψη θαυµάσιων φωτογραφιών. 

 Είµαι πραγµατικά τυχερός που στο εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιµωδών 

Νοσηµάτων, του Τµήµατος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ συνεργάζοµαι µε τον Επίκουρο 

Καθηγητή, φίλο και πρώην συνάδερφο κ Φιλιούση Γεώργιο, του οποίου η αµέριστη 

ενθάρρυνση και συµβουλές όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλλαν αποφασιστικά στην 

ολοκλήρωση της διατριβής. 
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 Νοιώθω επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά την κ. Μπεκιάρη Χρυσάνθη, 

για τη σηµαντικότατη βοήθεια της στη χρησιµοποίηση του συνεστιακού µικροσκοπίου 

σάρωσης µε λέιζερ, η οποία αφιέρωσε τµήµα του πολύτιµου χρόνου της για την 

αποκάλυψη των µυστικών της χρησιµοποίησης του. 

 Αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Σχη (ΥΚ) Τερψίδη Κων/νο, 

Διευθυντή του Γ’ Κτηνιατρικού Νοσοκοµείου, για τις διευκολύνσεις και την ενθάρρυνση 

που µου παρείχε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τον εκλεκτό συνάδερφο Ανχη (ΥΚ) 

Καραβάνη Εµµανουήλ, Τµηµατάρχη του Ιστολογικού εργαστηρίου του Γ’ Κτηνιατρικού 

Νοσοκοµείου, για τη βοήθεια του. 

 Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγαπηµένους µου γονείς για την 

αµέριστη συµπαράσταση, και την αγαπηµένη µου σύζυγο, Ζαχαρούλα, για τη συνεχή 

στήριξη και κυρίως την υποµονή που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια.  
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Στη σύζυγο µου, Ζαχαρούλα,  

στον Βασίλη και στον Γιάννη… 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ιός της νόσου του Aujeszky (ADV) ή ιός της ψευδολύσσας (PRV) ή χοίρειος 

ερπητοϊός τύπου 1 (SuHV-1), είναι υπεύθυνος για την πρόκληση µιας οξείας και σε 

πολλές περιπτώσεις θανατηφόρου ασθένειας, που αφορά κυρίως το χοίρο καθώς και 

άλλα κατοικίδια και άγρια ζώα. Η περιγραφή της ασθένειας έγινε για πρώτη φορά το 

1813 στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, σε βοοειδή που παρουσίαζαν έντονο 

κνησµό, κατάπτωση και παράλυση (Hanson, 1954). Παρά το γεγονός ότι η 

χρησιµοποίηση του όρου ψευδολύσσα για την περιγραφή της ασθένειας ήταν 

αποτέλεσµα της οµοιότητας της κλινικής της εικόνας µε αυτήν της λύσσας, ένας 

Ούγγρος κτηνίατρος, ο Aladar Aujeszky, ήταν πεπεισµένος ότι οι δύο αυτές ασθένειες 

δε σχετίζονται µεταξύ τους. Η άποψη του αυτή στηρίζονταν αφενός στο γεγονός ότι η 

παρατηρούµενη νόσος σε αντιδιαστολή µε την λύσσα µπορούσε να µεταδοθεί µε το 

αίµα, και αφετέρου ότι εµφάνιζε µικρότερο χρόνο επώασης και γρηγορότερη εξέλιξη. 

Το 1902, ο Aladar Aujeszky, κατάφερε να περιγράψει και να αναπαράγει την ασθένεια, 

αποδεικνύοντας ότι οφείλεται σε διηθητό παράγοντα (ιό) και όχι σε κάποιο βακτήριο 

(Lee και Wilson, 1979). Το 1931 διαπιστώθηκε ότι τόσο η νόσος της ψευδολύσσας 

όσο και η έντονα κνησµώδης νόσος των βοοειδών, που είχε παρατηρηθεί το 1813 στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, ήταν ορολογικά ταυτόσηµες (Shope, 1934, 1931). Η µεγάλη 

ανάπτυξη της χοιροτροφίας που άρχισε να παρατηρείται σε παγκόσµιο επίπεδο από 

τη δεκαετία του 1960, είχε σαν αποτέλεσµα την ανάδειξη της ψευδολύσσας σε 

σηµαντικό νόσηµα του χοίρου, µε παράλληλη πρόκληση σηµαντικών οικονοµικών 

απωλειών. Η παρασκευή και χρήση ενός ζωντανού εµβολίου, προϊόντος γενετικής 

µηχανικής (Kit και συν., 1987· Quint και συν., 1987), σε συνδυασµό µε την εφαρµογή 

προληπτικών µέτρων, είχαν ως αποτέλεσµα τον έλεγχο της νόσου σε πολλές χώρες. 

Ο PRV αποτελεί ένα σηµαντικό παθογόνο µικροοργανισµό, η µελέτη του οποίου έχει 

βοηθήσει εκτός από τον έλεγχο της προκαλούµενης νόσου στον χοίρο, στην 

κατανόηση της βιολογίας και του τρόπου δράσης γενικότερα των αλφα-ερπητοϊών 

(Mettenleiter, 2000). 

 Σκοπός της διατριβής ήταν αρχικά η διερεύνηση της κατάστασης όσον αφορά 

την παρουσία του PRV στους εκτρεφόµενους χοίρους της Ελλάδας, δεδοµένου πως 

δεν υπήρχαν πρόσφατα στοιχεία για το θέµα αυτό, καθώς και η διερεύνηση θεµάτων 

που σχετίζονται µε τη νευροπαθογένεια του.  



	 20	

 Συγκεκριµένα, στο πρώτο µέρος της διατριβής γίνεται µία βιβλιογραφική 

ανασκόπηση όσον αφορά τον PRV καθώς και τη νόσο της ψευδολύσσας γενικότερα, 

στο οποίο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του ιϊκού σωµατιδίου, η επιδηµιολογία, η 

παθογένεια, τα συµπτώµατα και οι αλλοιώσεις της προκαλούµενης νόσου. Ιδιαίτερη 

αναφορά γίνεται στην ανοσολογική απάντηση του οργανισµού στη µόλυνση από τον 

ιό, καθώς και στη σηµασία του συγκεκριµένου ερπητοϊού ως µοντέλου για τη µελέτη 

των αλφα-ερπητοϊών. Στο πρώτο µέρος επίσης καθορίζονται οι στόχοι της διατριβής. 

 Στο δεύτερο µέρος περιγράφονται αναλυτικά τα υλικά και οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.   

 Τέλος, στο τρίτο µέρος της διατριβής, παρουσιάζονται και αναλύονται τα 

αποτελέσµατα των πειραµατισµών. Ειδικότερα, οι επιµέρους µελέτες που 

πραγµατοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας διατριβής 

αναφέρονται παρακάτω: 

 α. Επιδηµιολογική διερεύνηση της παρουσίας του PRV στην Ελλάδα, 

 β. Γενετική αλληλούχιση δύο στελεχών PRV που αποµονώθηκαν στην 

Ελλάδα, 

 γ. Η ανάπτυξη του µυελώδους ελύτρου στο άνω γναθικό νεύρο του χοίρου, 

 δ. Η αλληλεπίδραση του PRV µε το άνω γναθικό νεύρο του χοίρου κατά τη 

διείσδυση. 

 Στο τέλος της διατριβής υπάρχει µία ενότητα (Γενική συζήτηση-Συµπεράσµατα) 

όπου γίνεται µία προσπάθεια συνολικής ερµηνείας των αποτελεσµάτων των 

πειραµατισµών των επιµέρους τµηµάτων της διατριβής καθώς και της σύνδεσης τους 

µε τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας.  
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ΜΕΡΟΣ Ι 
	

Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ PRV 

 

1.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ PRV 

Ο PRV, ανήκει στην υποοικογένεια Alphaherpesvirinae της οικογένειας 

Herpesviridae. Στην υποοικογένεια Alphaherpesvirinae ανήκουν 4 γένη, η ταξινόµηση 

των οποίων έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις οµοιότητες του γενετικού τους υλικού. Το 

γένος Varicellovirus (µε χαρακτηριστικό είδος τον varicella-zoster virus [VZV]), το 

γένος Simplexvirus (µε χαρακτηριστικό είδος τον herpes simplex virus type 1 [HSV-

1]), το γένος Infectious laryngotracheitis-like viruses (µε χαρακτηριστικό είδος τον ιό 

της λοιµώδους λαρυγγοτραχεΐτιδας [ILTV]) και το γένος Marek’s disease-like viruses 

(µε χαρακτηριστικό είδος τον Marek’s disease virus [MDV]) (Klupp και συν., 2004). Ο 

PRV ταξινοµήθηκε στο γένος Varicellovirus, µαζί µε άλλους σηµαντικούς ερπητοϊούς 

των ζώων, όπως είναι ο bovine herpesvirus type 1 (BHV-1) και οι Equine herpesvirus 

τύπου 1 και τύπου 4 (EHV-1 και EHV-4). Από τη σύγκριση της δοµής των οµόλογων 

πρωτεϊνών των ερπητοϊών και πιο συγκεκριµένα της αλληλουχίας των αµινοξέων 

τους, διαπιστώθηκε ότι ο PRV συγγενεύει στενά µε τον BHV-1, τον EHV-1 και τον VZV, 

ενώ παρουσιάζει επίσης οµοιότητες µε τους HSV τύπου 1 και 2 (Ben-Porat και συν., 

1983· McGeoch και Cook, 1994).    

 

1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ 

Ο καθορισµός του µεγέθους του PRV έγινε σχετικά γρήγορα µετά την 

περιγραφή της νόσου από τον Aujeszky, ενώ το 1952 ο Reagan µε τους συνεργάτες 

του κατάφεραν για πρώτη φορά να εντοπίσουν το σωµατίδιο του ιού στο ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο (Elford και Galloway, 1936· Shope, 1934· Shope, 1931). Ο ιός έχει 

µέγεθος 100 – 150 nm ενώ η δοµή του µοιάζει µε αυτήν των άλλων ιών της οικογένειας 

Herpesviridae (Ben-Porat και Kaplan, 1985· Mettenleiter, 2000). Συγκεκριµένα, το ιϊκό 

σωµατίδιο αποτελείται από µέσα προς τα έξω από το γενετικό του υλικό, το καψίδιο, 
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µία πρωτεϊνική στιβάδα, και εξωτερικά τον φάκελο (Εικόνα 1.1). Παρακάτω θα γίνει 

αναλυτική αναφορά στα επιµέρους τµήµατα του ιϊκού σωµατιδίου του PRV.   

	
	

	
Εικόνα 1.1 Η δοµή του ώριµου PRV σωµατιδίου (από Papageorgiou και συν., 2011). 

 

1.2.1 Το γενετικό υλικό του PRV  

Το γενετικό υλικό του PRV αποτελείται από µία ευθεία δίκλωνη αλυσίδα DNA 

(dsDNA), το µήκος της οποίας είναι περίπου 150 kbp. Η δοµή του γενετικού του υλικού 

είναι ίδια µε αυτήν του EHV-1, του BHV-1 και του VZV. Σε γενικές γραµµές, η γονιδιακή 

διάταξη στο γενετικό υλικό των ιών της υποοικογένειας Alphaherpesvirinae, 

παρουσιάζει σταθερότητα όσον αφορά τη θέση που καταλαµβάνουν τα γονίδια, καθώς 

και τη δοµή των πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από αυτά. Ειδικότερα, το γενετικό 

υλικό του PRV αποτελείται από ένα µεγαλύτερο (UL) και ένα µικρότερο (US) τµήµα 

νουκλεοτιδίων, µε το τελευταίο να περιβάλλεται από δύο ανεστραµµένες 

επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες (IRS, TRS) (Mettenleiter, 2000). Παρά το γεγονός 

ότι οι πρώτες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων του PRV περιγράφηκαν ήδη από τη δεκαετία 
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του 1980 (Harper και συν., 1986· Petrovskis και συν., 1986· Rea και συν., 1985· 

Robbins και συν., 1984), εντούτοις µόλις το 2004 αποκωδικοποιήθηκε πλήρως το 

γένωµα του ιού, όσον αφορά την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του, στον καθορισµό 

της θέσης των γονιδίων του και στον χαρακτηρισµό των πρωτεϊνών που 

κωδικοποιούνται από αυτά. Αυτό οφείλονταν στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό G + C 

βάσεων (74%) που υπάρχει στο γένωµα του ιού, γεγονός που έκανε τη διαδικασία 

αλληλούχισης εξαιρετικά δύσκολη. Στην υποοικογένεια Alphaherpesvirinae είναι λίγοι 

οι ιοί που διαθέτουν γένωµα µε υψηλό ποσοστό G + C (68 -74%). Στην κατηγορία 

αυτή περιλαµβάνονται οι HSV-1, HSV-2, BHV-1, PRV, και ο ιός Hepres B virus, µε τον 

τελευταίο να είναι ο µοναδικός µε ποσοστό µεγαλύτερο, που κυµαίνεται στο 74,5% 

(Klupp και συν., 2004). Αντίθετα, ο Canine herpesvirus που ανήκει στην ίδια 

υποοικογένεια, εµφανίζει στο γένωµα του µόλις 31,6% G + C (Papageorgiou και συν., 

2016). Το γένωµα του PRV διαθέτει γονίδια που καθορίζουν την παραγωγή 69 

πρωτεϊνών, ενώ διαθέτει και τρεις καλά καθορισµένες περιοχές έναρξης της 

αντιγραφής, την OriL η οποία βρίσκεται µεταξύ των UL21 και UL22 γονιδίων, και την 

OriS η οποία βρίσκεται στις περιοχές IRS και TRS (Mettenleiter, 2000). Στην εικόνα 

1.2 φαίνεται η διάταξη των επιµέρους τµηµάτων του γενώµατος του ιού της 

ψευδολύσσας καθώς και της θέσης των γονιδίων του. 

 

1.2.2 Καψίδιο (Capsid) 

Οι µελέτες για τη διερεύνηση της δοµής του καψιδίου των ερπητοϊών, 

βασίστηκαν κυρίως στα χαρακτηριστικά του HSV-1, δεδοµένου ότι η µορφολογία και 

τα επιµέρους δοµικά συστατικά του καψιδίου είναι όµοια σε όλους τους ερπητοϊούς. 

Το καψίδιο εποµένως του PRV και γενικότερα των ερπητοϊών, αποτελείται από 

πρωτεϊνικές µονάδες, τα καψοµερίδια, τα οποία διατάσσονται συµµετρικά µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να του προσδίδουν εικοσαεδρική δοµή. Συγκεκριµένα, αποτελείται από 

πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από το γονίδιο UL18, οι οποίες συµµετέχουν στον 

σχηµατισµό τµήµατος της δοµής που παρατηρείται µεταξύ των καψοµεριδίων, το 

UL19 που κωδικοποιεί την κύρια πρωτεΐνη των καψοµεριδίων και συµµετέχει στο 

σχηµατισµό 162 καψοµεριδίων (150 εξονίων και 12 πεντονίων), και τα γονίδια UL26, 

UL26.5, UL35 και UL38 (Newcomb και συν. 1993). 
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Εικόνα 1.2.  Η δοµή του γενώµατος του PRV (από Klupp και συν., 2004) 

 

 

1.2.3 Πρωτεϊνική στιβάδα (Tegument) 

Μεταξύ του καψιδίου και του λιποπρωτεϊνικού φακέλου των ερπητοϊών 

παρεµβάλλεται µια πρωτεϊνική στιβάδα (Roizman και συν., 2001), η οποία 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην είσοδο του ιού στο κύτταρο και στη σύνθεση των 

νέων ιϊκών σωµατιδίων (Mettenleiter, 2002). Τουλάχιστον 14 πρωτεϊνες της στιβάδας 
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αυτής κωδικοποιούνται από τον ίδιο τον ιό, ενώ στη σύνθεση της συµµετέχει και η 

κυτταρικής προέλευσης πρωτεΐνη ακτίνη (Del Rio και συν., 2005· Wong και συν., 

1998). Με την ενσωµάτωση του ιϊκού φακέλλου στην κυτταρική µεµβράνη, οι 

πρωτεΐνες της στιβάδας αυτής εισέρχονται µαζί µε το καψίδιο στο εσωτερικό του 

κυττάρου, διαδραµατίζοντας ενεργό ρόλο στην αξιοποίηση των κυτταρικών 

µηχανισµών προς όφελος του ιού, πριν ξεκινήσει η κωδικοποίηση των ιϊκών 

πρωτεϊνών. Για παράδειγµα, η πρωτεΐνη VP16, ρυθµίζει την έκφραση των γονιδίων 

που εκφράζονται άµεσα (Batterson και συν., 1983· Fuchs και συν., 2002), ενώ το 

προϊόν έκφρασης του UL41 γονιδίου έχει λειτουργία RNAάσης αποδοµώντας το 

κυτταρικό mRNA (Lin και συν., 2004). 

 Η πρωτεΐνική αυτή στιβάδα, αποτελείται από δύο τουλάχιστον διακριτές 

δοµές. Μία εσωτερική υποστιβάδα η οποία είναι προσκολληµένη στις πρωτεΐνες του 

καψιδίου και µια εξωτερική υποστιβάδα, η οποία έχει ασύµµετρη οργάνωση και 

αλληλεπιδρά µε τα δοµικά συστατικά του ιϊκού φακέλλου. Οι πρωτεΐνες της εσωτερικής 

υποστιβάδας στον HSV-1 είναι διατεταγµένες σε εικοσαεδρική δοµή και ανιχνεύονται 

κεντρικά πάνω στα πεντόνια του καψιδίου, ενώ οι αντίστοιχες πρωτεΐνες του 

ανθρώπινου κυτταροµεγαλοϊού (HCMV) σχηµατίζουν ένα δικτυωτό πλέγµα γύρω από 

το καψίδιο (Chen και συν., 1999). Η κατασκευή της πρωτεϊνικής αυτής δοµής ξεκινάει 

από τον πυρήνα του κυττάρου µε την προσκόλληση πρωτεϊνών στην επιφάνεια των 

σχηµατιζόµενων νουκλεοκαψιδίων, και συνεχίζει στο κυτταρόπλασµα µετά την έξοδο 

των νουκλεοκαψιδίων από τον κυτταρικό πυρήνα. Ο σχηµατισµός της ολοκληρώνεται 

τελικά µε τη σύνθεση των ώριµων ιϊκών σωµατιδίων στο κυτταρόπλασµα (Mettenleiter, 

2006· Nauwynck και συν., 2007).   

 

1.2.4 Φάκελος (Envelope) 

Ο φάκελος του PRV προέρχεται από τις µεµβράνες της συσκευής Golgi 

(Granzow και συν., 1997). Αποτελείται από µία διπλή στιβάδα φωσφολιπιδίων, από 

την επιφάνεια της οποίας προβάλουν οι γλυκοπρωτεΐνες του ιού. Εκτός από τον ιϊκό 

φάκελλο, οι γλυκοπρωτεΐνες των ερπητοϊών ανιχνεύονται και στις µεµβράνες των 

κυττάρων που µολύνουν. Διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην είσοδο και την έξοδο 

του ιού από το κύτταρο, καθώς και στη µετακίνηση του µεταξύ των κυττάρων. Άλλα 

χαρακτηριστικά των ιϊκών γλυκοπρωτεϊνών είναι η κινητοποίηση της άµυνας του 

οργανισµού καθώς και η δηµιουργία συγκύτιων µεταξύ των µολυσµένων κυττάρων. Ο 

PRV διαθέτει έντεκα γλυκοπρωτεΐνες και πιο συγκεκριµένα τις gB (gII), gC (gIII), gD 
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(gp50), gE (gI), gG (gX), gH, gI (gp63), gK, gL, gM και gN, οι οποίες κωδικοποιούνται 

από τον ίδιο τον ιό (εντός των παρενθέσεων παρατίθενται οι πριν του 1995 ονοµασίες 

των αντίστοιχων γλυκοπρωτεϊνών). Η γλυκοπρωτεΐνη gB σχηµατίζει διµερές 

σύµπλοκο gB/gB, ενώ υπάρχουν και τα ετεροδιµερή σύµπλοκα gE/gI, gH/gL και 

gM/gN. Όλες οι παραπάνω γλυκοπρωτεΐνες βρίσκονται στην επιφάνεια του ιϊκού 

φακέλου εκτός από την γλυκοπρωτεΐνη gG η οποία παράγεται από τον ιό σε µεγάλες 

ποσότητες κατά τη µόλυνση των κυττάρων. Οι γλυκοπρωτεΐνες, ανάλογα µε το κατά 

πόσο είναι αναγκαίες ή όχι για την αντιτύπωση του ιού διακρίνονται σε απαραίτητες 

(gB, gD, gH, gK και gL) και σε µη απαραίτητες (gC, gE, gG, gI και gN). Εκτός από τις 

γλυκοπρωτεΐνες, ο ιϊκός φάκελος περιλαµβάνει και µη γλυκοζυλιωµένες πρωτεΐνες 

που κωδικοποιούνται από τα UL20, UL43, US9 και πιθανόν UL24 γονίδια 

(Mettenleiter, 2000· Pomeranz και συν., 2005). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µιας 

µελέτης σχετικά µε την αρχιτεκτονική κατασκευή των σωµατιδίων του HSV-1, στην 

επιφάνεια του ιϊκού φακέλλου υπάρχουν 600 – 750 γλυκοπρωτεϊνικές προεξοχές. Οι 

προεκβολές αυτές έχουν διαφορετικό µήκος και γωνία έκφυσης, ενώ η κατανοµή τους 

δεν είναι τυχαία διαθέτοντας κάποια λειτουργική οµαδοποίηση (Grunewald και συν., 

2003). 

 

1.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

  

1.3.1 Επιδηµιολογία στο χοίρο 

Η ψευδολύσσα είναι ένα νόσηµα µε παγκόσµια εξάπλωση, που εµφανίζεται 

κατά κύριο λόγο σε περιοχές µε µεγάλη πληθυσµιακή πυκνότητα χοίρων. Μέχρι το 

1960 ήταν περιορισµένη κυρίως στην ανατολική Ευρώπη, ενώ από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 µια σειρά παραγόντων, όπως η εµφάνιση περισσότερο 

παθογόνων στελεχών του ιού και η αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των 

χοιροτροφικών µονάδων, είχε σαν αποτέλεσµα την ανάδειξη της νόσου σε ένα 

σηµαντικό πρόβληµα της παγκόσµιας χοιροτροφίας (Mettenleiter και συν., 2012). Στη 

Νορβηγία, την Αυστραλία και τα περισσότερα νησιά της νοτιοανατολικής Ασίας, η 

νόσος δεν έχει ακόµα εµφανιστεί. Η εφαρµογή προληπτικών µέτρων σε συνδυασµό 

µε την αυστηρή τήρηση των Εθνικών προγραµµάτων εκρίζωσης, είχαν σαν 

αποτέλεσµα την εξαφάνιση του νοσήµατος από πολλές περιοχές του πλανήτη. Στην 

Ευρώπη, ο PRV έχει εκριζωθεί από τους πληθυσµούς χοίρων της Αυστρίας, Κύπρου, 

Τσεχίας, Δανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας (εκτός από ορισµένες περιοχές), Γερµανίας, 
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Ουγγαρίας, Λουξεµβούργου, Ολλανδίας, Βελγίου, Σουηδίας, Ελβετίας, Σλοβακίας και 

Ηνωµένου Βασίλειου (Αγγλίας, Σκωτίας και Ουαλίας).  Το ίδιο ισχύει επίσης και για 

τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωµένες πολιτείες της Αµερικής (Hahn και συν., 

2010· MacDiarmid, 2000· Muller και συν., 2003). Αντίθετα, η ψευδολύσσα ενδηµεί 

στην ανατολική και νότιο-ανατολική Ευρώπη, στην Λατινική Αµερική, στην Αφρική και 

στην Ασία. Συγκεκριµένα στην Ασία και ειδικότερα στην Κίνα, τον Οκτώβριο του 2011 

εµφανίστηκε ένα νέο στέλεχος του ιού, το οποίο εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στο 

βόρειο τµήµα της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήµατα στη χοιροτροφία. Οι 

επιπτώσεις της νόσου ήταν σοβαρές ακόµα και σε χοιροτροφικές µονάδες όπου 

εφαρµόζεται πρόγραµµα εµβολιασµού (Sun και συν., 2015· Wu και συν., 2013). Όσον 

αφορά την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο ιός ενδηµεί, δεν υπάρχουν πρόσφατα 

στοιχεία που να αποτυπώνουν την έκταση του προβλήµατος. Σύµφωνα µε µία 

παλαιότερη έρευνα του 1969, που αφορούσε τον χοίρο, στο 20,8% των δειγµάτων 

ορού που συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές της χώρας βρέθηκαν αντισώµατα 

έναντι του ιού. Από το 1983 και µετά παρουσιάστηκε µια έξαρση στη νόσο ως 

αποτέλεσµα της εισαγωγής γεννητόρων από το εξωτερικό (Papadopoulos και συν., 

1996· Papatsas και συν., 1995). 

 

1.3.2 Ο ρόλος του αγριόχοιρου στη µετάδοση της νόσου 

Αν και πολλά κράτη κατάφεραν να εκριζώσουν τον PRV από τον πληθυσµό 

των εκτρεφόµενων χοίρων, ο ιός είναι πολύ διαδεδοµένος σε πληθυσµούς 

αγριόχοιρων (Muller και συν., 2011). Ο αγριόχοιρος (Sus scrofa, L. 1758), θεωρείται 

ότι αποτελεί δεξαµενή πολλών ιών, τόσο των ζώων όσο και του ανθρώπου, µεταξύ 

των οποίων ο ιός της κλασσικής και Αφρικανικής πανώλης του χοίρου, ο κυκλοϊός 

τύπου 2 του χοίρου, ο ιός του αναπνευστικού και αναπαραγωγικού συνδρόµου του 

χοίρου, ο παρβοϊός του χοίρου, ο ιός της ηπατίτιδας Ε, ο ιός της γρίππης του χοίρου 

και ο ιός της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Παρά το γεγονός ότι οι αγριόχοιροι υπάρχουν 

σε πολλές χώρες του πλανήτη, οι πληροφορίες για την έκταση της παρουσίας του 

PRV σε αυτούς, καθώς και ο κίνδυνος µετάδοσης του σε πληθυσµούς εκτρεφόµενων 

χοίρων είναι περιορισµένες (van der Leek και συν., 1993).  Αν και η παρουσία του ιού 

στους πληθυσµούς των άγριων χοίρων, δεν επηρεάζει τον χαρακτηρισµό µίας χώρας, 

ως ελεύθερης της νόσου, εντούτοις αποτελεί δυνητικό κίνδυνο επανεµφάνισης του ιού 

στους εκτρεφόµενους χοίρους. Είναι χαρακτηριστική, η περίπτωση εµφάνισης της 

νόσου της ψευδολύσσας σε τρεις κυνηγετικούς σκύλους στην Οκλαχόµα των 
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Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που χρησιµοποιούνταν για το κυνήγι 

αγριογούρουνου (Cramer και συν., 2011). Στην Ευρώπη, ο PRV κυκλοφορεί σε 

πληθυσµούς αγριόχοιρων πολλών κρατών, µεταξύ των οποίων η Γαλλία, Γερµανία, 

Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και Τσεχία. Τα ποσοστά οροθετικών 

αγριόχοιρων σε αυτές τις χώρες κυµαίνονται από 4 έως 66% (Meng και συν., 2009· 

Millicevic και συν., 2016· Verpoest και συν., 2014). Όσον αφορά την Ελλάδα, 

πρόσφατες µελέτες απέδειξαν την παρουσία αντισωµάτων έναντι του PRV στο 35,1% 

και 32% των ορών αίµατος αγριόχοιρων και εκτρεφόµενων άγριων χοίρων, αντίστοιχα  

(Touloudi και συν., 2015· Marinou και συν., 2015). 

 

1.3.3 Είδη ζώων ευαίσθητων στον PRV 

Ο φυσικός ξενιστής του PRV είναι ο χοίρος. Παρόλα αυτά, ο ιός είναι δυνατό 

να µολύνει και άλλα είδη ζώων όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα, σκύλους, γάτες και 

αρουραίους, στα οποία προκαλεί οξεία θανατηφόρο νόσο µε συµπτώµατα από το 

νευρικό σύστηµα (Pensaert και Kluge, 1989 ). Η νόσος έχει παρατηρηθεί επίσης σε 

ζώα όπως η καφέ και η µαύρη αρκούδα, το ελάφι, το κογιότ, το ρακούν καθώς και σε 

ζώα που εκτρέφονται για το τρίχωµα τους, όπως είναι το µινκ (Banks και συν., 1999· 

Bitsch και συν., 1971· Glass και συν., 1994). Παρά το γεγονός ότι υπάρχει µία 

αδηµοσίευτη µελέτη στην οποία αναφέρονται 3 περιπτώσεις ανθρώπων που 

µολύνθηκαν µε τον PRV, εντούτοις δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο ιός µπορεί να 

µεταδοθεί στα πρωτεύοντα και στον άνθρωπο. Τόσο ο PRV όσο και οι HSV-1 και 

HSV-2 αποδείχθηκε ότι χρησιµοποιούν τους ίδιους υποδοχείς προκειµένου να 

εισέλθουν στο κυττάρο. Συνεπώς είναι πιθανό ότι στον άνθρωπο και στα άλλα 

πρωτεύοντα υπάρχουν µηχανισµοί, οι οποίοι δεν επιτρέπουν στον ιό να 

πολλαπλασιαστεί αφού εισέλθει στο κύτταρο (Tischer και συν., 2009). Το γεγονός ότι 

ο χοίρος είναι το µοναδικό ζώο που µπορεί να επιβιώσει της µόλυνσης από τον ιό, 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αν ελεγχθεί η παρουσία του ιού στους χοίρους είναι 

δυνατό να επιτευχθεί η εκρίζωση της νόσου (Mettenleiter, 2000).  

 

1.3.4   Μετάδοση 

Ο PRV µεταδίδεται µεταξύ των χοίρων κυρίως µε άµεση επαφή, αλλά και µε 

την εισπνοή µικρών αεροσταγονιδίων (αεροζόλ) που περιέχουν τον ιό. Επίσης 

µεταδίδεται µέσω της επαφής µε µολυσµένο κολπικό επιθήλιο και µε µολυσµένο 

σπέρµα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, καθώς και µε την επαφή µε πτώµατα 
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αρουραίων, χοίρων και άλλων µολυσµένων ζώων (Pensaert και Kluge, 1989). Είδη 

ζώων όπως ο σκύλος, η γάτα ή και ζώα της άγριας πανίδας, αν και επιβιώνουν µόνο 

2 µε 3 µέρες µετά τη µόλυνση τους, είναι δυνατό να µεταφέρουν τον ιό µεταξύ των 

χοιροτροφικών µονάδων. Σε γενικές γραµµές, ο PRV δεν είναι πολύ µεταδοτικός. Το 

γεγονός αυτό, ενισχύεται από το ότι σε µία χοιροτροφική µονάδα που εισέρχεται ο ιός, 

δε νοσούν όλα τα ζώα. Το ποσοστό των χοίρων που µολύνονται σε µία τέτοια 

περίπτωση κυµαίνεται από 10 έως 90%. Η µετάδοση του ιού µέσα σε µία εκτροφή 

εξαρτάται από το πόσο πιθανή είναι η άµεση επαφή µεταξύ των ζώων. Έτσι, η 

µετάδοση της µόλυνσης είναι υψηλότερη ανάµεσα στους χοίρους ενός κελιού, και 

χαµηλότερη µεταξύ των χοίρων διαφορετικών κελιών. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί 

ότι η απέκκριση του ιού ξεκινάει πριν από την έναρξη των κλινικών συµπτωµάτων της 

νόσου (Wittmann, 1985).  

O PRV γενικά θεωρείται ότι είναι ανθεκτικός στο περιβάλλον, ωστόσο η 

ανθεκτικότητα του εξαρτάται από παράγοντες όπως το pH, η υγρασία και η 

θερµοκρασία (Wittmann, 1991). Είναι χαρακτηριστικό ότι στα κόπρανα είναι δυνατό 

να παραµείνει λοιµογόνος για 1 µε 2 µήνες ανάλογα µε την εποχή του έτους, ενώ στο 

χώµα και στη στρωµνή 5 - 6 εβδοµάδες και 40 µέρες αντίστοιχα. Στα ούρα ο ιός 

διατηρεί τη λοιµογόνο του δύναµη για 3 περίπου εβδοµάδες το Καλοκαίρι και 8 – 15 

εβδοµάδες το Χειµώνα (Atanasowa, 1972). Ο PRV είναι ανθεκτικός σε φυσιολογικές 

θερµοκρασίες και στο κρύο. Συγκεκριµένα, παραµένει «ζωντανός» για περίπου 6 

εβδοµάδες στους 25oC, 20 εβδοµάδες στους 4oC, ενώ µπορεί να παραµείνει ενεργός 

για πολλά χρόνια στους  -40oC. Τέλος ο PRV αδρανοποιείται στους 60oC σε 30 - 60 

λεπτά, στους 70oC σε 10 - 15 λεπτά, στους 80oC σε 3 λεπτά και στους 100oC µέσα σε 

1 λεπτό (Kunev, 1978).   

 

1.4 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

 

1.4.1 Γενικά 

Η παθογένεια του PRV εξαρτάται από την ηλικία του χοίρου, τον αριθµό των 

ιϊκών σωµατιδίων, την οδό µόλυνσης, καθώς και από τη λοιµογόνο δύναµη του 

στελέχους του ιού. Η σοβαρότητα των προκαλούµενων συµπτωµάτων µειώνεται όσο 

αυξάνει η ηλικία. Πειραµατικά έχει επιτευχθεί η µόλυνση του χοίρου µε ενοφθαλµισµό 

του ιού ενδοµυικά, ενδοφλέβια, ενδοεγκεφαλικά ή µέσω του στόµατος και της ρινικής 

οδού. Ειδικότερα η ρινική και η στοµατική κοιλότητα αποτελούν τα κύρια σηµεία 
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εισόδου του ιού στον οργανισµό (Pensaert και Kluge, 1989· Donaldson και συν., 

1983). Ο ενοφθαλµισµός του ιού µέσω της στοµατο-ρινικής οδού έχει ως αποτέλεσµα 

τα εµφανιζόµενα κλινικά συµπτώµατα και η παρουσία του ιού στα διάφορα όργανα, 

να µοιάζουν µε αυτά που παρατηρούνται κατά τη φυσική µόλυνση του χοίρου. Σε 

γενικές γραµµές για τη µόλυνση του χοίρου απαιτείται µεγάλη ποσότητα ιού (1x104-5 

TCID50), µε εξαίρεση τα νεαρά χοιρίδια στα οποία ποσότητα ιού 1x102 TCID50 είναι 

αρκετή για να προκαλέσει τη νόσο (Wittmann, 1991). Η λοιµογόνος δύναµη των 

άγριων στελεχών του ιού της ψευδολύσσας σε πολλές περιπτώσεις διαφέρει (Kritas 

και συν., 1994a). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του στελέχους NIA3, το οποίο 

κατά τη διάρκεια µιας επιδηµίας ψευδολύσσας στη Βόρεια Ιρλανδία, προκάλεσε το 

θάνατο στο 13% των µολυσµένων παχυνόµενων χοίρων, σε αντίθεση µε άλλα στελέχη 

του ιού, όπως τα NIA1 και NIA2, που δεν προκαλούν συµπτώµατα σε ζώα αυτής της 

ηλικίας (McFerran και Dow, 1975). 

 Μετά τη µόλυνση του ζώου, ο PRV πολλαπλασιάζεται στα επιθηλιακά κύτταρα 

του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, του φάρυγγα και στις αµυγδαλές (Kritas, 

1994). Από εκεί στη συνέχεια µεταφέρεται σε δευτερογενή σηµεία πολλαπλασιασµού 

όπως είναι το ήπαρ, ο σπλήνας και η µήτρα, είτε ως ελεύθερος ιός είτε µέσω 

µολυσµένων λευκοκυττάρων. Ως πιθανοί φορείς του ιού στην τελευταία περίπτωση 

θεωρούνται τα µολυσµένα µονοκύτταρα και λεµφοκύτταρα του αίµατος (Nauwynck και 

Pensaert, 1995).  

 Από το αρχικό σηµείο πολλαπλασιασµού, ο PRV είναι δυνατό να εξαπλωθεί 

προς το ΚΝΣ µέσω της οδού του τριδύµου και της οσφρητικής οδού, όπου και 

πολλαπλασιάζεται προκαλώντας νευρικά συµπτώµατα. Στην πρώτη περίπτωση, ο ιός 

από τον ρινοφαρυγγικό βλεννογόνο µεταφέρεται µέσω του τρίδυµου νεύρου στην 

γέφυρα, στον προµήκη µυελό, στην παρεγκεφαλίδα και στον θάλαµο, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση µέσω των οσφρητικών νεύρων µεταδίδεται διαδοχικά στον οσφρητικό 

βολβό, την έξω οσφρητική ρίζα, την έξω οσφρητική έλικα και τον απιοειδή λοβό (Kritas 

και συν., 1994a, 1994b).    

 

1.4.2 Αλληλεπίδραση του PRV µε το κύτταρο 

 

1.4.2.1 Προσκόλληση και είσοδος  

 Η µόλυνση από τον ερπητοϊό ξεκινάει µε την προσκόλληση του ιϊκού 

σωµατιδίου στην επιφάνεια του κυττάρου. Σηµαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία 
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διαδραµατίζει η σύνδεση της γλυκοπρωτεΐνης gC µε την πρωτεογλυκάνη heparan 

sulfate της κυτταρικής επιφάνειας (Mettenleiter, 2000). Αυτή η σχετικά χαλαρή 

αλληλεπίδραση µεταξύ της gC και του κυτταρικού της υποδοχέα µετατρέπεται σε 

ισχυρή και σταθερή σύνδεση, µε τη συνέργεια της γλυκοπρωτεΐνης gD, µετά τη 

σύνδεση της µε τη Νεκτίνη-1 (Connolly και συν., 2001· Geraghty και συν., 2000). Το 

γεγονός ότι η απουσία Νεκτίνης-1 δεν εµποδίζει την είσοδο του ιού στο κύτταρο, 

καθιστά πιθανή την ύπαρξη και άλλων υποδοχέων για τον PRV στην επιφάνεια του 

κυττάρου.  

 Αµέσως µετά τη σταθεροποίηση της σύνδεσης του ιού µε το κύτταρο, οι 

γλυκοπρωτεΐνες gB, gH και gL δρουν συνεργικά, ώστε να εισέλθει τελικά ο ιός εντός 

του κυττάρου, µέσω της ενσωµάτωσης (fusion) του φακέλου του µε την κυτταρική 

µεµβράνη (Spear και Longnecker, 2003· Chowdary και συν., 2010· Heldwein και συν., 

2006· Heldwein και Krummenacher, 2008). Με την είσοδο του ιού στο κύτταρο, τµήµα 

των πρωτεινών της πρωτεϊνικής στιβάδας (tegument) απελευθερώνονται στο 

κυτταρόπλασµα (Granzow και συν., 2005· Luxton και συν., 2005), ενώ κάποιες άλλες 

από τις πρωτεΐνες (pUL36, pUL37 και pUS3) αυτής της στιβάδας, παραµένουν στην 

επιφάνεια του ιϊκού καψιδίου (Antinone και Smith, 2009· Coller και Smith, 2008· 

Copeland και συν., 2009). Ιδιαίτερη είναι η σηµασία της UL36 πρωτεΐνης η οποία 

καθοδηγεί το νουκλεοκαψίδιο στον κυτταρικό πυρήνα, βοηθάει στην προσκόλληση του 

στον εκάστοτε πυρηνικό πόρο και τελικά στην απελευθέρωση και είσοδο του ιϊκού 

DNA στον πυρήνα (Radtke και συν., 2010· Luxton και συν., 2006· Jovasevic και συν., 

2008).  

 Με την είσοδο του στον κυτταρικό πυρήνα το ιϊκό DNA από ευθύγραµµο 

αποκτά κυκλική µορφή και αρχίζει να αντιγράφεται. Τα γονίδια του ιϊκού γενετικού 

υλικού ανάλογα µε τον χρόνο έκφρασης τους χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: σε αυτά που 

εκφράζονται άµεσα (immediate-early genes), σε αυτά που εκφράζονται λίγο αργότερα, 

αλλά σχετικά νωρίς (early genes) και στα γονίδια που εκφράζονται στο τέλος (late 

genes) (Pomeranz και συν., 2005· Pellet και Roizman, 2007). Όσον αφορά τον PRV, 

η διαδικασία έκφρασης των γονιδίων του ξεκινάει µε το IE180 γονίδιο (immediate-early 

gene), το οποίο στην ουσία είναι ο εκκινητής της διαδικασίας έκφρασης των ιϊκών 

γονιδίων που εκφράζονται στη συνέχεια (early genes). Tο µοναδικό immediate-early 

γονίδιο που διαθέτει ο PRV είναι το ΙΕ180, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους 

ερπητοϊούς, στους οποίους εκφράζονται αρκετά τέτοια γονίδια. Για παράδειγµα ο 

HSV-1, διαθέτει τουλάχιστον 5 immediate-early γονίδια, τα RL2, UL54, RS1, US1 και 
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US12 (Pomeranz και συν., 2005). Αµέσως µετά την έκφραση του ΙΕ180 γονιδίου, 

ενεργοποιούνται τα early genes, τα οποία κωδικοποιούν ένζυµα που ενέχονται στον 

µεταβολισµό των νουκλεοτιδίων. Τα late genes κωδικοποιούν δοµικές πρωτεΐνες του 

ιού, που είναι αναγκαίες για τη συναρµολόγηση των νέων ιϊκών σωµατιδίων 

(Pomeranz και συν., 2005). Ένα από τα ένζυµα που κωδικοποιεί ο PRV είναι η 

θυµιδική κινάση (TK), η οποία αν και δεν είναι απαραίτητη για τον πολλαπλασιασµό 

του ιού σε καλλιέργειες κυττάρων, εντούτοις διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη 

νευροπαθογένεια του (Mettenleiter, 2000).  

 

1.4.2.2 Αντιγραφή του ιϊκού γενετικού υλικού και έξοδος από τον πυρήνα 

Κατά τη διαδικασία της αντιγραφής του γενετικού υλικού παράγονται αντίτυπα 

ιϊκού DNA συνδεδεµένα µεταξύ τους µε τη µορφή αλυσίδας, από τα οποία θα 

προκύψουν τελικά τα µόρια DNA που θα εισέλθουν στα νεοσχηµατιζόµενα καψίδια. 

Οι ερπητοϊοί κωδικοποιούν πολλά από τα ένζυµα που είναι απαραίτητα για τον 

πολλαπλασιασµό του DNA. Όσον αφορά το σχηµατισµό του καψιδίου, ο µηχανισµός 

συναρµολόγησης των δοµικών του συστατικών κατανοήθηκε µετά από συνδυασµό  in 

vitro και in vivo µελετών (Homa και Brown, 1997). Συγκεκριµένα, η συναρµολόγηση 

του καψιδίου πραγµατοποιείται στον πυρήνα του κυττάρου και απαιτεί τις πρωτεΐνες 

που κωδικοποιούνται από τα γονίδια UL38, UL35, UL25, UL19, UL18 και UL6, καθώς 

και τις δύο στηρικτικές πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα γονίδια UL26 και 

UL26.5. Στον PRV, όπως συµβαίνει και στον HSV-1, αποδείχθηκε η ύπαρξη 3 ειδών 

καψιδίων στα µολυσµένα από τους ιούς αυτούς κύτταρα, τα A, B και C καψίδια, η 

διαφορά των οποίων έγκειται στη φύση του περιεχοµένου τους. Συγκεκριµένα τα C 

καψίδια είναι αυτά που βρίσκονται µέσα στα ώριµα ιϊκά σωµατίδια και περιέχουν το 

γενετικό υλικό του ιού, τα Β καψίδια είναι αυτά που περιέχουν στο εσωτερικό τους 

κυρίως την πρωτεΐνη VP22, ενώ τα Α καψίδια περιέχουν πρωτεΐνες και DNA, το οποίο 

όµως δεν είναι το φυσιολογικό, αλλά προϊόν αποτυχηµένης προσπάθειας εισόδου του 

γενετικού υλικού στο εσωτερικό του καψιδίου (Gibson και Roizman, 1972· Ray και 

συν., 2004).  Μετά την είσοδο ενός µορίου DNA σε κάθε καψίδιο σχηµατίζονται τα 

νουκλεοκαψίδια, τα οποία στη συνέχεια κατευθύνονται προς την εσωτερική επιφάνεια 

της πυρηνικής µεµβράνης προκειµένου να µεταφερθούν στο κυτταρόπλασµα. Αν και 

υπάρχουν διάφορες θεωρίες ως προς τον τρόπο που επιτυγχάνεται αυτό 

(Mettenleiter, 2002), σύµφωνα µε το επικρατέστερο µοντέλο τα σχηµατιζόµενα 

νουκλεοκαψίδια µεταφέρονται από την εσωτερική επιφάνεια της πυρηνικής 
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µεµβράνης στο περι-πυρηνικό διάστηµα µέσω µιας  διαδικασίας γνωστής ως αρχική 

ενθήκευση (primary envelopment). Στη συνέχεια, µέσω της ενσωµάτωσης (fusion) του 

προσωρινού αυτού φακέλου µε την εξωτερική πυρηνική µεµβράνη, επιτυγχάνεται 

τελικά η έξοδος των νουκλεοκαψιδίων µε το τµήµα της πρωτεϊνικής στιβάδας 

(tegument) που τα περιβάλλει, στο κυτταρόπλασµα (Granzow και συν., 1997).  

 

1.4.2.3 Συναρµολόγηση του ιϊκού σωµατιδίου και έξοδος από το κύτταρο 

Στο κυτταρόπλασµα, ολοκληρώνεται η σύνθεση της πρωτεϊνικής στιβάδας 

(tegument) που περιβάλλει τα νουκλεοκαψίδια καθώς και η ενθήκευση τους µέσα στον 

φάκελο (Mettenleiter και συν., 2009). Η έξοδος των ώριµων ιϊκών σωµατιδίων από το 

κύτταρο, πραγµατοποιείται µέσω µίας διαδικασίας που χαρακτηρίζεται ως 

δευτερογενής ενθήκευση, κατά την οποία τα ώριµα ιϊκά σωµατίδια σε πρώτη φάση 

περικλείονται σε µεταφορικά κυστίδια. Τα κυστίδια αυτά φαίνεται ότι αποτελούνται από 

δοµικά στοιχεία που προέρχονται από τη συσκευή Golgi (McMillan και Johnson, 2001· 

Harley και συν., 2001·Wisner και συν., 2004· Turcotte και συν., 2005), και συνδέονται 

µε την µεµβράνη του κυττάρου απελευθερώνοντας τα ώριµα ιϊκά σωµατίδια στον 

εξωκυττάριο χώρο. Στην εικόνα 1.3 απεικονίζεται ο κύκλος του ιού της ψευδολύσσας 

από τη µόλυνση έως την έξοδο από το κύτταρο των νέων ιϊκών σωµατιδίων.  

 

1.4.3 Αλληλεπίδραση του PRV µε τα νευρικά κύτταρα  

 Λόγω της ιδιαίτερης µορφολογίας των νευρικών κυττάρων, ο PRV κατά τη 

µόλυνση τους προσαρµόζει τον τροπισµό του. Τα νευρικά κύτταρα είναι επιµήκη, µε 

προεκτάσεις (δενδρίτες και νευράξονες) που απέχουν από το κυτταρικό τους σώµα 

από µερικά χιλιοστά ως και µερικά µέτρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η µετακίνηση του 

ιού µέσα στα νευρικά κύτταρα να µην είναι δυνατό να στηρίζεται µόνο στη διάχυση, 

µιας και στην περίπτωση αυτή το καψίδιο του ιού θα χρειάζονταν πάνω από 200 

χρόνια για να µετακινηθεί µόλις 1 εκατοστό (Sodeik, 2000). Επίσης η µεταφορά του 

ιού µέσα στα νευρικά κύτταρα δεν πραγµατοποιείται µέσω κυστιδίων, όπως συµβαίνει 

στην περίπτωση άλλων νευροτρόπων ιών, π.χ. των polioviruses (Mueller και συν., 

2002· Smith και συν., 2004). Όπως αποδείχθηκε, για τη µετακίνηση του στα νευρικά 

κύτταρα ο ιός αξιοποιεί τον κυτταρικό σκελετό ακτίνης και το ειδικό σύστηµα 

µικροσωληνίσκων που διαθέτουν αυτά (Zaichick και συν., 2011· Favoreel και συν., 

2007· Lyman και Enquist, 2009). Τα ινίδια ακτίνης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για 

τις µετακινήσεις µικρών αποστάσεων (Kelleher και Titus, 1998· Langford, 1995· 
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Pollard και συν., 2001) σε αντίθεση µε το σύστηµα µικροσωληνίσκων ο ρόλος του 

οποίου είναι σηµαντικός στις µετακινήσεις µεγάλων αποστάσεων. Οι µικροσωληνίσκοι 

εµφανίζουν πολικότητα, µε το θετικό πόλο να είναι προσανατολισµένος προς την 

περιφέρεια, και τον αρνητικό πόλο προς το κυτταρικό κέντρο (Kirschner και Mitchison, 

1986· Mitchison και Kirschner, 1984· Luders και Stearns, 2007). Δύο είναι τα είδη 

πρωτεϊνών που ενέχονται στη µετακίνηση των ιϊκών σωµατιδίων στους 

µικροσωληνίσκους µέσα στους νευράξονες. Η δυνεΐνη, η οποία διευκολύνει τη 

µετακίνηση των ιϊκών σωµατιδίων από την περιφέρεια προς το κυτταρικό σώµα, και οι 

κινεσίνες οι οποίες βοηθάνε κατά κύριο λόγο στη µεταφορά των ιϊκών σωµατιδίων από 

το κυτταρικό σώµα προς την περιφέρεια, προκειµένου να εξέλθουν από το κύτταρο 

(Vale, 2003). 

  

	
	
Εικόνα 1.3. Ο κύκλος του PRV στο νευρικό κύτταρο (από Kramer και Enquist, 2013) 
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1.4.3.1 Μετακίνηση των ιϊκών σωµατιδίων από την περιφέρεια προς το 

κυτταρικό σώµα 

Με την προσκόλληση του PRV στην κυτταρική επιφάνεια, ξεκινάει µία 

διαδικασία αποδιοργάνωσης του σκελετού ακτίνης του κυττάρου (Soldec και συν., 

1997· Clement και συν., 2006). Η σηµασία αυτής της διαδικασίας δεν έχει ακόµα 

αποσαφηνιστεί πλήρως, δεδοµένου ότι πειράµατα κατά τα οποία χρησιµοποιήθηκαν 

παράγοντες διάσπασης της ακτίνης δεν προκάλεσαν αλλαγές στη διαδικασία είσοδου 

του ιού στο κύτταρο (Clement και συν., 2006). Αντίθετα, η διάσπαση των 

µικροσωληνίσκων του κυττάρου µε τη χρήση χηµικών ουσιών (νοκοδαζόλη ή 

κολχικίνη) προκαλεί τη διακοπή της µεταφοράς των ιϊκών καψιδίων προς τον πυρήνα, 

γεγονός που αποδεικνύει τη σηµασία του δικτύου µικροσωληνίσκων στη µετακίνηση 

του PRV µέσα στα κύτταρα (Clement και συν., 2006· Kristenson και συν., 1986·  Topp 

και συν., 1994). Η µελέτη της µετακίνησης, σε πραγµατικό χρόνο, ιϊκών καψιδίων 

σηµασµένων µε φθορίζουσες χρωστικές, έδειξε ότι η ταχύτητα µε την οποία αυτά 

κινούνται κατά τη µεταφορά τους από την περιφέρεια προς τον πυρήνα είναι περίπου 

1µm/s (Antinone και συν., 2010· Felerbach και συν., 2007· Kristenson και συν., 1986· 

Liu και συν., 2008· Topp και συν., 1994· Smith και συν., 2004). Στην κίνηση αυτή εκτός 

από τη δυνεΐνη φαίνεται να έχουν κάποιο ρόλο και πρωτεΐνες της οµάδας των 

κινεσινών (κινεσίνη 1 και 2) (Radtke και συν., 2010). Ένα τµήµα των πρωτεϊνών του 

καψιδίου και της υπερκείµενης πρωτεϊνικής στιβάδας του ιού,  αλληλεπιδρούν µε τις 

πρωτεϊνες των µικροσωληνίσκων κατά τη µετακίνηση του προς τον πυρήνα. Ιδιαίτερα 

σηµαντικός σε αυτήν τη διαδικασία είναι ο ρόλος της πρωτεϊνης UL36 (Abaitua και 

συν., 2010· Abaitua και συν., 2009· Copeland και συν., 2009· Luxton και συν., 2006· 

Schipke και συν., 2012). 

 

1.4.3.2 Μετακίνηση των ιϊκών σωµατιδίων από το κυτταρικό σώµα προς την 

περιφέρεια 

 Τα νουκλεοκαψίδια, µετά το σχηµατισµό τους στον πυρήνα και την έξοδο τους 

στο κυτταρόπλασµα, κατευθύνονται προς την περιφέρεια του νευρικού κυττάρου για 

τη  δηµιουργία ώριµων ιϊκών σωµατιδίων τα οποία θα εξέλθουν από το κύτταρο. 

Όσον αφορά το πότε γίνεται η συναρµολόγηση των επιµέρους τµηµάτων του 

ιού οι απόψεις διίστανται (Johnson και Baines, 2011· Kratchmarov και συν., 2012· 

Smith, 2012). Σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές, η συναρµολόγηση πραγµατοποιείται 
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στο κυτταρικό σώµα του νευρικού κυττάρου πριν την είσοδο των ώριµων πλέον ιϊκών 

σωµατιδίων στο νευράξονα (married model) (Lyman και συν., 2007· Antinone και 

Smith, 2006· Huang και συν., 2011· Lycke και συν., 1988· Maresch και συν., 2010· 

Negatsch και συν., 2010· Taylor και συν., 2012· Wisner και συν., 2011). Από την άλλη 

πλευρά, υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν ότι τόσο τα νουκλεοκαψίδια, µε το 

τµήµα της πρωτεϊνικής στιβάδας (tegument) που τα περιβάλλει, όσο και οι ιϊκοί 

φάκελοι, µεταφέρονται ανεξάρτητα προς τα σηµεία εξόδου, όπου και 

συναρµολογούνται για το σχηµατισµό των ώριµων ιϊκών σωµατιδίων (separate model) 

(Ibiricu και συν., 2011· Saksena και συν., 2009, 2006, 2000· Snyder και συν., 2008, 

2006· Tomishima και Enquist, 2001). Παρά το γεγονός ότι µεγάλος αριθµός ερευνητών 

στηρίζει τη µία ή την άλλη άποψη, οι περισσότερες µελέτες υποστηρίζουν την πρώτη 

θεωρία (married model). Σίγουρα απαιτείται περαιτέρω έρευνα, προκειµένου να 

διαπιστωθεί αν ο σχηµατισµός των ώριµων ιϊκών σωµατιδίων γίνεται αµέσως µετά την 

έξοδο του νουκλεοκαψιδίου από τον πυρήνα ή πριν την έξοδο του ιού από το κύτταρο, 

χωρίς να αποκλείεται βέβαια ο συνδυασµός των 2 αυτών θεωριών (Wisner και συν., 

2011).  

Για τη µετακίνηση των νουκλεοκαψιδίων του PRV προς τα σηµεία εξόδου, 

σηµαντικός είναι ο ρόλος των πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από τα γονίδια UL36 

και UL37. Σε ιϊκούς µεταλλάκτες που δε διαθέτουν την πρωτεΐνη UL36, τα καψίδια δεν 

προσκολλώνται στους µικροσωληνίσκους, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η 

µεταφορά τους προς την περιφέρεια, ενώ δεν προχωράει και η διαδικασία της 

δευτερογενούς ενθήκευσης των ώριµων ιών σε φάκελλο (Desai, 2000· Fuchs και συν., 

2004). Όσον αφορά το ρόλο της πρωτεΐνης UL37, η απουσία της σε µεταλλάκτες του 

ιού δεν επιτρέπει τη δευτερογενή ενθήκευση των ιϊκών σωµατιδίων, ενώ περιορίζει και 

τη µεταφορά των νουκλεοκαψιδίων µέσω του συστήµατος µικροσωληνίσκων του 

κυττάρου (Luxton και συν., 2006). Με τη χρησιµοποίηση in vitro και in vivo µοντέλων, 

διαπιστώθηκε ότι για τη µετακίνηση των νουκλεοκαψιδίων, εκτός από τις UL36 και 

UL37 σηµαντικός είναι και ο ρόλος των πρωτεϊνών US9, gE και gI (Brideau και συν., 

2000a, 2000b· Card και συν., 1992· Ch’ng και Enquist, 2005·   Feierbach και συν., 

2007· Kristenson και συν., 1986· Luxton και συν., 2006· Lyman και συν., 2008· Mulder 

και συν., 1994· Thawlei και συν., 1984· Tomishima και Enquist, 2002, 2001). Η 

ταχύτητα µετακίνησης του ιού της ψευδολύσσας από τον πυρήνα προς το σηµείο 

εξόδου ανέρχεται σε 1,97 µm/s (Tomishima και Enquist, 2002). Η αντίστοιχη ταχύτητα 

για τον VZV είναι 1,5 µm/s (Tannous και Grose, 2011). Όπως προκύπτει, η ταχύτητα 
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µετακίνησης του ιού από το κυτταρικό σώµα προς την περιφέρεια και τα σηµεία εξόδου 

είναι µεγαλύτερη από αυτήν της µετακίνησης του από την περιφέρεια προς το κέντρο, 

παρά το γεγονός ότι παλαιότερα πίστευαν το αντίθετο (Card και συν., 1990).  

 

1.4.3.3 Μετακίνηση των ιϊκών σωµατιδίων µεταξύ των νευρικών κυττάρων 

 Ο PRV, µεταδίδεται µεταξύ των νευρικών κυττάρων µόνο µέσω συνάψεων 

(Bareyre και συν., 2004· Pomeranz και συν., 2005) αποτελώντας έτσι άριστο 

ανιχνευτή για τη µελέτη νευρικών δικτύων (neuronal circuits). Το γεγονός αυτό 

σηµαίνει ότι ο ιός δε µεταδίδεται µεταξύ των νευραξόνων γειτονικών κυττάρων τα 

οποία δε συνδέονται µε συνάψεις, και ότι η µετάδοση του στο νευρικό σύστηµα απαιτεί 

την ύπαρξη κλειστών νευρικών δικτύων µε συνάψεις µεταξύ των κυττάρων (Card και 

συν., 1993· Carr και συν., 1999· Pomeranz και συν., 2005). Όσον αφορά τον τρόπο 

µεταφοράς του ιού µέσω των συνάψεων, οι υποθέσεις που κυριαρχούν είναι 3: α) Ο 

ιός µεταφέρεται µέσω των συναπτικών κυστιδίων που µεταφέρουν τους 

νευροµεταβιβαστές, απελευθερώνεται µέσω εξωκυττάρωσης στη συναπτική σχισµή 

και προσλαµβάνεται µέσω ενδοκυττάρωσης από το επόµενο κύτταρο (Ch’ng και 

Enquist, 2005). β) Ώριµα σωµατίδια του ιού απελευθερώνονται µε εξωκυττάρωση στη 

συναπτική σχισµή και µολύνουν το επόµενο κύτταρο µε τη βοήθεια της 

γλυκοπρωτεΐνης gD (όπως συµβαίνει στη µόλυνση των επιθηλιακών κυττάρων). γ) Ο 

ιός είναι υπεύθυνος για την ένωση της µεµβράνης του προσυναπτικού και 

µετασυναπτικού νευρικού κυττάρου, µε αποτέλεσµα να σχηµατίζεται ένας ενιαίος 

κυτταροπλασµατικός χώρος (Ch’ng και συν., 2007· Feierbach και συν., 2007). Η 

πρώτη υπόθεση δε φαίνεται πιθανή διότι έως τώρα δεν ήταν εφικτό να βρεθούν 

συναπτικά κυστίδια που να περιέχουν δοµικά συστατικά του ιού. Όσον αφορά τη 

δεύτερη θεωρία, παρά το γεγονός ότι ήταν αυτή που πιστεύονταν ότι ίσχυε µέχρι το 

2007, εντούτοις αποδείχθηκε ότι η γλυκοπρωτεΐνη gD δεν είναι απαραίτητη για τη 

µετάδοση του ιού µεταξύ των νεύρων (Feierbach και συν., 2007). Αυτό σηµαίνει είτε 

πως ο ιός χρησιµοποιεί άλλους υποδοχείς του µετασυναπτικού κυττάρου (που δε 

συνδέονται µε τη γλυκοπρωτεΐνη gD) είτε πως στη µετάδοση του ιού µεταξύ των 

νευρικών κυττάρων δεν εµπλέκονται ώριµα σωµατίδια του ιού. Σε κάθε περίπτωση 

πρόκειται για µία διαδικασία η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Οµοίως, 

περαιτέρω διερεύνησης, χρήζει και η τρίτη θεωρία. 

 

 



	 38	

1.4.3.4 Έξοδος του PRV κατά µήκος του νευράξονα 

Η χρησιµοποίηση του PRV για την ανίχνευση νευρικών δικτύων, οφείλεται 

στη ιδιότητα του να µεταδίδεται από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο, µόνο µέσω 

συνάψεων. Εντούτοις, in vivo µελέτες απέδειξαν ότι ο ιός έχει τη δυνατότητα να 

µολύνει µη νευρικά κύτταρα που βρίσκονται κοντά σε νευράξονες µολυσµένων 

κυττάρων (Pomeranz και συν., 2005). Το γεγονός ότι ο ιός έχει την ικανότητα να 

εξέρχεται από το κύτταρο και κατά µήκος του νευράξονα πέρα από τις τελικές 

συνάψεις, δηµιουργεί το ερώτηµα για το πως είναι δυνατό να µην εξαπλώνεται 

περαιτέρω η µόλυνση (Tomishima και Enquist, 2002). Η απάντηση στο παραπάνω 

ερώτηµα δόθηκε όταν αποδείχθηκε ότι ο ιός δεν πολλαπλασιάζεται σε άλλα κύτταρα 

του ΠΝΣ και του ΚΝΣ παρά µόνο στα νευρικά. Πιο συγκεκριµένα, τα αστροκύτταρα 

των µολυσµένων από τον ιό νεύρων, παρουσιάζουν αλλαγές στη µορφολογία τους 

όµοιες µε αυτές που εµφανίζονται σε περιπτώσεις τραυµατισµού των νεύρων (Penky 

και συν., 2007). Η στενή σχέση των αστροκυττάρων µε τα νευρικά κύτταρα, ειδικά 

κοντά στις συνάψεις, έχει σαν αποτέλεσµα τη µόλυνση τους από τον ιό. Στην 

περίπτωση όµως αυτή, στο εσωτερικό των αστροκυττάρων, πέρα από την παρουσία 

απογυµνωµένων καψιδίων και µεµονωµένων ιϊκών πρωτεϊνών, δεν βρίσκονται ώριµα 

σωµατίδια του ιού. Οι ίδιες παρατηρήσεις διαπιστώνονται και στην περίπτωση 

µολυσµένων από τον ιό µικρογλοιακών κυττάρων (Card και συν., 1993). Μία άλλη 

κατηγορία µη νευρικών κυττάρων, στα οποία προκαλούνται µεταβολές µετά τη 

µόλυνση τους από τον PRV, είναι οι πρόδροµες µορφές των ολιγοδενδροκυττάρων. 

Στην περίπτωση αυτή, παρά το ότι µέσα στα κύτταρα ανευρίσκονται ιϊκά αντιγόνα, δεν 

έχει ακόµα διευκρινιστεί κατά πόσο ο ιός έχει την ικανότητα να πολλαπλασιάζεται µέσα 

σε αυτά (Bello-Morales και συν., 2005· Rinaman και συν., 1993). Τέλος και στα 

κύτταρα Swann του ΠΝΣ έχει διαπιστωθεί η παρουσία του PRV, µε την έκταση της 

µόλυνσης να εξαρτάται από την λοιµογόνο δύναµη του ιϊκού στελέχους (Kritas και 

συν., 1999).  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ιός ανιχνεύεται σε µη νευρικά 

κύτταρα, που έρχονται όµως σε άµεση επαφή µε µολυσµένους νευράξονες, γεγονός 

που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο ιός έχει την ικανότητα να εξέρχεται και κατά µήκος 

του νευράξονα. Ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Το 

µυελώδες έλυτρο που περιβάλλει το νευράξονα, δηµιουργεί ένα αδιαπέραστο εµπόδιο 

για τον ιό, µε αποτέλεσµα η έξοδος του να γίνεται κατά µήκος µόνο αµυελίνωτων 

νευραξόνων (Tomishima και Enquist, 2002). Το 2006 περιγράφηκε για πρώτη φορά 
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in vitro η ικανότητα του ιού της ψευδολύσσας να προκαλεί τη δηµιουργία κιρσοειδών 

διογκώσεων κατά µήκος των αξόνων των νευρικών κυττάρων, οι οποίες 

αξιοποιούνταν από τον ιό ως σηµεία εξόδου (De Regge και συν., 2006). Στα σηµεία 

του νευράξονα, όπου σχηµατίζονται αυτές οι διογκώσεις διαπιστώθηκε η παρουσία 

συναπτοφυσίνης. Σηµαντικός είναι ο ρόλος της γλυκοπρωτεΐνης gD στη διαδικασία 

παραγωγής αυτών των διογκώσεων, καθώς η σύνδεση της µε τον υποδοχέα Νεκτίνη-

1 των αισθητικών νευρικών κυττάρων του τριδύµου γαγγλίου, προκαλεί την έναρξη 

της δηµιουργίας τους. Άλλα in vitro πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε άγρια 

στελέχη του PRV, το στέλεχος Bartha, το στέλεχος Kaplan και gD αρνητικούς 

µεταλλάκτες, απέδειξαν ότι και µόνο η προσκόλληση της γλυκοπρωτεΐνης gD στον 

αντίστοιχο κυτταρικό υποδοχέα δίνει το έναυσµα για τη δηµιουργία των κιρσοειδών 

αυτών διογκώσεων. Μία άλλη διαπίστωση της συγκεκριµένης έρευνας είναι ότι το 88% 

των µεµονωµένων µη νευρικών κυττάρων στα οποία βρέθηκαν αντιγόνα του ιού, 

βρίσκονταν σε άµεση επαφή µε τις παραπάνω διογκώσεις, γεγονός που ενισχύει την 

υπόθεση για έξοδο του ιού από τις παρατηρούµενες κιρσοειδείς διογκώσεις (De 

Regge και συν., 2006). 

 

1.4.4 Παραµονή του PRV στον οργανισµό σε λανθάνουσα κατάσταση 

 Ένα από τα χαρακτηριστικά των ερπητοϊών, είναι η δυνατότητα τους να 

παραµένουν στον οργανισµό µετά τη µόλυνση, σε λανθάνουσα µορφή. Πρόκειται για 

µία κατάσταση, στην οποία το γενετικό υλικό του ιού υπάρχει στο κύτταρο χωρίς όµως 

να παράγονται ώριµα ιϊκά σωµατίδια. Κατά τη χρονική περίοδο που ο ιός βρίσκεται σε 

λανθάνουσα κατάσταση, η έκφραση των γονιδίων του περιορίζεται στη µεταγραφή 

ενός µόνο τµήµατος του ιϊκού γενώµατος σε αντίγραφα, που είναι γνωστά ως προϊόντα 

µεταγραφής σχετικά µε τη λανθάνουσα κατάσταση του ιού (latency associated 

transcripts – LAT’s) (Mettenleiter, 2000). Ο ρόλος του νευρικού συστήµατος στην 

παραµονή του ιού στον οργανισµό σε λανθάνουσα κατάσταση είναι πολύ σηµαντικός. 

Συγκεκριµένα, κατά την οξεία φάση της νόσου, τα ιϊκά σωµατίδια πολλαπλασιάζονται 

στο επιθήλιο του ρινικού και φαρυγγικού βλεννογόνου, εισέρχονται στα αισθητικά 

νεύρα της περιοχής και στη συνέχεια κατευθύνονται κεντρικά προς τον εγκέφαλο. Η 

µετακίνηση του ιού προς το ΚΝΣ πραγµατοποιείται µέσω του άνω γναθικού νεύρου 

(κλάδος του τριδύµου νεύρου), του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου και του οσφρητικού 

νεύρου. Σηµεία στα οποία είναι δυνατό να εντοπιστεί ο ιός σε λανθάνουσα κατάσταση 

είναι το τρίδυµο γάγγλιο, ο οσφρητικός βολβός και το στέλεχος του εγκεφάλου (Yoon 
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και συν., 2006· Rziha και συν., 1986· Sabo και Rajcani, 1976· Wheeler και Osorio, 

1991). Πέρα από τους παραπάνω ιστούς, έχουν αναφερθεί και οι αµυγδαλές ως 

περιοχές ανίχνευσης του PRV σε λανθάνουσα µορφή (Brittle και συν., 2004· 

Brockmeier και συν., 1993· Cheung και συν., 1994). Επειδή στις αµυγδαλές η 

ποσότητα του ιϊκού DNA που ανιχνεύεται είναι µικρότερη από την αντίστοιχη στο 

τρίδυµο γάγγλιο, εγείρεται το ερώτηµα του κατά πόσο οι αµυγδαλές αποτελούν ιστό 

όπου ο ιός µπορεί να εκπέσει σε λανθάνουσα µορφή ή πρόκειται για ιστό όπου ο ιός 

προκαλεί µικρής έκτασης µόλυνση (Maes και συν., 1997). Η ανίχνευση της παρουσίας 

του ιού σε λανθάνουσα κατάσταση είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µε τη 

χρησιµοποίηση µοριακών τεχνικών, όπως η real time PCR και η nested PCR (Yoon 

και συν., 2005). 

Για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως και οι οποίοι φαίνεται να 

σχετίζονται µε την ύπαρξη στρεσσικών παραγόντων (µεταφορά των ζώων, 

συνωστισµός, χρήση κορτικοστεροειδών φαρµάκων), ο ιός είναι δυνατό να 

ενεργοποιηθεί ξανά από τη λανθάνουσα κατάσταση και µέσω των αισθητικών νεύρων 

να µεταφερθεί στον ρινοφαρυγγικό βλεννογόνο, µε αποτέλεσµα την επανεµφάνιση της 

νόσου (Davis και Beran, 1980· Rziha και συν., 1989, 1986· Van Oirschot και Gielkens, 

1984· Thawley και συν., 1984· Wittmann και συν., 1983).  

 

1.5 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 Η σοβαρότητα και η εξέλιξη της προκαλούµενης από τον PRV νόσου, 

εξαρτάται από την ηλικία του χοίρου, τη δόση, καθώς και τη λοιµογόνο δύναµη του  

ιϊκού στελέχους. Συνήθως ο χρόνος επώασης κυµαίνεται από 1 έως 11 µέρες, αλλά 

στις περισσότερες περιπτώσεις η εµφάνιση των συµπτωµάτων ξεκινάει 2 έως 6 µέρες 

µετά την µόλυνση. 

 

1.5.1 Θηλάζοντα χοιρίδια 

 Στην περίπτωση των θηλαζόντων χοιριδίων, ο χρόνος επώασης της 

ψευδολύσσας κυµαίνεται από 1 έως 5 ηµέρες. Αρχικά τα ζώα εµφανίζουν πυρετό 

(41οC), κατάπτωση και ανορεξία, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζουν τυπικά 

συµπτώµατα από το νευρικό σύστηµα. Συγκεκριµένα, τα χοιρίδια εµφανίζουν 

τρέµουλο, σιελλόροια, έλλειψη συντονισµού κινήσεων, νυσταγµό, οπισθότονο και 

σπασµούς. Κάποια χοιρίδια µπορεί να πιέζουν το κεφάλι τους στο δάπεδο ή στα 

τοιχώµατα του κελιού, ενώ κάποια άλλα κάθονται στα πίσω τους άκρα (κάθισµα 
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σκύλου). Παρά το ότι ο κνησµός είναι συνηθισµένο σύµπτωµα στα άλλα είδη ζώων, 

στο χοίρο παρατηρείται σπάνια. Τα χοιρίδια που εµφανίζουν νευρικά συµπτώµατα 

συνήθως πεθαίνουν 1-2 µέρες µετά την έναρξη των συµπτωµάτων. Η θνησιµότητα 

στα θηλάζοντα χοιρίδια αγγίζει το 100%, ενώ µειώνεται προοδευτικά µε την αύξηση 

της ηλικίας (Kritas και συν., 1994a, 1994b). Η διείσδυση του PRV στο νευρικό σύστηµα 

των χοιριδίων σχετίζεται τόσο µε τη µητρική ανοσία που αποκτούν τα χοιρίδια έναντι 

του ιού όσο και µε την παθογόνο δύναµη του ιϊκού στελέχους. 

 

1.5.2 Απογαλακτισµένα χοιρίδια 

 Σε γενικές γραµµές τα συµπτώµατα της ψευδολύσσας στα απογαλακτισµένα 

χοιρίδια (3-9 εβδοµάδων) παρουσιάζουν οµοιότητες µε αυτά που εµφανίζονται στα 

θηλάζοντα χοιρίδια, µε τη διαφορά ότι είναι ηπιότερα. Σε αυτή την ηλικιακή οµάδα ο 

ιός προκαλεί κυρίως συµπτώµατα από το αναπνευστικό σύστηµα που 

χαρακτηρίζονται από πυρετό, ανορεξία, απώλεια βάρους, βήχα, δύσπνοια και 

επιπεφυκίτιδα. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται επιπλοκές από δευτερογενείς 

βακτηριακές µολύνσεις που προκαλούνται από βακτήρια όπως η Pastereulla 

multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis και Haemophillus 

spp. Στα απογαλακτισµένα χοιρίδια δεν εµφανίζονται συχνά συµπτώµατα από το ΚΝΣ. 

Η θνησιµότητα στα ζώα ηλικίας 3 και 4 εβδοµάδων πλησιάζει το 50%, ενώ σε 

µεγαλύτερης ηλικίας ζώα (5 και 9 εβδοµάδων) το αντίστοιχο ποσοστό είναι µικρότερο 

από 10%, µε τα χοιρίδια όµως στην τελευταία περίπτωση να παρουσιάζουν σηµαντική 

µείωση στον ρυθµό αύξησης του βάρους τους. Συγκεκριµένα, τα ζώα παρουσιάζουν 

καθυστέρηση 1 έως 8 εβδοµάδες για να αποκτήσουν το επιθυµητό βάρος. Τα 

περισσότερα χοιρίδια αυτής της ηλικίας αναρρώνουν µετά από 5-10 µέρες, εκτός από 

αυτά που εµφανίζουν συµπτώµατα από το ΚΝΣ, τα οποία πεθαίνουν (Pejsak και 

Truszczynski, 2006). 

 

1.5.3 Παχυνόµενοι χοίροι 

 Στους παχυνόµενους χοίρους, η µόλυνση από τον PRV είναι συνήθως ήπια 

και χαρακτηρίζεται κυρίως από αναπνευστικά συµπτώµατα. Η νοσηρότητα σε αυτές 

τις ηλικιακές οµάδες αγγίζει το 100%, ως αποτέλεσµα του ενσταβλισµού τους σε 

µεγάλες οµάδες, µε τη θνησιµότητα όµως να περιορίζεται στο 1-2%. Βέβαια στην 

περίπτωση που εµφανίζονται δευτερογενείς βακτηριακές επιπλοκές, οι απώλειες 

αυξάνονται δραµατικά. Τα συµπτώµατα εµφανίζονται 3-6 µέρες µετά τη µόλυνση και 
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χαρακτηρίζονται από πυρετό, κατάπτωση, ανορεξία, πταρµό, βήχα και δύσπνοια. Ο 

PRV προκαλεί µείωση στο ρυθµό ανάπτυξης των ζώων, ενώ τα συµπτώµατα 

υποχωρούν µετά από 6 έως 10 µέρες. Τα συµπτώµατα από το ΚΝΣ συνήθως 

απουσιάζουν από τους παχυνόµενους χοίρους, µε εξαίρεση τη µόλυνση από κάποια 

ιϊκά στελέχη όπως το NIA3, τα οποία είναι σε θέση να προκαλέσουν το θάνατο στο 13-

25% χοίρων ηλικίας έως 20 εβδοµάδων (Baskerville και συν., 1972· McFerran και 

Dow, 1975). 

 

1.5.4 Γεννήτορες (χοιροµητέρες-κάπροι) 

 Στις χοιροµητέρες και στους κάπρους, η ψευδολύσσα χαρακτηρίζεται κυρίως 

από την εµφάνιση αναπνευστικών συµπτωµάτων καθώς και συµπτωµάτων από το 

αναπαραγωγικό σύστηµα. Στις έγγυες σύες, το πρώτο σύµπτωµα της ασθένειας, σε 

αρκετές περιπτώσεις, είναι η αποβολή περίπου 10 µέρες µετά τη µόλυνση από τον ιό 

(Nauwynck και Pensaert, 1992). Συγκεκριµένα, αν η έγγυος συς µολυνθεί από τον ιό 

στο πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης, τότε παρατηρείται απορρόφηση του εµβρύου 

και επιστροφή σε οίστρο. Στην περίπτωση όµως, που η µόλυνση γίνει στο δεύτερο ή 

στο τρίτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης, τότε παρατηρούνται αποβολές µουµιοποιηµένων 

εµβρύων και γεννιούνται θνησιγενή χοιρίδια. Οι τοκετοοµάδες που προέρχονται από 

µολυσµένες χοιροµητέρες, χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη τόσο υγιών, όσο και 

αδύναµων ή και νεκρών χοιριδίων. Στους κάπρους, τα συµπτώµατα της νόσου µπορεί 

να περιλαµβάνουν ορχίτιδα και κακής ποιότητας σπέρµα, ως αποτέλεσµα του 

πυρετού. Άλλα συµπτώµατα που µπορεί να παρατηρηθούν στις χοιροµητέρες και 

στους κάπρους είναι ανορεξία, απάθεια και πυρετός (Pejsak και Truszczynski, 2006). 

 

1.5.5 Άλλα είδη ζώων 

 Στα άλλα είδη ζώων η ψευδολύσσα είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρος, 1 µε 2 

µέρες µετά τη µόλυνση. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο σύµπτωµα που παρατηρείται 

είναι ο έντονος κνησµός, ο οποίος συνήθως εκδηλώνεται ως επίµονο γλείψιµο ή 

τρίψιµο. Τα µολυσµένα ζώα γίνονται προοδευτικά ασθενέστερα και τελικά 

παραµένουν σε κατάκλιση, ενώ τα επακόλουθα νευρικά συµπτώµατα, η παράλυση 

του φάρυγγα και η σιελλόρροια παραπέµπουν στην ασθένεια της λύσσας (Pensaert 

και Kluge, 1989).  
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1.6 ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 

 Στο 15-20% των µολυσµένων από τον PRV χοίρων παρατηρούνται 

αλλοιώσεις στη ρινική κοιλότητα και στο φάρυγγα, ενώ στο 50-60% παρατηρούνται 

αλλοιώσεις και στις αµυγδαλές (Csontos και Szeky, 1966). Συγκεκριµένα, 

παρατηρείται ορώδης έως νεκρωτική ρινίτιδα, νεκρωτική αµυγδαλίτιδα ενώ στον 

πνεύµονα εντοπίζονται αιµορραγικοί λεµφαδένες (Csontos και Szeky, 1966). Γενικά, 

εµφανείς αλλοιώσεις παρατηρούνται κυρίως στα νεαρά χοιρίδια. Εκτός από την 

εµφάνιση νεκρώσεων στις αµυγδαλές, στην τραχεία και κάποιες φορές στον οισοφάγο, 

µικρές νεκρωτικές εστίες (2-3 mm) είναι δυνατό να βρεθούν διάσπαρτες στο ήπαρ και 

στο σπλήνα. Παρόµοια ευρήµατα παρατηρούνται στα αποβληθέντα έµβρυα και στα 

νεογέννητα χοιρίδια (<7 ηµερών) ή και σε παχυνόµενους χοίρους που µολύνονται από 

υψηλής λοιµογόνου δύναµης ιϊκά στελέχη. Οι αλλοιώσεις στο κατώτερο αναπνευστικό 

σύστηµα χαρακτηρίζονται από πνευµονική συµφόρηση, οίδηµα ή και πύκνωση σε 

περίπτωση δευτερογενών βακτηριακών επιπλοκών. Έχει αναφερθεί ότι στελέχη του 

PRV µε διαφορετικό τροπισµό στον πνεύµονα προκαλούν ποικιλία αλλοιώσεων οι 

οποίες κυµαίνονται από τοπικό οίδηµα έως και εκτεταµένες νεκρώσεις (Baskerville και 

συν., 1973· Baskerville, 1972· Dow και Ferran, 1962). Μικροσκοπικές αλλοιώσεις στον 

εγκέφαλο παρατηρούνται κατά κύριο λόγο στα νεαρά ή θνησιγενή χοιρίδια και τα 

αποβληθέντα έµβρυα. Αυτές περιλαµβάνουν µη πυώδη µηνιγγοεγκεφαλίτιδα και 

γαγγλιονευρίτιδα στη λευκή και φαιά ουσία, µε ανεύρεση κατά κύριο λόγο 

µονοπύρηνων κυττάρων αλλά και κοκκιοκυττάρων στον περιαγγειακό χώρο. Στις 

µήνιγγες παρατηρείται πάχυνση, οφειλόµενη στη διήθηση από µονοπύρηνα κύτταρα. 

Όσον αφορά τα νεύρα, η µόλυνση από τον PRV προκαλεί την εµφάνιση νεκρώσεων 

µε αλλοίωση της δοµής τους. Παρόµοιες αλλοιώσεις παρατηρούνται στην αυχενική και 

θωρακική µοίρα του νωτιαίου µυελού (Baskerville, 1972· Csontos και Szeky, 1966· 

Dow και Ferran, 1962· Olander και συν., 1966· Samuel, 2001). Στις χοιροµητέρες είναι 

δυνατό να παρατηρηθεί ενδοµητρίτιδα και φλεγµονή του πλακούντα, ενώ στους 

κάπρους  εµφανίζονται αλλοιώσεις στο γεννητικό τους σύστηµα, µε χαρακτηριστική 

την εκφύλιση των σπερµατικών σωληναρίων και την ύπαρξη νεκρώσεων στον ινώδη 

χιτώνα των όρχεων. Επιπλέον µπορεί να παρατηρηθούν και αλλοιώσεις στο σπέρµα 

µε την παρουσία µη φυσιολογικών σπερµατοζωαρίων (Samuel, 2001). 
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1.7 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ 

PRV 

Η είσοδος του PRV στον οργανισµό του ζώου, έχει σαν αποτέλεσµα την 

κινητοποίηση του ανοσοποιητικού του συστήµατος, µε σκοπό την αντιµετώπιση της 

ιϊκής εισβολής και τον περιορισµό των βλαπτικών συνεπειών της µόλυνσης. Η 

αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήµατος πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα, τα 

οποία δε διαχωρίζονται µεταξύ τους αλλά στην ουσία αλληλοσυµπληρώνονται. 

Πρόκειται για την έµφυτη ή µη ειδική και την επίκτητη ή ειδική ανοσία. 

 

1.7.1 Έµφυτη ή µη ειδική ανοσία 

 Στην περίπτωση της έµφυτης ανοσίας, ο οργανισµός του ζώου διαθέτει 

αµυντικούς µηχανισµούς οι οποίοι κινητοποιούνται σχεδόν αµέσως µετά την είσοδο 

των ιών στα κύτταρα. Με τους µηχανισµούς αυτούς, η δράση των οποίων δεν είναι 

ειδική ως προς τον εισβολέα, ο οργανισµός προσπαθεί να ελέγξει τη µόλυνση µέχρι 

την ενεργοποίηση του επίκτητου ανοσοποιητικού συστήµατος. Είναι σηµαντικός ο 

ρόλος επίσης που διαδραµατίζει η έµφυτη ανοσία στην ενεργοποίηση των 

µηχανισµών της επίκτητης ανοσίας, και συγκεκριµένα στο µηχανισµό παραγωγής 

αντισωµάτων (χυµική ανοσία) καθώς και στο µηχανισµό παραγωγής ειδικών 

κυττάρων (κυτταρική ανοσία) έναντι του ιού. Για πολλά είδη ιών έχει αποδειχθεί ότι η 

αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών τους µε πρωτεΐνες της επιφάνειας των κυττάρων, έχει 

σαν αποτέλεσµα την πυροδότηση κυτταρικών µηχανισµών οι οποίοι οδηγούν στο 

πρώτο κύµα παραγωγής κυτταροκινών. Εκτός από την αρχική αυτή αλληλεπίδραση 

των ιϊκών πρωτεϊνών µε τις πρωτεΐνες της κυτταρικής επιφάνειας, πρωτεΐνες που δεν 

υπάρχουν στο ιϊκό σωµατίδιο αλλά παράγονται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 

ιού, είναι σε θέση να επηρεάσουν τους κυτταρικούς µηχανισµούς µε αποτέλεσµα και 

σε αυτήν την περίπτωση να κινητοποιούνται οι µηχανισµοί παραγωγής κυτταροκινών. 

Η σηµασία της ύπαρξης των µηχανισµών της έµφυτης ανοσίας µέσω των οποίων τα 

κύτταρα αντιµετωπίζουν τους ιούς-εισβολείς, γίνεται αντιληπτή από το γεγονός ότι 

πολλοί ιοί έχουν αναπτύξει µηχανισµούς ώστε αλληλεπιδρώντας µε το κύτταρο να 

καταφέρνουν τελικά να τους µπλοκάρουν (Burysek και συν., 1999· Burysek και συν., 

1999a· Melville και συν., 1999· Powell και συν.,1996· Revilla και συν., 1998).  

 Ειδικότερα όσον αφορά τους ερπητοϊούς, έχει διαπιστωθεί ότι η µόλυνση των 

κυττάρων από τον HSV, έχει σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση κυτταρικών 
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µηχανισµών για την παραγωγή κυτταροκινών όπως είναι οι IL-1β, IL-2, IL-6, IL-10, IL-

12, IL13, ο παράγοντας νέκρωσης όγκων άλφα (TNF-α) και ο παράγοντας διέγερσης 

αποικιών κοκκιοκυττάρων-µακροφάγων (GM-CSF) (Ellermann-Eriksen και συν., 

1993· Ghanekar και συν., 1996· Halford και συν., 1996· He και συν., 1999· Paludan 

και συν., 2000· Walev και συν., 1995). Επιπρόσθετα παράγονται και οι χηµειοκίνες IL-

8, οι φλεγµονώδεις πρωτεΐνες των µακροφάγων 1α και 1β (MIP-1α, MIP-1β) και η 

πρωτεΐνη χηµειοπροσέλκυσης των µονοκυττάρων 1 (MCP-1) (Rosler και συν., 1998· 

Thomas και συν., 1998). Σηµαντικός είναι ο ρόλος της gD στην παραγωγή του πρώτου 

κύµατος των ανθεκτικών στην UV ακτινοβολία κυτταροκινών και ειδικότερα των IFN 

α/β και του TNF-α. Συγκεκριµένα, η παραγωγή των κυτταροκινών αυτών πυροδοτείται 

άµεσα ως αποτέλεσµα της σύνδεσης της gD µε τους κατάλληλους υποδοχείς της 

επιφάνειας του κυττάρου (Ankel και συν., 1998). Εκτός από την gD-εξαρτώµενη 

παραγωγή κυτταροκινών, τα κύτταρα διαθέτουν και άλλο µηχανισµό παραγωγής 

κυτταροκινών, ευαίσθητο στην επίδραση της UV ακτινοβολίας, ο οποίος 

ενεργοποιείται σε ένα δεύτερο στάδιο και ευθύνεται για την παραγωγή των 

κυτταροκινών IL-6 και IL-12 (Kanangat και συν., 1996· Malmgaard και συν., 2000). 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι ιοί HSV διαθέτουν την ικανότητα να µπλοκάρουν 

κάποιους από τους µηχανισµούς της έµφυτης ανοσίας. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνουν την επιµήκυνση της ζωής των µολυσµένων κυττάρων, ώστε να 

παρέχεται το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για να ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής 

τους, να πολλαπλασιάστούν και να εξαπλωθούν τελικά στον οργανισµό µολύνοντας 

γειτονικά κύτταρα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιοί HSV έχουν επιπρόσθετα την ικανότητα να 

προκαλούν το θάνατο κυττάρων που δρουν αντιϊκά, όπως είναι τα δενδριτικά κύτταρα 

(Suazo και συν., 2015). Παρακάτω θα γίνει αναφορά σε κάποιους παράγοντες της 

έµφυτης ανοσίας, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση µόλυνσης του 

οργανισµού από τον PRV. 

 

1.7.1.1 Ιντερφερόνες 

Ένας από τους µηχανισµούς άµυνας των κυττάρων µετά τη µόλυνση τους από 

τον PRV, είναι η παραγωγή κυτταροκινών και ειδικότερα των ιντερφερονών (La 

Bonnardiere και συν., 1994· Sen, 2001). Οι ιντερφερόνες, η παρουσία των οποίων 

διαπιστώθηκε το 1957, είναι διαλυτές, µικρού µοριακού βάρους πρωτεΐνες ή 

γλυκοπρωτεΐνες, που παράγονται από τα κύτταρα µετά τη µόλυνση τους κυρίως από 
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ιούς, αλλά και από βακτήρια ή παράσιτα. Είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν και να 

συνδέονται µε ειδικούς υποδοχείς της επιφάνειας των περισσότερων κυττάρων του 

οργανισµού, έχοντας ως αποτέλεσµα τη ρύθµιση πολλών λειτουργιών τους (Brukman 

και Enquist, 2006). Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, τις ιντερφερόνες τύπου Ι (type I IFN), 

τύπου ΙΙ (type IΙ IFN) και τύπου ΙΙΙ (type IΙΙ IFN). Στις τύπου Ι ιντερφερόνες 

περιλαµβάνονται η ιντερφερόνη α (IFN-α) και η ιντερφερόνη β (IFN-β). Στην κατηγορία 

του τύπου Ι ιντερφερονών ανήκουν και οι ιντερφερόνες δ, ε, κ, ο, και τ. Οι τύπου Ι 

ιντερφερόνες (α και β) παράγονται από τα κύτταρα ως άµεση αντίδραση στην 

παρουσία των ιών και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο των ιογενών 

µολύνσεων (Muller και συν., 1994). Συγκεκριµένα, οι ιντερφερόνες αυτού του τύπου 

συνδέονται µε τον IFN-α κυτταρικό υποδοχέα, γεγονός που ενεργοποιεί µία 

αλυσιδωτή αντίδραση η οποία τελικά καταλήγει στην κινητοποίηση αντίστοιχων 

γονιδίων του κυττάρου (IFN-stimulated response elements). Είναι ενδεικτικό ότι σε 

γενετικά τροποποιηµένα ποντίκια στα οποία απουσίαζαν οι υποδοχείς για τις τύπου Ι 

ιντερφερόνες καθώς και σε περιπτώσεις ανθρώπων µε γενετικές διαταραχές ως προς 

τη δυνατότητα κυτταρικής αντίδρασης στην παρουσία των τύπου Ι ιντερφερονών, 

διαπιστώθηκε η αδυναµία ελέγχου των ιογενών µολύνσεων (Bouloy και συν., 2001· 

Dupuis και συν., 2003) ακόµα και στην περίπτωση που το επίκτητο ανοσοποιητικό 

σύστηµα αντιδρά φυσιολογικά (Darnell και συν., 1994). Η αντιϊκική δράση των 

ιντερφερονών τύπου Ι έγκειται στην ενεργοποίηση ενός µεγάλου αριθµού κυτταρικών 

γονιδίων (Der και συν., 1998) τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες µε αντι-ιϊκή δράση 

και πρωτεΐνες που εµπλέκονται σε προκαταρτικές διεργασίες για την κυτταρική 

απόπτωση (La Bonnardiere και Laude, 1983).  

 Εκτός από τις τύπου I IFN υπάρχουν και οι τύπου IΙ IFN, στις οποίες ανήκει 

µόνο η ιντερφερόνη γ, που παράγεται από τα Τ κύτταρα και τα φυσικά φονικά κύτταρα 

(NK cells). Τα ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα είναι σηµαντικές πηγές παραγωγής 

ιντερφερόνης γ, η οποία µε τη σειρά της διαδραµατίζει κύριο ρόλο στη δράση του 

επίκτητου ανοσοποιητικού συστήµατος. Τέλος έχει αποδειχθεί και η ύπαρξη των 

τύπου IΙΙ IFN µε µονάδικό εκπρόσωπο την ιντερφερόνη λ. Σε γενικές γραµµές οι τύπου 

I IFN εµφανίζονται µέσα στο πρώτο 24ωρο µετά τη µόλυνση από τους ιούς, στο σηµείο 

πολλαπλασιασµού τους ή και σε πιο αποµακρυσµένες περιοχές όπως είναι ο ορός 

του αίµατος και τα ούρα (Mettenleiter, 1996). Η ικανότητα των κυττάρων να παράγουν 

ιντερφερόνη ποικίλει. Τα µολυσµένα από ιό πλασµοκυτταρικά δενδριτικά κύτταρα 

παράγουν µεγάλες ποσότητες IFN-α ενώ οι µολυσµένοι ινοβλάστες παράγουν IFN-β.  
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1.7.1.2 Ιντερλευκίνη-6 (IL-6) 

Η IL-6 είναι µία από τις κυτταροκίνες που παράγονται κατά την ενεργοποίηση 

των µηχανισµών της έµφυτης ανοσίας, µε ιδιαίτερη σηµασία στην άµυνα του 

οργανισµού έναντι στη µόλυνση από ερπητοϊούς (Chucair-Elliott και συν., 2014· 

Paludan και συν., 2001· Suazo και συν., 2015). Αρχικά το 1985 η IL-6 αναγνωρίστηκε 

σαν παράγοντας διαφοροποίησης των Β-λεµφοκυττάρων για την παραγωγή  

αντισωµάτων (Hirano και συν., 1985), ενώ όπως συνέβη και µε άλλες κυτταροκίνες, 

γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι αποτελεί ένα παράγοντα ο οποίος εκτός του 

ανοσοποιητικού συστήµατος εµπλέκεται και σε άλλες διεργασίες του οργανισµού. 

Συγκεριµένα, η IL-6 είναι σηµαντική για τη ρύθµιση της λειτουργίας των 

ηπατοκυττάρων, των πρόδροµων αιµοποιητικών κυττάρων, του καρδιαγγειακού, του 

νευρικού καθώς και του ενδοκρινικού συστήµατος (Kishimoto και συν., 1995). Όσον 

αφορά το ρόλο της IL-6 ως µέρος της ανοσολογικής απόκρισης του οργανισµού, έχει 

βρεθεί ότι εκτός από τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασµό των Β- και Τ-

λεµφοκυττάρων, η IL-6 εµπλέκεται και στη διαφοροποίηση των µονοκυττάρων σε 

µακροφάγα (Akira και συν., 1993· Chomarat και συν., 2000). Αν και έχουν αναφερθεί 

πολλές κατηγορίες κυττάρων υπεύθυνων για την παραγωγή της IL-6, τα µονοκύτταρα 

και τα µακροφάγα αποτελούν κύτταρα που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

παραγωγή τόσο της IL-6 όσο και άλλων κυτταροκινών (Akira και συν., 1993).  

 

1.7.2 Επίκτητη ή ειδική ανοσία 

 Oι αντιγονικοί παράγοντες του PRV που ευθύνονται για την ενεργοποίηση της 

κυτταρικής και της χυµικής ανοσίας του οργανισµού, είναι κυρίως οι γλυκοπρωτεΐνες 

(Hampl και συν., 1984). Ειδικότερα η γλυκοπρωτεΐνη gC, η οποία διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στη σύνδεση του ιού µε την επιφάνεια του κυττάρου, αποτελεί 

σηµαντικό στόχο των µη εξαρτώµενων από το συµπλήρωµα αντισωµάτων (Lukacs 

και συν., 1985· Ober και συν., 2000) και των Τ-λεµφοκυττάρων (Kretzschmar, 1970· 

Zuckermann και συν., 1990). Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι και οι γλυκοπρωτεΐνες gB και 

gD αποτελούν στόχο αντισωµάτων, τα οποία συνδεόµενα µε αυτές δεν επιτρέπουν 

στον ιό να προσκολληθεί στο κύτταρο (αντι-gC και αντι-gD δράση) ή να διεισδύσει 

µέσα σε αυτό (αντι-gΒ δράση) (Lukacs και συν., 1985· Ober και συν., 2000).  
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 Η ανοσολογική αντίδραση του οργανισµού στην παρουσία του PRV εµφανίζεται 

σχετικά γρήγορα µετά τη µόλυνση και εξαρτάται από το στέλεχος του ιού, την οδό 

µόλυνσης και την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήµατος του οργανισµού. Κατά 

το χρονικό διάστηµα της εµφάνισης των κλινικών συµπτωµάτων της νόσου, τα 

αντισώµατα κατά του ιού υπάρχουν ήδη στον οργανισµό του ζώου (Rodak και συν., 

1987). Συγκεκριµένα, µε τη χρησιµοποίηση τεχνικών όπως η οροεξουδετέρωση και η 

ELISA, έχει διαπιστωθεί η παρουσία αντισωµάτων στον ορό των χοίρων 5 – 10 µέρες 

µετά τη µόλυνση. Τα αντισώµατα στην περίπτωση αυτή ανήκουν στις υποκλάσεις IgM 

και IgG. Τα αντισώµατα της υποκλάσης IgM αγγίζουν τη µέγιστη συγκέντρωση τους 

στον ορό του αίµατος περίπου 7-15 µέρες µετά τη µόλυνση και µειώνονται σε µη 

ανιχνεύσιµα επίπεδα περίπου 14-25 µέρες µετά από αυτήν. Τα αντισώµατα της 

υποκλάσης IgG φτάνουν στη µέγιστη συγκέντρωση τους περίπου στις 14 µέρες µετά 

τη µόλυνση και ανιχνεύονται στον ορό του αίµατος του ζώου για πολλούς µήνες. IgΑ 

αντισώµατα είναι δυνατό επίσης να ανιχνευτούν από την 10η µέρα και να 

παρουσιάσουν το µέγιστο τίτλο τους 13 µέρες µετά τη µόλυνση. Στο σάλιο και στα 

δάκρυα ανιχνεύονται µόνο IgM και IgΑ αντισώµατα 6-8 µέρες µετά τη µόλυνση, µε 

µέγιστη συγκέντρωση περίπου στις 8-15 µέρες (Kimman και συν., 1992· McFerran και 

Dow, 1973). 

 Τα νεογέννητα χοιρίδια που διαθέτουν αντισώµατα από το πρωτόγαλα 

ανοσοποιηµένων έναντι του ιού χοιροµητέρων, εµφανίζουν τίτλους αντισωµάτων 12-

16 φορές µεγαλύτερους από τον αντίστοιχο της µητέρας (Pensaert και συν., 1982). Τα 

αντισώµατα σε αυτήν την περίπτωση ανιχνεύονται στο αίµα των ζώων µέχρι την ηλικία 

των 9 περίπου εβδοµάδων και είναι δυνατό να προκαλέσουν πρόβληµα στην 

παραγωγή αντισωµάτων µετά τον εµβολιασµό (Iglesias και Trujano, 1989· Van 

Oirschot και De Leeuw, 1985). Η διάρκεια ανίχνευσης των αντισωµάτων στον 

οργανισµό εξαρτάται από την αρχική τους συγκέντρωση (Kritas και συν., 1999· 

Mueller και συν., 2005). Η µητρική ανοσία προστατεύει τα νεογέννητα χοιρίδια από τη 

µόλυνση µε τον PRV, ενώ στην περίπτωση µόλυνσης περιορίζει την εµφάνιση και την 

ένταση των κλινικών συµπτωµάτων της νόσου, ελέγχοντας τον πολλαπλασιασµό του 

ιού στο ΚΝΣ. Εντούτοις, η προστασία έναντι της διείσδυσης του PRV στο ΚΝΣ λόγω 

της ύπαρξης µητρικής ανοσίας, εξαρτάται από τη λοιµογόνο δύναµη του ιϊκού 

στελέχους. Υψηλοί τίτλοι αντισωµάτων προστατεύουν τα νεογέννητα χοιρίδια σχεδόν 

πλήρως από τη διείσδυση του ιού στο ΚΝΣ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η προστασία 

δε θεωρείται επαρκής (Van der Meulen και συν., 2006).  
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1.7.3 Μηχανισµοί αντίδρασης του PRV στην ενεργοποίηση του 

ανοσοποιητικού συστήµατος του οργανισµού   

Όπως συµβαίνει µε όλους τους ερπητοϊούς, έτσι και στην περίπτωση του 

PRV, ο ιός προσπαθεί να αποφύγει τις συνέπειες της ενεργοποίησης του 

ανοσοποιητικού συστήµατος του οργανισµού. Ένας από τους µηχανισµούς άµυνας 

του οργανισµού στη µόλυνση από τον ιό, είναι η απόπτωση των µολυσµένων 

κυττάρων. Πρόκειται για µια διαδικασία κατά την οποία η σύνδεση των αντι-PRV 

αντισωµάτων µε τις ιϊκες γλυκοπρωτεΐνες που βρίσκονται στην επιφάνεια των 

µολυσµένων κυττάρων, καθιστά το µολυσµένο κύτταρο “ξένο” σώµα για τον 

οργανισµό. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το µολυσµένο κύτταρο να 

καταστρέφεται από έναν εκ των τριών µηχανισµών του εξαρτώµενου από τα 

αντισώµατα ανοσοποιητικού συστήµατος, και πιο συγκεκριµένα την κλασσική οδό του 

συµπληρώµατος, τα φαγοκύτταρα και τα φυσικά φονικά κύτταρα (Favoreel και συν., 

1999a). Για την αποφυγή της απόπτωσης των κυττάρων επιστρατεύονται οι 

παρακάτω µηχανισµοί: 

α) Οι γλυκοπρωτεΐνες gE και gI των ερπητοϊών της υποοικογένειας 

Alphaherpesvirinae σχηµατίζουν ένα διµερές σύµπλοκο. Σε κάποιους από τους ιούς 

της κατηγορίας αυτής όπως είναι ο HSV, ο VZV και ο PRV, το gE-gI σύµπλοκο έχει 

αποδειχθεί ότι εµφανίζει δράση υποδοχέα για το Fc τµήµα των αντισωµάτων (Frank 

και Friedman, 1989· Johnson και συν., 1988· Litwin και συν., 1992). Έτσι, ενώ το Fab 

τµήµα των ειδικών αντι-PRV αντισωµάτων συνδέεται µε τις ιϊκές γλυκοπρωτεΐνες της 

επιφάνειας του µολυσµένου κυττάρου, το Fc τµήµα τους συνδέεται µε το gE-gI 

σύµπλοκο. Αυτό έχει τελικά ως αποτέλεσµα τα συνδεδεµένα στο κύτταρο αντισώµατα 

να αφοπλίζονται, µην µπορώντας να ενεργοποιήσουν την κλασσική οδό του 

συµπληρώµατος ή τα φαγοκύτταρα και τελικά τα µολυσµένα κύτταρα να µην 

αναγνωρίζονται ως ξένα από τον οργανισµό (Friedman και συν., 1984). 

    β) Η γλυκοπρωτεΐνη gC του HSV-1, HSV-2, BHV-1, EHV-1 και του PRV 

έχει αναφερθεί ότι συνδέεται µε τον τρίτο παράγοντα του συµπληρώµατος C3, 

εµποδίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη συνέχιση της αλυσιδωτής αντίδρασης που έχει ως 

συνέπεια την ενεργοποίηση του συµπληρώµατος (Favoreel και συν., 1999b· Huemer 

και συν., 1995, 1993, 1992). 
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 γ) Τα αντι-PRV αντισώµατα έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιούν έναν 

µηχανισµό αποµάκρυνσης των ιϊκών γλυκοπρωτεϊνών από την µεµβράνη των 

µολυσµένων κυττάρων. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό, αρχικά τα αντισώµατα 

συνδέονται µε τις γλυκοπρωτεΐνες. Το γεγονός αυτό δίνει σήµα στο κύτταρο είτε για 

την απόρριψη των σχηµατιζόµενων συµπλόκων αντισωµάτων-γλυκοπρωτεϊνών, είτε 

για την απορρόφηση τους στο εσωτερικό του κυττάρου, ώστε τελικά τα µολυσµένα 

κύτταρα να µην αναγνωρίζονται ως ξένα από τον οργανισµό (Favoreel και συν., 2005, 

1997· Johnson και συν., 1988).    

 Τέλος, εκτός από την ικανότητα του ιού να εµποδίζει την απόπτωση των 

µολυσµένων κυττάρων, ώστε να διασφαλίζει τον πολλαπλασιασµό του µέσα σε αυτά, 

έχει αποδειχθεί ότι η US3 πρωτεϊνική κινάση του PRV είναι υπεύθυνη για τη 

δηµιουργία µεγάλων κυτταρικών προεκβολών στα µολυσµένα από τον ιό κύτταρα 

(Calton και συν., 2004· La Boissiere και συν., 2004), οι οποίες είναι δυνατό να έρθουν 

σε άµεση επαφή µε γειτονικά κύτταρα (Calton και συν., 2004). Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασµό µε την κίνηση των σωµατιδίων του ιού προς την κορυφή αυτών των 

προεκβολών, δίνει στον PRV τη δυνατότητα µετακίνησης από το ένα κύτταρο στο άλλο 

χωρίς να έρχεται σε επαφή µε τα εξουδετερωτικά αντισώµατα που υπάρχουν στον 

εξωκυττάριο χώρο (Calton και συν., 2004). Το γεγονός ότι η US3 πρωτεϊνική κινάση 

είναι σταθερή µεταξύ των αλφα-ερπητοϊών και δεδοµένου ότι η µόλυνση από τον HSV 

έχει αναφερθεί επίσης ότι προκαλεί το σχηµατισµό τέτοιων κυτταρικών προεκβολών 

(Favoreel και συν., 2006), καθιστά αυτήν τη διαδικασία ως µία νέα πιθανή θεωρία 

σχετικά µε την εξάπλωση των ερπητοϊών της υποοικογένειας Alphaherpesvirinae και 

τη διαφυγή τους από τα υπάρχοντα εξουδετερωτικά αντισώµατα (Lomniczi και συν., 

1984).   

 
1.8 ΕΜΒΟΛΙΑ 

Βασικός παράγοντας της επιτυχίας των προγραµµάτων εκρίζωζης της 

ψευδολύσσας σε πολλές χώρες, είναι η χρησιµοποίηση γενετικά τροποποιηµένων 

εµβολίων. Για τον έλεγχο της νόσου αρχικά χρησιµοποιήθηκαν ζωντανά εµβόλια από 

ιϊκά στελέχη µειωµένης λοιµογόνου δύναµης. Ένα από αυτά τα στελέχη είναι και το 

εµβολιακό στέλεχος Bartha (Mettenleiter, 2000). Μετά από 15 χρόνια µελετών 

διαπιστώθηκε ότι στο στέλεχος Bartha του PRV λείπει ένα µεγάλο τµήµα του τµήµατος 

US του γενετικού του υλικού. Στο τµήµα αυτό περιέχονται τα γονίδια που 

κωδικοποιούν τη γλυκοπρωτεΐνη gE και την πρωτεΐνη US9, καθώς και τµήµατα των 
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γονιδίων για τη γλυκοπρωτεΐνη gI και την πρωτεΐνη US2 (Kit, 1985· Petrovskis και 

συν., 1986). Επιπλέον, το στέλεχος Bartha χαρακτηρίζεται και από την ύπαρξη µιας 

ακόµα τροποποιηµένης πρωτεΐνης, η οποία κωδικοποιείται από το γονίδιο US10. 

Γενικά, η πρωτεΐνη που προέρχεται από το συγκεκριµένο γονίδιο συναντάται σε όλους 

τους ερπητοϊούς και αποτελεί τη µη απαραίτητη γλυκοπρωτεΐνη gΜ. Εντούτοις στο 

στέλεχος Bartha το συγκεκριµένο γονίδιο περιέχει µεταλλάξεις που έχουν σαν 

αποτέλεσµα το πρωτεϊνικό προϊόν που παράγεται να µην είναι γλυκοσυλιωµένο, 

εποµένως ουσιαστικά να µην είναι δόκιµο να χαρακτηρίζεται ως γλυκοπρωτεΐνη. 

 Στην προσπάθεια ελέγχου της ψευδολύσσας µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων 

γενετικής µηχανικής, ξεκίνησε η παραγωγή εµβολίων µε εξασθενηµένα ιϊκά στελέχη, 

µε την απενεργοποίηση του γονιδίου που κωδικοποιεί το ένζυµο θυµιδική κινάση (ΤΚ). 

Ένα από αυτά τα ΤΚ-αρνητικά στελέχη του PRV αποτέλεσε το πρώτο γενετικά 

τροποποιηµένο ζωντανό εµβόλιο στο οποίο δόθηκε άδεια χρησιµοποίησης (Kit, 1987· 

Van Oirschot και συν., 1986). Το γεγονός ότι στο στέλεχος Bartha απουσιάζει το 

γονίδιο που κωδικοποιεί την γλυκοπρωτεΐνη gE, αποτέλεσε την αφορµή ώστε ο van 

Oirschot και οι συνεργάτες του (1986) να αναπτύξουν µία ορολογική δοκιµή στην 

οποία διαχωρίζονται τα ζώα µε αντισώµατα κατά της gE (µετά τη µόλυνση από άγριο 

στέλεχος του ιού), από τα ζώα που διαθέτουν αντισώµατα έναντι των άλλων 

γλυκοπρωτεϊνών του ιού (µετά τον εµβολιασµό). Έτσι εµφανίστηκε η ιδέα των 

“σηµασµένων” εµβολίων (Kimman και συν., 1992). Η αποτελεσµατικότητα αυτής της 

κατηγορίας των εµβολίων αποδεικνύεται από την επιτυχία των προγραµµάτων 

εκρίζωσης της ψευδολύσσας, στις χώρες όπου χρησιµοποιήθηκαν. Η αδρανοποίηση 

και άλλων γονιδίων του PRV, εκτός από τα γονίδια της ΤΚ και της γλυκοπρωτεΐνης 

gE, έχει επίσης ως αποτέλεσµα την µείωση της λοιµογόνου δύναµης του ιού (Kit, 

1987· Mettenleiter και συν., 1987· Zhang και συν., 2015). Στην Κίνα, προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που προήλθαν από την εµφάνιση ενός νέου 

στελέχους του PRV (Wu και συν., 2013) χρησιµοποιήθηκε µε ενθαρρυντικά 

αποτελέσµατα, ένα εµβόλιο από στέλεχος στο οποίο αφαιρέθηκαν τα τρία γονίδια που 

κωδικοποιούν τις ΤΚ, gE και gI (Dean και Cheung, 1995). Στην πραγµατικότητα, η 

αφαίρεση µέσω της γενετικής µηχανικής των περισσότερων γονιδίων που 

κωδικοποιούν µη απαραίτητες πρωτεΐνες για τον πολλαπλασιασµό του ιού σε 

κυτταροκαλλιέργειες, είναι δυνατό να οδηγήσουν στη δηµιουργία ιϊκών στελεχών, που 

ενώ ενεργοποιούν τους αµυντικούς µηχανισµούς του οργανισµού, έχουν µειωµένη 

λοιµογόνο δύναµη. Είναι φανερό ότι στη σηµερινή εποχή µε τη βοήθεια της γενετικής 
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µηχανικής είναι δυνατό να τροποποιηθούν ή αφαιρεθούν πολλά γονίδια από το 

γένωµα του PRV, οδηγώντας µε τον τρόπο αυτό στην παραγωγή ιών µε διαφορετική 

λοιµογόνο δύναµη (Dijkstra και συν., 1997· Enquist, 1999· Jons και συν., 1997· Kritas 

και συν., 1994a). 

 

1.9 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ PRV ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ α-ΕΡΠΗΤΟΪΩΝ 

 Ο PRV αποτελεί ένα πολύ καλό µοντέλο για τη µελέτη και τη διερεύνηση της 

βιολογίας των ερπητοϊών της υποοικογένειας Alphaherpesvirinae, παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο ζωής των ιών καθώς και την αλληλεπίδραση τους 

µε τον οργανισµό-ξενιστή. Συγκεκριµένα, αντλούνται πληροφορίες που σχετίζονται µε 

την προσκόλληση και την είσοδο του ιού στο κύτταρο, τον πολλαπλασιασµό του 

γενετικού του υλικού, τη συναρµολόγηση των νέων ιϊκών σωµατιδίων, τη µετακίνηση 

τους ενδοκυτταρικά προς τα σηµεία εξόδου, και την έξοδο τους τελικά από το κύτταρο. 

Επιπρόσθετα, ο PRV αξιοποιείται για τη µελέτη µηχανισµών που σχετίζονται µε την 

ανοσολογική απάντηση του οργανισµού µετά τη µόλυνση του από τον ιό. Τα 

αποτελέσµατα των συγκεκριµένων ερευνών έχουν επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις πάνω στους πολύπλοκους αυτούς µηχανισµούς, και δηµιουργούν τις βάσεις 

για την περαιτέρω κατανόηση τους (Szpara και συν., 2011). Τα χαρακτηριστικά που 

προσδίδουν στον PRV την ιδιαίτερη αυτή σηµασία, είναι τα παρακάτω: 

 α. Το γενετικό του υλικό διαθέτει παρόµοια δοµή µε τον VZV, HSV-1 και 

HSV-2, ενώ πολλές από τις πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα γονίδια του είναι 

λειτουργικά οµόλογες µε τις αντίστοιχες των παραπάνω ιών (Ekstrand και συν., 2008· 

Szpara και συν., 2010). 

 β. Παρά το ότι ο φυσικός του ξενιστής είναι ο χοίρος, έχει την ικανότητα να 

µολύνει µεγάλο αριθµό ειδών σπονδυλωτών ζώων, πολλά εκ των οποίων 

χρησιµοποιούνται ως πειραµατόζωα στο εργαστήριο (Pomeranz και συν., 2005). 

 γ. Είναι εύκολο να καλλιεργηθεί στο εργαστήριο και να δώσει υψηλούς 

τίτλους σε κυτταροκαλλιέργειες, ενώ παράλληλα είναι ευρέως διαδεδοµένες οι 

εξειδικευµένες µοριακές τεχνικές γενετικής µηχανικής που εφαρµόζονται για την 

αντικατάσταση γονιδίων του. 

 δ. Ο χειρισµός του δεν εγκυµονεί κινδύνους για το εργαστηριακό 

προσωπικό. 
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 Τέλος, το γεγονός ότι ο PRV έχει τη δυνατότητα να κινείται µέσα στα νευρικά 

κύτταρα και να µεταφέρεται από το ένα στο άλλο µόνο µέσω συνάψεων, τον καθιστά 

ιδανικό εργαλείο για τη µελέτη της δοµής των νευρικών κυκλωµάτων των θηλαστικών 

(Meng και συν., 2009).  
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Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, αρχικά διερευνήθηκε η υπάρχουσα 

κατάσταση όσον αφορά την παρουσία του PRV στους εκτρεφόµενους χοίρους της 

Ελλάδας. Τα τελευταία δηµοσιευµένα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριµένη 

πληροφορία, είναι από το 1969 (Papadopoulos και συν., 1996· Papatsas και συν., 

1995), οπότε κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση τους. Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε 

επιδηµιολογική µελέτη, στην οποία αφού αρχικά αναλύθηκε η κατανοµή των 

εκτρεφόµενων χοίρων στα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας, στη συνέχεια 

ελήφθησαν δείγµατα ορού αίµατος από ζώα διάφορων ηλικιακών οµάδων και 

αναζητήθηκαν αντισώµατα κατά των άγριων στελεχών του PRV. Όταν στα ζώα 

κάποιων χοιροτροφικών µονάδων διαπιστώνονταν νευρολογικά συµπτώµατα 

ενδεικτικά της νόσου, τότε σε αυτήν την περίπτωση λαµβάνονταν και άλλα δείγµατα 

(ιστοί, ετοιµοθάνατα χοιρίδια µε χαρακτηριστικά συµπτώµατα της νόσου κ.α.), για την 

αποµόνωση άγριων στελεχών του ιού. Για την αποκάλυψη της αλληλουχίας των 

νουκλεοτιδίων του γενετικού υλικού των αποµονωµένων στελεχών χρησιµοποιήθηκαν 

σύγχρονες µοριακές τεχνικές (Next Generation Sequencing). 

 Ένας από τους στόχους της συγκεκριµένης µελέτης ήταν επίσης η διερεύνηση 

κάποιων αδιευκρίνιστων σηµείων της παθογένειας του ιού. Οι λόγοι για τους οποίους 

ο ιός διεισδύει επιλεκτικά στο ΚΝΣ χοίρων συγκεκριµένων ηλικιών δεν έχουν πλήρως 

αποσαφηνιστεί. Δεν είναι γνωστό, αν οι φυσιολογικές µεταβολές που συµβαίνουν στο 

νευρικό σύστηµα του χοίρου µε την αύξηση της ηλικίας, σχετίζονται µε τη σταδιακή 

µείωση της δυνατότητας εξάπλωσης του ιού, µέσω των νεύρων. Ούτε επίσης αν 

κάποιοι βασικοί µηχανισµοί ανοσίας εξαρτώνται από την ωρίµανση του 

ανοσοποιητικού συστήµατος και εµπλέκονται στην νευροδιείσδυση του ιού. Για το 

λόγο αυτόν, σε ένα δεύτερο στάδιο, αναζητήθηκαν οι ενδεχόµενες εξελικτικές 

µεταβολές στο νευρικό σύστηµα κατά τις πρώτες 5 εβδοµάδες της ζωής του χοίρου 

και το κατά πόσο αυτές επιδρούν στη διείσδυση και εξάπλωση του PRV στα νεύρα.  

Το γεγονός ότι ο De Regge και οι συνεργάτες του (2006) απέδειξαν in vitro τη 

δηµιουργία κιρσοειδών διογκώσεων στους νευράξονες µολυσµένων νευρικών 

κυττάρων, από όπου εξέρχονται τα νεοσχηµατιζόµενα σωµατίδια του ιού, και το 

γεγονός ότι τέτοιου είδους διογκώσεις in vivo  θα αναµένονταν να εµφανιστούν σε 

αµυελίνωτα τµήµατα των νευραξόνων, µας οδήγησε στη µελέτη του ρόλου της 

µυελίνωσης των νευρικών κυττάρων, στην εξάπλωση της µόλυνσης. Εποµένως, η 
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ενδεχόµενη ατελής µυελίνωση στις µικρές ηλικίες, θα µπορούσε να σχετίζεται µε το 

σχηµατισµό τέτοιων «διογκώσεων» κατά την µόλυνση µε PRV και άρα µε την 

εντονότερη εξάπλωση του ιού από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο. Έτσι, ένας 

πρώτος δυνητικός παράγοντας, που µπορεί να επηρεάζει τη σοβαρότητα των 

νευρικών συµπτωµάτων κατά τη µόλυνση από τον PRV, είναι η εξαρτώµενη από την 

ηλικία πρόοδος του σχηµατισµού του µυελώδους ελύτρου γύρω από το νευράξονα. 

Επειδή δεν υπήρχαν ακριβείς πληροφορίες, σχετικά µε τη διαδικασία σχηµατισµού της 

µυελίνης στους χοίρους, αυτό αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης στα πλαίσια της 

συγκεκριµένης διατριβής. Επίσης ελέγχθηκε το κατά πόσο οι παρατηρήσεις του De 

Regge και των συνεργατών του, όσον αφορά την in vitro εµφάνιση διογκώσεων κατά 

µήκος του νευράξονα µολυσµένων από τον PRV νευρικών κυττάτων, ισχύουν και in 

vivo. Αυτό πραγµατοποιήθηκε, µε τον προσδιορισµό της ποσότητας της 

συναπτοφυσίνης σε ιστούς µολυσµένων µε τον ιό χοίρους και σύγκριση της, µε την 

αντίστοιχη ποσότητα σε αρνητικούς µάρτυρες. Σηµειώνεται, ότι ο De Regge και οι 

συνεργάτες του διαπίστωσαν in vitro, την παρουσία συναπτοφυσίνης στις κιρσοειδείς 

διογκώσεις, κατά µήκος των αξόνων, των µολυσµένων από τον PRV νευρικών 

κυττάρων. Εποµένως, η µεταβολή στην ποσότητα της συναπτοφυσίνης, θεωρήθηκε 

ως µία ένδειξη για την ανάπτυξη ή όχι των διογκώσεων αυτών κατά µήκος των 

νευρικών κυττάρων και κατ’επέκταση στους µολυσµένους από τον PRV ιστούς.  

Μια δεύτερη υπόθεση που µπορεί να δικαιολογήσει το ότι ο PRV διασπείρεται 

και αντιτυπώνεται εκτεταµένα στο ΚΝΣ νεαρών χοιριδίων, αλλά περιορισµένα στο 

ΚΝΣ µεγαλύτερης ηλικίας χοίρων, είναι η διαφορά στην ικανότητα διασποράς του PRV 

από το γάγγλιο του τρίδυµου (Gasser) στο ΚΝΣ. Οι νευρώνες του τρίδυµου γαγγλίου 

είναι δίπολοι, µε ένα κλάδο του νευράξονα να συνδέει το νευρώνα µε τα επιθηλιακά 

κύτταρα του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος και τον άλλο κλάδο του να συνδέει 

το νευρώνα µε το ΚΝΣ. Κατά την αντιτύπωση του PRV στο τρίδυµο γάγγλιο 

µεγαλύτερων σε ηλικία χοίρων και κατά την ενεργοποίηση των αλφα-ερπητοϊών, από 

τη λανθάνουσα φάση στο γάγγλιο, ο ιός σχεδόν πάντα κινείται προς το ανώτερο 

αναπνευστικό και όχι προς το ΚΝΣ (Smith και συν., 2001). Από τη στιγµή που στα 

νεαρά χοιρίδια ο PRV είναι ικανός να κατευθυνθεί ικανοποιητικά προς το ΚΝΣ, 

θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί µε τον ίδιο τρόπο όπως προηγουµένως, αν υπάρχει 

κάποια εξαρτώµενη από την ηλικία διαφορά, όσον αφορά στη διασπορά του PRV από 

το τρίδυµο γάγγλιο στο ΚΝΣ. Η κίνηση του PRV από το τρίδυµο γάγγλιο προς το ΚΝΣ, 

εξετάσθηκε όπως περιγράφεται από τους Kritas και συν. (1994α) σε υλικό από τα 
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χοιρίδια της προηγούµενης µελέτης. 

Σε µια τρίτη υπόθεση, η µείωση της διείσδυσης του ιού στο ΚΝΣ και της 

εµφάνισης νευρικών συµπτωµάτων στα ζώα, όσο αυξάνει η ηλικία, µπορεί να είναι 

απόρροια της «ωρίµανσης» του ανοσοποιητικού συστήµατος του οργανισµού. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τύπου Ι ιντερφερόνες και οι ιντερλευκίνες, οι 

οποίες παράγονται από τα κύτταρα ως µια άµεση αντίδραση σε µολύνσεις από ιούς, 

και που όπως έχει αποδειχθεί µπορούν να καταστείλουν την ενδοκυτταρική 

αντιτύπωση των αλφα-ερπητοϊών (Breathnach και συν., 2005· Lyman και συν., 2009). 

Μελέτες του εργαστηρίου Ιολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής της Γάνδης έδειξαν ότι η 

ιντερφερόνη α, είναι ικανή να καταστείλει την αντιτύπωση του PRV σε καλλιέργειες 

νευρικών κυττάρων του τριδύµου γαγγλίου του χοίρου. Για την ανάλυση των πιθανών 

διαφορών που σχετίζονται µε την παραγωγή της ιντερφερόνης-α και της 

ιντερλευκίνης-6 µεταξύ χοίρων διαφορετικών ηλικιών, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

ELISA µε δυνατότητα ανίχνευσης της χοίρειας ιντερφερόνης-α καθώς και της 

ιντερλευκίνης-6 σε δείγµατα ιστών που συλλέχθηκαν όπως περιγράφηκε παραπάνω.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

Όλα τα χοιρίδια που χρησιµοποιήθηκαν στους πειραµατισµούς, προέρχονταν από 

χοιροτροφικές µονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς 

Ελλάδας. Για την επιλογή των χοιροτροφικών µονάδων, βασική προϋπόθεση ήταν οι 

εκτροφές να µην είναι µολυσµένες από τον PRV και να µην εφαρµόζουν εµβολιακό 

πρόγραµµα προστασίας από το συγκεκριµένο ιό. Για το λόγο αυτό, πριν την 

προµήθεια των χοιριδίων, λαµβάνονταν δείγµατα αίµατος από διάφορες ηλικιακές 

οµάδες ζώων της εκτροφής, διαχωρίζονταν ο ορός και γινόταν αναζήτηση 

αντισωµάτων έναντι της γλυκοπρωτεΐνης gB, µε τη χρησιµοποίηση της 

ανοσοενζυµικής µεθόδου (ELISA). Με τον τρόπο αυτό, σε περίπτωση µη ανεύρεσης 

αντισωµάτων έναντι της συγκεκριµένης πρωτεΐνης, επιβεβαιώνονταν η απουσία τόσο 

του εµβολιακού, όσο και του «άγριου» στελέχους του ιού.  

 Τα ζώα που επιλέγονταν ως κατάλληλα για τον πειραµατισµό, µεταφέρονταν 

στις ειδικά διαµορφωµένες εγκαταστάσεις που διαθέτει το Εργαστήριο της 

Μικροβιολογίας και Λοιµωδών Νοσηµάτων της Κτηνιατρικής Σχολής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης (Εικόνα 2.1). Η παραµονή των ζώων στις 

εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου (αριθµός καταχώρησης της εγκατάστασης EL54 

BIO12) καθώς και ο χειρισµός τους έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 13/13228/29.12.2010 ειδική 

άδεια πειραµατισµού από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Θεσ/νίκης. 
 

2.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 Κατά την αιµοληψία, τo αίµα συλλέγονταν σε ειδικά φιαλίδια χωρίς την 

παρουσία αντιπηκτικού (BD Vacutainer Red Top Blood Collection Tubes 10 ml) και 

µετά την παραµονή του σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 2-3 ώρες, 

φυγοκεντρούνταν στις 1500 rpm για 20’. Ο υπερκείµενος ορός συλλέγονταν, 

τοποθετούνταν σε περιέκτες και αποθηκεύονταν στους -80oC.  
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Εικόνα 2.1 Οι εγκαταστάσεις χειρισµού των πειραµατόζωων, στο εργαστήριο Μικροβιολογίας και 
Λοιµωδών Νοσηµάτων του Τµήµατος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ  
 

α 

β 
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2.3 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 

2.3.1 Μέσω ενδοκαρδιακής έγχυσης παραφορµαλδεΰδης 4% 

 

2.3.1.1 Περιγραφή της µεθόδου 

   Στην περίπτωση που οι προερχόµενοι από τα ζώα ιστοί, προορίζονταν για 

παρατήρηση στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ή για να εξετασθούν µε τις τεχνικές του 

κυανού της τολουϊδίνης, της ανοσοιστοχηµείας και του ανοσοφθορισµού, τα ζώα 

θυσιάζονταν µε την τεχνική της ενδοκαρδιακής έγχυσης παραφορµαλδεΰδης. Στην 

περίπτωση αυτή, σε µία πρώτη φάση, χορηγούνταν στα χοιρίδια ενδοµυϊκά, 

azaperone (Stresnil 40 mg/ml· Vetoquinol, Lure, France) για να εισέλθουν σε στάδιο 

προνάρκωσης. Μετά την πάροδο περίπου 15 λεπτών, και την απαραίτητη ηρέµιση 

των ζώων, ακολουθούσε το στάδιο της αναισθησίας µε την ενδοφλέβια έγχυση 

πεντοθάλης (Pentothal· Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA), διαλυµένης σε 

ηπαρινισµένο φυσιολογικό ορό. Μετά την εγκατάσταση της αναισθησίας ακολουθούσε 

η διάνοιξη της θωρακικής κοιλότητας. Αφού προσεγγίζονταν η καρδιά, µέσω της 

διάνοιξης του περικαρδίου, πραγµατοποιούνταν τοµή στον δεξιό της κόλπο, µε 

παράλληλη διοχέτευση φυσιολογικού ορού στην αορτή µέσω της αριστερής κοιλίας. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονταν η αποµάκρυνση του αίµατος του ζώου από το 

κυκλοφορικό σύστηµα του ζώου, µέσω του δεξιού κόλπου της καρδιάς, καθώς 

προοδευτικά ο φυσιολογικός ορός το αντικαθιστούσε στα αγγεία του σώµατος. Η 

ποσότητα του χρησιµοποιούµενου φυσιολογικού ορού, αντιστοιχούσε, περίπου, στο 

5% του βάρους του ζώου. Μετά τη χορήγηση του φυσιολογικού ορού και της πλήρους 

αφαίµαξης του ζώου, ξεκινούσε η χορήγηση του µονιµοποιητικού υγρού, που στην 

προκειµένη περίπτωση ήταν το διάλυµα παραφορµαλδεΰδης  4% σε PBS (pH=7.4). 

Η ποσότητα του µονιµοποιητικού υγρού που χρησιµοποιούνταν αντιστοιχούσε στο 

10% του βάρους του ζώου. Όλα τα διαλύµατα χρησιµοποιούνταν σε θερµοκρασία 

περίπου 37oC. Μετά την παρασκευή και συλλογή τους, οι ιστοί τοποθετούνταν σε 

φιαλίδια µε εικοσαπλάσια ποσότητα παραφορµαλδεΰδης 4% και αποθηκεύονταν 

στους 4oC για 24 ώρες. 
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2.3.1.2 Αναγκαία υλικά 

 

2.3.1.2.1 Phosphate buffer saline (PBS) (10x) 

 Τρόπος παρασκευής: Προσθέτουµε 2,62 g NaH2PO4 (Sodium phosphate 

monobasic, Sigma-Aldrich, USA), 11,5 g Na2HPO4 (Disodium hydrogen phosphate, 

Sigma-Aldrich, USA) και 43,84 g NaCl (Sodium chloride, Sigma-Aldrich, USA) σε 450 

ml απιονισµένου νερού. Ρυθµίζουµε το pH στο 7.4 προσθέτοντας διάλυµα (1Ν) HCl 

εφόσον απαιτείται. Στη συνέχεια συµπληρώνουµε µε απιονισµένο νερό µέχρι το 

διάλυµα να αποκτήσει όγκο 500 ml. Για την παρασκευή του τελικού διαλύµατος (1x) 

που θα χρησιµοποιήσουµε, αραιώνουµε 1:10 µε απιονισµένο νερό. 

 

2.3.1.2.2 Διάλυµα παραφορµαλδεΰδης 4% 

   Τρόπος παρασκευής: Για την παρασκευή 1 lt διαλύµατος 

παραφορµαλδεΰδης 4%, προσθέτουµε 800 ml PBS (1x) σε γυάλινο δοχείο, το οποίο 

τοποθετούµε πάνω σε θερµαινόµενη εστία, έως ότου η θερµοκρασία του πλησιάσει 

τους 60oC. Κατά τη διάρκεια της θέρµανσης είναι σηµαντικό η θερµοκρασία του 

διαλύµατος να µην φτάσει στο σηµείο του βρασµού. Στη συνέχεια προσθέτουµε 40 g 

σκόνης παραφορµαλδεΰδης (Paraformaldehyde, reagent grade, crystalline, Sigma-

Aldrich, USA), ανακατεύοντας το διάλυµα. Η σκόνη δε διαλύεται αµέσως στο διάλυµα. 

Για την πλήρη διάλυση της σκόνης της παραφορµαλδεΰδης και τη διαύγαση του 

διαλύµατος ανεβάζουµε το pH του διαλύµατος προσθέτοντας αργά, µε τη µορφή 

σταγόνων, NaOH (1N). Μόλις διαλυθεί πλήρως η παραφορµαλδεΰδη και γίνει διαυγές 

το διάλυµα, το αφήνουµε να κρυώσει και ακολούθως το φιλτράρουµε. Στη συνέχεια 

αυξάνουµε τον όγκο του διαλύµατος, έως ότου φτάσει το 1 lt, µε την προσθήκη PBS 

(1x). Τέλος, ρυθµίζουµε το pH του διαλύµατος περίπου στο 6,9, µε την προσθήκη 

µικρής ποσότητας διαλύµατος HCl. Το παραγόµενο διάλυµα παραφορµαλδεΰδης 4% 

µπορεί να συντηρηθεί σε θερµοκρασία 2-8oC για ένα µήνα.    

 

2.3.2 Μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης 

 Στην περίπτωση που τα ζώα, και ειδικότερα οι προερχόµενοι από αυτά ιστοί, 

προορίζονταν για την αποµόνωση-τιτλοποίηση του PRV ή για τον προσδιορισµό της 

συγκέντρωσης παραµέτρων του ανοσοποιητικού τους συστήµατος και της 
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συναπτοφυσίνης, τότε αυτά θυσιάζονταν µε τη χρησιµοποίηση ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν η µέθοδος ευθανασίας µε ενδοκαρδιακή έγχυση 

παραφορµαλδεϋδης 4%, γιατί η συγκεκριµένη χηµική ουσία αδρανοποιεί τον ιό και 

εποµένως, δεν είναι δυνατή η τιτλοποίηση του. Οι ιστοί που συλλέγονταν µε τη 

συγκεκριµένη µέθοδο, τοποθετούνταν άµεσα σε ειδικά φιαλίδια και σε ξηρό πάγο, για 

την άµεση πτώση της θερµοκρασίας τους. Η συντήρηση τους γίνονταν σε 

θερµοκρασία -80oC.  

 

2.4 ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΩΝ  

 Μετά την ευθανασία των ζώων, και προκειµένου να διενεργηθούν οι 

απαιτούµενες εξετάσεις, αποµονώθηκαν από κάθε χοίρο, ο ρινικός βλεννογόνος, το 

άνω γναθικό νεύρο (από το σηµείο εισόδου του στον οφθαλµικό κόγχο έως το τρίδυµο 

γάγγλιο), το τρίδυµο γάγγλιο, η γέφυρα, ο προµήκης µυελός, ο θάλαµος και η 

παρεγκεφαλίδα.  

 Στην περίπτωση που τα ζώα θυσιάζονταν µε τη µέθοδο της ενδοκαρδιακής 

έγχυσης παραφορµαλδεΰδης 4%, οι αποµονωµένοι ιστοί αποθηκεύονταν σε 

παραφορµαλδεΰδη 4%, για 24 ώρες στους 4oC. Στη συνέχεια, οι ιστοί τοποθετούνταν 

σε ιστοκινέττα (Histokinette, TP1020 Semi-Enclosed Benchtop Tissue Processor, 

Leica Biosystems, Germany) όπου και αφυδατώνονταν µέσω των διαδοχικών διόδων 

τους σε διαλύµατα αιθυλικής αλκοόλης αυξανόµενης συγκέντρωσης (50-100%) και 

τελικά µε την εµβάπτιση τους σε υγρή (λιωµένη) παραφίνη. Στη συνέχεια οι ιστοί 

εγκλείονταν σε παραφίνη και αποθηκεύονταν σε θερµοκρασία 4oC. Οι τοµές των 

ιστών, πάχους 3-5 µm, πραγµατοποιούνταν σε µικροτόµο (HM315, Microm, Walldorf, 

Germany).  

 Στην περίπτωση που οι χοίροι θυσιάζονταν µε ηλεκτρική εκκένωση οι 

συλλεγόµενοι ιστοί, λαµβάνονταν κάτω από άσηπτες συνθήκες, που διασφάλιζαν την 

µη µεταφορά ιού, από τον έναν ιστό στον άλλο, και τοποθετούνταν σε ειδικά φιαλίδια 

και σε ξηρό πάγο, για την άµεση πτώση της θερµοκρασίας τους, όπως αναφέρθηκε 

στην παράγραφο 2.3.2. Η συντήρηση τους γίνονταν σε θερµοκρασία -80oC.  

 

2.5 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ELISA) 

 Για τον έλεγχο της παρουσίας αντισωµάτων, έναντι των γλυκοπρωτεϊνών του 

PRV, ο ορός των ζώων µετά τη συλλογή του εξετάζονταν µε την ανοσοενζυµική 
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µέθοδο. Συγκεκριµένα, για τις ανάγκες της συγκεκριµένης µελέτης, ελέγχθηκε η 

παρουσία αντισωµάτων έναντι των γλυκοπρωτεϊνών gB (anti-PRV-gB, IDEXX 

Laboratories, Westbrook, ME) και gΕ (anti-PRV-gΕ, IDEXX Laboratories, Westbrook, 

ME). Στην πρώτη περίπτωση, η µη ανεύρεση αντισωµάτων κατά της gB εξασφάλιζε 

την απουσία τόσο του εµβολιακού όσο και κάποιου «άγριου» στελέχους του ιού, 

δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη γλυκοπρωτεΐνη υπάρχει σε όλα τα ιϊκά στελέχη. 

Αντίθετα στην περίπτωση µη ανίχνευσης αντισωµάτων έναντι της gΕ γλυκοπρωτεΐνης, 

διασφαλίζονταν µεν η απουσία κάποιου “άγριου” στελέχους του PRV, χωρίς όµως να 

αποκλείεται η παρουσία του αντίστοιχου εµβολιακού στελέχους, από το οποίο 

απουσιάζει η συγκεκριµένη γλυκοπρωτεΐνη. 

 

2.6 ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ABC 

 

2.6.1 Περιγραφή της µεθόδου 

 Σε ένα πρώτο στάδιο, οι τοµές των ιστών τοποθετούνταν σε ξυλόλη (2 x 5 min) 

για την αποπαραφίνωση τους. Στη συνέχεια ενυδατώνονταν, µε την εµβάπτιση τους 

σε διαλύµατα αιθυλικής αλκοόλης, η συγκέντρωση των οποίων σε αλκοόλη σταδιακά 

µειώνονταν. Αρχικά τοποθετούνταν σε διάλυµα αιθυλικής αλκοόλης 100ο (2 x 5 min) 

και στη συνέχεια σε διαλύµατα αιθυλικής αλκοόλης 95ο (1 x 5 min), 70ο (1 x 5 min) και 

50ο (1 x 5 min), έως ότου τελικά καταλήξουν σε απιονισµένο νερό για 5 min. 

Προκειµένου να εξουδετερωθεί η ενδογενής δραστηριότητα της υπεροξειδάσης, οι 

ιστοί τοποθετούνταν σε διάλυµα Η2Ο2 3% για 10 min σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Ακολούθως, µετά την πλύση των ιστών σε απιονισµένο νερό (2 x 5 min), ακολουθούσε 

η διαδικασία αποκάλυψης των αντιγόνων, µε την τοποθέτηση των ιστών σε Citrate 

Buffer και τη θέρµανση τους σε φούρνο µικροκυµάτων για 10 min (600W). Στη 

συνέχεια, µετά την έκπλυση των τοµών µε διάλυµα PBS (3 x 5 min), τοποθετούνταν 

πάνω σε κάθε µία από αυτές ορός αίγας (αραιωµένος 1:10 σε PBS) και επωάζονταν 

για 30 min σε θερµοκρασία δωµατίου. Αυτό γίνονταν, προκειµένου να αποτραπεί η µη 

ειδική συγκόλληση των αντισωµάτων που επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν αργότερα 

πάνω στις τοµές, και εποµένως, η εµφάνιση ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων. 

Αµέσως µετά, τοποθετούνταν σε κάθε τοµή το πρώτο αντίσωµα και επωάζονταν για 

24 ώρες σε θερµοκρασία 4oC.  
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 Για τις ανάγκες τις παρούσας µελέτης, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 

αβιδίνης-βιοτίνης. Μετά την επώαση του πρώτου αντισώµατος και την έκπλυση των 

τοµών µε διάλυµα PBS (3 x 5 min), τοποθετούνταν πάνω σε αυτές βιοτινυλιωµένο 

αντίσωµα σε αραίωση 1:200 σε PBS, σχεδιασµένο έτσι ώστε να συνδέεται µε το 

πρωταρχικό αντίσωµα (επώαση για 30 min σε θερµοκρασία 37oC). Μετά την έκπλυση 

των τοµών µε διάλυµα PBS (3 x 5 min), προσθέτονταν πάνω σε αυτές το σύµπλοκο 

αβιδίνης – βιοτίνης (VECTASTAIN ABC Kit, Vector Laboratories, Burlingame, CA) και 

επωάζονταν για 30 min σε θερµοκρασία 37oC. Τέλος, µετά την έκπλυση των τοµών 

σε διάλυµα PBS (3 x 5 min), για την αποκάλυψη της παρουσίας ή όχι, του προς 

αναζήτηση αντιγόνου, τοποθετούνταν πάνω στην κάθε τοµή AEC (Substrate 

chromogen ready to use, DAKO, Denmark) για 2 έως 10 min, και ακολούθως οι τοµές 

χρωµατίζονταν µε την εµβάπτιση τους για 20 sec σε Αιµατοξυλίνη (Hematoxylin 

Solution, Mayer’s, Sigma-Aldrich, USA) . 

 

2.6.2  ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ 

 

2.6.2.1 Αντισώµατα 

 Τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη, πρωτεύοντα ή 

δευτερεύοντα, µονοκλωνικά ή πολυκλωνικά, προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από 

το εµπόριο και θα αναφερθούν αναλυτικά, στα παρακάτω κεφάλαια. Το µοναδικό 

αντίσωµα του οποίου η προµήθεια δεν έγινε από το εµπόριο, ήταν το πολυκλωνικό 

rabbit anti-PRV αντίσωµα. Συγκεκριµένα, το πολυκλωνικό rabbit anti-PRV αντίσωµα, 

παρασκευάστηκε στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιµωδών Νοσηµάτων του 

Τµήµατος της Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστηµών Υγείας, του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν 4 κουνέλια 

(Oryctolagus cuniculus), τα οποία εµβολιάστηκαν µε το εµβόλιο Geskypur (Merial 

Animal Health, Woking, UK), που περιέχει αδρανοποιηµένο ιό. Η χορηγούµενη δόση 

του εµβολίου σε κάθε ζώο ήταν 1 ml. Σε κάθε κουνέλι χορηγήθηκαν συνολικά 3 δόσεις 

του εµβολίου, οι οποίες απείχαν η µία από την άλλη 21 ηµέρες. Τα κουνέλια 

θυσιάστηκαν την 63η ηµέρα µετά τον πρώτο εµβολιασµό µε ηλεκτρική εκκένωση (βλ. 

2.3.2). Ακολούθησε η συλλογή του αίµατος τους µετά από αφαίµαξη και τελικά 

διαχωρίστηκε ο ορός, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.2. Ο παραγόµενος ορός 

ελέγχθηκε για τη διαπίστωση της παρουσίας των αντι-PRV αντισωµάτων µε την 
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τεχνική της ELISA καθώς και µε την ανοσοϊστοχηµική µέθοδο ABC πάνω σε τοµές 

θετικών για τον ιό ιστών.   

 

2.6.2.2 Διαλύµατα αιθυλικής αλκοόλης  

 Για την παρασκευή των διαλυµάτων αιθυλικής αλκοόλης, χρησιµοποιήθηκε 

καθαρή αιθυλική αλκοόλη (Ethanol absolute for analysis, Merck Millipore, Darmstadt, 

Germany), η αραίωση της οποίας έγινε µε απιονισµένο νερό. 

 

2.6.2.3 PBS (1x) 

 (Βλ. 2.3.1.2.1) 

 

2.6.2.4 Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% 

 Για την παρασκευή του συγκεκριµένου διαλύµατος, χρησιµοποιήθηκε διάλυµα 

υπεροξειδίου του υδρογόνου 30% (Hydrogen peroxide solution 30%, w/w, in H2O, 

Sigma-Aldrich, USA), το οποίο αραιώθηκε 1:10, µε απιονισµένο νερό. 

 

2.6.2.5 Citrate buffer 

 Τρόπος παρασκευής: Προσθέτουµε 1,92 g άνυδρου κιτρικού οξέως (Citric 

acid anhydrous powder, Merck Millipore, Darmstadt, Germany) σε 1000 ml 

απιονισµένο νερό, ανακατεύουµε µέχρι να διαλυθεί πλήρως και ρυθµίζουµε το pH στο 

6 µε την προσθήκη 1N NaOH. Το παραγόµενο διάλυµα είναι δυνατό να αποθηκευτεί 

σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, έως 3 µήνες ή σε θερµοκρασία 4oC, για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα. 

 

2.7 ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

 

2.7.1 Περιγραφή της µεθόδου 

 Η αποπαραφίνωση και ενυδάτωση των τοµών που προορίζονταν για τη δοκιµή 

του ανοσοφθορισµού περιγράφεται στην παράγραφο 2.6.1. Μετά την ενυδάτωση των 

τοµών και την παραµονή τους σε απιονισµένο νερό για 5 min, ακολουθούσε η 

διαδικασία αποκάλυψης των αντιγόνων. Για το σκοπό αυτό οι τοµές τοποθετούνταν 

σε Citrate Buffer και θερµαίνονταν σε φούρνο µικροκυµάτων για 10 min (600W). Στη 

συνέχεια, και µετά την έκπλυση των τοµών σε διάλυµα PBS (3 x 5 min), 
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τοποθετούνταν πάνω σε αυτές ορός αίγας (αραιωµένος 1:10 σε PBS) και επωάζονταν 

για 30 min σε θερµοκρασία δωµατίου (βλ. 2.6.1). Μετά το πέρας της επώασης 

τοποθετούνταν στις τοµές το πρώτο αντίσωµα το οποίο επωάζονταν για 24 ώρες σε 

θερµοκρασία 4oC.  

 Μετά την επώαση του πρώτου αντισώµατος ακολουθούσε η έκπλυση των 

τοµών σε PBS (3 x 5 min) και κατόπιν, η τοποθέτηση του φθορίζοντος δεύτερου 

αντισώµατος, το οποίο ήταν κατάλληλα επιλεγµένο, ώστε να συνδέεται µε το πρώτο 

αντίσωµα. Η επώαση του δεύτερου αντισώµατος γίνονταν για 1 h στους 37oC. Τέλος, 

µετά την έκπλυση των τοµών σε διάλυµα PBS (3 x 5 min) τοποθετούνταν πάνω σε 

κάθε µία από αυτές µία σταγόνα 1,4-Diazabicyclo-octane (DABCO, Sigma-Aldrich, 

USA). Το διάλυµα αυτό χρησιµοποιείται προκειµένου να διατηρηθεί για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα ο φθορισµός. Η παρατήρηση των παρασκευασµάτων γίνονταν µε 

τη χρησιµοποίηση συνεστιακού µικροσκοπίου σάρωσης µε λέιζερ (Eclipse 80i, Nikon, 

Tokyo, Japan).  

 

2.7.2  Αναγκαία υλικά 

 

2.7.2.1  Διαλύµατα αιθυλικής αλκοόλης  

(Βλ. 2.6.2.2) 

 

2.7.2.2 PBS (1x) 

(Βλ. 2.3.1.2.1) 

 

2.7.2.3 Citrate buffer 

 (Βλ. 2.6.2.5) 

 

2.8 ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΤΗΣ ΤΟΛΟΥΪΔΙΝΗΣ 

 

2.8.1 Περιγραφή της µεθόδου 

 Οι ιστοί που προορίζονταν για εξέταση µε την τεχνική της χρώσης του κυανού 

της τολουϊδίνης, ήταν τα άνω γναθικά νεύρα των ζώων που θυσιάστηκαν µε 

ενδοκαρδιακή έγχυση διαλύµατος παραφορµαλδεΰδης 4%. Συγκεκριµένα, µετά την 

αποµόνωση και την αποθήκευση τους σε διάλυµα παραφορµαλδεΰδης 4% για 24 
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ώρες σε θερµοκρασία 4oC, τα άνω γναθικά νεύρα ξεπλένονταν 1-2 φορές µε διάλυµα 

Phosphate buffer (PB) 0,1Μ. Ακολούθως, εµβαπτίζονταν για περαιτέρω έκπλυση σε 

διάλυµα Phosphate buffer (PB) 0,1Μ (3 x 10 min). Μετά την έκπλυση τους, οι ιστοί 

τοποθετούνταν σε διάλυµα τετροξειδίου του οσµίου (OSO4) (1%), για 5h σε 

θερµοκρασία 4οC, προκειµένου να µονιµοποιηθούν. Το τετροξείδιο του οσµίου 

θεωρείται αξιόπιστη µονιµοποιητική ουσία, καθώς και εξαιρετική χρωστική, που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη χρώση κατασκευών πλούσιων σε λιπαρά οξέα, όπως 

είναι οι κυτταρικές µεµβράνες και τα µυελώδη έλυτρα των νευρικών κυττάρων. Μετά 

την εµβάπτιση των νεύρων στο διάλυµα τετροξειδίου του οσµίου, επαναλαµβάνονταν 

η διαδικασία έκπλυσης σε ΡΒ όπως στην αρχή της διαδικασίας. Στη συνέχεια, τα 

νεύρα αποθηκεύονταν σε ΡΒ 0,1Μ σε θερµοκρασία 4οC. Την επόµενη µέρα τα νεύρα 

εµβαπτίζονταν σε διάλυµα οξικού νατρίου 0,1Μ (2 x 5 min) και αφυδατώνονταν µε την 

εµβάπτιση τους σε διαδοχικά διαλύµατα αιθυλικής αλκοόλης (25ο, 50ο, 70ο, 95ο, 100ο, 

100ο, 100ο), για 10 min κάθε φορά. Μετά την αφυδάτωση τους, οι ιστοί τοποθετούνταν 

σε προπυλενοξείδιο (Propylene oxide, Sigma–Aldrich, USA) (2 x 15 min), το οποίο 

επειδή είναι πολύ πτητικό, οι περιέκτες καλύπτονταν µε µεµβράνη. Ακολουθούσε η 

προσθήκη µίγµατος ρητίνης (Epoxy resin, Araldite CY 212· AGAR, Stansted Essex, 

UK) µε προπυλενοξείδιο 1:1 στους περιέκτες µε τους ιστούς. Στην κατάσταση αυτή οι 

ιστοί παρέµεναν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος έως το επόµενο πρωί. Καθώς το 

προπυλενοξείδιο είναι πολύ πτητικό, η εξάτµιση του είχε ως αποτέλεσµα τη σταδιακή 

απορρόφηση της ρητίνης από τους ιστούς. Είναι αναγκαίο, λόγω της εξάτµισης του 

προπυλενοξειδίου, η ποσότητα του αρχικού µίγµατος ρητίνης µε προπυλενοξείδιο να 

είναι τέτοια ώστε µετά την εξάτµιση του, η αποµένουσα ρητίνη να καλύπτει τον ιστό. 

Μετά από το στάδιο αυτό, την επόµενη ηµέρα προσθέτονταν ρητίνη στους περιέκτες 

µε τα νεύρα (2 x 2h) και τελικά αφού αυτά µεταφέρονταν σε ειδικά καλούπια 

επωάζονταν για 48h στους 60οC, προκειµένου να πολυµεριστεί η ρητίνη. 

 Μετά τον εγκλεισµό των άνω γναθικών νεύρων στη ρητίνη,  

πραγµατοποιούνταν εγκάρσιες ηµίλεπτες τοµές πάχους 1 µm σε υπερ-µικροτόµο 

(OM2, Reichert, Vienna, Austria). Οι ηµίλεπτες τοµές χρωµατίζονταν µε τη χρώση  του 

κυανού της τολουϊδίνης και στη συνέχεια παρατηρούνταν σε οπτικό µικροσκόπιο 

(Axionplan, Zeiss, OberKochen, Germany).  
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2.8.2  Αναγκαία υλικά 

 

2.8.2.1 Διάλυµα παραφορµαλδεΰδης 4% 

 (Βλ. 2.3.1.2.2) 

 

2.8.2.2 Phosphate buffer 0,1M 

 Τρόπος παρασκευής: Αναµιγνύουµε 5,93 g NaH2PO4.2H2O (Sodium 

dihydrogen phosphate dihydrate, Merck Millipore, Darmstadt, Germany) µε 31,33 g 

Na2HPO4.2H2O (di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Merck Millipore, 

Darmstadt, Germany) σε 1lt απιονισµένου νερού, και ανακατεύουµε πάνω σε 

θερµαινόµενη πλάκα µέχρι την πλήρη διάλυση τους. Το παραγόµενο διάλυµα έχει 

συγκέντρωση 0,2Μ και είναι δυνατό να αποθηκευτεί σε θερµοκρασία 4oC για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Για την παρασκευή Phosphate Buffer 0,1M, αραιώνεται 

ποσότητα του αρχικού διαλύµατος (0,2Μ) µε ίση ποσότητα απιονισµένου νερού.    

 

2.8.2.3 Διάλυµα τετροξειδίου του οσµίου (OSO4) 1% σε phosphate buffer 

 Τρόπος παρασκευής: Για την παραγωγή διαλύµατος τετροξειδίου του οσµίου 

(1%), προσθέτουµε σε περιέκτη, 1 ml διαλύµατος τετροξειδίου του οσµίου (4%), 2 ml 

Phosphate Buffer 0,2M και 1 ml απιονισµένου νερού. Ανάλογα µε την απαιτούµενη 

ποσότητα του τελικού διαλύµατος (1%), προσαρµόζουµε τις ποσότητες των επιµέρους 

συστατικών. 

 

2.8.2.4 Διαλύµατα αιθυλικής αλκοόλης 

 (βλ. 2.6.2.2) 

 

2.8.2.5 Διάλυµα οξικού νατρίου 0,1Μ 

 Τρόπος παρασκευής: Για την παραγωγή διαλύµατος οξικού νατρίου 0,1Μ, 

προσθέτουµε 0,82 g  οξικού νατρίου (Sodium acetate, Sigma-Aldrich, USA) σε 100 ml 

απιονισµένου νερού.  

 

2.8.2.6 Εποξική ρητίνη 

 Τρόπος παρασκευής: Για την παραγωγή εποξικής ρητίνης αναµιγνύονται 47 

g DDSA, 53 g Araldite CY212, 1 ml BDMA και 1,5 ml Dibutyl-phthalate. Η παραγόµενη 
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ρητίνη σε αυτό το στάδιο είναι σε υγρή µορφή. Για να αποκτήσει στερεή µορφή η 

ρητίνη (πολυµερισµός ρητίνης) πρέπει να παραµείνει για 24-48 h σε θερµοκρασία 

60οC. 

 

2.9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

Για την παρατήρηση των τοµών του άνω γναθικού νεύρου στο ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο, µετά την αποµόνωση των νεύρων από τα ζώα και την αποθήκευση τους 

σε διάλυµα παραφορµαλδεΰδης 4% για 24 h σε θερµοκρασία 4oC, αυτά εγκλείονταν 

σε εποξική ρητίνη, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 

2.8.1. Στη συνέχεια πραγµατοποιούνταν εγκάρσιες υπέρ-λεπτες τοµές των νεύρων σε 

υπερ-µικροτόµο (OM2, Reichert, Vienna, Austria) οι οποίες αφού χρωµατίζονταν µε 

διπλή χρώση µε τη χρησιµοποίηση οξικού ουρανύλιου (Uranyl acetate) και κιτρικού 

µολύβδου (Lead citrate), παρατηρούνταν σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης 

JEOL JEM1011 (JEOL Ltd, Tokyo, Japan). Για τη λήψη µικροφωτογραφιών 

χρησιµοποιήθηκε σύστηµα φωτογράφησης Gatan ES500W (5794 W. Las Positas 

BLVD., Pleasanton, CA, USA). 

 

2.10 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ – ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ PRV ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 

2.10.1 Περιγραφή της µεθόδου 

 

2.10.1.1 Προετοιµασία των κυτταροκαλλιεργειών 

Για την αποµόνωση του PRV στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιήθηκε η 

συνεχής κυτταρική σειρά ST (Swine testicle cell line-ATCC CRL-1746). Για την 

καλλιέργεια των κυττάρων της συγκεκριµένης κυτταρικής σειράς, σε ένα πρώτο στάδιο 

τα κύτταρα µεταφέρονται από το υγρό άζωτο, όπου και είναι αποθηκευµένα, σε ειδικό 

πλαστικό περιέκτη (φλάσκα) µε την προσθήκη καλλιεργητικού υποστρώµατος. Στη 

συνέχεια τα κύτταρα επωάζονται για 3 µέρες στους 37oC και σε ατµόσφαιρα που 

περιέχει 5% CO2, έως ότου πολλαπλασιαστούν και καλύψουν ολόκληρη την κάτω 

επιφάνεια της φλάσκας (σχηµατισµός ταπήτιου). Ανάλογα µε το µέγεθος της 

χρησιµοποιούµενης φλάσκας, προσαρµόζεται ο αριθµός κυττάρων που προστίθενται. 

Η συγκέντρωση των κυττάρων που προσθέτουµε στη φλάσκα είναι περίπου 2x106/ml. 

Μετά την επώαση για 3 µέρες στους 37oC, αποµακρύνεται το καλλιεργητικό 
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υπόστρωµα και αντικαθίσταται από το υπόστρωµα συντήρησης. Τα κύτταρα 

παραµένουν για 5-6 µέρες στο υπόστρωµα αυτό και σε συνθήκες επώασης όµοιες µε 

αυτές του προηγούµενου σταδίου. Μετά την πάροδο και αυτού του διαστήµατος τα 

κύτταρα γηράσκουν, οπότε ακολουθεί διαχωρισµός και αποκόλληση τους από το 

δάπεδο της φλάσκας (δίοδος).  

 Για το διαχωρισµό των κυττάρων, αποµακρύνεται το υπόστρωµα συντήρησης 

από τη φλάσκα και αντικαθίσταται από ποσότητα υποστρώµµατος έκπλυσης. Στη 

συνέχεια η φλάσκα τοποθετείται σε επωαστικό κλίβανο µε ατµόσφαιρα 5% CO2 σε 

θερµοκρασία 37oC για 10-15 min. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα το EDTA, που 

αποτελεί συστατικό του υποστρώµµατος έκπλυσης, προκαλεί µια ήπιας µορφής µη 

ενζυµατική χαλάρωση των δεσµών µεταξύ των κυττάρων. Σε ένα επόµενο στάδιο, 

αφού αποµακρυνθεί το υπόστρωµα έκπλυσης, τοποθετείται στη φλάσκα µε τα 

κύτταρα το υπόστρωµα διαχωρισµού. Στην περίπτωση αυτή η επώαση των κυττάρων 

γίνεται στις ίδιες συνθήκες όπως και προηγουµένως, για µικρότερο όµως χρονικό 

διάστηµα (2-10 min). Αυτό οφείλεται στο ότι η θρυψίνη, ένζυµο που αποτελεί βασικό 

συστατικό του υποστρώµµατος διαχωρισµού, δρα τοξικά πάνω στα κύτταρα. Μόλις τα 

κύτταρα αποκολληθούν από το δάπεδο της φλάσκας, µεταφέρονται µαζί µε το 

υπόστρωµα διαχωρισµού σε σωλήνα που περιέχει ποσότητα ορού εµβρύου µόσχου, 

ο οποίος αδρανοποιεί τη θρυψίνη. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 1200 rpm (4oC) για 

10 min. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης και την αποµάκρυνση του υπερκείµενου 

υγρού, τα κύτταρα καταµετρούνται και στη συνέχεια είτε µεταφέρονται σε νέες φλάσκες 

για καλλιέργεια, είτε αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο για µελλοντική χρήση. Η 

καταµέτρηση των κυττάρων γίνεται αφού αυτά χρωµατιστούν µε τη χρωστική trypan 

blue και στη συνέχεια τοποθετηθούν πάνω στην ειδική πλάκα καταµέτρησης κυττάρων 

Neubauer. Στην περίπτωση της τιτλοποίησης του ιού, τα κύτταρα τοποθετούνται σε 

ειδική πλάκα κυτταροκαλλιεργειών 96-θέσεων.  

 

2.10.1.2 Οµογενοποίηση των ιστών 

  Στο στάδιο αυτό, τεµαχίζουµε τον προς εξέταση ιστό σε µικρότερα κοµµάτια 

και προσθέτοντας τετραπλάσιο όγκο διαλύµατος PBS (+1% διάλυµα πενικιλλίνης-

στρεπτοµυκίνης), σχηµατίζεται τελικά εναιώρηµα 20%. Όταν το µέγεθος του ιστού 

είναι πολύ µικρό, πχ. το άνω γναθικό νεύρο και το τρίδυµο γάγγλιο, τότε σε αυτήν την 

περίπτωση προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα PBS, ώστε να προκύψει 



	 72	

εναιώρηµα 10%. Σε ένα επόµενο στάδιο, τοποθετούµε το εναιώρηµα σε ειδικό 

οµογενοποιητή ιστών. Ακολουθεί φυγοκέντρηση σε 3000 rpm (4oC) για 20 min και 

αφού ληφθεί ποσότητα 3 ml από το υπερκείµενο υγρό προσθέτονται σε αυτό 0,3 ml 

(10%) πενικιλλίνης – στρεπτοµυκίνης και 0,3 ml (10%) καναµυκίνης. Το διάλυµα που 

θα προκύψει παραµένει για 1 h σε θερµοκρασία περιβάλλοντος προκειµένου να 

δράσουν τα αντιβιοτικά, και στη συνέχεια είτε αποθηκεύεται σε θερµοκρασία -80oC 

αφού καταψυχθεί γρήγορα µε τη χρήση ξηρού πάγου, είτε ακολουθεί η διαδικασία 

αποµόνωσης-τιτλοποίησης του ιού.  

 

2.10.1.3 Αποµόνωση-τιτλοποίηση του ιού 

  Σε αυτό το στάδιο χρησιµοποιούνται κυτταροκαλλιέργειες ST κυττάρων σε 

πλάκες 96 θέσεων. Αφού αποµακρυνθεί από τις πλάκες το υπόστρωµα καλλιέργειας, 

τοποθετείται στα βοθρία διάλυµα PBS (+1% διάλυµα πενικιλλίνης-στρεπτοµυκίνης) 

για την έκπλυση των κυττάρων. Στη συνέχεια αποµακρύνεται το διάλυµα έκπλυσης 

και προστίθενται σε κάθε βοθρίο 50 µl από το προς εξέταση εναιώρηµα (4 φρεάτια για 

κάθε αραίωση). Η πλάκα ακολούθως επωάζεται πάνω σε κινούµενη πλάκα για 1 h 

στους 37oC, σε κλίβανο µε ατµόσφαιρα 5% CO2. Μόλις ολοκληρωθεί η επώαση και 

χωρίς την αποµάκρυνση του ενοφθαλµίσµατος από τα βοθρία (εκτός από αυτά στα 

οποία υπάρχει αναραίωτο το αρχικό ενοφθάλµισµα, το οποίο και αποµακρύνεται), 

προστίθενται σε κάθε βοθρίο 150 µl υποστρώµµατος συντήρησης και η πλάκα 

επωάζεται όπως προηγουµένως. Για τις επόµενες 5 ηµέρες γίνεται καθηµερινός 

έλεγχος της πλάκας για την παρατήρηση εµφάνισης κυτταροπαθογόνου 

αποτελέσµατος. Ο υπολογισµός του τίτλου του ιού γίνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 

Reed-Muench, στην οποία ο τίτλος του ιού καθορίζεται από τη µεγαλύτερη αραίωση 

στην οποία το 50% των ενοφθαλµισµένων βοθρίων εµφανίζει κυτταροπαθογόνο 

αποτέλεσµα.   

 

2.10.2  Αναγκαία υλικά 

 

2.10.2.1 ST κύτταρα (ATCC CRL-1746) 

  Η πρόµηθεια της συγκεκριµένη κυτταρικής σειράς, έγινε από το Εργαστήριο 

Ιολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Γάνδης. 
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2.10.2.2 Υπόστρωµα καλλιέργειας 

 Συστατικά. Για την παρασκευή του καλλιεργητικού υποστρώµατος 

χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω υλικά: 

 α. Minimum Essential Medium (MEM1x + GlutaMAX, GibcoTM, 

ThermoFischer Scientific, USA)  

 β. Ορός εµβρύου µόσχου 10% (Fetal Bovine Serum, GibcoTM, 

ThermoFischer Scientific, USA)  

 γ. Διάλυµα πενικιλλίνης-στρεπτοµυκίνης (Penicillin-Streptomycin, 5000 

U/ml, GibcoTM, ThermoFischer Scientific, USA) 1% 

 δ. Διάλυµα γενταµυκίνης (Gentamicin, 50mg/ml, Thermo Fischer Scientific 

Inc, USA) 0.5% 

 ε. Πυροσταφυλλικό Νάτριο (Sodium Pyruvate, 100x, 10mM, GibcoTM, 

ThermoFischer Scientific, USA) 1% 

Τρόπος παρασκευής: Ανάλογα µε την ποσότητα καλλιεργητικού 

υποστρώµµατος που απαιτείται, προσαρµόζονται οι ποσότητες των επιµέρους υλικών 

που αναµιγνύονται. Για την παρασκευή διαλύµατος πυροσταφυλλικού νατρίου 1x, 

αραιώνουµε το αρχικό διάλυµα (100x) µε αποστειρωµένο απιονισµένο νερό. Το 

διάλυµα του καλλιεργητικού υποστρώµµατος που θα προκύψει, είναι δυνατό να 

αποθηκευθεί για διάστηµα περίπου 1 µήνα σε θερµοκρασία 4oC. 

 

2.10.2.3 Υπόστρωµα συντήρησης  

Συστατικά. Για την παρασκευή του υποστρώµατος συντήρησης 

χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω υλικά: 

 α. Minimum Essential Medium (MEM1x + GlutaMAX, GibcoTM, 

ThermoFischer Scientific, USA)  

 β. Ορός εµβρύου µόσχου 5% (Fetal Bovine Serum, GibcoTM, 

ThermoFischer Scientific, USA)  

 γ. Διάλυµα πενικιλλίνης-στρεπτοµυκίνης (Penicillin-Streptomycin, 5000 

U/ml, GibcoTM, ThermoFischer Scientific, USA) 1% 

 δ. Διάλυµα γενταµυκίνης (Gentamicin, 50mg/ml, Thermo Fischer Scientific 

Inc, USA) 0.5% 

 ε. Πυροσταφυλλικό Νάτριο (Sodium Pyruvate, 100x, 10mM, GibcoTM, 

ThermoFischer Scientific, USA) 1% 
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 Τρόπος παρασκευής: Το υπόστρωµα συντήρησης, παράγεται µε τον ίδιο 

τρόπο, όπως και το υπόστρωµα καλλιέργειας. Η µοναδική διαφορά εντοπίζεται στο 

ποσοστό του ορού εµβρύου µόσχου στο τελικό διάλυµα, όπου στην προκειµένη 

περίπτωση είναι 5%. Και στην περίπτωση αυτή ο διάλυµα που θα προκύψει, είναι 

δυνατό να αποθηκευθεί για διάστηµα περίπου 1 µήνα σε θερµοκρασία 4oC. 

 

2.10.2.4 Υπόστρωµα έκπλυσης 

Συστατικά. Για την παρασκευή του υποστρώµατος έκπλυσης 

χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω υλικά: 

   α. Διάλυµα PBS (1x)   

   β. Διάλυµα πενικιλλίνης-στρεπτοµυκίνης  

   γ. Versene (EDTA) 

Τρόπος παρασκευής: Ανάλογα µε την ποσότητα υποστρώµµατος που 

απαιτείται, προσαρµόζονται οι ποσότητες των επιµέρους υλικών που αναµιγνύονται. 

Το διάλυµα που θα προκύψει είναι δυνατό να αποθηκευθεί για διάστηµα περίπου 1 

µήνα σε θερµοκρασία 4oC. 

 

2.10.2.5 Υπόστρωµα διαχωρισµού 

 Συστατικά. Για την παρασκευή του υποστρώµατος διαχωρισµού 

χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω υλικά: 

   α. Διάλυµα PBS (1x)   

   β. Διάλυµα πενικιλλίνης-στρεπτοµυκίνης 1% 

   γ. Versene (EDTA)  

   δ. Διάλυµα θρυψίνης (Trypsin, 2,5%, No Phenol Red, 10x, GibcoTM, 

ThermoFischer Scientific, USA) 10% 

  Τρόπος παρασκευής: Ανάλογα µε την ποσότητα υποστρώµµατος 

διαχωρισµού που απαιτείται, προσαρµόζονται οι ποσότητες των επιµέρους υλικών 

που αναµιγνύονται. Όσον αφορά την προσθήκη του διαλύµατος θρυψίνης, αυτή 

πραγµατοποιείται αµέσως πριν τη χρησιµοποίηση του υποστρώµµατος για το 

διαχωρισµό των κυτταροκαλλιεργειών. Για την παρασκευή διαλύµατος θρυψίνης 1x, 

αραιώνουµε διάλυµα θρυψίνης 10x  µε αποστειρωµένο απιονισµένο νερό. 
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2.11 NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) 

Με τη µέθοδο αυτή, καθορίστηκε ο γενότυπος των στελεχών PRV που 

αποµονώθηκαν από την ελληνική επικράτεια. Συγκεκριµένα,  µε τη χρησιµοποίηση της 

MiSeq πλατφόρµας (Illumina, San Diego, CA, USA) προέκυψε µεγάλος αριθµός 

τµηµάτων αλληλουχιών του DNA αυτών των στελεχών, η επεξεργασία των οποίων µε 

µία σειρά εργαλείων βιοπληροφορικής, οδήγησε τελικά στoν καθορισµό της 

αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων τους. Η όλη διαδικασία της συγκεκριµένης µεθόδου 

περιγράφεται παρακάτω: 

 

2.11.1   Εξαγωγή DNA 

Για την εξαγωγή του DNA από τα δείγµατα ιστών χρησιµοποιήθηκε το DNeasy 

Blood and Tissue Kit (Qiagen, Crawley, UK). Αρχικά, ο προς εξέταση ιστός 

τεµαχίστηκε σε µικρότερα κοµµάτια, τα οποία επεξεργάστηκαν όπως περιγράφεται 

στην παράγραφο 2.10.1.2. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η διαδικασία που καθορίζεται 

στο πρωτόκολλο του παραπάνω κιτ, και τελικά προέκυψε διάλυµα που περιείχε το 

DNA του αρχικού εναιωρήµατος.   

  

2.11.2   Έλεγχος ποιότητας-ποσότητας εξαχθέντος DNA 

Η ποιότητα καθώς και η ποσότητα του εξαχθέντος DNA εξετάστηκαν µε τη 

συσκευή Qubit 3.0 Fluorometer (Thermofischer Scientific Inc, USA). Κατά τη 

διαδικασία αυτή, χρησιµοποιείται µία φθορίζουσα χρωστική η οποία συνδέεται σε 

δίκλωνα τµήµατα DNA. Στη συνέχεια η συσκευή, µετρώντας την ένταση του 

παραγόµενου φθορισµού, υπολογίζει τελικά την ποσότητα του DNA στο αρχικό 

εναιώρηµα.   

 

2.11.3   Τεµαχισµός του DNA 

Για τον τεµαχισµό του DNA χρησιµοποιείται η συσκευή Covaris S220 

sonicator (Covaris Inc., Woburn, MA, USA). Συγκεκριµένα, µια καθορισµένη ποσότητα 

DNA από το αρχικό δείγµα τοποθετείται στη συσκευή και µε τη χρήση ειδικής 

συχνότητας υπερήχων τεµαχίζεται σε µικρότερα τµήµατα. Ανάλογα µε τη 

χρησιµοποιούµενη συχνότητα των υπερήχων ρυθµίζεται το µήκος των παραγόµενων 

τµηµάτων του DNA. 
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2.11.4   Έλεγχος µεγέθους των παραγόµενων τεµαχιδίων του DNA 

Για τον έλεγχο του µήκους των τµηµάτων DNA που παράγονται κατά την 

προηγούµενη διαδικασία, χρησιµοποιείται η συσκευή Agilent 2200 Tapestation 

(Agilent, Santa Clara, CA, USA). 

 

2.11.5   Επεξεργασία των δειγµάτων για την MISEQ ILLUMINA πλατφόρµα 

Για τη επεξεργασία των δειγµάτων χρησιµοποιείται το KAPA library 

preparation kit (KAPA Biosystems, Wilmington, MA, USA), σύµφωνα µε τα παρακάτω 

στάδια: 

 

2.11.5.1 “Επιδιόρθωση” των άκρων των τεµαχιδίων του DNA 

Στο στάδιο αυτό, κατά το οποίο προστίθενται νουκλεοτίδια στο άκρο των 

τεµαχίων του DNA, χρησιµοποιούµε τα παρακάτω υλικά: 

   α. Τεµάχια DNA 

   β. 10x End Repair Buffer 

   γ. Enzyme Mix 

   δ. 10mM Tris (pH 8,5) 

    Στη συνέχεια το εναιώρηµα τοποθετείται σε θερµοκυκλοποιητή στους 20oC 

για 30 min. 

 

2.11.5.2 Καθαρισµός του DNA µε ειδικά σφαιρίδια 

  Τα προϊόντα της προηγούµενης διαδικασίας «καθαρίζονται» µε την χρήση 

ειδικών φορτισµένων σφαιριδίων AMpureXP beads (Beckman Coulter, Indianapolis, 

IN, USA). Κατά τη διαδικασία αυτή αποµακρύνονται από το εναιώρηµα όλα τα τεµάχια 

του DNA µε µήκος µικρότερο των 450-500 bp. Ανάλογα µε τη συγκέντρωση 

σφαιριδίων που θα προσδέσουµε σε κάθε δείγµα DNA, ρυθµίζουµε το µήκος των 

τεµαχίων DNA που θέλουµε να κρατήσουµε. Συγκεκριµένα, όσο περισσότερα 

σφαιρίδια προσθέσουµε στο δείγµα, τόσο περισσότερα µικρότερα τµήµατα του DNA 

θα κρατήσουµε στο εναιώρηµα. Το DNA που δε συνδέεται µε τα ειδικά σφαιρίδια 

αποµακρύνεται.   
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2.11.5.3 Προσθήκη αδενίνης στο 3-άκρο των τεµαχιδίων του DNA 

  Στο στάδιο αυτό, προσθέτουµε την βάση αδενίνη στο 3-άκρο των τµηµάτων 

DNA που προέρχεται από την προηγούµενη διαδικασία. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιούµε τα παρακάτω υλικά: 

 α. End repaired DNA 

 β. 10x Buffer 

 γ. Enzyme 

 Το παραγόµενο εναιώρηµα τοποθετείται σε θερµοκυκλοποιητή και επωάζεται 

στους 30oC για 30 min. 

 

2.11.5.4 Καθαρισµός του DNA µε ειδικά σφαιρίδια 

  Επαναλαµβάνεται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.11.5.2. 

 

2.11.5.5  Έλεγχος ποιότητας-ποσότητας του DNA 

   Για τον προσδιορισµό της ποσότητας του DNA µετά το προηγούµενο στάδιο 

επαναλαµβάνεται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.11.2. 

 

2.11.5.6 Προσθήκη του προσαρµογέα 

  Σε αυτό το στάδιο προσθέτουµε στα άκρα των τεµαχιδίων του DNA  τον ειδικό 

προσαρµογέα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε τα παρακάτω υλικά: 

 α. Purified A-tail DNA 

 β. 5x T4 DNA Ligase Buffer 

 γ. SureSelect Adaptor Oligo Mix  

 δ. T4 Ligase 

 ε. 10mM Tris (pH 8,5) 

 Το παραγόµενο εναιώρηµα τοποθετείται σε θερµοκυκλοποιητή και επωάζεται 

στους 20oC για 15 min.  

 

2.11.5.7 Τροποποίηση του προσαρµογέα 

   Αµέσως µετά το προηγούµενο στάδιο ακολουθεί η διαδικασία κατά την οποία 

µε τη χρήση ειδικού ενζύµου τροποποιείται ο προσαρµογέας που ήδη έχει προστεθεί 

στο DNA. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τα παρακάτω: 

 α. Adapter-Ligated DNA 
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 β. USER enzyme 

 Το παραγόµενο εναιώρηµα τοποθετείται σε θερµοκυκλοποιητή και επωάζεται 

για 15 min στους 37oC.  

 

2.11.5.8 Καθαρισµός του DNA µε ειδικά σφαιρίδια 

  Για τον καθαρισµό του DNA που προκύπτει από το προηγούµενο στάδιο, 

ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.11.5.2. 

 

2.11.5.9 Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης  

  Μετά την ολοκλήρωση όλων των προηγούµενων σταδίων, το παραγόµενο 

DNA τοποθετείται σε θερµοκυκλοποιητή, ώστε µέσω της διαδικασίας της αλυσιδωτής 

αντίδρασης της πολυµεράσης να πολλαπλασιαστεί και παράλληλα να προστεθούν 

στα άκρα του τα υπόλοιπα τµήµατα των προσαρµογέων. Αυτή η διαδικασία είναι 

απαραίτητο να προηγηθεί της τοποθέτησης των δειγµάτων στην πλατφόρµα MiSeq 

προς αλληλούχιση. Για την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης του σταδίου 

αυτού απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: 

 
    α.  2x KAPA HiFi Buffer 

    β. Universal Primer (25mM) 

    γ. Indexed Primers (10µΜ) 

    δ. Adapter-Ligeted DNA 

    ε. 10mM Tris (pH 8,5) 

 

Ο θερµοκυκλοποιητής ρυθµίζεται στις παρακάτω συνθήκες: 

 

    α.  95oC για 3 min 

    β.  98oC για 20 sec 

    γ.  65oC για 15 sec 

    δ.  72oC για 30 sec    

                ε.  72oC για 2 min 

 
Τα στάδια (β), (γ), και (δ) επαναλαµβάνονται 8 φορές (cycles) 
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2.11.5.10 Έλεγχος της ποσότητας του DNA 

    Για τον προσδιορισµό της ποσότητας του DNA µετά την αλυσιδωτή 

αντίδραση της πολυµεράσης του προηγούµενου σταδίου επαναλαµβάνεται η 

διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.11.2. 

 

2.11.5.11 Έλεγχος του µεγέθους του παραγόµενου DNA 

    Για τον έλεγχο του µήκους των τµηµάτων DNA που παράγονται µετά την 

αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης, επαναλαµβάνεται η διαδικασία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.11.4. 

 

2.11.5.12 Τοποθέτηση των δειγµάτων στην MISEQ ILLUMINA πλατφόρµα 

    Με την ολοκλήρωση των σταδίων που προηγήθηκαν, τα δείγµατα DNA είναι 

πλέον έτοιµα να αναµιχθούν και να τοποθετηθούν στην πλατφόρµα MiSeq της 

Illumina. Στο  στάδιο αυτό, µέσω µιας πολύπλοκης διαδικασίας, διαβάζονται τα 

νουκλεοτίδια των τεµαχίων του DNA, µε αποτέλεσµα την παραγωγή µεγάλου όγκου 

δεδοµένων, µετά από περίπου 24 h. Οι αλληλουχίες που παράγονται επεξεργάζονται 

µε διάφορα εργαλεία βιοπληροφορικής, ώστε τελικά να συναρµολογηθεί το DNA και 

να αποκαλυφθεί η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του. 

 
Εικόνα 2.2 Η πλατφόρµα MiSeq (Illumina)  
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2.11.5.13 Επεξεργασία των παραγόµενων αλληλουχιών    

      Από τις αλληλουχίες που παράχθηκαν στην πλατφόρµα MiSeq Illumina, σε 

ένα πρώτο στάδιο αποµακρύνθηκαν οι κακής ποιότητας αλληλουχίες, καθώς και οι 

προσαρµογείς από τα άκρα των αλληλουχιών, µε τη βοήθεια του Trim Galore 0.2.2 

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/trim_galore). Στη συνέχεια οι 

παραµένουσες αλληλουχίες φιλτραρίστηκαν για την αποµάκρυνση αυτών που 

προέρχονταν από το DNA του χοίρου. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε το 

λογισµικό BWA version 0.6.2-r126 (Li και Durbin, 2010). Οι αλληλουχίες που τελικά 

παρέµειναν συναρµολογήθηκαν de novo µε τη βοήθεια του SPAdes 3.5.0 (Bankevich 

και συν, 2012). Με τη βοήθεια του scaffold_builder (Silva και συν., 2013), και 

χρησιµοποιώντας ως οδηγό τη δοµή του γενετικού υλικού του στέλεχους Kaplan του 

PRV, συναρµολογήθηκαν τα τµήµατα του DNA που προέκυψαν από το λογισµικό 

πρόγραµµα SPAdes. Με τον τρόπο αυτό σχηµατίστηκε µία πρώτη µορφή του 

γενετικού υλικού του ιού. Τα εναποµείναντα κενά της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων 

του γενετικού υλικού συµπληρώθηκαν µε τη χρησιµοποίηση του GapFiller version 1-

11 (Boetzer και Pirovano, 2012). Η εµφάνιση-µορφή των τελικών αλληλουχιών, 

επιβεβαιώθηκαν µε την οπτικοποίηση της στοίχιση τους µε το λογισµικό πρόγραµµα 

Tablet version 1.13.08.05 (Milne και συν., 2010). 

 
2.12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Η επεξεργασία των µικροφωτογραφιών που προέκυψαν από την τεχνική του 

κυανού της τολουϊδίνης και του έµµεσου ανοσοφθορισµού, πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρησιµοποίηση του λογισµικού Image Pro Plus (Media Cybernetics, Rockville, MD, 

USA) και είχε σαν αποτέλεσµα την παραγωγή µεγάλου όγκου πληροφοριών. Για την 

επεξεργασία αυτών των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό SPSS 17.0 (IBM 

Corporation, Armonk, NY, USA). Συγκεκριµένα, σε ένα πρώτο στάδιο έγινε η σύγκριση 

των µέσων τιµών των εξεταζόµενων παραµέτρων µε  one-way ANOVA, ενώ 

παράλληλα διενεργήθηκε Bonferroni post hoc test, προκειµένου να διαπιστωθεί η 

οµοιογένεια των στοιχείων. Στην περίπτωση όπου ο δείκτης Levene δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντικός, δεχόµασταν τα αποτελέσµατα της one-way ANOVA. Στην 

αντίθετη περίπτωση, όταν ο δείκτης Levene ήταν στατιστικά σηµαντικός (p<0,05), τότε 

τα αποτελέσµατα της one-way ANOVA δοκιµής δεν γίνονταν αποδεκτά και 

προχωρούσαµε σε µη-παραµετρική δοκιµή (Kruskall-Wallis). Επιπρόσθετα, και όπου 

αυτό ήταν αναγκαίο χρησιµοποιούσαµε την U-test µη-παραµετρική δοκιµή.   
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 Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της επιδηµιολογικής µελέτης 

περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
3. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ PRV ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η ψευδολύσσα είναι ένα νόσηµα µε παγκόσµια εξάπλωση που εµφανίζεται 

κυρίως σε περιοχές µε µεγάλη πληθυσµιακή πυκνότητα χοίρων. Στην παράγραφο 

1.3.1, της παρούσας διατριβής, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν 

την παρουσία του PRV τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο γενικότερα. 

Όσον αφορά την Ευρώπη, η εφαρµογή προληπτικών µέτρων σε συνδυασµό µε την 

αυστηρή τήρηση των Εθνικών προγραµµάτων εκρίζωσης, είχαν ως αποτέλεσµα την 

εξαφάνιση του νοσήµατος από πολλές χώρες. Συγκεκριµένα, ο PRV έχει εκριζωθεί 

από τους πληθυσµούς χοίρων της Αυστρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Δανίας, Φινλανδίας, 

Γαλλίας (εκτός από ορισµένες περιοχές), Γερµανίας, Ουγγαρίας, Λουξεµβούργου, 

Βελγίου, Ολλανδίας, Σουηδίας, Ελβετίας, Σλοβακίας και Ηνωµένου Βασίλειου (Hahn 

και συν., 2010· MacDiarmid, 2000· Muller και συν., 2003). Στην ανατολική και νότιο-

ανατολική Ευρώπη ωστόσο, ο ιός συνεχίζει να ενδηµεί. Όσον αφορά την Ελλάδα, δεν 

υπάρχουν πρόσφατες µελέτες που να αποτυπώνουν την έκταση του προβλήµατος. 

Σύµφωνα µε µία παλαιότερη έρευνα του 1969, που αφορούσε στον χοίρο, στο 20,8% 

των δειγµάτων ορού που συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές της χώρας βρέθηκαν 

αντισώµατα έναντι του ιού. Από το 1983 και µετά παρουσιάστηκε µια έξαρση στη νόσο 

ως αποτέλεσµα της εισαγωγής γεννητόρων από το εξωτερικό (Papadopoulos και συν., 

1996· Papatsas και συν., 1995). Αν και ο ιός ενδηµεί στην Ελλάδα, δεν εφαρµόστηκε 

ποτέ κάποιο οργανωµένο Εθνικό πρόγραµµα για την εκρίζωση του. Πρακτικά, αυτό 

που συµβαίνει τα τελευταία χρόνια, είναι η προαιρετική εφαρµογή εµβολιασµών στους 

εκτρεφόµενους χοίρους, είτε σε επίπεδο χοιροµητέρων, είτε και σε επίπεδο χοιριδίων. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται µία σχετική προστασία των ζώων από µολύνσεις 

µε άγρια στελέχη του ιού, µε αποτέλεσµα να έχουν µειωθεί σε µεγάλο βαθµό οι 

επιπτώσεις του νοσήµατος στις χοιροτροφικές µονάδες. 

Ένα άλλο σηµαντικό κεφάλαιο της επιδηµιολογίας του PRV είναι η παρουσία 

του στους πληθυσµούς των αγριόχοιρων. Αν και πολλά κράτη κατάφεραν να 

εκριζώσουν τον PRV από τον πληθυσµό των εκτρεφόµενων χοίρων, ο ιός είναι πολύ 
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διαδεδοµένος στους πληθυσµούς αγριόχοιρων (Muller και συν., 2011). Στην Ευρώπη, 

ο PRV κυκλοφορεί σε πληθυσµούς αγριόχοιρων πολλών κρατών, µεταξύ των οποίων 

η Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και Τσεχία. Τα 

ποσοστά οροθετικών αγριόχοιρων σε αυτές τις χώρες κυµαίνονται από 4 έως 66% 

(Meng και συν., 2009· Millicevic και συν., 2016· Verpoest και συν., 2014). Πρόσφατες 

µελέτες στην Ελλάδα απέδειξαν την παρουσία αντισωµάτων έναντι του PRV στο 

35,1% και 32% των ορών αίµατος αγριόχοιρων και εκτρεφόµενων άγριων χοίρων, 

αντίστοιχα  (Touloudi και συν., 2015· Marinou και συν., 2015). 

Στην παρούσα µελέτη έγινε µία προσπάθεια επιδηµιολογικής διερεύνησης της 

παρουσίας του ιού στους εκτρεφόµενους χοίρους της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό 

εξετάστηκαν δείγµατα ορού αίµατος χοίρων διάφορων ηλικιακών οµάδων, από 

χοιροτροφικές µονάδες ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας, ενώ έγινε προσπάθεια 

συσχέτισης της παρουσίας του ιού µε παραµέτρους όπως η απόσταση µεταξύ των 

χοιροτροφικών µονάδων και η εφαρµογή ή όχι προληπτικών µέτρων υγιεινής.  

 

3.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

3.2.1 Χαρακτηριστικά του πληθυσµού µελέτης 

Η επιδηµιολογική αυτή µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα από τον 

Οκτώβριο 2010 έως τον Οκτώβριο 2011. Η Ελλάδα έχει έκταση περίπου 135.000 km2, 

της οποίας το 75% είναι ορεινό. Η χώρα παράγει το 40% του καταναλισκόµενου από 

τον πληθυσµό χοιρινό κρέας. Ο πληθυσµός των χοίρων στη χώρα ανέρχεται περίπου 

σε 1,2 εκατοµµύρια, µε το 85% περίπου αυτών να εκτρέφεται σε κάθετες 

χοιροτροφικές µονάδες τοκετού-σφαγής (farrow-to-finish, FTF), µε µέγεθος 

µεγαλύτερο των 100 χοιροµητέρων  (Vakakis, 2008). Το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες 

εκτροφές, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στην ηπειρωτική χώρα, ουσιαστικά 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο των εµπορικών εκτροφών, αποτέλεσε τον λόγο για τον 

οποίο επιλέχθηκαν για τη συγκεκριµένη µελέτη. Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται 

στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή των συγκεκριµένων χοιροτροφικών µονάδων (≥100 

χοιροµητέρες) στην ελληνική επικράτεια. 
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3.2.2 Επιλογή των εκτροφών 

 Από το σύνολο των εκτροφών που περιγράφονται στην προηγούµενη 

παράγραφο επιλέχθηκαν τυχαία µε γεωγραφικά κριτήρια 42 χοιροτροφικές µονάδες, 

έτσι ώστε να συγκεντρωθούν αντιπροσωπευτικά στοιχεία για το συνολικό πληθυσµό 

(Εικόνα 3.1). Το εξεταζόµενο δείγµα αποτελούσε περισσότερο από το 10% του 

συνόλου των χοιροτροφικών µονάδων µε ≥100 χοιροµητέρες. Επιπλέον οι εκτροφές 

ανάλογα µε τον αριθµό των χοιροµητέρων κατανεµήθηκαν σε 2 κατηγορίες, τις µικρές 

(έως 300 χοιροµητέρες) και τις µεγάλες (≥300 χοιροµητέρες) (πίνακας 3.1).    

Πίνακας 3.1 Χαρακτηριστικά των εµπορικών χοιροτροφικών εκτροφών στην Ελλάδα (>100 
χοιροµητέρες) και αυτών που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη 
 
	 Έκταση 

(km2) 

Πυκνότητα  

(εκτροφές/ 

1000 km2) 

Αρ.Δειγµ.Εκτροφών /Αρ. Εκτροφών 

στην περιοχή  

Κατηγ. ως προς τον αριθ. ζώων	
Γεωγρ. Διαµέρισµα	 	 	 Μικρές	 Μεγάλες	 Σύνολο	

Αν.Μακεδονία-Θράκη  19.000 1,4	 4/16	 1/10	 5/26 (19,2)	
Κεν. Και Δυτ.Μακεδονία  25.000 1,1	 4/18	 5/11	 9/29 (31,0)	
Θεσσαλία 14.000 6,9	 4/81	 3/16	 7/97 (7,2)	
Ήπειρος και Δυτ.Στερεά Ελ. 15.000 6,1	 2/66	 6/24	 8/90 (8,9)	
Ανατ.Στερεά Ελλάδα  20.000 1,9	 7/21	 4/15	 11/36 (30,6)	
Πελοπόννησος και Κρήτη  30.000 0,9	 1/25	 1/12	 2/37 (5,4)	
TOTAL	 123.000 2,4	 22/227 

(9,7%)	
20/88 

(22,7%)	
42/315 

(13,3%)	
 

Μετά την επιλογή των εκτροφών ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους 

κτηνοτρόφους, ώστε να τους γνωστοποιηθεί ο σκοπός της έρευνας και στη συνέχεια 

επι τόπου επίσκεψη για τη λήψη του ιστορικού της εκτροφής.   
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Εικόνα 3.1 Κατανοµή των εκτροφών που επιλέχθηκαν στην παρούσα µελέτη, στην ελληνική 

επικράτεια. 

 

 

3.2.3 Λήψη ιστορικού χοιροτροφικών µονάδων 

Η λήψη του ιστορικού πραγµατοποιούνταν κατόπιν συνάντησης µε τον 

χοιροτρόφο στο χώρο της εκτροφής, σε συνδυασµό µε επιτόπια επιθεώρηση των 

εγκαταστάσεων και των ζώων. Οι ερωτήσεις αποσκοπούσαν στη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά µε τα παρακάτω: 

• Το µέγεθος της εκτροφής (αριθµός χοιροµητέρων) 

• Την πυκνότητα της περιοχής όσον αφορά τον αριθµό των εκτροφών (µικρή 

πυκνότητα <20 φάρµες/1000 Km2 ή µεγάλη πυκνότητα ≥20 φάρµες/1000 

Km2). 

• Την απόσταση σε ευθεία γραµµή από την πλησιέστερη χοιροτροφική 

µονάδα (µικρή απόσταση <6 Km και µεγάλη απόσταση ≥6 Km). 
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• Την προµήθεια ή όχι ζώων αναπαρωγής (χοιροµητέρων και/ή κάπρων) 

από πηγές εκτός της εκτροφής. Στις µονάδες που επιλέχθηκαν για τη 

µελέτη δεν εισάγονταν σπέρµα ή άλλα ζώα, εκτός από γεννήτορες κάθε 

φορά που απαιτούνταν. Οι εκτροφές που δεν προµηθεύονταν ζώα 

αναπαραγωγής από εξωτερικές πηγές, εξασφάλιζαν την ύπαρξη 

χοιροµητέρων διατηρώντας πατρογονικά ζώα αναπαραγωγής.  

•  Την εφαρµογή ή όχι του συστήµατος της αποµόνωσης-καραντίνας των 

νεοεισερχόµενων ζώων σε αποµακρυσµένα κτίρια της µονάδας. 

• Την εφαρµογή ή όχι όλων των ακόλουθων µέτρων υγιεινής-βιοασφάλειας: 

α) περιοδικό καθάρισµα και απολύµανση των κελιών καθώς και διατήρηση 

των κελιών άδειων τουλάχιστον για 3 ηµέρες έως την είσοδο καινούριας 

οµάδας ζώων, β) απαγόρευση της εισόδου στο χώρο της µονάδας 

οχηµάτων µεταφοράς χοίρων ή ζωοτροφών, γ) παρουσία περιµετρικού 

φράχτη και εξωτερικής πόρτας στην είσοδο της εκτροφής και δ) 

απαγόρευση εισόδου επισκεπτών στην εκτροφή καθώς και ύπαρξη ειδικού 

χώρου αποδυτηρίων για την αλλαγή ρουχισµού και τη χρησιµοποίηση 

προστατευτικού ιµατισµού. 

• Την εφαρµογή ή όχι του συστήµατος all-in, all-out (ΑΙΑΟ) στα διάφορα 

στάδια της παραγωγής. 

• Την εφαρµογή ή όχι προγράµµατος εµβολιασµού κατά του PRV στην 

εκτροφή.  

• Την ύπαρξη ή όχι οικονοµικών προβληµάτων στην εκτροφή τα οποία συχνά 

επηρέαζαν διαχειριστικές πρακτικές όπως είναι η εφαρµογή των µέτρων 

υγιεινής, η προµήθεια του κατάλληλου σιτηρέσιου για τα ζώα καθώς και 

σωστή εφαρµογή του προγράµµατος εµβολιασµού. 

• Την παρουσία ή όχι κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας κλινικών 

συµπτωµάτων στα ζώα προερχόµενων από το νευρικό, αναπνευστικό, 

πεπτικό και αναπαρωγικό σύστηµα, το παραγωγικό στάδιο στο οποίο 

ενδεχοµένως παρατηρούνταν τα συµπτώµατα αυτά (π.χ νεογέννητα, 

απογαλακτισµένα, παχυνόµενα ζώα) καθώς και η ύπαρξη ή όχι 

θνησιµότητας. 
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3.2.4 Δειγµατοληψία και εξέταση των δειγµάτων στο εργαστήριο    

Κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας λαµβάνονταν τουλάχιστον 8 δείγµατα 

αίµατος από τα ζώα κάθε ηλικιακής οµάδας (6-, 8-, 10-, 12- και 22 εβδοµάδων). Αυτό 

σηµαίνει ότι από κάθε χοιροτροφική µονάδα συλλέγονταν περισσότερα από 40 

δείγµατα αίµατος. Τα δείγµατα αίµατος της κάθε ηλικιακής οµάδας συλλέγονταν από 

ζώα διαφορετικών κελιών και όπου ήταν δυνατό και από διαφορετικούς θαλάµους. Η 

διαδικασία εξαγωγής του ορού αίµατος από τα δείγµατα περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 2.2. Ειδικά στην περίπτωση του PRV είναι σηµαντικό να γίνει 

διαχωρισµός των αντισωµάτων που προέρχονται από το εµβολιακό στέλεχος ή από 

κάποιο άγριο στέλεχος. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η τεχνική ELISA. 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε ο διαχωρισµός 

των αντισωµάτων των εµβολιακών από αυτά των άγριων στελεχών του PRV 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.5. 

 

3.2.5 Στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων 

Για τον καθορισµό του ποσοστού των θετικών εκτροφών στον PRV, ως 

θετικές µονάδες θεωρούνταν αυτές στις οποίες βρέθηκε έστω και ένας χοίρος θετικός 

στην παρουσία αντισωµάτων έναντι του ιού. Η συσχέτιση των χαρακτηριστικών των 

εκµεταλλεύσεων και της περιοχής όπου αυτές ήταν εγκατεστηµένες µε την παρουσία 

του PRV, διερευνήθηκε µέσω της εφαρµογής των µονοπαραγοντικών µοντέλων 

λογιστικής παλινδρόµησης µε ισχυρά σφάλµατα. Ακολούθως δηµιουργήθηκε ένα 

πολυπαραγοντικό µοντέλο λογιστικής παλινδρόµησης χρησιµοποιώντας ως 

παράγοντες πρόβλεψης τις µεταβλητές που παρουσίασαν ισχυρή µονοπαραγοντική 

σχέση µε την κατάσταση ως προς την παρουσία ή όχι του PRV (p-value <0,10). Η 

πολυσυγγραµµικότητα µεταξύ αυτών των παραγόντων πρόβλεψης εκτιµήθηκε µε την 

επιλογή µεταβλητών που εµφάνιζαν ανοχή µεγαλύτερη από 0,4. Ο έλεγχος της καλής 

προσαρµογής για την αξιολόγηση του τελικού πολυµεταβλητού µοντέλου λογιστικής 

παλινδρόµησης πραγµατοποιήθηκε µε το  Hosmer-Lemeshow test. Η στατιστική 

επεξεργασία των επιδηµιολογικών δεδοµένων τπραγµατοποιήθηκε µε το λογισµικό 

πρόγραµµα SPSS (IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp.). 
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3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το συνολικό δείγµα που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα επιδηµιολογική 

µελέτη, αντιπροσώπευε το 13,3% των συνολικών εµπορικών εκµεταλλεύσεων µε 

≥100 χοιροµητέρες στην Ελλάδα, περιλαµβάνοντας περίπου το 10% των µικρών και 

το 23% των µεγάλων εκτροφών. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των εκµεταλλεύσεων 

που αποτέλεσαν το δείγµα της µελέτης (πίνακας 3.2), το 83,3% βρίσκονταν σε 

περιοχές µε λιγότερες των 20 εκτροφών (περιοχές µε µικρή πυκνότητα χοιροτροφικών 

µονάδων), το 66,7% βρίσκονταν σε µικρή απόσταση (<6 km) από άλλες εκτροφές, το 

69% προµηθεύονταν χοιροµητέρες ή/και κάπρους από εξωτερικές πηγές, το 78% δεν 

εφάρµοζαν το σύστηµα της αποµόνωσης-καραντίνας των νεοεισερχόµενων ζώων, το 

66,7% αντιµετώπιζαν οικονοµικά προβλήµατα, το 61,9% και 52,4% αντιµετώπιζαν 

αναπνευστικά και αναπαραγωγικά προβλήµατα, αντίστοιχα, µε τα κύρια προβλήµατα 

υγείας που αντιµετώπιζαν αυτές οι εκτροφές να εντοπίζονται στο στάδιο της 

ανάθρεψης (απογαλακτισµένα χοιρίδια) και ανάπτυξης (προπάχυνσης)  (69% και 

61,9% του συνόλου των εξεταζόµενων εκτροφών, αντίστοιχα). 

 Ο επιπολασµός του PRV στις ελληνικές εκτροφές ανέρχεται στο 28,6%, µε τις 

θετικές εκτροφές να εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη 

(40%) καθώς επίσης και στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (44,4%) (Εικόνα 3.2). 

Το χαµηλότερο ποσοστό θετικών εκτροφών παρατηρείται στην Ανατολική Στερεά 

Ελλάδα (9,1%) καθώς και στην Κρήτη (0%). Στον πίνακα 3.3 παρατίθενται τα στοιχεία 

που αφορούν την έκθεση των ελληνικών εκτροφών στον PRV ανά γεωγραφικό 

διαµέρισµα. 
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Εικόνα 3.2 Κατανοµή των θετικών και αρνητικών, στην παρουσία αντισωµάτων έναντι του PRV, 
εκτροφών της Ελλάδας που επιλέχθηκαν στην παρούσα µελέτη. 
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 Πίνακας 3.2 Χαρακτηριστικά των επιλεγµένων εκτροφών στην Ελλάδα (42 µονάδες) και στατιστικά 
στοιχεία για τις µεταβλητές που ελέγχθηκαν σε σχέση µε την ύπαρξη του PRV  
 

Δείκτες Κατηγορία Εκτροφές 
(αριθµός) 

           
(%) 

Αριθµός 
θετικών 
(%) 

Αναγωγή στις 
θετικές εκτροφές 
(%) 

Μέγεθος (Αρ.Χοιροµ.) <300 22 52,4 6 (27,3) 50,0 
 ≥300 20 47,6 6 (30,0)  

Πυκνότητα (µονάδες/1000 
km2) <20 35 83,3 7 (20) 53,8 

 ≥20 7 16,7 5 (71,4)  

Απόσταση (km) <6 28 66,7 11 (39,3) 91,7 
 ≥6 14 33,3 1 (7,1)  

Προµ. Χοιρ. Από εξ. Πηγές No 13 31,0 2 (15,4)  
 Yes 29 69,0 10 (34,5) 83,3 

Καραντίνα No 32 78,0 12 (37,5) 100,0 
 Yes 9 22,0 0 (0,0)  

Μέτρα βιοασφάλειας No 19 45,2 10 (52,6) 83,3 
 Yes 23 54,8 2 (8,7)  

AIAO No 18 43,9 8 (44,4) 66,7 
 Yes 23 56,1 4 (17,4)  

PRV-εµβολιασµός No 7 16,7 3 (42,9)  
 Yes 35 83,3 9 (25,7) 75,0 

Οικον. Προβλήµατα  No 14 33,3 3 (21,4)  
 Yes 28 66,7 9 (32,1) 69,2 

Θνησιµότητα No 32 76,2 6 (18,8)  
 Yes 10 23,8 6 (60,0) 50,0 

Νευρολ. Συµπτώµατα No 36 85,7 9 (25.0)  
 Yes 6 14,3 3 (50,0) 25,0 

Αναπν. Συµπτώµατα No 16 38,1 2 (12,5)  
 Yes 26 61,9 10 (38,5) 83,3 

Γαστρεν. Συµπτώµατα No 27 64,3 7 (25,9)  
 Yes 15 35,7 5 (33,3) 41,7 

Αναπαραγ.Διαταραχές No 20 47,6 5 (25,0)  
 Yes 22 52,4 7 (31,8) 58,3 

Προβλ.στα θηλάζοντα No 39 92,9 9 (23,1)  
 Yes 3 7,1 2 (66,7) 16,7 

Προβλ.στα απογαλακ. No 13 31,0 2 (15,4)  
 Yes 29 69,0 10 (34,5) 83,3 

Προβλ.σταδίου προπαχ. No 16 38,1 1 (6,3)  
 Yes 26 61,9 11 (42,3) 91,7 

Προβλ. στα ζώα 22 εβδ. No 29 69,0 5 (17,2)  
 Yes 13 31,0 7 (53,8) 58,3 
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Πίνακας 3.3 Έκθεση των ελληνικών εκτροφών στον PRV όπως διαπιστώθηκε µε την τεχνική της (anti-
gE) ELISA  
 
	  ELISA- PRV θετικές εκτροφές/Σύνολο 

αντίστοιχων εκτροφών που εξετάστηκαν (%)  
Μέγεθος εκµετάλλευσης	

Γεωγραφικό Διαµέρισµα	 	 Μικρή	 Μεγάλη	 Σύνολο	
Αν. Μακεδονία & Θράκη  	 1/3	 1/2	 2/5 (40,0%)	
Κεντρ.& Δυτ. Μακεδονία  	 2/3	 2/6	 4/9 (44,4%)	
Θεσσαλία 	 1/3	 1/4	 2/7 (28,6%)	
Ήπειρος & Δυτ. Στερεά Ελλάδα 	 1/2	 2/6	 3/8 (37,5%)	
Αν. Στερεά Ελλάδα  	 1/7	 0/4	 1/11 (9,1%)	
Πελοπόννησος & Κρήτη  	 0/1	 0/1	 0/2 (0,0%)	
ΣΥΝΟΛΟ	 	  6/19 (31,6%)	  6/22 (27,3%)	 12/42 (28,6%)	
	

 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό, όσον αφορά την παρουσία αντισωµάτων έναντι του 

ιού, είναι ότι από τις PRV-θετικές εκτροφές το 91,7% είχε απόσταση µικρότερη των 6 

km από κάποια άλλη µονάδα, το 100% δεν εφάρµοζε τη διαδικασία της αποµόνωσης 

των νεοεισέρχοµενων ζώων και το 83,3% δεν εφάρµοζε µέτρα προληπτικής υγιεινής-

βιοασφάλειας. Το 75% των θετικών χοιροτροφικών µονάδων εµβολίαζε για τη νόσο 

της ψευδολύσσας. Όσον αφορά τα συµπτώµατα που παρατηρήθηκαν στις θετικές 

εκτροφές, στο 83,3% παρατηρήθηκαν συµπτώµατα από το αναπνευστικό σύστηµα 

ενώ στο 58,3% των εκτροφών παρουσιάζονταν αναπαραγωγικές διαταραχές. 

Επιπρόσθετα, στο 41,7% των µολυσµένων εκτροφών παρατηρήθηκαν συµπτώµατα 

από το πεπτικό σύστηµα και τέλος στο 25% εντοπίστηκαν νευρολογικά συµπτώµατα 

(πίνακας 3.2).  

 Όσον αφορά τέλος στη συσχέτιση της παρουσίας αντισωµάτων έναντι του ιού 

σε µια χοιροτροφική µονάδα µε τις παραµέτρους της πυκνότητας των εκτροφών σε 

µια περιοχή καθώς και της εφαρµογής ή όχι επαρκών µέτρων υγιεινής, τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής του πολυπαραγοντικού µοντέλου λογιστικής 

παλινδρόµησης έδειξαν τα εξής: 

• όταν µία εκτροφή βρίσκεται σε περιοχή µε µικρή πυκνότητα εκτροφών 

(<20/1000 Km2) και εφαρµόζει επαρκή µέτρα υγιεινής-βιοασφάλειας, τότε έχει 

πιθανότητα 1,97% να µολυνθεί από PRV. 
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• όταν η εκτροφή βρίσκεται σε περιοχή µε µικρή πυκνότητα εκτροφών (<20/1000 

Km2) και δεν εφαρµόζει επαρκή µέτρα υγιεινής-βιοασφάλειας, τότε έχει 

πιθανότητα 26,7% να µολυνθεί από PRV. 

• όταν η εκτροφή βρίσκεται σε περιοχή µε µεγάλη πυκνότητα µονάδων 

(≥20/1000 Km2) αλλά εφαρµόζει επαρκή µέτρα υγιεινής-βιοασφάλειας τότε έχει 

30,8% πιθανότητα να µολυνθεί από PRV και τέλος 

• όταν η εκτροφή είναι σε περιοχή µε µεγάλη πυκνότητα εκµεταλλεύσεων και δεν 

εφαρµόζει επαρκή µέτρα υγιεινής-βιοασφάλειας, τότε στην περίπτωση αυτή 

έχει 88,9% πιθανότητες να µολυνθεί από PRV. 

 

3.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 Για πρώτη φορά έγινε σύστηµατική επιδηµιολογική µελέτη στην Ελλάδα σχετική 

µε τον PRV και µάλιστα σε επίπεδο εκτροφών (όχι απλών δειγµάτων 

προσκοµιζόµενων τυχαία στο εργαστήριο), σε αντίθεση µε τις ελάχιστες προ 

πεντηκονταετίας µελέτες. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης απέδειξαν ότι 

το πρόβληµα της παρουσίας του PRV στον πληθυσµό των εκτρεφόµενων χοίρων της 

Ελλάδας συνεχίζει να είναι υπαρκτό, καθώς το 28,6% των συστηµατικών εκτροφών 

βρέθηκε θετικό στην παρουσία αντισωµάτων έναντι του άγριου ιού. Στην 

προηγούµενη δηµοσιευµένη µελέτη του 1969, βρέθηκαν αντισώµατα στο 20,8% των 

εξεταζόµενων δειγµάτων ορού. Βέβαια είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η µελέτη του 1969 

αφορά δείγµατα ορών αίµατος χοίρων πριν την εφαρµογή εµβολιασµών ενώ στην 

περίπτωση της παρούσας µελέτης το ποσοστό αφορά εκτροφές στις οποίες βρέθηκε 

έστω και ένας ορός χοίρου θετικός στην παρουσία αντισωµάτων έναντι του ιού. Σε 

κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι το πρόβληµα αφορά ένα µεγάλο τµήµα των 

ελληνικών χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων.  

 Ένα άλλο συµπέρασµα που εξάγεται από την παρούσα επιδηµιολογική µελέτη 

είναι ότι στο 75% των θετικών εκτροφών εφαρµόζεται πρόγραµµα εµβολιασµού για τη 

νόσο της ψευδολύσσας, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο εµβολιασµός από µόνος του 

δεν επαρκεί για την καταπολέµηση και εκρίζωση του ιού. Είναι γεγονός ότι ο 

εµβολιασµός θα µπορούσε να έχει κάποιο αποτέλεσµα µόνο στην περίπτωση που θα 

συνοδεύονταν από αποµάκρυνση όσων ζώων είναι θετικά στην παρουσία άγριων 

στελεχών του ιού. Όσον αφορά την ανάλυση των στοιχείων του εµβολιασµού 

προκύπτει ότι από τις 9 θετικές εκτροφές που εφάρµοζαν πρόγραµµα εµβολιασµού 
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για τον PRV, οι 5 (55,6%) εµβολίαζαν µόνο τις χοιροµητέρες, ενώ οι 4 (44,4%) 

εµβολίαζαν τόσο τις χοιροµητέρες όσο και τα χοιρίδια. 

  Παρατηρούµε επίσης ότι το 83,3% των θετικών εκτροφών προµηθεύονταν 

χοιροµητέρες από εξωτερικές πηγές, ενώ το 100% αυτών δεν εφάρµοζαν την 

πρακτική της αποµόνωσης-καραντίνας των νεοεισερχόµενων ζώων. Το γεγονός αυτό 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς έχει αποδειχθεί ότι ένας από τους σηµαντικότερους 

λόγους εισαγωγής ενός λοιµογόνου παράγοντα σε µια εκτροφή είναι η είσοδος ζώων 

στην εκτροφή από άλλες πηγές. Επιπρόσθετα, από την ανάλυση των στοιχείων του 

πίνακα 3.2 παρατηρούµε ότι στο 83,3% των θετικών εκτροφών διαπιστώθηκε η 

παρουσία αναπνευστικών συµπτωµάτων, ενώ µόνο στο 25% αυτών εντοπίστηκαν 

νευρολογικά συµπτώµατα που αποτελούν χαρακτηριστικά συµπτώµατα της νόσου. 

Αυτό είναι δυνατό να εξηγηθεί αν ληφθεί υπόψη ότι στο 75% των θετικών εκτροφών 

εφαρµόζεται πρόγραµµα εµβολιασµού για την αντιµετώπιση του ιού µε αποτέλεσµα 

το νόσηµα (στην περίπτωση που υπάρχει) να µην εµφανίζεται µε την κλασσική του 

συµπτωµατολογία. Ιδιαίτερα τα νεαρά χοιρίδια στα οποία εµφανίζονται κυρίως τα 

νευρολογικά συµπτώµατα, λόγω του εµβολιασµού των χοιροµητέρων διαθέτουν 

µητρική ανοσία έναντι του ιού, µε αποτέλεσµα η τυχόν µόλυνση τους από κάποιο άγριο 

στέλεχος του ιού να µην δίνει την τυπική εικόνα του νοσήµατος. Ωστόσο στις 2 από τις 

9 εκτροφές όπου οι σύες εµβολιάζονταν παρατηρήθηκαν νευρολογικά συµπτώµατα 

στα νεογέννητα, κάτι που δείχνει ότι ο εµβολιασµός των συών δεν παρέχει πάντα 

επαρκή προστασία στα νεογέννητα χοιρίδια, συµφωνώντας µε παρατηρήσεις άλλων 

ερευνών (Kritas et al., 1999). Αντίθετα, τα παχυνόµενα ζώα ηλικίας µεγαλύτερης των 

9 εβδοµάδων, τα οποία δε διαθέτουν πλέον µητρική ανοσία, σε περίπτωση µόλυνσης 

τους από τον ιό εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά για τη συγκεκριµένη ηλικία 

συµπτώµατα της νόσου, τα οποία εντοπίζονται στο αναπνευστικό σύστηµα.  

 Από τη συσχέτιση της παρουσίας του ιού σε µία εκτροφή, µε παραµέτρους 

όπως είναι η πυκνότητα µιας περιοχής σε χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις και η 

εφαρµογή ή όχι επαρκών µέτρων υγιεινής, προκύπτει ότι όσο πιο πυκνή είναι µια 

περιοχή σε χοιροτροφικές µονάδες και δεν εφαρµόζει επαρκή µέτρα υγιεινής, τόσο 

πιθανότερο είναι να µολυνθεί από τον PRV. Αυτό είναι βέβαια λογικό, καθώς όσο πιο 

πυκνή είναι µια περιοχή σε εκτροφές τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν ώστε 

να µεταφερθεί ο ιός από τη µία µονάδα σε µια άλλη είτε αερογενώς, είτε µέσω ξενιστών 

όπως είναι τα άγρια ζώα και τρωκτικά, τα πτηνά, τα οικόσιτα ζώα (σκύλοι, γάτες) και 

ο άνθρωπος, είτε µέσω οχηµάτων, σκευών κλπ.   
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 Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα αυτής της επιδηµιολογικής µελέτης, γίνεται 

αντιληπτό ότι ο PRV συνεχίζει να υπάρχει στις ελληνικές εκτροφές σε ένα σχετικά 

υψηλό ποσοστό, παρόλο που σε γενικές γραµµές γίνονται προαιρετικοί εµβολιασµοί. 

Είναι δεδοµένο πως το κλειδί για την εκρίζωση του νοσήµατος από τους 

εκτρεφόµενους χοίρους της χώρας, είναι η εφαρµογή κάποιου οργανωµένου εθνικού 

προγράµµατος αντιµετώπισης του νοσήµατος. Μόνο στην περίπτωση αυτή θα 

αντιµετωπιστεί ριζικά το πρόβληµα και οι (πολλές φορές αφανείς) επιπτώσεις του στην 

ελληνική χοιροτροφία.  
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4. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ PRV ΠΟΥ 

ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο της επιδηµιολογικής διερεύνησης της κατάστασης που επικρατεί 

στην Ελλάδα όσον αφορά τον επιπολασµό του PRV στις χοιροτροφικές µονάδες, 

επιτεύχθηκε η αποµόνωση δύο στελεχών του ιού. Συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια της 

αιµοληψίας σε δύο από τις εξεταζόµενες εκτροφές, της πρώτης στην περιοχή του 

Κολχικού του Νοµού Θεσσαλονίκης και της δεύτερης στην περιοχή της Ηράκλειας του 

Νοµού Σερρών, διαπιστώθηκαν τοκετοοµάδες µε χοιρίδια που εµφάνιζαν νευρολογικά 

συµπτώµατα χαρακτηριστικά της νόσου. Ειδικότερα, βρέθηκαν χοιρίδια σε κατάκλιση 

να εµφανίζουν τις χαρακτηριστικές «κινήσεις ποδηλατισµού», χοιρίδια σε κατάπτωση 

να εµφανίζουν ρωθωνισµό καθώς και άλλα που κάθονταν πάνω στα πίσω τους άκρα. 

Τα συµπτώµατα αυτά, χαρακτηριστικά της νόσου της ψευδολύσσας, οδήγησαν στη 

λήψη δειγµάτων από νεκρά και θνησιγενή χοιρίδια που εµφάνιζαν τα συµπτώµατα. 

Συγκεκριµένα, λήφθηκαν ιστοί όπως εγκέφαλος, σπλήνας, ήπαρ, πνεύµονες και 

αµυγδαλές, οι οποίοι αποθηκεύτηκαν σε διάλυµα παραφορµαλδεΰδης 4%. Από τους 

ιστούς αυτούς πραγµατοποιήθηκαν τοµές πάχους 3-5 µm σε µικροτόµο και τελικά µε 

τη βοήθεια της τεχνικής του έµµεσου ανοσοφθορισµού (βλ. 2.7) και τη χρήση 

πολυκλωνικού rabbit anti-PRV αντίσωµατος (βλ. 2.6.2.1) και FITC-labeled goat anti-

rabbit IgG (Thermo Scientific Corporate, Waltham, USA) επιβεβαιώθηκε η παρουσία 

αντιγόνων του PRV. Για την αποµόνωση του ιού από τους ιστούς ακολουθήθηκε η 

διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.10. Πιο συγκεκριµένα, ο 

κάθε ιστός οµογενοποιήθηκε µε την προσθήκη διαλύµατος PBS (+1% διάλυµα 

πενικιλλίνης-στρεπτοµυκίνης) και στη συνέχεια, µετά τον ενοφθαλµισµό ποσότητας 

του εναιωρήµατος σε κυτταροκαλλιέργειες ST κυττάρων, διαπιστώθηκε η εµφάνιση 

κυτταροπαθογόνου αποτελέσµατος χαρακτηριστικού της παρουσίας του PRV. Αυτό 

αφορούσε στα δείγµατα που συλλέχθηκαν και από τις δύο προαναφερθείσες 

χοιροτροφικές µονάδες. Σε ένα επόµενο στάδιο, τα δύο αποµονωµένα στελέχη του 

ιού, µε µία δεύτερη δίοδο σε κυτταροκαλλιέργειες ST κυττάρων πολλαπλασιάστηκαν 

και τελικά αποθηκεύθηκαν στους -80oC. Λαµβάνοντας υπόψη την γεωγραφική 

περιοχή στην οποία βρίσκονται οι δύο χοιροτροφικές µονάδες, από τις οποίες 
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αποµονώθηκαν τα στελέχη, δόθηκαν σε αυτά οι ονοµασίες PRV στέλεχος Kolchis και 

PRV στέλεχος Hercules. 

 

4.2  ΥΛΙΚΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ 

Τα υλικά όπως επίσης και οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την 

αποκάλυψη της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων των δύο αποµονωθέντων στελεχών 

του ιού, περιγράφονται στην παράγραφο 2.11.  

 

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η αποµόνωση του DNA των δύο στελεχών πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση 

του DNeasy Blood and Tissue Kit (Qiagen, Crawley, UK). Η ποσότητα του DNA των 

στελεχών Kolchis και Hercules του ιού, υπολογίσθηκε µε τη συσκευή Qubit 3.0 

Fluorometer (Thermofischer Scientific Inc, USA), και ήταν 66,5 και 60 ng, αντίστοιχα. 

Η διάσπαση και ο τεµαχισµός των παραπάνω ποσοτήτων DNA των 2 στελεχών 

πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση υπερήχων στη συσκευή Covaris S220 sonicator 

(Covaris Inc., Woburn, MA, USA). Η συσκευή αυτή ρυθµίστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε 

το µέγεθος των παραγόµενων τεµαχιδίων του DNA να είναι 500-600 bp. Το ακριβές 

µέγεθος των τεµαχιδίων του DNA υπολογίσθηκε µε τη συσκευή Agilent 2200 

Tapestation (Agilent, Santa Clara, CA, USA). Όπως διαπιστώθηκε, τα παραγόµενα 

τεµάχια DNA στην περίπτωση των δύο στελεχών Kolchis και Hercules είχαν µέγεθος 

529 και 518 bp, αντίστοιχα (Εικόνα 4.1). Τα τεµάχια DNA των 2 δειγµάτων 

επεξεργάστηκαν µε το KAPA library preparation kit (KAPA Biosystems, Wilmington, 

MA, USA), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.11.5, και στη συνέχεια 

τοποθετήθηκαν στην πλατφόρµα MiSeq Illumina.  

Μετά το τέλος της διαδικασίας στην MiSeq Illumina προέκυψαν 7.033.866 και 

4.661.406 αλληλουχίες για τα στελέχη Kolchis και Hercules, αντίστοιχα. Το µήκος των 

αλληλουχιών ήταν της τάξης των 300 νουκλεοτιδίων. Για την αποµάκρυνση των 

χαµηλής ποιότητας αλληλουχιών καθώς και των προσαρµογέων από τις 

εναποµείνουσες αλληλουχίες χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Trim Galore 0.2.2. Σε 

ένα επόµενο στάδιο µε τη βοήθεια του προγράµµατος BWA version 0.6.2-r126 

αποµακρύνθηκαν  
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Εικόνα 4.1 Το µέγεθος των παραγόµενων τεµαχιδίων DNA για το στέλεχος Kolchis (πάνω διάγραµµα) 
και Hercules (κάτω διάγραµµα), όπως φαίνεται στη συσκευή Agilent 2200 Tapestation, µετά τον 
τεµαχισµό του DNA των 2 στελεχών στη συσκευή Covaris S220 sonicator. 

 

όσες από τις αλληλουχίες προέρχονταν από το γενετικό υλικό του χοίρου (GenBank 

accession no. GCA_ 000003025.4). Όλες αυτές οι διαδικασίες είχαν σαν αποτέλεσµα 

ο αρχικός αριθµός των αλληλουχιών να µειωθεί τελικά σε 3.842.770 και 2.031.656 

αλληλουχίες για τα στελέχη Kolchis και Hercules, αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι τόσο 

στην περίπτωση του στελέχους Kolchis όσο και στην περίπτωση του στελέχους 

Hercules, διαπιστώθηκε µια µείωση του αρχικού αριθµού των αλληλουχιών κατά 
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45,4% και 56,4%, αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό ήταν αναµενόµενο εξαιτίας της 

αποµάκρυνσης των αλληλουχιών χαµηλής ποιότητας, κυρίως όµως λόγω της 

αποµάκρυνσης των αλληλουχιών που προέρχονταν από το DNA του χοίρου. 

Σηµειώνεται ότι η καλλιέργεια των αποµονωθέντων στελεχών του PRV έγινε σε 

κυτταροκαλλιέργειες ST κυττάρων, οπότε ήταν λογικό ένα µεγάλο ποσοστό του 

αποµονωθέντος DNA να προέρχεται από τα κύτταρα αυτά. Με τη βοήθεια του 

προγράµµατος SPAdes 3.5.0 οι παραµένουσες αλληλουχίες συναρµολογήθηκαν de 

novo, σχηµατίζοντας τµήµατα του γενώµατος των 2 στελεχών του PRV, και στη 

συνέχεια µε το πρόγραµµα scaffold_builder τα τµήµατα αυτά συναρµολογήθηκαν 

περαιτέρω δίνοντας µία πρώτη εκδοχή του γενώµατος των 2 στελεχών. Για τον σκοπό 

αυτό χρησιµοποιήθηκε ως “καλούπι” το στέλεχος Kaplan του PRV (GenBank 

accession no. JQ809328.1). Η οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων σε όλες τις 

περιπτώσεις γίνονταν µε τη βοήθεια του Tablet έκδοση 1.13.08.05 (Εικόνα 4.2). Στην 

πρώτη - πρόχειρη αυτή εκδοχή του γενώµατος των 2 στελεχών του ιού, κατά µήκος 

των αλληλουχιών νουκλεοτιδίων υπήρχαν κάποια κενά. Για την πλήρωση τµήµατος 

των κενών αυτών χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα GapFiller έκδοση 1-11, ενώ τα 

υπόλοιπα κενά συµπληρώθηκαν από τις υπάρχουσες αλληλουχίες µε τη βοήθεια του 

Tablet έκδοση 1.13.08.05. Η αξιολόγηση των τελικών αλληλουχιών του γενώµατος 

των δύο στελεχών, έγινε στοιχίζοντας σε αυτά τα αρχικά τµήµατα αλληλουχιών, που 

προέκυψαν από την πλατφόρµα MiSeq Illumina. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώθηκε ότι 

στην τελική αλληλουχία που προέκυψε για το στέλεχος Kolchis, στοιχήθηκαν 

2.845.302 αλληλουχίες µε µέση κάλυψη 3.440 αλληλουχίες ανά νουκλεοτίδιο, µε τις 

αντίστοιχες τιµές για το στέλεχος Hercules να είναι 1.233.865 και 1.522. 

Το γένωµα του στελέχους Kolchis του PRV έχει συνολικό µήκος 141.542 bp και 

ποσοστό G + C βάσεων 73,7%. Είναι αξιοσηµείωτο το υψηλό ποσοστό G + C βάσεων 

στο DNA του PRV, γεγονός το οποίο δηµιουργεί προβλήµατα κατά τη διαδικασία 

αλληλούχισης του γενώµατος του στην πλατφόρµα MiSeq Illumina. Η δοµή του DNA 

του στελέχους Kolchis είναι παρόµοια µε αυτή των άλλων στελεχών του PRV 

(Mettenleiter, 2000). Συγκεκριµένα, αποτελείται από ένα µεγαλύτερο (UL) και ένα 

µικρότερο (US) τµήµα νουκλεοτιδίων, µήκους 100.497 bp και 8.761 bp, αντίστοιχα. Το 

US τµήµα περιβάλλεται από δύο ανεστραµµένες επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες 

(IRS, TRS) µήκους η κάθε µία 16.142 bp. Επίσης κατά µήκος του γενώµατος του 

στελέχους Kolchis υπάρχουν κάποιες επαναλαµβανόµενες ακολουθίες νουκλεοτιδίων 
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(πίνακας 4.1), µε αντίστοιχες περιοχές να συναντώνται και στο γένωµα του στελέχους 

Hercules.  
 

 
 

 

 
 
Εικόνα 4.2. Η οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων της στοίχισης των αλληλουχιών DNA του στελέχους 
Kolchis στο στέλεχος Kaplan, µε το πρόγραµµα Tablet 1.13.08.05. Στην επάνω απεικόνιση φαίνεται µια 
περιοχή του γενώµατος όπου βρίσκονται επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων. 
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Πίνακας 4.1. Επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων του PRV στέλεχος Kolchis. 

 

Θέση 
(bp) 

Συνολικό 
Μήκος (bp) 

Μήκος 
Μονάδας 
(bp) 

Αριθµός Αλληλουχία Νουκλεοτιδίων (5’-3’) Ποσοστό G+C (%) Παρατηρήσεις 

1-81 81 81 1 
GGCCCAGCTCTCCCCCGAGCGCGGA
TCTCTGAAAAAAAAATTTCCCCCCCCG
CGTTTTCCATTGGGGTGAATGGGGAG
GGG 

60 Imperfect inverted repeat of 
473-553 

151-281 131 34 2 TACCTTGGCACCCTGCCAACCCCAAT
CCCCCTCC 65 

2 copies of a 34 bp repeat 
flanked by 2 imperfect partial 
copies of 33 and 28 bp 
respectively 

473-553 81 81 1 
CCCCTCCCCATTCACCCCAATGGAAA
ACGCGGGGTGGGAAATTTTTTTTTCAG
AGATCCGCGCTCGGGGGAGAGCTGG
GCC 

59 Imperfect inverted repeat (1 
nt) of 1-81 

564-618 55 12 2 GAGTTGTGGGGG 71 Spaced direct repeat 

732-951 220 27 8 CCCCAACCCCCTCGTTCCCCCCCTTT
C 71  

2315-2417 103 23 4 AGATGGGGAGAGGAGAGATGGGG 60  
15892-16032 141 15 9 GGGACGGAGGGGAGA 74  
31923-32023 101 18 5 CCCCAATCCCCCCAAGTC 67  
49575-49709 135 11 12 GGGACGGCAGA 73  
62564-62733 170 15 11 CCCTCTCTCCCACAG 67  
62922-62972 51 12 4 GGGGTCTCTAAG 61  
79870-79972 103 12 8 TGGGGGAGAGGA 67  
94905-94987 83 11 7 GGGGGAGTCTG 73  
100732-100868 137 22 6 GCATAACCCCTCCCCCTAATCT 54  
102190-102286 97 15 6 CCGCCGCTTCCACCA 75  
104341-104414 74 18 4 GCCGGACTTGGTGCCGGA 73  
104412-104447 36 18 2 AGCTGGACTTGGTGCTGG 61  
107973-108048 76 19 4 TGTGTTGTGTGGTGGTCTC 53  

113675-114234 560 277 2 

CCGTCCCGCGGGCCGGACCGCCCCG
CCAACTCGAGTCTTGGCACGCTGCCA
GCGTTCGCACTTGTTGTATATAAGATA
TTATACTAGTATATATTAGCAATTGGTG
CGAACGTGACGTGGCCCAATCAAATC
CGGCCCTCGGGCCCACGTGCCCCCA
TTGGCGATTTATCGATCGCTTTCCGAA
GGGATCGAACCCCGGGGGCGGGTGC
CCCGGGGACGCGCCGGCCAATGGGG
GAGCCGGGCCCGCGTCCCAGGGGCC
CGCATTGGCCGGTCCCGG 

65 
2 copies of a 277 bp repeats 
separated by a 4 bp 
sequence 

115894-115954 61 12 5 GACGGCGGGGAC 84  

116340-116450 111 26 4 AGGGAGAGGGGAGTGGGATGGGGTG
G 68  

118933-119096 164   

GAGCTGACCTCCAGCGACCTCGACAA
CATCGAGATCGAGGTCGTGGGCTCTC
CCGCCGCTCCCGTCGAGGGCGCCGG
CGACGGCGAGGAGGGGCGCGGGGA
CGAGGAGGACGAG 

70 1 copy of a 114 bp repeat 
plus a partial copy of 50 bp 

125590-125700 111 26 4 TCTCCCTCCACCCCATCCCACTCCCC 68  
126086-126146 61 12 5 CGTCCCCGCCGT 84  
133992-134067 76 19 4 GAGACCACCACACAACACA 53  
137593-137628 36 18 2 CCAGCACCAAGTCCAGCT 61  
137626-137699 74 18 4 GCTCCGGCACCAAGTCCG 73  
139754-139850 97 15 6 GCGGCGGTGGTGGAA 75  
141172-141308 137 22 6 TATGCAGATTAGGGGGAGGGGT 54  
63362-63422 61   OriL   
113727-114067 341   OriS   
127973-128313 341   OriS   

127808-128367 560 277 2 

CCGGGACCGGCCAATGCGGGCCCCT
GGGACGCGGGCCCGGCTCCCCCATT
GGCCGGCGCGTCCCCGGGGCACCCG
CCCCCGGGGTTCGATCCCTTCGGAAA
GCGATCGATAAATCGCCAATGGGGGC
ACGTGGGCCCGAGGGCCGGATTTGAT
TGGGCCACGTCACGTTCGCACCAATT
GCTAATATATACTAGTATAATATCTTAT
ATACAACAAGTGCGAACGCTGGCAGC
GTGCCAAGACTCGAGTTGGCGGGGC
GGTCCGGCCCGCGGGACGG 

65 
2 copies of a 277 bp repeats 
separated by a 4 bp 
sequence 

 

 

Στη συνέχεια έγινε ο καθορισµός των ανοιχτών πλαισίων ανάγνωσης (open reading 

frames) τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες για την σύνθεση 69 λειτουργικών 
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πρωτεϊνών. Στον πίνακα 4.2 καθορίζονται οι θέσεις των ανοιχτών πλαισίων 

ανάγνωσης του στελέχους Kolchis καθώς και οι πρωτεΐνες που καθορίζονται από 

αυτά. Στον ίδιο επίσης πίνακα παρουσιάζονται οι οµοιότητες των ανοιχτών πλαισίων 

ανάγνωσης του στελέχους Kolchis µε τα αντίστοιχα του στελέχους Kaplan, κατόπιν 

συγκρίσεως τους µε τη βοήθεια του προγράµµατος Blast της βάσης δεδοµένων του 

National Center for Biotechnology Information (NCBI, USA).  Από τη σύγκριση των 

αλληλουχιών νουκλεοτιδίων των στελεχών Kolchis και Hercules προκύπτει οµοιότητα 

κατά 99,7%. Ειδικότερα όσον αφορά τα τµήµατα UL και US οι µεταξύ τους διαφορές 

περιορίζονται σε 10 νουκλεοτίδια. Στην περίπτωση των στελεχών Kolchis και Kaplan 

η αντίστοιχη οµοιότητα του γενετικού τους υλικού ανέρχεται στο 96,7%.  

Πίνακας 4.2. Θέσεις ανοιχτών πλαισίων ανάγνωσης του στελέχους Kolchis καθώς και οι καθοριζόµενες 
από αυτά πρωτεΐνες. Επίσης παρουσιάζονται οι οµοιότητες των ανοιχτών πλαισίων ανάγνωσης του 
στελέχους Kolchis µε τα αντίστοιχα του στελέχους Kaplan (r : η συµπληρωµατική αλυσίδα του DNA).  
	

 PRV Kolchis    NCBI PRV Kaplan 

 Θέση Αλυσίδα Γονίδιο Παραγόµενη Πρωτεΐνη Score Cover(%) Ident(%) 

1 1240-2250  UL56  627 100 99 

2 3549-2464 r UL54 multifunctional expression regulator 726 100 99 

3 4566-3628 r UL53 gK 612 100 100 

4 7409-4521 r UL52 helicase-primase primase subunit 1912 100 99 

5 7396-8106  UL51 Tegument protein UL51 454 100 100 

6 9062-8256 r UL50 deoxyuridine triphosphatase 536 100 100 

7 8986-9282  UL49.5 gN 192 100 100 

8 9320-10069  UL49 tegument protein VP22 467 100 98 

9 10133-11374  UL48 VP16 813 100 99 

10 11474-13681  UL47 VP13/14 1412 100 99 

11 13703-15775  UL46 VP11/12 1375 100 99 

12 18843-16096 r UL27 gB 1845 100 98 

13 20870-18717 r UL28 DNA packaging terminase subunit 2 1406 100 98 

14 24557-21027 r UL29 single-stranded DNA-binding protein  2318 100 98 

15 24871-28014  UL30 DNA polymerase catalytic subunit  2117 100 99 

16 28753-27941 r UL31 nuclear egress lamina protein 548 100 100 

17 30158-28749 r UL32 DNA packaging protein UL32 942 100 99 

18 30157-30501  UL33 DNA packaging protein UL33 230 100 100 

19 30663-31439  UL34 nuclear egress membrane protein 508 100 98 

20 31497-31805  UL35 small capsid protein VP26 213 100 100 

21 41715-32176 r UL36 large tegument protein 4459 87 99 

22 44512-41756 r UL37 tegument protein UL37 1788 100 99 

23 44569-45672  UL38 capsid triplex subunit 1 733 100 99 

24 46006-48369  UL39 ribonucleotide reductase subunit 1 1590 94 99 

25 48382-49290  UL40 ribonucleotide reductase subunit 2 615 100 99 

26 50946-49852 r UL41 tegument host shutoff protein  747 100 99 

27 51075-52226  UL42 DNA polymerase processivity subunit  763 100 99 
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28 52289-53407  UL43 envelope protein UL43 703 100 97 

29 53477-54916  UL44 gC 926 100 98 

30 56735-55996 r UL26.5 capsid scaffold protein 164 63 93 

31 56735-55161 r UL26 capsid maturation protease 1006 100 99 

32 58388-56772 r UL25 DNA packaging tegument protein UL25 1041 99 99 

33 58981-58469 r UL24 nuclear protein UL24 342 100 100 

34 58974-59933  UL23 Thymidine kinase 647 100 99 

35 60072-62129  UL22 gH 1339 100 99 

36 65575-64004 r UL21 tegument protein UL21 1033 100 99 

37 65682-66164  UL20 envelope protein UL20 299 100 99 

38 66254-70243  UL19 major capsid protein 2730 100 100 

39 70414-71301  UL18 capsid triplex subunit 2 575 100 99 

40 72690-74480  UL17 DNA packaging tegument protein UL17 1158 100 99 

41 74510-75493  UL16 tegument protein UL16 629 100 100 

42 72552-71506 r UL15 DNA packaging terminase subunit 1 701 100 100 

43 76604-75366 r UL15 DNA packaging terminase subunit 1 699 87 97 

44 76603-77079  UL14 tegument protein UL14 293 100 99 

45 77052-78245  UL13 tegument serine/threonine protein kinase 771 43 100 

46 78214-79668  UL12 deoxyribonuclease 937 100 99 

47 79629-79817  UL11 myristylated tegument protein 130 100 100 

48 81320-80142 r UL10 gM 779 74 99 

49 81319-83847  UL9 DNA replication origin-binding helicase 1673 100 100 

50 83847-85895  UL8 helicase-primase subunit 1312 100 99 

51 86859-86062 r UL7 tegument protein UL7 515 100 98 

52 88681-86753 r UL6 capsid portal protein 1300 100 99 

53 88584-91181  UL5 helicase-primase helicase subunit 1706 94 99 

54 91243-91677  UL4 nuclear protein UL4 292 100 100 

55 92533-91859 r UL3.5 protein V57 414 100 98 

56 93237-92533 r UL3 nuclear protein UL3 448 100 99 

57 94253-93300 r UL2 uracil-DNA glycosylate 610 100 99 

58 94788-94234 r UL1 gL 310 84 100 

59 97071-95842 r EPO ubiquitin E3 ligase ICPO 729 89 99 

60 106998-102586 r IE180 ICP4 2674 87 97 

61 115033-116154  US1 ICP22 369 99 85 

62 116885-118048  US3 serine/threonine protein kinase 681 86 99 

63 118111-119607  US4 gG 820 100 90 

64 119791-120990  US6 gD 798 100 99 

65 121014-122108  US7 gI 699 100 98 

66 122215-123945  US8 gE 1136 100 99 

67 123982-124299  US9 membrane protein US9  194 92 99 

68 124525-125292  US2 virion protein US2 505 100 98 

69 127007-125886 r US1 ICP22 369 99 85 

70 135042-139454  IE180 ICP4 2674 87 97 

 

 

Συνοψίζοντας, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά που 

περιγράφεται η δοµή του γενετικού υλικού κάποιου στελέχους PRV που αποµονώθηκε 

στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό θα συµβάλλει στην προσπάθεια κατανόησης της 
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επιδηµιολογίας και στην καταπολέµηση του ιού της νόσου της ψευδολύσσας, η 

παρουσία του οποίου σε χοιροτροφικές µονάδες της ελληνικής επικράτειας είναι 

µεγάλη. 

Οι αλληλουχίες του DNA των 2 στελεχών Kolchis και Hercules είναι 

καταχωρηµένες στην GenBank µε αριθµούς πρόσβασης ΚΤ983811 και ΚΤ983810, 

αντίστοιχα.  
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5. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΥΕΛΩΔΟΥΣ ΕΛΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΙΚΟ 

ΝΕΥΡΟ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ 
 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νευροτρόποι ιοί χρησιµοποιούν 

τα νεύρα ως όχηµα για την είσοδο τους στο ΚΝΣ και την εκδήλωση της παθογόνου 

δράσης τους. Ένας τέτοιος σηµαντικός νευροτρόπος ιός για τον χοίρο είναι ο PRV, o 

οποίος προκαλεί µία συχνά θανατηφόρο νευρική ασθένεια στα νεαρά χοιρίδια, την 

ψευδολύσσα (Mettenleiter, 2000). Όπως έχει αποδειχθεί, µετά τον αρχικό 

πολλαπλασιασµό του στον ρινικό βλεννογόνο ο ιός εισέρχεται στις νευρικές απολήξεις 

του άνω γναθικού νεύρου, το οποίο αποτελείται από τους δενδρίτες των 

ψευδοµονόπολων νευρικών κυττάρων του τρίδυµου γαγγλίου. Σε ένα επόµενο στάδιο, 

ο ιός µετακινείται προς την γέφυρα και τον προµήκη µυελό για να εξαπλωθεί τελικά 

και στο υπόλοιπο ΚΝΣ (Klopfleisch και συν., 2006· Kritas, 1994· Mettenleiter, 2000). 

Η εξάπλωση του PRV στο ΚΝΣ του χοίρου σχετίζεται άµεσα µε την ηλικία των ζώων, 

έτσι ώστε στα νεαρά χοιρίδια ο ιός να διεισδύει περισσότερο στο ΚΝΣ σε σχέση µε τα 

µεγαλύτερα σε ηλικία ζώα. Η in vitro µόλυνση πρωτογενών καλλιεργειών νεύρων του 

τρίδυµου γαγγλίου από τον PRV, έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση κιρσοειδών 

διογκώσεων κατά µήκος των νευραξόνων τους (De Regge και συν., 2006), 

σχηµατισµοί οι οποίοι εµφανίζονται στις αµύελες περιοχές των νευρικών κυττάρων 

(Pannese, 1994). Η παρατήρηση αυτή είναι δυνατό να οδηγήσει στην υπόθεση ότι το 

ποσοστό της µυελίνης ενός νευράξονα σχετίζεται µε τη διείσδυση και εξάπλωση του 

PRV στο ΚΝΣ και εποµένως µε την νευροπαθογένεια του. 

 Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των νευρικών κυττάρων είναι 

η δηµιουργία µυελώδους ελύτρου γύρω από τους άξονες τους. Το µυελώδες έλυτρο 

είναι µία µεµβράνη η οποία περιελίσσεται γύρω από τους νευράξονες, αποτελώντας 

την επέκταση της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης των κυττάρων Schwann στο ΠΝΣ 

και των ολιγοδενδροκυττάρων στο ΚΝΣ (Raine, 1984· Sherman και Brothy, 2005). 

Κάθε ένα από τα κύτταρα του Schwann ή των ολιγοδενδροκυττάρων είναι υπεύθυνο 

για την παραγωγή ενός µόνο τµήµατος του µυελώδους ελύτρου των νευραξόνων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το µυελώδες έλυτρο κατά µήκος του νευράξονα να 

διακόπτεται περιοδικά σε σηµεία στα οποία µικρές περιοχές του άξονα είναι 

ακάλυπτες. Οι περιοχές αυτές ονοµάζονται κόµβοι του Ranvier.    
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 Το µυελώδες έλυτρο προσφέρει µόνωση στους νευράξονες διευκολύνοντας την 

µεταφορά της νευρικής ώσης, µε τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η µόνωση γύρω από 

ένα ηλεκτρικό καλώδιο, η οποία ενώ επιτρέπει τη ροή ηλεκτρικής ενέργειας µέσα σε 

αυτό, δεν επιτρέπει τη διάχυση της στον περιβάλλοντα χώρο. Επιπλέον το έλυτρο 

µυελίνης επιτρέπει την εκπόλωση της µεµβράνης του νευράξονα στους κόµβους του 

Ranvier µε ελάχιστή κατανάλωση ενέργειας. Πράγµατι, η άφιξη ενός κύµατος θετικά 

φορτισµένων ιόντων νατρίου στους κόµβους του Ranvier προκαλεί εκπόλωση της 

αξονικής µεµβράνης, ενεργοποιεί τα κανάλια ιόντων νατρίου που υπάρχουν σε µεγάλο 

αριθµό στην περιοχή και επιτρέπει µε τον τρόπο αυτό τη µαζική εισροή περισσότερων 

ιόντων νατρίου στον νευράξονα, προκαλώντας στη συνέχεια ένα νέο κύµα 

εκπόλωσης. Αυτό σε ένα επόµενο στάδιο, λόγω της αυξηµένης συγκέντρωσης 

νατρίου, µεταδίδεται παθητικά στο τµήµα του νευράξονα που βρίσκεται µεταξύ δύο 

κόµβων του Ranvier, και έτσι ένα νέο δυναµικό ενέργειας δηµιουργείται. Δεδοµένης 

της τµηµατικής κάλυψης - µόνωσης του νευράξονα από το µυελώδες έλυτρο, το 

δυναµικό ενέργειας µεταφέρεται “αλµατωδώς” από τον έναν κόµβο του Ranvier στον 

επόµενο (Quarles και συν., 2006· Ritchie, 1984). Η ίδια διαδικασία παρατηρείται και 

κατά τη µεταφορά του δυναµικού ενέργειας κατά µήκος των αµυελίνωτων νευρικών 

ινών, µε τη διαφορά ότι σε αυτήν την περίπτωση τα κανάλια νατρίου κατανέµονται σε 

όλο το µήκος του νευράξονα. Η µικρότερη συγκέντρωση αυτών των καναλιών έχει σαν 

αποτέλεσµα την εµφάνιση µικρότερου πλάτους κύµατος εκπόλωσης, γεγονός που 

τελικά οδηγεί σε βραδύτερο ρυθµό µετάδοσης της νευρικής ώσης κατά µήκος του 

νευράξονα. Ο τρόπος µεταφοράς της νευρικής ώσης κατά µήκος των εµµύελων 

νευρικών ινών επιτρέπει όχι µόνο την αύξηση της ταχύτητας µετάδοσης της νευρικής 

ώσης αλλά και την εξοικονόµηση ενέργειας (Garbay και συν., 1999).  

 Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία του µυελώδους ελύτρου στο ΚΝΣ και στο ΠΝΣ 

φαίνεται να είναι παρόµοια, εντούτοις υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη διαδικασία 

µυελίνωσης των νευραξόνων. Πιο συγκεκριµένα, το κάθε κύτταρο του Schwann 

συµµετέχει στο σχηµατισµό του µυελώδους ελύτρου ενός µόνο νευράξονα σε αντίθεση 

µε τα ολιγοδενδροκύτταρα τα οποία εκτείνουν προεκβολές και συµµετέχουν το καθένα  

στη µυελίνωση συχνά περισσότερων του ενός νευραξόνων (Sherman και Brothy, 

2005). Ειδικότερα στο ΠΝΣ, κατά την έναρξη µυελίνωσης ενός νευράξονα, το κύτταρο 

του Schwann προεκτείνει τµήµα της κυτταροπλασµατικής του µεµβράνης και 

περιελίσσεται γύρω από αυτόν. Αρχικά ο νευράξονας περιβάλλεται από µικρό αριθµό 

περιελίξεων της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης του κυττάρου του Schwann. Στη 



	 109	

συνέχεια και όσο προχωράει η διαδικασία της µυελίνωσης ο αριθµός των περιελίξεων 

γύρω από τον νευράξονα αυξάνει, ενώ λόγω της προοδευτικής περίσφιξης, το 

κυτταρόπλασµα που υπάρχει µεταξύ των κυτταροπλασµατικών µεµβρανών των 

περιελίξεων απωθείται και επιστρέφει στο κυτταρικό σώµα του κυττάρου του Schwann 

(Sherman και Brothy, 2005). 

 Διάφορες µελέτες στις οποίες διερευνήθηκε η µυελίνωση συγκεκριµένων 

νεύρων, απέδειξαν ότι η διαδικασία της µυελίνωσης παρουσιάζει διαφορές που 

σχετίζονται τόσο µε το είδος του ζώου όσο και µε το είδος του νεύρου (Hartman και 

συν., 1979· Niebroj-Dobosz και συν., 1980· Macklin και συν., 1984· Macklin και Weill, 

1985· Zeller και συν., 1985· Roth και συν., 1987· Hildebrand και συν., 1988· Guy και 

συν., 1989· Little και Heath, 1994· Dolapchieva και συν., 2000· Vivo και συν., 2007, 

2013). Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ανάπτυξης του µυελώδους ελύτρου έχει 

µελετηθεί σε νεύρα του ανθρώπου και  αρκετών ειδών ζώων όπως είναι η γάτα, ο 

σκύλος, το ινδικό χοιρίδιο, το ποντίκι, ο αρουραίος, το κουνέλι και η κότα, εντούτοις 

περιορισµένες µόνο πληροφορίες είναι διαθέσιµες όσον αφορά τον χοίρο και ιδιαίτερα 

στην µυελίνωση του άνω γναθικού του νεύρου. Για τον λόγο αυτό, σε αυτήν τη µελέτη 

έγινε προσπάθεια διερεύνησης της διαδικασίας ανάπτυξης του άνω γναθικού νεύρου 

του χοίρου, µε τον υπολογισµό µορφοµετρικών παραµέτρων όπως η διάµετρος, η 

περίµετρος και το εµβαδόν του νευράξονα και της νευρικής ίνας, του πάχους του 

µυελώδους ελύτρου και του g-ratio, δηλαδή του λόγου της διαµέτρου του άξονα του 

νευρικού κυττάρου προς τη συνολική διάµετρο της νευρικής ίνας.    

 

5.2 ΥΛΙΚΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ 

  

5.2.1 Πειραµατόζωα 

Για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης έρευνας χρησιµοποιήθηκαν 12 

υγιή χοιρίδια τα οποία κατανεµήθηκαν σύµφωνα µε την ηλικία τους στις παρακάτω 

οµάδες: Οµάδα 0w – κατά τη γέννηση τους, Οµάδα 1w – ζώα ηλικίας µίας εβδοµάδας, 

Οµάδα 3w – ζώα ηλικίας τριών εβδοµάδων και Οµάδα 5w – ζώα ηλικίας πέντε 

εβδοµάδων. Ο χειρισµός των ζώων όπως και η διαδικασία της ευθανασίας τους 

περιγράφεται αναλυτικά στις παραγράφους 2.1 έως και 2.3, ενώ η διαδικασία 

αποµόνωσης των άνω γναθικών νεύρων περιγράφεται στην παράγραφο 2.4.  
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5.2.2 Δοκιµή του κυανού της τολουιδίνης 

Η µέθοδος περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.8 και αφορά τα άνω γναθικά 

νεύρα που αποµονώθηκαν από το δεξιό ηµιµόριο των ζώων. Ο τρόπος επεξεργασίας 

των εγκάρσιων ηµίλεπτων τοµών των άνω γναθικών νεύρων, µετά τη χρώση τους µε 

την τεχνική του κυανού της τολουϊδίνης, στηρίχθηκε στο πρωτόκολλο που ακολούθησε 

ο  Keuker και συν. (2001). Συγκεκριµένα, αρχικά επιλέχθηκαν 10 από τις 40-50 

δεσµίδες νευρικών κυττάρων του άνω γναθικού νεύρου του χοίρου, ενώ στη συνέχεια 

σε κάθε µία από τις επιλεγµένες δεσµίδες ελήφθησαν 10-12 µικροφωτογραφίες 

διαφορετικών οπτικών πεδίων (µεγέθυνση Χ40). Στην περίπτωση  των χοιριδίων της 

πρώτης ηλικιακής οµάδας (0w) το κάθε οπτικό πεδίο αντιστοιχούσε σχεδόν σε 

ολόκληρη την επιφάνεια της δεσµίδας των νευρικών κυττάρων, ενώ στα µεγαλύτερης 

ηλικίας ζώα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20-25 %.   

Για την αξιολόγηση των µικροφωτογραφιών χρησιµοποιήθηκε ειδικό 

λογισµικό πρόγραµµα ανάλυσης εικόνας (IMAGE PRO PLUS· Media Cybernetics, 

Rockville, MD, USA) (Εικόνα 5.1). Τµήµα των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας µιας 

µικροφωτογραφίας (που αντιστοιχεί σε ένα οπτικό πεδίο) παρουσιάζεται στην Εικόνα 

5.2. Από το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται στην παραπάνω Εικόνα 5.2 

επιλέχθηκαν να αξιοποιηθούν και να επεξεργαστούν στατιστικά οι τιµές εκείνων των 

παραµέτρων που εξυπηρετούσαν καλύτερα τη συγκεκριµένη µελέτη, και πιο 

συγκεκριµένα η διάµετρος, η περίµετρος και το εµβαδόν του νευράξονα και της 

νευρικής ίνας, το πάχος του µυελώδους ελύτρου και το g-ratio.                    
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Εικόνα 5.1 Στην παρούσα Εικόνα παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της επεξεργασίας µίας 
µικροφωτογραφίας εγκάρσιας τοµής άνω γναθικού νεύρου (x40) (a), µετά την εφαρµογή του λογισµικού 
προγράµµατος Image Pro Plus (b). 

 

 

              

    
Εικόνα 5.2. Παρουσίαση των τιµών των παραµέτρων που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
λογισµικού Image Pro Plus κατά την επεξεργασία µιας µικροφωτογραφίας ενός οπτικού πεδίου του άνω 
γναθικού νεύρου 
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5.2.3 Παρατήρηση σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης 

Η επιµέρους διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.9. Για την 

αξιολόγηση των µικροφωτογραφιών που προέκυψαν από την παρατήρηση στο 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, όσον αφορά την περιέλιξη των πεταλιωδών προεκτάσεων 

της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης των κυττάρων Schwann γύρω από τους 

νευράξονες στα ζώα των διάφορων ηλικιακών οµάδων, υπολογίστηκε η απόσταση 

µεταξύ των στρωµάτων της µυελίνης, µε τη βοήθεια του λογισµικού προγράµµατος 

IMAGE J (National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA).  

 

5.2.4 Δοκιµή του έµµεσου ανοσοφθορισµού 

Η περιγραφή της µεθόδου γίνεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.7. και 

αφορούσε στα άνω γναθικά νεύρα που αποµονώθηκαν από το αριστερό ηµιµόριο των 

ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά τα αντισώµατα που επιλέχθηκαν, ως πρωταρχικά 

αντισώµατα χρησιµοποιήθηκαν το πολυκλωνικό rabbit anti-Myelin Basic Protein 

(MBP) IgG (Santa Cruz  Biotechnologies, Dallas, TX, USA), για τη σήµανση της 

µυελίνης και το µονοκλωνικό mouse anti-Neurofilament (NF) 68 IgG (Thermo Scien- 

tific Corporate, Waltham, MA, USA), για τη σήµανση του νευράξονα, σε 

συγκεντρώσεις 1/200 and 1/800 σε PBS, αντίστοιχα. Ως δευτερογενή αντισώµατα 

επιλέχθηκαν το goat anti-rabbit IgG-Texas Red (Thermo Scientific Corporate) και το 

goat anti-mouse IgG-FITC (Santa Cruz Biotechnologies), τα οποία χρησιµοποιήθηκαν 

και τα δύο σε συγκέντρωση 1/100 σε PBS. Η δοκιµή του έµµεσου ανοσοφθορισµού 

χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του λόγου του εµβαδού του νευράξονα προς το 

συνολικό εµβαδόν της νευρικής ίνας. Συγκεκριµένα, µε τη χρησιµοποίηση συνεστιακού 

µικροσκοπίου σάρωσης µε λέιζερ ελήφθησαν µικροφωτογραφίες της µυελίνης και των 

νευραξόνων σε µεγέθυνση x20, µε σκοπό την πλήρη ανακατασκευή ολόκληρου του 

νεύρου. Για το σκοπό αυτό απαιτούνταν συνολικά µε 12-15 µικροφωτογραφίες. Στη 

συνέχεια υπολογίζονταν ό λόγος του εµβαδού του νευράξονα (πράσινο χρώµα 

φθορισµού) προς το εµβαδόν της νευρικής ίνας (άθροισµα κόκκινου και πράσινου 

φθορίζοντος χρώµατος).  

 

5.2.5 Στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 

της έρευνας, πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό λογισµικό πρόγραµµα SPSS 17.0 
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και περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.12. 

 

5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Τα αποτελέσµατα της χρησιµοποίησης της τεχνικής του κυανού της τολουϊδίνης 

πάνω στις εγκάρσιες τοµές των άνω γναθικών νεύρων των χοίρων (Εικόνα 5.2), 

παρουσιάζονται στους πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3, και αφορούν τις τιµές των παραµέτρων 

του νευράξονα, της νευρικής ίνας και του g-ratio. Ειδικότερα στους πίνακες 5.1 και 5.2 

καταγράφονται οι τιµές που αντιστοιχούν στο εµβαδόν, στην περίµετρο και στη 

διάµετρο του νευράξονα και της νευρικής ίνας, αντίστοιχα, ενώ στον πίνακα 5.3 

παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν τόσο στο πάχος του µυελώδους ελύτρου 

όσο και στις τιµές του g-ratio. 

                  
Εικόνα 5.3. Τεχνική του κυανού της τολουιδίνης σε εγκάρσια τοµή άνω γναθικού νεύρου χοίρου ηλικίας 
5 εβδοµάδων. 
 
 
Επιπρόσθετα στον πίνακα 5.4 παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν το εµβαδόν 

του νευράξονα και της νευρικής ίνας υπολογισµένα µε την τεχνική του έµµεσου 

ανοσοφθορισµού.  

 Από τη µελέτη των στοιχείων του πίνακα 5.1, γίνεται αντιληπτό, ότι κατά τη 

γέννηση των χοιριδίων, η διάµετρος, η περιµέτρος και το εµβαδόν του νευράξονα 

εµφανίζουν µικρές τιµές, οι οποίες όµως αυξάνουν σηµαντικά στα ζώα ηλικίας 1 

εβδοµάδας, ενώ παρουσιάζουν ακόµα µεγαλύτερη αύξηση στα ζώα ηλικίας 3 και 5 

εβδοµάδων. Ειδικότερα, η διάµετρος του άξονα των νευρικών κυττάρων εµφάνισε µία 

αξιοσηµείωτη αύξηση 37,8% κατά την 1 εβδοµάδα ζωής των χοιριδίων, και µία 
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µικρότερη, αλλά επίσης στατιστικά σηµαντική αύξηση 7,4% από την 1η έως την 3η 

εβδοµάδα της ζωής τους. Ουσιαστικά δεν παρατηρήθηκε αλλαγή στη διάµετρο του 

νευράξονα (0,2%) από την 3η έως την 5η εβδοµάδα ζωής των χοιριδίων. Αντίστοιχη 

ήταν η εικόνα που παρατηρήθηκε και στις υπόλοιπες παραµέτρους που εξετάσθηκαν, 

και συγκεκριµένα την περίµετρο και το εµβαδόν του νευράξονα.  

Όσον αφορά τις εξεταζόµενες παραµέτρους της νευρικής ίνας, το µοντέλο 

ανάπτυξης της ήταν όµοιο µε το αντίστοιχο του νευράξονα. Συγκεκριµένα, η διάµετρος 

της νευρικής ίνας παρουσίασε µία στατιστικά σηµαντική αύξηση 32,9% από τη 

γέννηση έως την 1η εβδοµάδα ζωής των χοιριδίων, µε τον ρυθµό αύξησης να µειώνεται 

στο 7,6% από την 1η έως την 3η εβδοµάδα ζωής των ζώων και στο 1,2% από την 3η 

έως την 5η εβδοµάδα (p<0,05). 

 

 
Πίνακας 5.1 Μορφοµετρικές παράµετροι του νευράξονα του άνω γναθικού νεύρου, όπως µετρήθηκαν 
µε τη µέθοδο του κυανού της τολουϊδίνης, κατά τις 5 πρώτες εβδοµάδες ζωής του χοίρου. 

Παράµετροι Νευράξονα 

Εµβαδόν (µm2) 

Ηλικιακή 

Οµάδα 
Μέση 

Τιµή 
Τυπική  

Απόκλιση 
Τυπικό 

Σφάλµα 

95% Διάστηµα Εµπιστοσύνης 

Μεσων Τιµών Ελάχιστο Μέγιστο 
Ελάχ. Όριο Μεγ. Όριο 

Ομάδα 0w	 2,7186 a	 1,45820	 0,02344	 2,6726	 2,7646	 0,04	 13,06	

Ομάδα 1w	 5,3894 b	 3,57063	 0,08941	 5,2140	 5,5647	 0,40	 22,92	

Ομάδα 3w	 5,9907 c	 4,21546	 0,10649	 5,7818	 6,1996	 0,70	 26,43	

Ομάδα 5w	 6,1453 c	 4,45072	 0,13287	 5,8846	 6,4060	 0,92	 28,85	

Περίµετρος (µm) 	 	 	 	 	 	

Ομάδα 0w	 5,5931 a	 1,73482	 0,02789	 5,5385	 5,6478	 0,21	 14,38	

Ομάδα 1w	 8,0913 b	 3,04479	 0,07624	 7,9418	 8,2408	 1,57	 21,10	

Ομάδα 3w	 9,0486 c	 3,52139	 0,08896	 8,8742	 9,2231	 2,35	 20,74	

Ομάδα 5w	 8,9142 c	 3,43089	 0,10243	 8,7132	 9,1152	 2,72	 22,39	
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       Οι διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σηµαντική διαφορά των επιµέρους παραµέτρων (p<0,05) 

 

Το πάχος του µυελώδους ελύτρου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

πίνακα 5.3, εµφανίζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα ζώα όλων των ηλικιακών 

οµάδων (p<0,001). Πιο συγκεκριµένα, το πάχος της µυελίνης αυξήθηκε κατά 24,3% 

από τη γέννηση έως την 1η εβδοµάδα ζωής των ζώων, κατά 4,8% από την 1η έως την 

3η εβδοµάδα, και κατά 4,6% από την 3η έως την 5η εβδοµάδα ζωής των χοιριδίων. 

Στατιστικώς σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν και στις τιµές του g-ratio, οι οποίες 

παρουσιάζουν µικρές διακυµάνσεις µεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών οµάδων. 

 Όσον αφορά τα στοιχεία που προέρχονται από την τεχνική του έµµεσου 

ανοσοφθορισµού (Εικόνα 5.4), είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι λόγω της µειωµένης 

ευκρίνειας, που προέρχεται από την εκποµπή φθορισµού των ειδικών χρωστικών, οι 

µοναδικές παράµετροι που ήταν δυνατό να υπολογισθούν ήταν το εµβαδόν του άξονα 

των νευρικών κυττάρων και της νευρικής ίνας. Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5.4, το εµβαδόν του νευράξονα και της νευρικής ίνας 

αυξήθηκαν κατά 92,3 και 67,9% από τη γέννηση των χοιριδίων έως την 1η εβδοµάδα 

ζωής τους, αντίστοιχα, µε µικρότερη αύξηση των παραπάνω παραµέτρων κατά 9,9 

και 16,6%, να παρατηρείται από την 1η προς την 3η εβδοµάδα. 

 
Πίνακας 5.2. Μορφοµετρικές παράµετροι της νευρικής ίνας του άνω γναθικού νεύρου, όπως 
µετρήθηκαν µε τη µέθοδο του κυανού της τολουϊδίνης, κατά τις 5 πρώτες εβδοµάδες ζωής του χοίρου. 

Διάµετρος (µm) 	 	 	 	 	 	

Ομάδα 0w	 1,7544 a	 0,43489	 0,00699	 1,7407	 1,7681	 0,21	 3,96	

Ομάδα 1w	 2,4181 b	 0,79908	 0,02001	 2,3788	 2,4573	 0,70	 5,10	

Ομάδα 3w	 2,5984 c	 0,88837	 0,02244	 2,5543	 2,6424	 0,97	 5,77	

Ομάδα 5w	 2,6030 c	 0,89181	 0,02662	 2,5508	 2,6553	 1,08	 5,78	

Παράµετροι Νευρικής Ίνας  

Εµβαδόν (µm2) 

Ηλικιακή 
Οµάδα 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική  
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλµα 

95% Διάστηµ Εµπιστοσύνης 
Ελαχ Μεγ. 

Ελαχ. Όριο Μεγ. Όριο 

Ομάδα 0w	 7,2321 a	 3,43866	 0,05528	 7,1237	 7,3404	 0,70	 23,66	
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         Οι διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σηµαντική διαφορά των επιµέρους παραµέτρων (p<0,05). 

 

   Πίνακας 5.3 Τιµές του πάχους της µυελίνης και του g-ratio, κατά τις 5 πρώτες εβδοµάδες ζωής του      

χοίρου. 

 Οι διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σηµαντική διαφορά των επιµέρους παραµέτρων (p<0,05). 

 

Ομάδα 1w	 12,1649 b	 5,58750	 0,13991	 11,8905	 12,4393	 2,90	 38,71	
Ομάδα 3w	 14,2972 c	 8,00048	 0,20211	 13,9008	 14,6936	 3,17	 47,55	
Ομάδα 5w	 14,4214 d	 6,22899	 0,18588	 14,0567	 14,7861	 0,66	 37,52	

Περίµετρος (µm) 
Ομάδα 0w	 10,8824 a	 2,53346	 0,04072	 10,8026	 10,9623	 3,01	 21,27	
Ομάδα 1w	 14,5987 b	 3,83852	 0,09611	 14,4102	 14,7872	 6,26	 27,26	
Ομάδα 3w	 16,0635 c	 4,87342	 0,12311	 15,8220	 16,3050	 6,93	 31,76	

Ομάδα 5w	 16,1089 c	 4,20025	 0,12534 15,8630	 16,3549	 2,62	 29,65	

Διάµετρος (µm) 
Ομάδα 0w	 3,3227 a	 0,75673	 0,01216 3,2988	 3,3465	 1,05	 6,44	
Ομάδα 1w	 4,4163 b	 1,12246	 0,02811	 4,3612	 4,4715	 1,92	 7,92	
Ομάδα 3w	 4,7510 c	 1,38617	 0,03502	 4,6823	 4,8197	 2,14	 9,23	
Ομάδα 5w	 4,8097 d	 1,20930	 0,03609	 4,7389	 4,8805	 0,99	 8,86	

Πάχος Μυελίνης (µm) 

Ηλικιακή 

Οµάδα Μέση Τιµή Τυπική  

Απόκλιση 
Τυπικό 

Σφάλµα 

95% Διάστηµα Εµπιστοσύνης 

Ελαχ Μεγ. 

Ελαχ. Όριο Μεγ. Όριο 

Ομάδα 0w	 0,7549 a	 0,19125	 0,00307	 0,7488	 0,7609	 0,00	 1,52	

Ομάδα 1w	 0,9385 b	 0,20836	 0,00522	 0,9282	 0,9487	 0,51	 1,91	

Ομάδα 3w	 0,9831 c	 0,26748	 0,00676	 0,9699	 0,9964	 0,48	 2,21	

Ομάδα 5w	 1,0283 d	 0,18632	 0,00556	 1,0174	 1,0392	 0,57	 1,86	

g-Ratio 

Ομάδα 0w	 0,5293a	 0,06212	 0,00100	 0,5273	 0,5312	 0,20	 0,73	

Ομάδα 1w	 0,5397b	 0,07073	 0,00177	 0,5362	 0,5432	 0,29	 0,74	

Ομάδα 3w	 0,5419b	 0,07125	 0,00180	 0,5384	 0,5454	 0,32	 0,86	

Ομάδα 5w	 0,5312a	 0,07063	 0,00211	 0,5270	 0,5353	 0,31	 0,78	
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Πίνακας 5.4. Τιµές που αφορούν στο εµβαδόν του νευράξονα και της νευρικής ίνας του άνω γναθικού 
νεύρου, κατά τις 5 πρώτες εβδοµάδες ζωής του χοίρου, υπολογισµένες µε τη µέθοδο του έµµεσου 
ανοσοφθορισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Οι διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σηµαντική διαφορά των επιµέρους παραµέτρων (p<0.05). 

                              

 
Ηλικιακή 

Οµάδα Μέση Τιµή Τυπική 

Απόκλιση 
Τυπικό 

Σφάλµα Ελαχ. Μεγ. 
	

Εμβαδόν 

Νευρ/να 

(μm2) 

Ομάδα 0w	 3,1146 a	 1,54223	 0,04328	 0,06	 12,16	

Ομάδα 1w	 5,9899 b	 2,62394	 0,10041	 0,65	 18,87	

Ομάδα 3w	 6,5817 c	 4,83446	 0,08342	 0,42	 24,20	

Ομάδα 5w	 6,7809 c  	 3,99213	 0,17835	 0,98	 30,15	

Εμβαδόν 

Νευρικής     

Ίνας (μm2) 

Ομάδα 0w	 7,5041a	 1,99766	 0,07392	 1,14	 19,12	

Ομάδα 1w	 15,989b	 5,01374	 0,34061	 3,24	 42,96	

Ομάδα 3w	 16,873c	 7,87365	 0,19673	 5,91	 38,51	

Ομάδα 5w	 18,334 d	 5,89309	 0,21498	 2,56	 44,12	
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Εικόνα 5.4 Φωτογραφίες συνεστιακού µικροσκοπίου σάρωσης µε λέιζερ του µυελώδους ελύτρου 
(επάνω) και του νευράξονα (κάτω), άνω γναθικού νεύρου που προέρχεται από χοιρίδιο ηλικίας 1 
εβδοµάδας.  

 Κατά το χρονικό διάστηµα από την 3η έως την 5η εβδοµάδα ζωής των ζώων, 

παρατηρείται µία ελάχιστη, στατιστικά ασήµαντη αύξηση του εµβαδού του νευράξονα 

και της νευρικής ίνας κατά 3 και 1%, αντίστοιχα (p<0,05). Σε κάθε περίπτωση, και 

παρά τις διαφορές που παρατηρούνται στις τιµές των εξεταζόµενων παραµέτρων κατά 

τη σύγκριση της τεχνικής του κυανού της τολουιδίνης µε τον έµµεσο ανοσοφθορισµό, 

τα αποτελέσµατα των δύο τεχνικών είναι συγκρίσιµα επιβεβαιώνοντας µε τον τρόπο 

αυτό την ορθότητα των µετρήσεων. Πράγµατι, οι αντίστοιχες αυξήσεις όσον αφορά τις 

τιµές του εµβαδού του νευράξονα και της νευρικής ίνας που διαπιστώθηκαν µε την 

τεχνική του κυανού της τολουιδίνης, ήταν 98,2 και 68,2% από τη γέννηση έως την 1η 

εβδοµάδα ζωής των ζώων, 11,2 και 

17,5% από την 1η έως την 3η εβδοµάδα ζωής τους, 2,6 και 0,9% από την 3η έως την 

5η εβδοµάδα, αντίστοιχα.   

Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των µικροφωτογραφιών που ελήφθησαν 

στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο µε το λογισµικό πρόγραµµα IMAGE J, έδειξαν µία 

αξιοσηµείωτη µείωση της απόστασης µεταξύ των περιελίξεων του µυελώδους ελύτρου 

γύρω από τους νευράξονες στο άνω γναθικό νεύρο, όσο αυξάνει η ηλικία. 
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Συγκεκριµένα η απόσταση µεταξύ των περιελίξεων της µυελίνης µειώθηκε από 17,4 

(±0,53) nm στην οµάδα 0w, σε 13,2 (±0,47) nm, 10,88 (±0,34) nm και 4,35 (±0,32) nm, 

στις οµάδες 1w, 3w και 5w, αντίστοιχα (Εικόνα 5.5).  

 

 

  

  
Εικόνα 5.5. Μικροφωτογραφίες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου (a, b, c, d) στις οποίες φαίνονται οι 
πολλαπλές επιστρώσεις της µυελίνης των ελύτρων των ζώων των αντίστοιχων ηλικιακών οµάδων (0w, 
1w, 3w και 5w). 
 

5.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ανάπτυξη του µυελώδους ελύτρου γύρω από του άξονες των νευρικών 

κυττάρων, επιτρέπει την µεταφορά των νευρικών ώσεων µε την βέλτιστη ταχύτητα και 

ακρίβεια, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό στα νευρικά κύτταρα να συµµετέχουν σε 

πολύπλοκες διαδικασίες του νευρικού συστήµατος του οργανισµού. Στα περισσότερα 

είδη των ζώων, η µυελίνωση είναι µία διεργασία που συνεχίζεται και µετά τη γέννηση, 

για διάστηµα το οποίο είναι άµεσα εξαρτώµενο τόσο από το είδος του ζώου, όσο και 
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από το είδος των νευρικών κυττάρων. Δεδοµένου ότι οι πληροφορίες που αφορούν 

την ανάπτυξη του µυελώδους ελύτρου στα νεύρα του χοίρου είναι ελάχιστες, 

αποφασίστηκε η διερεύνηση της µυελίνωσης του άνω γναθικού νεύρου στο 

συγκεκριµένο είδος ζώου, ενός νεύρου που διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στην 

νευροπαθογένεια του PRV. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης έδειξαν ότι 

η ανάπτυξη του νευράξονα και η διαδικασία µυελίνωσης του άνω γναθικού νεύρου στο 

χοίρο συνεχίζουν τουλάχιστον έως την 5η εβδοµάδα µετά τη γέννηση του ζώου 

(πίνακες 5.1 και 5.3), µε τον µεγαλύτερο όµως ρυθµό ανάπτυξης να παρατηρείται κατά 

τη διάρκεια της 1ης εβδοµάδας µετά τη γέννηση.  Συγκεκριµένα, τόσο η διάµετρος του 

νευράξονα, όσο και το πάχος του µυελώδους ελύτρου που τον περιβάλλει, 

παρουσίασαν αύξηση κατά 37,8 και 24,3%, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της 1ης 

εβδοµάδας ζωής του χοίρου και µικρότερη αύξηση µεταξύ της 1ης και της 3ης 

εβδοµάδας (7,5 και 4,8%, αντίστοιχα). Κατά το επόµενο διάστηµα και συγκεκριµένα 

από την 3η έως και την 5η εβδοµάδα µετά τη γέννηση του χοίρου, φαίνεται ότι τόσο η 

διάµετρος του νευράξονα όσο και το πάχος του µυελώδους ελύτρου που τον 

περιβάλλει σταθεροποιούνται, δεδοµένου ότι η παρατηρούµενη αύξηση είναι 0,2 και 

4,6%, αντίστοιχα. Σε άλλη µελέτη, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία της ανάπτυξης του 

µυελώδους ελύτρου γύρω από τα νεύρα του νωτιαίου µυελού του χοίρου ξεκινάει από 

την 100η ηµέρα της εγκυµοσύνης και ολοκληρώνεται περίπου την 65η ηµέρα µετά τη 

γέννηση του ζώου, µε µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης στις 17 περίπου ηµέρες µετά τον 

τοκετό (Foulkes και Patterson, 1974).  Επιπλέον ο Flynn (1984) διαπίστωσε ότι η 

διαδικασία µυελίνωσης των νεύρων στον εγκέφαλο του χοίρου νάνου ολοκληρώνεται 

8 µε 10 εβδοµάδες µετά τον τοκετό. Εποµένως, γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη του 

µυελώδους ελύτρου στο άνω γναθικό νεύρο του χοίρου ολοκληρώνεται νωρίτερα σε 

σχέση µε τα νεύρα του νωτιαίου µυελού και του εγκεφάλου.  

 Σε ένα άλλο είδος ζώου, στον σκύλο, διαπιστώθηκε αύξηση της διαµέτρου του 

νευράξονα του τροχιλιακού νεύρου και του πάχους της µυελίνης που τον περιβάλλει 

κατά 40,2 και 44,7%, αντίστοιχα (Vivo και συν., 2013), µεταξύ της 1ης και 3ης 

εβδοµάδας ζωής των ζώων. Η αύξηση συνεχίζει µε ρυθµό 14,9% για τους νευράξονες 

και 6,6% για το µυελώδες έλυτρο, µεταξύ της 3ης και 5ης εβδοµάδας, για να αγγίξει το 

18 και 11% µεταξύ της 5ης και 7ης εβδοµάδας για τους νευράξονες και το µυελώδες 

έλυτρο, αντίστοιχα. Εποµένως γίνεται αντιληπτό, ότι το στάδιο ανάπτυξης των νεύρων 

του χοίρου κατά τη γέννηση του, είναι πιο προχωρηµένο, συγκρινόµενο µε την 

κατάσταση των νεύρων του σκύλου στην αντίστοιχη χρονική στιγµή. Το γεγονός αυτό 
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ενισχύεται και από τη διαπίστωση ότι τα νεογέννητα χοιρίδια, κατά τις πρώτες ηµέρες 

µετά τη γέννηση τους είναι από νευρολογικής άποψης, περισσότερο αυτόνοµα σε 

σχέση µε τα νεογέννητα κουτάβια, καθώς έχουν τη δυνατότητα να περπατούν, να 

βλέπουν και να αντιδρούν γρηγορότερα στα ερεθίσµατα του περιβάλοντος. 

 Η µείωση του ρυθµού ανάπτυξης των νεύρων και ειδικότερα του µυελώδους 

ελύτρου, όσο αυξάνει η ηλικία του χοίρου, δεν ήταν το µοναδικό εύρηµα αυτής της 

µελέτης. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου επιβεβαιώθηκαν επίσης και 

κάποιες ποιοτικές αλλαγές, όσον αφορά την ανάπτυξη των µυελωδών ελύτρων γύρω 

από τους νευράξονες των νεύρων. Συγκεκριµένα, κατά την αύξηση της ηλικίας των 

χοιριδίων διαπιστώθηκε µείωση της απόστασης µεταξύ των στιβάδων της 

κυτταροπλασµατικής µεµβράνης των κυττάρων του Schwann, που περιελίσσονται 

γύρω από τους νευράξονες, µε παράλληλη αύξηση του αριθµού τους. Το γεγονός αυτό 

υποδεικνύει, πως όσο µεγαλώνουν τα νεογέννητα χοιρίδια, το µυελώδες έλυτρο 

γίνεται περισσότερο πυκνό και συµπαγές. Από φυσιολογικής απόψεως, το γεγονός 

αυτό είναι πολύ σηµαντικό, καθώς συνεπάγεται την καλύτερη µόνωση των νευρικών 

κυττάρων, η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου τα νευρικά κύτταρα να επιτελέσουν 

το σηµαντικό τους έργο µέσα στον οργανισµό. Επιπλέον, η καλύτερη µόνωση των 

νευρικών κυττάρων έχει ιδιαίτερη σηµασία και από ιολογικής απόψεως. Πιο 

συγκεκριµένα, ένας νευροτρόπος ιός θα πρέπει να περάσει µέσα από µεγαλύτερο 

αριθµό στιβάδων προκειµένου να καταφέρει να µεταφερθεί και να µολύνει γειτονικά 

κύτταρα. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση των ερπητοϊών, η µετάδοση 

των οποίων στο νευρικό σύστηµα απαιτεί την ύπαρξη κλειστών νευρικών δικτύων - 

κυκλωµάτων (Card και συν., 1993· Carr και συν., 1999· Pomeranz και συν., 2005). 

Εποµένως, η διαπίστωση αυτή θα µπορούσε ίσως να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο 

η νευροπαθογένεια του PRV µειώνεται όσο αυξάνει η ηλικία του χοίρου. 

 Τέλος, όσον αφορά το g-ratio, το οποίο εκφράζει τον λόγο της διαµέτρου του 

νευράξονα προς τη διάµετρο της νευρικής ίνας, οι χαµηλότερες τιµές πιθανόν να 

εκφράζουν την καλύτερη µόνωση των νευραξόνων. Στην παρούσα µελέτη, το εύρος 

των τιµών του g-ratio κυµαίνεται σε σχετικά στενά πλαίσια, µεταξύ 0,53 και 0,54, 

προφανώς επειδή η διάµετρος τόσο του νευράξονα όσο και της νευρικής ίνας 

ακολουθούν παρόµοιο αναπτυξιακό πρότυπο. Το g-ratio του άνω γναθικού νεύρου 

του χοίρου, παρά το γεγονός ότι µοιάζει µε αυτό που µετρήθηκε στο τροχιλιακό νεύρο 

του σκύλου (0,57) (Vivo και συν., 2013), είναι σηµαντικά µικρότερο από αυτό που 

βρέθηκε στον αρουραίο από τον Kerns (1980) (0,71) και από τον Fraher (1989) (0,78). 
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 Συνοψίζοντας, η παρούσα µελέτη παρέχει νέες πληροφορίες όσον αφορά την 

ανάπτυξη του νευράξονα και του µυελώδους ελύτρου του άνω γναθικού νεύρου του 

χοίρου, από τον τοκετό έως την 5η εβδοµάδα. Τα στοιχεία αυτά συµφωνούν µε τα 

αντίστοιχα στοιχεία µελετών που αφορούν άλλα είδη ζώων, και θα αποτελέσουν 

πολύτιµο εργαλείο για τη µελέτη της νευροπαθογένειας του PRV, δεδοµένου πως το 

άνω γναθικό νεύρο παίζει σηµαντικό ρόλο στη µεταφορά του ιού από την περιφέρεια 

προς το ΚΝΣ.     
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6 Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ PRV ΜΕ ΤΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΙΚΟ ΝΕΥΡΟ ΤΟΥ 

ΧΟΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΝΣ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο PRV αποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα της ψευδολύσσας, µιας οξείας και 

συχνά θανατηφόρου νόσου κυρίως του χοίρου. Ανήκει στην υποοικογένεια 

Alphaherpesvirinae του γένους Varicellovirus και παρά το γεγονός ότι έχει εξαληθφεί 

από πολλές χώρες του κόσµου ως αποτέλεσµα της εφαρµογής προληπτικών µέτρων, 

συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για τη χοιροτροφία σε πολλά µέρη του 

πλανήτη (Mettenleiter και συν., 2012). Ενώ η µόλυνση µε τον PRV προκαλεί σχεδόν 

πάντα θανατηφόρο νόσο, χαρακτηριζόµενη κυρίως από νευρικά συµπτώµατα, στα 

άλλα είδη των ζώων, η ένταση των προκαλούµενων νευρικών συµπτωµάτων στο 

χοίρο µειώνεται, όσο αυξάνει η ηλικία του ζώου (Kritas και συν., 1994). Πιο 

συγκεκριµένα, ενώ στα νεογέννητα χοιρίδια και έως την ηλικία του απογαλακτισµού η 

µόλυνση από τον ιό προκαλεί το θάνατο µε χαρακτηριστικά τα συµπτώµατα από το 

νευρικό σύστηµα, στα µεγαλύτερης ηλικίας ζώα το προκαλούµενο νόσηµα 

χαρακτηρίζεται από αναπνευστικά συµπτώµατα στους παχυνόµενους χοίρους, 

αποβολές στις χοιροµητέρες και από αναστρέψιµες διαταραχές της γονιµότητας στους 

κάπρους.  

Μετά τον αρχικό του πολλαπλασιασµό στον ρινοφαρυγγικό βλεννογόνο, ο 

PRV µέσω νεύρων κατευθύνεται προς το ΚΝΣ, όπου προκαλεί µη πυώδη 

εγκεφαλίτιδα. Σηµαντικό ρόλο στη µετακίνηση του PRV προς το ΚΝΣ του χοίρου, 

διαδραµατίζει το άνω γναθικό νεύρο, το οποίο συνδέει τον ρινικό βλεννογόνο µε το 

τρίδυµο γάγγλιο. Σύµφωνα µε τον De Regge και συν., (2006), η µόλυνση in vitro 

πρωτογενών καλλιεργειών νεύρων του τρίδυµου γαγγλίου µε τον PRV, έχει σαν 

αποτέλεσµα την εµφάνιση προσυναπτικών διογκώσεων κατά µήκος των νευραξόνων 

τους. Οι διογκώσεις αυτές, στις οποίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη συναπτοφυσίνης, 

αποτελούν σηµεία εξόδου του ιού από τα κύτταρα. Με τον τρόπο αυτό, ο ιός 

εξερχόµενος από το µολυσµένο νευρικό κύτταρο µπορεί να µολύνει άλλα γειτονικά µε 

αυτό κύτταρα in vitro και έτσι τελικά επιτυγχάνεται η εξάπλωση της µόλυνσης. Η 

ανοσολογική απάντηση του οργανισµού, στη µόλυνση από τον PRV, ξεκινάει µε την 

ενεργοποίηση της µη ειδικής ή έµφυτης ανοσίας. Συγκεκριµένα, τα µολυσµένα από 

τον ιό κύτταρα παράγουν ουσίες µεταξύ των οποίων είναι οι τύπου Ι ιντερφερόνες (α, 
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β) καθώς και η ιντερλευκίνη 6, η σηµασία των οποίων περιγράφεται αναλυτικά στις 

παραγράφους 1.7.1.1 και 1.7.1.2. 

 Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης θα διερευνηθεί η αλληλεπίδραση του PRV 

µε τµήµατα του νευρικού συστήµατος χοίρων διαφόρων ηλικιών. Πιο συγκεκριµένα, 

σε ένα πρώτο στάδιο θα µελετηθούν η επίδραση της µορφολογίας του άνω γναθικού 

νεύρου και της µη ειδικής ανοσίας του οργανισµού στη διείσδυση και εξάπλωση του 

ιού στο νευρικό σύστηµα του χοίρου, και επιπρόσθετα θα µελετηθεί η επίδραση του 

ιού σε ορισµένες µορφοµετρικές παραµέτρους του άνω γναθικού νεύρου (διάµετρος 

νευράξονα, πάχος µυελώδους ελύτρου) και στα επίπεδα της συναπτοφυσίνης, σε 

τµήµατα του νευρικού συστήµατος.  

 

6.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

6.2.1 Μόλυνση των χοίρων µε τον PRV – Ευθανασία 

Η διαδικασία επιλογής των χοίρων για την πραγµατοποίηση της 

συγκεκριµένης µελέτης, περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. Στην ίδια παράγραφο 

περιγράφεται και ο τρόπος εξέτασης του ορού αίµατος των ζώων πριν την έναρξη των 

πειραµατισµών για τη διαπίστωση της έλλειψης αντισωµάτων κατά του PRV. 

Συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 66 χοιρίδια, τα οποία χωρίστηκαν ισοµερώς σε 

3 οµάδες σύµφωνα µε την ηλικία τους. Πιο συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκε µια οµάδα 

µε 22 χοιρίδια ηλικίας 1 εβδοµάδας (Οµάδα 1w), µια οµάδα µε 22 χοιρίδια ηλικίας 3 

εβδοµάδων (Οµάδα 3w) και τέλος µια οµάδα µε 22 χοιρίδια ηλικίας 5 εβδοµάδων 

(Οµάδα 5w). Από τα 22 ζώα κάθε οµάδας, 14 ζώα µολύνθηκαν µε το στέλεχος Kaplan 

του PRV ενώ τα υπόλοιπα 8 χρησιµοποιήθηκαν ως αρνητικοί µάρτυρες (πίνακας 6.1). 

Για τη µόλυνση του κάθε χοιριδίου, χρησιµοποιήθηκε ποσότητα 1 ml εναιωρήµατος 

107 TCID50 του στελέχους Kaplan του PRV, το οποίο ενοφθαλµίστηκε σταδιακά στις 

ρινικές του κοιλότητες (0,5 ml σε κάθε ρινική κοιλότητα) ως το επίπεδο του ηθµοειδούς 

λαβύρινθου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, το ζώο τοποθετούνταν ανάσκελα 

και διατηρούνταν σε αυτή τη θέση για 5 λεπτά µετά τον ενοφθαλµισµό του ιού. Από το 

σύνολο των χοιριδίων, 42 ζώα θυσιάστηκαν µε ενδοκαρδιακή έγχυση διαλύµατος 

παραφορµαλδεϋδης 4% σε PBS, προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση του ιού στις 

µορφοµετρικές παραµέτρους του άνω γναθικού νεύρου καθώς και για τον έλεγχο της 

παρουσίας συναπτοφυσίνης πάνω στις τοµές των ιστών. Τα υπόλοιπα ζώα 
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θυσιάστηκαν µε τη µέθοδο της ηλεκτρικής εκκένωσης και χρησιµοποιήθηκαν για την 

αποµόνωση-τιτλοποίηση του ιού σε κυτταροκαλλιέργειες ST κυττάρων (βλ. τµήµα 

2.10) καθώς και για τον υπολογισµό µε την τεχνική της ELISA, της ποσότητας της 

συναπτοφυσίνης, της IL-6 και της IFN-α. 

 

	
Πίνακας 6.1. Χρόνος ενοφθαλµισµού και ευθανασίας των ζώων καθώς και ο αριθµός των µολυσµένων 
ζώων και των αρνητικών µαρτύρων ανάλογα µε τον τύπο του πειράµατος 
	

Τύπος 

Πειραµατισµού 

Ηλικιακή 

Οµάδα 

Ηµέρα 

Ενοφθαλµισµού 

Ηµέρα  

Ευθανασίας  

Days Post – 

Inoculation  

(DPI) 

Αριθµός 

Ενοφθαλµισµ. 

Χοιριδίων 

Αριθµός 

Αρνητικών 

Μαρτύρων 

Δοµή του άνω 

γναθικού και 

µόλυνση από 

τον PRV 

Οµάδα 

1w 
7  

  8  1 4 3 

11  4 4 3 

Οµάδα 

3w 
21  

22  1 4 3 

25  4 4 3 

Οµάδα 

5w 
35  

36  1 4 3 

39  4 4 3 

Αποµόνωση 

PRV-

υπολογισµός 

συναπτοφυσίνης 

IFN-α, IL-6   

Οµάδα 

1w 
7  

  8  1 3 1 

11  4 3 1 

Οµάδα 

3w 
21  

22  1 3 1 

25  4 3 1 

Οµάδα 

5w 
35  

36  1 3 1 

39  4 3 1 

 

 

 

6.2.1.1 Ευθανασία των ζώων µε ενδοκαρδιακή έγχυση διαλύµατος 

παραφορµαλδεΰδης 4%  

Βλ. παράγραφο 2.3.1 

 

6.2.1.2   Ευθανασία των ζώων µε ηλεκτρική εκκένωση 

              Βλ. παράγραφο 2.3.2 

 

6.2.2 Συλλογή και επεξεργασία των ιστών 

 Μετά την ευθανασία των ζώων, από κάθε χοίρο αποµονώθηκαν και από τα 2 

ηµιµόρια (δεξί και αριστερό) ο ρινικός βλεννογόνος, το άνω γναθικό νεύρο (από το 

σηµείο εισόδου του στον οφθαλµικό κόγχο έως το τρίδυµο γάγγλιο) και το τρίδυµο 
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γάγγλιο, καθώς επίσης η γέφυρα, ο προµήκης µυελός, ο θάλαµος και η 

παρεγκεφαλίδα. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συλλογή και την 

επεξεργασία των παραπάνω ιστών περιγράφονται στην παράγραφο 2.4 

 

6.2.3 Η νευρική οδός του τριδύµου  

 

6.2.3.1 Ρινικός βλεννογόνος 

 Ο ρινικός βλεννογόνος παρουσιάζει 3 ευδιάκριτες από πλευράς υφής 

περιοχές: τον πρόδοµο, την αναπνευστική χώρα και την οσφρητική χώρα (Μιχαήλ, 

1991). 

 Ο πρόδοµος εντοπίζεται στο πρόσθιο τµήµα των ρινικών κοιλοτήτων. Το 

επιθήλιο του δέρµατος δεν είναι κερατινοποιηµένο και αποτελεί συνέχεια του τµήµατος 

της επιδερµίδας που καλύπτει το ρύγχος. 

 Ο βλεννογόνος της αναπνευστικής χώρας καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα 

της ρινικής κοιλότητας, καθώς και τους παραρρινικούς κόλπους µε τους οποίους 

επικοινωνεί η κοιλότητα αυτή. Το επιθήλιο στην περιοχή αυτή είναι ψευδοπολύστιβο 

κυλινδρικό κροσωτό µε πολλά καλυκοειδή κύτταρα, τα οποία κάποιες φορές 

αθροίζονται σε µικρές οµάδες.  

 Το χόριο του βλεννογόνου, άθηλο και ιδιαίτερα παχύ, χωρίζεται από το 

επιθήλιο µε ένα σχετικά παχύ βασικό υµένα και διηθείται από άφθονα λευκοκύτταρα 

(κατά βάση εωσινόφιλα και λεµφοκύτταρα), τα οποία είναι ακόµα πιο άφθονα αµέσως 

κάτω από το επιθήλιο. Στο χόριο βρίσκονται σωληνοκυψελοειδείς µικτοί αδένες, οι 

οποίοι µαζί µε τα καλυκοειδή κύτταρα εφυγραίνουν το ρινικό βλεννογόνο. Στο χόριο 

του βλεννογόνου, κυρίως στις ρινικές κόγχες, περιέχονται επιπλέον φλεβώδη 

πλέγµατα από µεγάλες φλέβες µε λεπτό τοίχωµα, που εµφανίζουν κατά τόπους 

σφικτήρες από λείες µυϊκές ίνες. Ο ρόλος αυτών των πλεγµάτων είναι η θέρµανση του 

εισπνεόµενου αέρα. Κατά τη διάρκεια ρινικών φλεγµονών ή αλλεργικών καταστάσεων, 

οι φλέβες αυτές διογκώνονται υπέρµετρα µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η δίοδος 

του αέρα. 

 Στη νεύρωση της αναπνευστικής χώρας του ρινικού βλεννογόνου 

συµµετέχουν οι κλάδοι του άνω γναθικού νεύρου, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις 

νευρικές προεκτάσεις των ψευδο-µονόπολων κυττάρων του τρίδυµου γαγγλίου 

(αισθητικοί νευρώνες).   
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 Ο βλεννογόνος της οσφρητικής χώρας στα κατοικίδια θηλαστικά καλύπτει 

τις ηθµοειδείς κυψέλες και την οπίσθια µοίρα της άνω ρινικής κόγχης και του ρινικού 

διαφράγµατος. Το οσφρητικό επιθήλιο είναι ψηλότερο από το αναπνευστικό επιθήλιο 

και αποτελείται από τα οσφρητικά, τα ερειστικά και τα βασικά κύτταρα. 

 Τα οσφρητικά κύτταρα είναι δίπολα νευρικά κύτταρα, αποτελούµενα από το 

οσφρητικό σώµα και από δύο αποφυάδες, την περιφερική και την κεντρική. Η 

περιφερική αποφυάδα (δενδρίτης) εκτείνεται ανάµεσα στα ερειστικά κύτταρα έως την 

ελεύθερη επιφάνεια του επιθηλίου. Η κεντρική αποφυάδα (νευράξονας) είναι λεπτή, 

αµύελη και ονοµάζεται οσφρητική ίνα, η οποία διαπερνά το βασικό υµένα και 

συµπορεύεται στο χόριο µε άλλες οσφρητικές ίνες, που κατευθύνονται προς τον 

οσφρητικό βολβό (Μιχαήλ, 1991).   

 Για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής, ο όρος ρινικός βλεννογόνος θα 

χρησιµοποιείται για την περιγραφή της αναπνευστικής χώρας του ρινικού 

βλεννογόνου.  

 

6.2.3.2 Η αισθητική µοίρα της οδού του τριδύµου  

 Οι ίνες του άνω γναθικού νεύρου αντιπροσωπεύουν την προέκταση των 

ψευδοµονόπολων νευρικών κυττάρων, των οποίων τα κυτταρικά σώµατα βρίσκονται 

στο τρίδυµο γάγγλιο. Το τρίδυµο γάγγλιο καλύπτεται από συνδετικό ιστό που αποτελεί 

συνέχεια του επινευρίου και των µηνίγγων του εγκεφάλου. Το κάθε κυτταρικό σώµα 

περιβάλλεται αφενός από στιβάδα δορυφορικών κυττάρων που αποτελούν συνέχεια 

των κυττάρων του Schwan των νευρικών ινών και αφετέρου από µία στιβάδα 

καλυπτήριων κυττάρων τα οποία αποτελούν συνέχεια του ενδονεύριου της νευρικής 

ίνας. Τα νευρικά κύτταρα που βρίσκονται στο τρίδυµο γάγγλιο αποτελούν το πρώτο 

επίπεδο της οδού του τριδύµου.   

 Οι νευράξονες των ψευδο-µονόπολων κυττάρων του τρίδυµου γαγγλίου, 

κατευθύνονται προς το ΚΝΣ και απολήγουν στον πυρήνα της γέφυρας και στον 

νωτιαίο πυρήνα. Ο πρώτος λαµβάνει ερεθίσµατα που σχετίζονται µε το αίσθηµα της 

αφής και της πίεσης ενώ ο δεύτερος σχετίζεται µε τα ερεθίσµατα του πόνου και της 

θερµότητας. Τα νευρικά κύτταρα των παραπάνω δύο πυρήνων αποτελούν το δεύτερο 

επίπεδο της οδού του τριδύµου. 

 Οι άξονες των νευρικών κυττάρων του δεύτερου επιπέδου της οδού του 

τριδύµου καταλήγουν στον θάλαµο, τα νευρικά κύτταρα του οποίου αποτελούν το 
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τρίτο επίπεδο της οδού του τριδύµου και οι νευράξονες τους καταλήγουν στον φλοιό 

του εγκεφάλου. Κάποιοι από τους άξονες των νευρικών κυττάρων του δεύτερου 

επιπέδου της οδού του τριδύµου κατευθύνονται προς την παρεγκεφαλίδα. Τα κύτταρα 

Purkinje της παρεγκεφαλίδας ανήκουν επίσης στο τρίτο επίπεδο της οδού του 

τριδύµου.  

 

6.2.4 Δοκιµή του έµµεσου ανοσοφθορισµού 

Η τεχνική του έµµεσου ανοσοφθορισµού περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 2.7.1 και χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση του PRV, της βασικής 

πρωτεΐνης του µυελώδους ελύτρου (Myelin Basic Protein – MBP), των νηµατίων του 

νευράξονα (Neurofilament-NF) και της συναπτοφυσίνης (Synaptophysin). Όσον 

αφορά τα πρωτεύοντα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, το 

πολυκλωνικό rabbit anti-PRV αντίσωµα, παρασκευάστηκε στο Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας και Λοιµωδών Νοσηµάτων του Τµήµατος της Κτηνιατρικής, του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 

2.6.2.1, και χρησιµοποιήθηκε σε αραίωση 1/4000 σε PBS.  Το πολυκλωνικό αντίσωµα 

rabbit anti-MBP (Santa Cruz Biotechnologies, Dallas, USA), το µονοκλωνικό mouse 

anti-neurofilament (NF) 68 IgG (Thermo Scientific Corporate, Waltham, USA) και το 

µονοκλωνικό mouse anti-synaptophysin IgM χρησιµοποιήθηκαν σε αραιώσεις 1/200, 

1/800 και 1/200 σε PBS, αντίστοιχα. Τα δευτερογενή αντισώµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν σε άµεση συνάρτηση µε τα πρωταρχικά αντισώµατα. 

Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν το goat anti-rabbit IgG-FITC (Thermo Scientific 

Corporate, Waltham, USA) και το goat anti-rabbit IgG-Texas Red (Santa Cruz 

Biotechnologies, Dallas, USA) για την ανίχνευση του PRV και της µυελίνης, αντίστοιχα, 

ενώ το goat anti-mouse IgG-FITC (Santa Cruz Biotechnologies, Dallas, USA) 

χρησιµοποιήθηκε για την οπτικοποίηση των νευραξόνων και της συναπτοφυσίνης. 

Όλα τα δευτερογενή αντισώµατα χρησιµοποιήθηκαν σε αραίωση 1/100 σε PBS. 

 

6.2.5 Aνοσοϊστοχηµική µέθοδος ABC 

Η ανοσοϊστοχηµική µέθοδος ABC περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 

2.6 και στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση του PRV πάνω στις 

τοµές των εξεταζόµενων ιστών. 

 



	 129	

6.2.6 Τεχνική του κυανού της τολουϊδίνης 

Η τεχνική του κυανού της τολουϊδίνης περιγράφεται αναλυτικά στο τµήµα 2.8 

και χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη της αλληλεπίδρασης του ιού µε ορισµένες 

µορφοµετρικές παραµέτρους του άνω γναθικού νεύρου του κάθε χοίρου και 

συγκεκριµένα το πάχος του µυελώδους ελύτρου και την επιφάνεια του νευράξονα. 

 

6.2.7 Ανοσοενζυµική µέθοδος (ELISA) 

Για τον ποσοτικό προσδιορισµό της IFN-α, της IL-6 και της συναπτοφυσίνης 

στον ρινικό βλεννογόνο και στα διάφορα τµήµατα της αισθητικής οδού του τριδύµου 

χρησιµοποιήθηκε το pig IFN-α ELISA kit (Cusabio Biotech Co., Ltd, Washington, USA) 

το Porcine Interleukin-6 ELISA kit και το porcine anti-synaptophysin antibody (SYP-

Ab) ELISA kit (MyBiosource, Inc., San Diego, USA), αντίστοιχα. 

 

6.2.8 Παρατήρηση σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης 

Η προετοιµασία των άνω γναθικών νεύρων για την παρατήρηση στο 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.9. 

 

6.2.9 Στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων 

Βλ. παράγραφο 2.12 

 

6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

6.3.1 Παρατηρούµενα συµπτώµατα στα χοιρίδια 

Κατά τη διάρκεια του πειραµατισµού, διαπιστώθηκε ότι η σοβαρότητα των 

εµφανιζόµενων συµπτωµάτων της ψευδολύσσας στα µολυσµένα από τον PRV 

χοιρίδια µειώνονταν µε την αύξηση της ηλικίας των ζώων. Αναλυτικότερα, τα χοιρίδια 

όλων των ηλικιακών οµάδων που θυσιάστηκαν την 1η DPI, δεν παρουσίασαν 

συµπτώµατα της νόσου. Αντίθετα, τα χοιρίδια που θυσιάστηκαν την 4η DPI εµφάνισαν 

κλινικά συµπτώµατα η ένταση των οποίων ήταν σε άµεση σχέση µε την ηλικία τους. 

Πιο συγκεκριµένα, τα χοιρίδια της 1 εβδοµάδας, ήδη από την 3η DPI εµφάνισαν 

µειωµένη όρεξη, έκκριµα από τις ρινικές κοιλότητες, κατάπτωση και ασταθές βάδισµα, 

ενώ κάποια από αυτά είχαν διαρκώς στραµµένο το κεφάλι τους προς τα κάτω, 

οσφριζόµενα το δάπεδο. Τα χοιρίδια ηλικίας 3 εβδοµάδων εµφάνισαν λιγότερο 
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σοβαρά συµπτώµατα, τα οποία χαρακτηρίζονταν από µειωµένη όρεξη και έκκριµα 

από τις ρινικές κοιλότητες, ενώ µόλις δύο από αυτά παρουσίασαν κατάπτωση. Τέλος, 

τα ζώα της 5ης εβδοµάδας ήταν γενικά σε καλή κατάσταση, παρουσιάζοντας µόνο µία 

µικρή µείωση της διάθεσης για λήψη τροφής. 

 

6.3.2 Επίδραση των βασικών µορφολογικών χαρακτηριστικών του άνω 

γναθικού νεύρου στη διείσδυση και εξάπλωση του ιού στο ΚΝΣ 
Τα στοιχεία που αφορούν τη διείσδυση και στην εξάπλωση του PRV στο 

νευρικό σύστηµα των χοιριδίων, όπως προέκυψαν από τη αποµόνωση και 

τιτλοποίηση του ιού µε τη χρησιµοποίηση κυτταροκαλλιεργειών, παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον πίνακα 6.2. Είναι αναγκαίο να επισηµανθεί ότι µε τον όρο διείσδυση 

χαρακτηρίζεται η δυνατότητα του ιού να µετακινηθεί από την περιφέρεια προς τα 

διαδοχικά επίπεδα της αισθητικής οδού του τριδύµου, ενώ ο όρος εξάπλωση αφορά 

το βαθµό του πολλαπλασιασµού και γενικότερα στην ποσότητα του ιού σε µία 

συγκεκριµένη περιοχή του νευρικού συστήµατος των χοίρων. 
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Πίνακας 6.2 Διείσδυση και εξάπλωση του PRV (Ka strain) στην αισθητική οδό του τριδύµου σε χοιρίδια διαφόρων ηλικιών  
	

    Τίτλος Ιού (log10 TCID50/g tissue) 

Day Post 
Inoculation 
(DPI) 

Ηλικιακή Οµάδα 
 

Αριθµός 
Χοιριδίου 

Ηλικία 
Ευθανασίας 
(ηµέρες) 

Ρινικός 
Βλεν 
(nl 0) 

Άνω 
Γναθικό 
Νεύρο 

Τρίδυµο 
γάγγλιο 
 (nl 1) 

Γέφυρα 
- 
Προµ. 
Μυελός  
(nl 2) 

Παρεγκεφαλ. 
(nl 3) 

Θάλαµος 
(nl 3) 

1 
 

Οµάδα 1w 
 

1 
8 

7,25 0 1,75 0 0 0 
2 6,75 0 2 0 0 0 
3 7,5 0 0 0 0 0 

Mean (Οµάδα 1w)   7,2 0 1,25 0 0 0 

Οµάδα 3w 
4 

22 
6 0 1,75 0 0 0 

5 5,2 0 0 0 0 0 
6 5 0 2,75 0 0 0 

Mean (Οµάδα 3w)   5,4 0 1,5 0 0 0 

Οµάδα 5w 
7 

36 

5,75 0 0 0 0 0 
8 5,5 0 0 0 0 0 
9 6 0 0 0 0 0 

Mean (Οµάδα 5w)  5,8 0 0 0 0 0 

4 

Οµάδα 1w 
 

10 

11 
6,75 4 4,75 5 4,25 3,5 

11 5,5 2,9 4 3,5 2,5 2,5 
12 6,75 4 5,25 4,5 3,5 2,25 

Mean (Οµάδα 1w)   6,3 3,5 4,7 4,3 3,4 2,75 

Οµάδα 3w 

13 

25 

4,25 3 4,75 2,5 1,75 1,75 
14 6 3,2 4,75 3,25 0 1,75 
15 5,75 3,3 3,75 3,25 1,75 0 

Mean (Οµάδα 3w)   5,3 3,2 4,4 3 1,2 1,2 

Οµάδα 5w 

16 

39 

5,75 2,9 3 4,25 1,75 0 
17 4,25 2,2 2,25 4 0 0 
18 5,75 0 3,25 3,25 2 0 

Mean (Οµάδα 5w)   5,3 1,7 2,8 3,8 1,3 0 
	
											nl=	νευρικό	επίπεδο	
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Όπως γίνεται αντιληπτό από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2, ο ιός 

ανιχνεύεται στον ρινικό βλεννογόνο των χοιριδίων όλων των ηλικιακών οµάδων την 1η 

και την 4η DPI. Όσον αφορά την παρουσία του ιού στα τµήµατα της αισθητικής οδού 

του τριδύµου, στο τρίδυµο γάγγλιο (1ο νευρικό επίπεδο) ο ιός την 1η DPI εντοπίζεται 

µόνο στα χοιρίδια ηλικίας 1 και 3 εβδοµάδων (Εικόνα 6.1) και όχι στα ζώα 5 

εβδοµάδων, µε την εξάπλωση του να είναι µεγαλύτερη την 4η DPI. Αντίθετα, την 4η 

DPI το στέλεχος Kaplan του PRV, ανιχνεύθηκε σε όλους τους εξεταζόµενους 

νευρικούς ιστούς των χοιριδίων, εκτός από το θάλαµο των ζώων της 5ης εβδοµάδας. 

Ένα άλλο συµπέρασµα που προκύπτει από τη µελέτη των στοιχείων του πίνακα 6.2, 

είναι η σταδιακή µείωση του τίτλου του ιού στους διάφορους ιστούς καθώς αυξάνεται 

η ηλικία των ζώων και το νευρικό επίπεδο από το οποίο αποµονώνεται ο ιός. 

Επιπλέον, τα αντιγόνα του PRV ανιχνεύθηκαν µε την ανοσοϊστοχηµική µέθοδο ABC 

στο ρινικό βλεννογόνο των χοιριδίων όλων των ηλικιακών οµάδων τόσο την 1η όσο 

και την 4η DPI, µε την εξάπλωση του ιού όµως να είναι περισσότερο εκτεταµένη την 

4η DPI (Εικόνα 6.2). Ειδικότερα στα χοιρίδια ηλικίας 1 και 3 εβδοµάδων, την 4η DPI ο 

ιός ανιχνεύθηκε εκτός από τα νευρικά κύτταρα του άνω γναθικού νεύρου και σε 

δορυφορικά κύτταρα των νευρικών κυττάρων (Εικόνα 6.3). 

 Το γεγονός ότι το άνω γναθικό νεύρο αποτελεί τον πρώτο νευρικό ιστό µε τον 

οποίο έρχεται σε επαφή ο PRV κατά την κίνηση του από τον ρινικό βλεννογόνο προς 

το ΚΝΣ, αποτέλεσε το κίνητρο για να µελετήσουµε καλύτερα τη δοµή του τόσο στα 

υγιή όσο και στα µολυσµένα χοιρίδια. Για να επιτευχθεί αυτό, δοκιµάστηκαν διάφορες 

τεχνικές όπως ο ανοσοφθορισµός, η ανοσοϊστοχηµεία και η τεχνική του κυανού της 

τολουιδίνης. Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διάφορων τεχνικών, 

καταλήξαµε στη χρησιµοποίηση της τεχνικής της τολουιδίνης για το σκοπό του 

παρόντος πειραµατισµού, η οποία καθώς είναι ειδική για τη χρώση λιπωδών ιστών, 

όπως είναι το µυελώδες έλυτρο των νευρικών κυττάρων, δίνει µεγαλύτερη ακρίβεια 

στην οπτικοποίηση της µυελίνης και κατ’ επέκταση στη µορφολογία των νευρώνων 

από τις προαναφερθείσες τεχνικές. Τα αποτελέσµατα της χρησιµοποίησης της 

τεχνικής του κυανού της τολουιδίνης στη µελέτη των µορφοµετρικών χαρακτηριστικών 

των νεύρων παρουσιάζονται στον πίνακα 6.3. Από την ανάλυση των στοιχείων του 

πίνακα αυτού, διαπιστώνεται ότι στα υγιή ζώα η διάµετρος του νευράξονα παρουσιάζει 

σηµαντική αύξηση έως την 3η εβδοµάδα, ενώ το πάχος του ελύτρου της µυελίνης 

συνεχίζει να αυξάνεται σηµαντικά έως την 5η εβδοµάδα ζωής των χοιριδίων (p<0,05). 
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Εικόνα 6.1. Μικροφωτογραφίες τοµών τρίδυµου γαγγλίου χρωσµένων ανοσοϊστοχηµικά (a) ενός 
υγιούς χοιριδίου, (b) ενός χοιριδίου 1 εβδοµάδας και (c) ενός χοιριδίου 3 εβδοµάδων που θυσιάστηκαν 
την 1η DPI. Αξιοσηµείωτη είναι  εντονότερη παρουσία του ιού στο χοιρίδιο της 1ης εβδοµάδας σε σχέση 
µε το αντίστοιχο των 3 εβδοµάδων. 
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Εικόνα 6.2 Μικροφωτογραφίες τοµών ρινικού βλεννογόνου, χρωσµένων ανοσοϊστοχηµικά, 2 χοιριδίων 
ηλικίας 1 εβδοµάδας, µολυσµένων µε το στέλεχος Kaplan του PRV, τα οποία θυσιάστηκαν(a)  1 και (b)  
4 DPI. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι την 1 DPI η εξάπλωση του ιού είναι περιορισµένη και περισσότερο 
εντοπισµένη συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη εικόνα την 4 DPI, όπου η µόλυνση είναι διάχυτη τόσο στο 
επιθήλιο όσο και στη βασική µεµβράνη (E = epithelium-επιθήλιο, LP = lamina propria-βασική µεµβράνη, 
NG = nasal glands-ρινικοί αδένες 
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Εικόνα 6.3 Μικροφωτογραφία τοµής, σηµασµένης µε την τεχνική του ανοσοφθορισµού, ανω γναθικού 
νεύρου χοίρου ηλικίας 3 εβδοµάδων που θυσιάστηκε την 4 DPI. Είναι χαρακτηριστική η παρουσία του 
ιού εκτός από τα νευρικά κύτταρα και στα δορυφορικά τους κύτταρα.  
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Σε αυτήν την περίπτωση η αύξηση της διαµέτρου του νευράξονα αναµένεται να 

επηρεάσει την κίνηση του PRV προς τους ιστούς του ΚΝΣ (διείσδυση) ενώ το πάχος 

του µυελώδους ελύτρου αναµένεται να επηρεάσει την έξοδο του ιού από το νευρικό 

κύτταρο και την εξάπλωση του in situ. Στην παρούσα µελέτη, διαπιστώθηκε ότι ενώ ο 

ιός ανιχνεύθηκε την 1η DPI στο τρίδυµο γάγγλιο όλων των χοιριδίων της 1ης και 3ης 

εβδοµάδας, εντούτοις την 4η DPI η περαιτέρω διείσδυση του PRV προς τα επόµενα 

επίπεδα της αισθητικής οδού του τριδύµου, είναι περισσότερο έντονη στα χοιρίδια της 

1ης εβδοµάδας σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα της 3ης εβδοµάδας. Από την αξιολόγηση 

των στοιχείων του πίνακα 6.2 και 6.3 προκύπτει επίσης ότι ενώ στα ζώα της 5ης 

εβδοµάδας η διάµετρος του νευράξονα είναι αυξηµένη, η διείσδυση του ιού εµφανίζεται 

µειωµένη σε σχέση µε τα χοιρίδια της 1ης και της 3ης εβδοµάδας. Εποµένως, είναι 

πιθανό η µείωση της εξάπλωσης του PRV in situ, να σχετίζεται µε την αύξηση του 

πάχους του µυελώδους ελύτρου στα χοιρίδια της 5ης εβδοµάδας.   
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    Πίνακας 6.3. Μορφοµετρικές παράµετροι του άνω γναθικού νεύρου σε υγιή και µολυσµένα από τον PRV χοιρίδια. 

 

    UNINFECTED PIGS      INFECTED       PIGS 

Ηλικιακή 

Οµάδα 

Ηλικία 

Ευθανασίας 

(ηµέρες) 

Αρ. 

Χοίρ 

Πάχος 

Μυελίνης 

(µm) 

Διάµετρος Άξονα 

(µm) 

 
Ηλικιακή 

Οµάδα 

Days Post 

Inoculation 

(DPI) 

Ηλικία 

Ευθανασίας 

(ηµέρες) 

Αρ. 

Χοίρ 

Πάχος 

Μυελίνης 

(µm) 

Διάµετρος 

Άξονα 

 (µm) 

Οµάδα 1w 

 

8 3 0,94a 2,42a1  Οµάδα 1w 

 

1 8 4 1,06a 3,01c1 
Οµάδα 3w 22 3 0,98b 2,60b1  Οµάδα 3w 1 22 4 1,00b 2,73d1 
Οµάδα 5w 36 3 1,03c 2,61b1  Οµάδα 5w 1 36 4 1,03c 2,65b1 

Οµάδα 1w 

 

11 3 0,94a 2,42a1  Οµάδα 1w 

 

4 11 4 0,92a 2,40a1 
Οµάδα 3w 25 3 0,98b 2,63b1  Οµάδα 3w 4 25 4 0,99b 2,40a1 
Οµάδα 5w 39 3 1,02c 2,66b1  Οµάδα 5w 4 39 4 1,01c 2,63b1 

     Οι διαφορετικοί εκθέτες αντιστοιχούν σε στατιστικά σηµαντική διαφορά (p<0,05) 
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6.3.3 Επίδραση της µη ειδικής ανοσίας στη διείσδυση και εξάπλωση του ιού 
στο ΚΝΣ 
Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.7.1, η είσοδος ενός ιού στον 

οργανισµό πυροδοτεί µια σειρά µηχανισµών, οι οποίοι χωρίς να είναι ειδικοί έναντι του 

εισβολέα, συνδράµουν σηµαντικά στην προσπάθεια του οργανισµού να ελέγξει τη 

µόλυνση έως την κινητοποίηση του επίκτητου ανοσοποιητικού συστήµατος. Οι 

µηχανισµοί αυτοί αποτελούν τη µη ειδική ανοσία. Πιο συγκεκριµένα, η σύνδεση των 

ιϊκών πρωτεϊνών µε τα κύτταρα-στόχους προκαλεί την κινητοποίηση  µιας σειράς 

µηχανισµών του κυττάρου µε αποτέλεσµα την παραγωγή χηµικών ουσιών που 

ανήκουν στην κατηγορία των κυτταροκινών. Όσον αφορά την περίπτωση των 

ερπητοϊών, δύο από τις κυτταροκίνες που παράγονται κατά τη µόλυνση των κυττάρων 

είναι η IFN-α και η IL-6 (Ellermann-Eriksen και συν., 1993· Paludan και συν., 2000). 

Στις παραγράφους 1.7.1.1 και 1.7.1.2 περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της IFN-α και 

της IL-6, αντίστοιχα, καθώς και ο ρόλος που διαδραµατίζουν αυτές οι ουσίες στα 

πλαίσια της µη ειδικής ανοσίας του οργανισµού. 

 Στο παρόν τµήµα της διατριβής µελετήθηκε το κατά πόσο η ωρίµανση του 

ανοσοποιητικού συστήµατος, και ειδικότερα ό,τι αφορά στην παραγωγή των 

κυτταροκινών IFN-α και η IL-6, είναι δυνατό να επηρεάσει την άµυνα του οργανισµού 

στη µόλυνση από τον PRV. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης για τις 

ποσότητες της IFN-α και της IL-6 στον ρινικό βλεννογόνο και στα διάφορα τµήµατα 

της αισθητικής οδού του τριδύµου παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 10. 

 Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων του παραπάνω πίνακα, έδειξε ότι οι 

τιµές της IFN-α και της IL-6 δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

εξεταζόµενων χοίρων (πίνακας 6.4). Συγκεκριµένα, οι τιµές των παραπάνω 

κυτταροκινών δε διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των µολυσµένων χοίρων τόσο εντός 

της ίδιας ηλικιακής οµάδας την 1η και την 4η DPI (π.χ. 1.1 µε 1.4), όσο και µεταξύ των 

διαφορετικών ηλικιακών οµάδων κατά την ίδια όµως ηµέρα µετά τη µόλυνση (π.χ. 1.1 

µε 3.1* και µε 5.1). Το γεγονός αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι ο ρόλος της µη ειδικής 

ανοσίας ως µηχανισµού αντιµετώπισης της µόλυνσης από τον PRV ίσως να µη είναι 

τόσο σηµαντικός. Επιπρόσθετα βέβαια, παρατηρήθηκε η παρουσία των παραπάνω 

κυτταροκινών και στα υγιή χοιρίδια όλων των ηλικιακών οµάδων. Το γεγονός αυτό 

είναι δυνατό να εξηγηθεί από το ότι τα χοιρίδια που επιλέχθηκαν για τον πειραµατισµό 

δεν προέρχονταν από Specific-pathogen free (SPF) εκτροφές. Αυτό σηµαίνει ότι παρά 
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το ότι για τον πειραµατισµό επιλέχθηκαν ζώα που δεν ήταν µολυσµένα από τον PRV 

και δεν εκδήλωναν συµπτώµατα κάποιας νόσου, εντούτοις δεν µπορεί να αποκλειστεί 

η πιθανότητα µόλυνσης τους από κάποιον άλλο λοιµογόνο παράγοντα ο οποίος 

πυροδότησε την ενεργοποίηση της µη ειδικής ανοσίας του οργανισµού και ειδικότερα 

την παραγωγή των κυτταροκινών. Προκειµένου να αξιολογηθεί σωστά ο ρόλος της µη 

ειδικής ανοσίας του οργανισµού στην αντιµετώπιση της µόλυνσης από τον PRV είναι 

αναγκαίο να γίνουν περαιτέρω µελέτες. 
 

* π.χ. 3.1 = χοίροι που µολύνθηκαν σε ηλικία 3 εβδοµάδων και θυσιάστηκαν 1 ηµέρα αργότερα 
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Πίνακας 6.4. Οι ποσότητες της Ιντερλευκίνης-6 και της Ιντερφερόνης-α στους ιστούς των χοιριδίων των διάφορων ηλικιακών οµάδων, όπως προέκυψαν από 

την εφαρµογή της τεχνικής της ELISA. 

	

	

Ηλικιακή 

Οµάδα 

 

Days Post 

Inoculation 

(DPI) 

Ηλικία 

Ευθανασίας 

(ηµέρες) 
Κατάσταση 

Αρ. 

Χοιρ 

Interleukin-6 (ng/g) Interferon-α (ng/g) 

Ρινικός 

Βλεν 

(nl 0) 

Άνω 

Γναθικό 

Νεύρο 

Τρίδυµο 

γάγγλιο 

(nl 1) 

Γέφυρα 

- 

Προµ. 

Μυελός 

(nl 2) 

Ρινικός 

Βλεν 

(nl 0) 

Άνω 

Γναθικό 

Νεύρο 

Τρίδυµο 

γάγγλιο 

(nl 1) 

Γέφυρα 

- 

Προµ. 

Μυελός 

(nl 2) 

Οµάδα 1w 

 
1 8 

Υγιές 1 34,11 27,21 32,31 32,31 5.97 5,36 7,59 84,01 
Μολυσµένο 3 30,82 28,31 34,36 34,34 7,5 4,44 10,12 38,64 

Οµάδα 3w 1 22 
Υγιές 1 31,79 29,96 26,91 32,54 3,46 5,2 9,39 68,85 

Μολυσµένο 3 33,58 30,01 33,74 29,61 4,64 5,4 8,92 73,57 

Οµάδα 5w 1 36 
Υγιές 1 26,76 31,34 28,94 28,71 4,13 6,76 6,9 58,35 
Μολυσµένο 3 34,01 31,31 29,01 35,31 3,71 8,39 6,9 70,78 

Οµάδα 1w 

 
4 11 

Υγιές 1 32,84 35,09 32,16 37,79 5,68 4,06 7,62 79,66 
Μολυσµένο 3 27,61 26,86 34,66 38,95 5,65 6,22 6,58 58,13 

Οµάδα 3w 4 25 
Υγιές 1 35,76 37,94 32,24 35,61 4,7 5,66 10,23 43,96 

Μολυσµένο 3 26,77 25,61 28,69 35,28 6,16 3,75 6,55 64 

Οµάδα 5w 4 39 
Υγιές 1 33,06 37,64 33,14 33,66 4,68 8,83 9,12 56,58 
Μολυσµένο 3 25,84 23,34 34,45 33,51 5,15 7,32 6,22 68,08 

            nl: νευρικό επίπεδο 
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Εικόνα 6.4 Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων τοµών, χρωσµένων µε την τεχνική του κυανού της 
τολουιδίνης, του άνω γναθικού νεύρου υγιών χοιριδίων ηλικίας 1-, 3- και 5- εβδοµάδων (1.0, 3.0 και 
5.0, αντίστοιχα) και χοιριδίων των παραπάνω ηλικιακών οµάδων που θυσιάστηκαν την 1η DPI (1.1, 3.1 
και 5.1, αντίστοιχα) και την 4η DPI (1.4, 3.4 και 5.4, αντίστοιχα). Παρατηρείστε τα εµφανιζόµενα κενά 
µέσα στις νευρικές δεσµίδες στα 1.1 και ειδικότερα στα 1.4 χοιρίδια συγκρινόµενα µε τα 3.1 και 3.4 
καθώς και µε τα 5.1 και 5.4 ζώα.  
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Εικόνα 6.5 Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων τοµών, χρωσµένων µε την τεχνική του ανοσοφθορισµού, 
άνω γναθικού νεύρου υγιών χοιριδίων ηλικίας 1-, 3- και 5- εβδοµάδων (1.0, 3.0 και 5.0, αντίστοιχα) και 
χοιριδίων των παραπάνω ηλικιακών οµάδων που θυσιάστηκαν την 4η DPI (1.4, 3.4 και 5.4, αντίστοιχα). 
Παρατηρείστε την αποδιοργάνωση των νεύρων στα 1.4 χοιρίδια, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 
της έντασης του φθορισµού, συγκρινόµενα µε τα 3.4 και 5.4 ζώα. 
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Εικόνα 6.6 Μικροφωτογραφίες εγκάρσιων τοµών του άνω γναθικού νεύρου υγιών χοιριδίων ηλικίας 1-
, 3- και 5- εβδοµάδων (1.0, 3.0 και 5.0, αντίστοιχα) και χοιριδίων των παραπάνω ηλικιακών οµάδων 
που θυσιάστηκαν την 1η DPI (1.1, 3.1 and 5.1, αντίστοιχα) και την 4η DPI (1.4, 3.4 και 5.4, αντίστοιχα). 
Παρατηρούµε τις αλλοιώσεις των µυελωδών ελύτρων στα 1.1 και ειδικότερα στα 1.4 χοιρίδια 
συγκρινόµενα µε τα 3.1 και 3.4 καθώς και µε τα 5.1 και 5.4 ζώα. (φωτογραφίες από ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο διέλευσης) 
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6.3.4 Επίδραση του PRV στην ακεραιότητα του νευρικού ιστού 
 Εκτός από την επίδραση των µορφοµετρικών παραµέτρων του άνω γναθικού 

νεύρου στη διείσδυση και εξάπλωση του PRV στον ΚΝΣ του οργανισµού, µία άλλη 

παράµετρος που διερευνήθηκε στην παρούσα µελέτη είναι η επίδραση του ίδιου του 

ιού στην ακεραιότητα του νευρικού ιστού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 6.3, µετά τη µόλυνση των χοιριδίων µε τον ιό, το πάχος 

του µυελώδους ελύτρου του άνω γναθικού νεύρου παραµένει σε γενικές γραµµές 

αµετάβλητο µεταξύ των ζώων των διαφορετικών ηλικιακών οµάδων που θυσιάστηκαν 

την 1η DPI, µε εξαίρεση τα ζώα της 1ης εβδοµάδας στα οποία παρουσιάζει µία µικρή 

αύξηση (12,8%). Επίσης, µε την τεχνική του κυανού της τολουιδίνης διαπιστώθηκε η 

αποδιοργάνωση του άνω γναθικού νεύρου των µολυσµένων χοίρων την 1η DPI η 

οποία γίνεται εντονότερη την 4η DPI, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.4. Οι ίδιες 

αλλοιώσεις είναι εµφανείς και στην περίπτωση της τεχνικής του έµµεσου 

ανοσοφθορισµού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.5. Τέλος, από την αξιολόγηση των 

µικροφωτογραφιών που ελήφθησαν µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου 

διέλευσης, γίνονται αντιληπτές οι έντονες αλλοιώσεις στα νευρικά κύτταρα των 

χοιριδίων της 1ης εβδοµάδας σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες των ζώων της 3ης και 

ειδικότερα της 5ης εβδοµάδας (Εικόνα 6.6).  

 Τα αποτελέσµατα σχετικά µε την ποσότητα της συναπτοφυσίνης που βρέθηκε 

στο ρινικό βλεννογόνο και στα διάφορα τµήµατα του νευρικού συστήµατος, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 6.5. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα στοιχεία 

του συγκεκριµένου πίνακα, η ποσότητα της συναπτοφυσίνης δεν παρουσιάζει 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, είτε µεταξύ των µολυσµένων και των υγιών ζώων, 

είτε µεταξύ των µολυσµένων χοιριδίων των διάφορων ηλικιακών οµάδων την 1η και 

την 4η DPI. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ο De Regge και συν., (2006) 

διαπίστωσαν την ύπαρξη in vitro προσυναπτικών διογκώσεων κατά µήκος των 

µολυσµένων από τον ιό νευραξόνων, στις οποίες εντοπίζεται ποσότητα 

συναπτοφυσίνης. Εντούτοις, τα ευρήµατα αυτής της µελέτης όσον αφορά την 

ποσότητα της συναπτοφυσίνης στα διάφορα τµήµατα του νευρικού συστήµατος των 

χοιριδίων, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι in vivo πιθανώς δεν πραγµατοποιείται ο 

σχηµατισµός των προσυναπτικών αυτών διογκώσεων, όπως περιγράφονται 

τουλάχιστον από τον παραπάνω ερευνητή.  
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                                 Πίνακα 6.5 Η ποσότητα της συναπτοφυσίνης στα χοιρίδια των διάφορων ηλικιακών οµάδων. 

	

	

Day Post 
Inoculation 
(DPI) 

Ηλικιακή 
Οµάδα 
 

Ηλικία 
Ευθανασίας 
(ηµέρες) 

Κατάσταση Αριθ. 
Χοιρ. 

Συναπτοφυσίνη (µg/g) 

Ρινικός 
Βλεν 
(nl 0) 

Άνω Γναθικό 
Νεύρο 

Τρίδυµο 
γάγγλιο 
 (nl 1) 

Γέφυρα - 
Προµ. Μυελός  
(nl 2) 

1 

Οµάδα 1w 
 8 

Υγιές 1 13,70 21,34 23,08 22,41 
Μολυσµένο 3 14,83 18,11 16,26 15,99 

Οµάδα 3w 22 
Υγιές 1 20,22 14,35 21,09 16,6 
Μολυσµένο 3 14,52 17,93 12,6 16,68 

Οµάδα 5w 36 
Υγιές 1 22.06 17,41 17,87 14,40 
Μολυσµένο 3 9,57 11,09 14,18 20,07 

4 

Οµάδα 1w 
 11 

Υγιές 1 15,07 16,60 15,20 19,3 
Μολυσµένο 3 13,94 10,19 13,56 13,36 

Οµάδα 3w 25 
Υγιές 1 21,55 15,05 21,8 19,30 
Μολυσµένο 3 15,91 21,06 21,67 18,59 

Οµάδα 5w 39 
Υγιές 1 20,32 19,51 27,21 18,03 
Μολυσµένο 3 14,97 7,67 17,19 19,08 

         
                               nl: νευρικό επίπεδο 
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7. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ψευδολύσσα είναι ένα νόσηµα µε παγκόσµια εξάπλωση, του οποίου η 

σηµασία τόσο για το χοίρο όσο και για τα άλλα οικόσιτα και άγρια ζώα είναι µεγάλη. 

Παρά το γεγονός ότι η νόσος έχει εξαλειφθεί από πολλές χώρες της Ευρώπης, ως 

αποτέλεσµα της εφαρµογής προληπτικών µέτρων και Εθνικών προγραµµάτων 

εκρίζωσης, στην Ελλάδα ο ιός ενδηµεί στους χοίρους των ελληνικών εκτροφών, χωρίς 

όµως να υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία που να αποτυπώνουν την έκταση του 

προβλήµατος. Σε µία παλαιότερη έρευνα του 1969, που αφορούσε στην εξέταση 

δειγµάτων ορού αίµατος εκτρεφόµενων χοίρων για την ανίχνευση αντισωµάτων έναντι 

του PRV, το 20,8% των δειγµάτων βρέθηκε θετικό (Papadopoulos και συν., 1996).  Αν 

και µέχρι σήµερα δεν υπάρχει κάποια, πιο πρόσφατη επιδηµιολογική έρευνα, που να 

αφορά τους χοίρους των ελληνικών εκτροφών, εντούτοις έχουν πραγµατοποιηθεί 

µελέτες σχετικά µε την παρουσία του PRV στους αγριόχοιρους. Πιο συγκεκριµένα σε 

µία µελέτη διαπιστώθηκε η παρουσία αντισωµάτων έναντι του PRV στο 35,1% των 

εξεταζόµενων ορών αγριόχοιρων (Touloudi και συν., 2015), ενώ σε µια άλλη µελέτη 

διαπιστώθηκε η παρουσία αντισωµάτων στο 32% των εκτρεφόµενων άγριων χοίρων 

(Marinou και συν., 2015). Στη δικιά µας µελέτη, βρέθηκε ότι το 28,6% των 

εξετασθέντων ελληνικών εκτροφών ήταν θετικές στην παρουσία αντισωµάτων έναντι 

άγριων στελεχών του ιού. Τα παραπάνω ποσοστά επιβεβαιώνουν το ότι ο άγριος ιός 

συνεχίζει να ενδηµεί στην Ελλάδα, τόσο στον πληθυσµό των χοίρων των ελληνικών 

εκτροφών όσο και στους αγριόχοιρους, ενώ επιπρόσθετα επιβεβαιώνεται και για τη 

χώρα µας ο σηµαντικός ρόλος του αγριόχοιρου ως φυσική δεξαµενή του ιού. Επιπλέον 

γίνεται αντιληπτό ότι ο εµβολιασµός των εκτρεφόµενων χοίρων, στον οποίο 

καταφεύγουν πολλοί χοιροτρόφοι, δεν είναι αρκετός για την εξάλειψη του νοσήµατος 

της ψευδολύσσας στην περίπτωση που δε συνοδεύεται από οργανωµένο εθνικό 

πρόγραµµα εκρίζωσης της νόσου. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης µελέτης 

πραγµατοποιήθηκε επίσης η αποµόνωση 2 στελεχών του PRV. Η αποκάλυψη της 

αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων του γενετικού υλικού των στελεχών αυτών µε 

σύγχρονες µοριακές τεχνικές (next generation sequencing), που έγινε για πρώτη φορά 

σε στελέχη που αποµονώθηκαν στην ελληνική επικράτεια, θα συµβάλλει στην 

περαιτέρω κατανόηση της επιδηµιολογίας και τελικά στην καταπολέµηση του PRV. 

Από την ανάλυση των αλληλουχιών των στελεχών Kolchis και Hercules διαπιστώθηκε 

ότι τα δύο στελέχη παρουσιάζουν µεγάλες οµοιότητες τόσο µεταξύ τους (99,7%), όσο 

και µε το στέλεχος Kaplan. Το γεγονός ότι ένα στέλεχος του PRV όπως είναι το Kaplan, 
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το οποίο είναι αµερικάνικο στέλεχος, παρουσιάζει µεγάλες οµοιότητες µε 2 στελέχη 

που αποµονώθηκαν από την ελληνική επικράτεια, είναι µία ακόµα απόδειξη ότι και ο 

PRV είναι γενετικά σταθερός, όπως και οι υπόλοιποι αλφα-ερπητοϊοί.  
 Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε επίσης περαιτέρω η νευροπαθογένεια του 

PRV. Αρχικά σε έναν πειραµατισµό που διενεργήθηκε πριν το κυρίως πείραµα, στον 

οποίο χρησιµοποιήθηκαν 4 χοιρίδια για κάθε ηλικιακή οµάδα (group 1w, group 3w και 

group 5w) και τα οποία µολύνθηκαν µε το στέλεχος Kaplan του PRV (δόση 107 

TCID50), διαπιστώθηκε ότι τα ζώα της 1ης εβδοµάδας πέθαναν µετά την 5-6 DPI, τα 

ζώα της 3ης εβδοµάδας ενώ αρχικά εκδήλωσαν ήπια συµπτώµατα της νόσου τελικά 

ανένηψαν, ενώ στα χοιρίδια της 5ης εβδοµάδας δεν παρατηρήθηκαν καθόλου 

συµπτώµατα εκτός από µία µικρή µείωση στη διάθεση για λήψη τροφής. Με δεδοµένο 

ότι η ειδική ανοσία εκδηλώνεται 5-7 DPI (Mettenleiter και συν., 2012), αποφασίστηκε 

κατά τον κυρίως πειραµατισµό η ευθανασία των µολυσµένων ζώων να γίνεται πριν 

από το διάστηµα αυτό, την 1η και 4η DPI. Η νευροπαθογένεια του PRV, ειδικότερα µετά 

την είσοδο του στα νευρικά κύτταρα, διακρίνεται από δύο χαρακτηριστικά α) τη 

διείσδυση, δηλαδή το πόσο βαθειά στο νευρικό σύστηµα ή σε ποιο επίπεδο της 

αισθητικής οδού του τριδύµου µπορεί να φθάσει ο ιός και β) την πλευρική εξάπλωση, 

δηλαδή το βαθµό πολλαπλασιασµού του ιού τοπικά ή την ποσότητα του ιού σε κάποιο 

σηµείο του ΚΝΣ. Θα αναµενόταν ότι σε αυτές τις διαδικασίες η διάµετρος και 

κατ’επέκταση η επιφάνεια του νευράξονα, επηρεάζει την κίνηση του ιού προς τα 

διαδοχικά επίπεδα της αισθητικής οδού του τριδύµου (διείσδυση), ενώ το πάχος της 

µυελίνης επηρεάζει την έξοδο του ιού από τον άξονα των µολυσµένων νεύρων και τη 

συγκέντρωση του τοπικά στα διάφορα τµήµατα του νευρικού συστήµατος των ζώων. 

Τελικά ο συνδυασµός αυτών των δύο χαρακτηριστικών καθορίζει την κλινική 

εκδήλωση της νόσου. Στη συγκεκριµένη µελέτη διαπιστώθηκε ότι ο PRV ήδη από την 

1η DPI εντοπίστηκε στο πρώτο επίπεδο της αισθητικής οδού του τριδύµου στα ζώα 

της 1ης και 3ης εβδοµάδας (πίνακας 6.2, Εικόνα 6.1). Εντούτοις η περαιτέρω εξάπλωση 

του ιού την 4η DPI ήταν µεγαλύτερη στα ζώα της 1ης εβδοµάδας σε σύγκριση µε τα 

αντίστοιχα της 3ης εβδοµάδας (πίνακας 6.2). Στα µεγαλύτερης ηλικίας χοιρίδια της 5ης 

εβδοµάδας τόσο η διείσδυση όσο και η εξάπλωση του ιού ήταν περιορισµένες. Όσον 

αφορά την διαδικασία σχηµατισµού του µυελώδους ελύτρου γύρω από τους 

νευράξονες, µία πρόσφατη µελέτη (Papageorgiou και συν., 2016) έδειξε ότι η 

µυελίνωση στο χοίρο συνεχίζει και µετά τη γέννηση του ζώου. Επιπλέον απέδειξε ότι 

κατά την 1η εβδοµάδα ζωής του χοίρου παρατηρείται µία µεγάλη αύξηση του πάχους 
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της µυελίνης και της διαµέτρου του νευράξονα (24,3% και 37,8%, αντίστοιχα), η οποία 

αύξηση µειώνεται έως την 3η εβδοµάδα (4,8% και 7,4%, αντίστοιχα), για να 

σταθεροποιηθεί τελικά την 5η εβδοµάδα ζωής του χοίρου. Είναι πιθανόν, το γεγονός 

της ατελούς ανάπτυξης του µυελώδους ελύτρου και του νευράξονα κατά την 1η κυρίως 

εβδοµάδα των ζώων να αποτελεί το λόγο για την αυξηµένη ευαισθησία των χοιριδίων 

αυτής της ηλικίας στη µόλυνση από τον PRV. Οι Papageorgiou και συν., (2016) 

απέδειξαν επίσης µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου διέλευσης ότι µε την 

αύξηση της ηλικίας το µυελώδες έλυτρο γίνεται περισσότερο συµπαγές, γεγονός που 

συνεπάγεται ότι ο ιός θα πρέπει να διαπεράσει περισσότερες στιβάδες ώστε να 

µολύνει γειτονικά κύτταρα, µε αποτέλεσµα τελικά να µειώνεται η εξάπλωση του. 

 Ένα άλλο εύρηµα της συγκεκριµένης µελέτης είναι η απουσία µολυσµατικών 

µορφών του PRV στο άνω γναθικό νεύρο των χοίρων της 1ης και 3ης εβδοµάδας στα 

πρώτα στάδια της µόλυνσης (1η DPI), παρά το γεγονός ότι ο ιός κατά το χρονικό αυτό 

διάστηµα εντοπίζεται στο τρίδυµο γάγγλιο (πίνακας 6.2). Η διαπίστωση αυτή, που 

παρατηρήθηκε και σε άλλες µελέτες (Kritas, 1994), εξηγείται από το ότι µε την είσοδο 

του στο νευρικό κύτταρο ο ιός απεκδύεται του περιβλήµατος του και κινείται προς τον 

κυτταρικό πυρήνα, ως µη µολυσµατική µορφή, µόνο µε το νουκλεοκαψίδιο και τµήµα 

της πρωτεϊνικής µεµβράνης που το περιβάλλει. Μετά τον πολλαπλασιασµό του στον 

πυρήνα του κυττάρου, ο ιός εξέρχεται από αυτόν και κινείται προς τα σηµεία εξόδου 

του από το κύτταρο, αυτήν τη φορά µε τη µολυσµατική του µορφή. Ο αριθµός των 

ιϊκών σωµατιδίων την 1η DPI είναι µικρός, και αυτός πιθανόν είναι ο λόγος που δεν 

ανιχνεύθηκαν τα σωµατίδια του PRV µε την τεχνική του έµµεσου ανοσοφθορισµού, 

την ανοσοϊστοχηµική µέθοδο ABC και µε το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης. 

Παρόλα αυτά την 4η DPI (όταν η καταστροφή του µυελώδους ελύτρου είναι 

µεγαλύτερη) τα σωµατίδια του ιού είναι σε θέση να διαπεράσουν ευκολότερα το 

µυελώδες έλυτρο και να µολύνουν τα γειτονικά κύταρα (Εικόνα 6.3). 

 Σύµφωνα µε µία έρευνα που πραγµατοποιήθηκε in vitro σε πρωτογενείς 

καλλιέργειες νευρικών κυττάρων του τρίδυµου γαγγλίου (De Regge και συν., 2006), η 

προσκόλληση του PRV στα νευρικά κύτταρα πυροδοτεί αλλαγές κατά µήκος των 

αξόνων τους και συγκεκριµένα το σχηµατισµό κιρσοειδών διογκώσεων όπου 

ανιχνεύεται συναπτοφυσίνη, και οι οποίες χρησιµοποιούνται από τον ιό ως σηµεία 

εξόδου από τα κύτταρα. Είναι αναγκαίο βέβαια να αναφερθεί ότι στην περίπτωση των 

πρωτογενών καλλιεργειών νευρικών κυττάρων του τριδύµου, οι άξονες των κυττάρων 

δεν περιβάλλονται από µυελώδες έλυτρο και εποµένως δεν είναι δυνατό να 
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αξιολογηθεί ο πιθανός ρόλος του ελύτρου στην εκδήλωση της παθογένειας του ιού. 

Με αφορµή αυτές τις in vitro παρατηρήσεις, στην παρούσα µελέτη έγινε µία 

προσπάθεια διερεύνησης του κατά πόσο ο βαθµός µυελίνωσης των νευρικών 

κυττάρων του χοίρου συνδέεται µε τη διείσδυση και την εξάπλωση του PRV στο 

νευρικό σύστηµα καθώς και µε το σχηµατισµό των κιρσοειδών διογκώσεων κατά 

µήκος των µολυσµένων νευρικών κυττάρων. Αν υποθέσουµε ότι αυτές οι διογκώσεις 

εµφανίζονται και in vivo κατά µήκος των νευραξόνων των µολυσµένων κυττάρων, 

όπως περιγράφηκαν από τον De Regge και συν., (2006), θα ήταν αναµενόµενο ο 

σχηµατισµός τους να γίνεται στις αµύελες περιοχές των νευρικών κυττάρων και 

εποµένως ο βαθµός µυελίνωσης των νευραξόνων να επηρεάζει το βαθµό της 

εξάπλωσης του PRV. Επιπλέον, θα έπρεπε η ποσότητα της συναπτοφυσίνης στους 

ιστούς των µολυσµένων χοιριδίων να εµφανίζεται µειωµένη στα µεγαλύτερης ηλικίας 

ζώα, δεδοµένου ότι είναι ανθεκτικότερα στη µόλυνση από τον ιό, καθώς και στα υγιή 

ζώα, συγκρινόµενα µε τα µολυσµένα κάθε ηλικιακής οµάδας. Εντούτοις, στην 

παρούσα µελέτη δε διαπιστώθηκαν διαφορές όσον αφορά την παρουσία της 

συναπτοφυσίνης σε επιµήκεις τοµές του άνω γναθικού νεύρου, µε τη χρήση της 

τεχνικής του έµµεσου ανοσοφθορισµού και την ανοσοϊστοχηµική µέθοδο ABC µεταξύ 

των µολυσµένων και υγιών χοιριδίων καθώς και µεταξύ των ζώων διαφορετικών 

ηλικιών. Οµοίως, δε βρέθηκαν διαφορές στην ποσότητα της συναπτοφυσίνης και µε 

τη χρησιµοποίηση της τεχνικής ELISA σε εναιωρήµατα του άνω γναθικού νεύρου 

υγιών και µολυσµένων χοιριδίων, καθώς και µεταξύ ζώων διαφορετικών ηλικιακών 

οµάδων. Εποµένως γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος των θετικών στην ύπαρξη 

συναπτοφυσίνης κιρσοειδών διογκώσεων ως σηµείων εξόδου του PRV κατά µήκος 

των νευραξόνων φαίνεται να µην είναι σηµαντικός in vivo, τουλάχιστον όσον αφορά 

τα χρονικά σηµεία στα οποία επιλέχθηκε να γίνει η ευθανασία των ζώων. Βέβαια, είναι 

αναγκαίο να επισηµανθεί ότι η αλληλεπίδραση του PRV µε το άνω γναθικό νεύρο 

φαίνεται να πυροδοτεί κάποιες άλλες πρώιµες αλλαγές στα µυελώδη έλυτρα των 

νεύρων ήδη από την 1η DPI (Εικόνα 6.6), προτού ακόµα η µολυσµατική µορφή του 

ιού, ανιχνευθεί στο άνω γναθικό νεύρο των χοιριδίων ηλικίας 1 και 3 εβδοµάδων. Το 

κατά πόσο κάποιες, από τις µη µολύνουσες µορφές του ιού, καταφέρνουν να εξέλθουν 

από το νευράξονα κατά τη διάρκεια της µετακίνησης τους από την περιφέρεια προς 

τον πυρήνα του κυττάρου, δεν είναι γνωστό. Σύµφωνα µε το µηχανισµό που 

περιγράφηκε από τον De Regge και συν., (2006), η σύνδεση της γλυκοπρωτεΐνης gD 

του ιού στους υποδοχείς του κυττάρου, είναι σε θέση να πυροδοτήσει το σχηµατισµό 
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διογκώσεων κατά µήκος του νευράξονα, τις οποίες θα χρησιµοποιήσουν οι 

µολυσµατικές µορφές του ιού ως σηµεία εξόδου από το κύτταρο. Μία παρόµοια 

διαδικασία ίσως να αφορά και το µυελώδες έλυτρο, έτσι ώστε η σύνδεση κάποιου 

τµήµατος του ιϊκού σωµατιδίου µε τα νευρικά κύτταρα να είναι σε θέση να πυροδοτεί 

πρώιµες αλλαγές στη δοµή του µυελώδους ελύτρου, τις οποίες ο ιός θα αξιοποιήσει 

για την εξάπλωση του στα γειτονικά κύτταρα. Το γεγονός ότι οι αλλοιώσεις στα 

µυελώδη έλυτρα δεν παρατηρούνται στα χοιρίδια της 5ης εβδοµάδας, αποδεικνύει ότι 

οι αλλαγές αυτές εξαρτώνται από την ηλικία των ζώων. Την 4η DPI τα ώριµα ιϊκά 

σωµατίδια είναι πιθανόν να εξέρχονται από τα σηµεία αυτά του ελύτρου και να 

µολύνουν στη συνέχεια τα γειτονικά νευρογλοιακά κύτταρα. Το κατά πόσο ο ιός είναι 

σε θέση, από τα νευρογλοιακά κύτταρα να περάσει σε κάποιο άλλο νευρικό κύτταρο 

είναι ένα θέµα που χρήζει διερεύνησης. Σύµφωνα µε τον Ohara και συν., (2001) τα 

ώριµα σωµατίδια του ιού εξέρχονται από τα νευρικά κύτταρα στο ενδονεύριο, και στη 

συνέχεια µολύνουν άλλα δορυφόρα κύτταρα. Το αν τα κύτταρα αυτά µπορούν να 

αποτελέσουν τον ενδιάµεσο κρίκο ανάµεσα σε δύο γειτονικά νευρικά κύτταρα είναι 

άγνωστο. Σύµφωνα µε άλλους επίσης ερευνητές (Tomishima και Enquist, 2002), τα 

κύτταρα του Schwann που έρχονται σε επαφή µε κάποιο µολυσµένο νευρικό κύτταρο 

είναι δυνατό να µολυνθούν από τον PRV, στη συνέχεια όµως ο ιός δε φαίνεται να 

µεταδίδεται σε άλλα κύτταρα. Στο σηµείο αυτό είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι τα 

περισσότερα πειράµατα που αφορούν τη µελέτη της κίνησης του PRV µέσα στα νεύρα 

έχουν πραγµατοποιηθεί σε αρουραίους ή ποντίκια και όχι στο φυσικό ξενιστή του ιού, 

που είναι ο χοίρος. Το γεγονός αυτό έχει συζητηθεί στο παρελθόν από τους Kritas και 

συν., (1994b) σύµφωνα µε τους οποίους η νευροπαθογένεια του PRV σε άλλα ζωικά 

είδη και όχι στον φυσικό του ξενιστή µπορεί να είναι διαφορετική, καθιστώντας στην 

περίπτωση αυτή την εξαγωγή των συµπερασµάτων των µελετών αυτών, στο χοίρο 

προβληµατική και ελλιπή. 

 Όσον αφορά τη διερεύνηση του ότι ο PRV µετά την ενεργοποίηση του από 

τη λανθάνουσα κατάσταση στο τρίδυµο γάγγλιο, κινείται σχεδόν πάντα προς το 

ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα στα µεγαλύτερης ηλικίας χοιρίδια, ενώ στα νεαρά 

ζώα κατευθύνεται και προς το ΚΝΣ, εφαρµόστηκαν οι ίδιες τεχνικές, όπως και στην 

περίπτωση µελέτης των µορφοµετρικών παραµέτρων του άνω γναθικού νεύρου. 

Εντούτοις, η ανατοµική ιδιαιτερότητα του ΚΝΣ όσον αφορά τη θέση και την πορεία των 

νευρικών του κυττάρων, είχε ως αποτέλεσµα να µην καταστεί δυνατή η αξιολόγηση 

των παραπάνω µορφοµετρικών παραµέτρων και κατά συνέπεια να µην εξαχθεί 
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κάποιο συµπέρασµα. Αυτό που τελικά πραγµατοποιήθηκε ήταν µία έµµεση 

διερεύνηση του συγκεκριµένου θέµατος, µέσω του προσδιορισµού της 

συναπτοφυσίνης και των κυτταροκινών IFN-α και IL-6 στα διάφορα τµήµατα του ΚΝΣ. 

Τα αποτελέσµατα του προσδιορισµού των παραπάνω παραµέτρων, έδειξαν ότι και 

στην περίπτωση του ΚΝΣ, ο ρόλος της συναπτοφυσίνης και κατά συνέπεια του 

σχηµατισµού προσυναπτικών διογκώσεων, δε φαίνεται να σηµαντικός ως προς τη 

νευροπαθογένεια του PRV. Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριµένο πρόβληµα χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης. 

 Ένα άλλο θέµα που διερευνήθηκε στα πλαίσια αυτής της διατριβής, ήταν ο 

ρόλος της µη ειδικής ανοσίας στην αντιµετώπιση της µόλυνσης του χοίρου από τον 

PRV. Όπως αναφέρφηκε στην παράγραφο 6.3.3 και προκύπτει και από τη µελέτη των 

στοιχείων του πίνακα 6.4, οι τιµές των κυτταροκινών IFN-α και IL-6 δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των εξεταζόµενων χοίρων. Το αποτέλεσµα 

αυτό έρχεται σε αντίθεση µε όσα θα περίµενε κανείς, δηλαδή πως τα µεγαλύτερα σε 

ηλικία χοιρίδια θα παρήγαγαν µεγαλύτερη ποσότητα κυτταροκινών ως απάντηση στην 

µόλυνση από τον PRV σε σχέση µε τα νεαρότερα ζώα, λόγω της ωρίµανσης του 

ανοσοποιητικού τους συστήµατος, καθώς και πως η ποσότητα των παραγόµενων 

κυτταροκινών, στα χοιρίδια της ίδιας ηλικιακής οµάδας, θα ήταν µεγαλύτερη την 1η DPI 

σε σχέση µε την 4η DPI, δεδοµένου ότι η παραγωγή των κυτταροκινών γίνεται, κατά 

κύριο λόγο, τις πρώτες ώρες µετά τη µόλυνση του οργανισµού. Το γεγονός ότι 

ουσιαστικά δεν υπάρχουν διαφορές στις ποσότητες των παραγόµενων κυτταροκινών 

και στις δύο περιπτώσεις, µπορεί να σηµαίνει ότι ο ρόλος της µη ειδικής ανοσίας ως 

µηχανισµού αντιµετώπισης της µόλυνσης από τον PRV ίσως να µη είναι τόσο 

σηµαντικός.  

 Μία ακόµη επίσης διαπίστωση από τη µελέτη των στοιχείων του πίνακα 6.4, 

είναι ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις ποσότητες της IFN-α και 

της IL-6, µεταξύ των µολυσµένων και των υγιών χοιριδίων όλων των ηλικιακών 

οµάδων. Το γεγονός αυτό είναι δυνατό να εξηγηθεί από το ότι τα χοιρίδια που 

επιλέχθηκαν για τον πειραµατισµό δεν προέρχονταν από Specific-pathogen free 

(SPF) εκτροφές. Αυτό σηµαίνει ότι ενώ για τον πειραµατισµό επιλέχθηκαν ζώα που 

δεν ήταν µολυσµένα από τον PRV και δεν εκδήλωναν συµπτώµατα κάποιας νόσου, 

εντούτοις δεν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα µόλυνσης τους από κάποιον άλλο 

λοιµογόνο παράγοντα, ο οποίος ενεργοποιεί τη µη ειδική ανοσία του οργανισµού και 

ειδικότερα την παραγωγή των κυτταροκινών. Συγκεκριµένα, είναι πιθανό κάποιος 
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άλλος λοιµογόνος παράγοντας να συνδέεται µε κοινούς (µε τον PRV)  υποδοχείς των 

κυττάρων, οι οποίοι δίνουν στο κύτταρο την εντολή για την παραγωγή των 

εξεταζόµενων κυτταροκινών. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδεχοµένως η µόλυνση και 

µε τον PRV να µην έχει επίδραση στις ποσότητες των παραγόµενων κυτταροκινών. 

Εποµένως, αν και φαίνεται ότι ο ρόλος της µη ειδικής ανοσίας στην άµυνα του 

οργανισµού, όσον αφορά τη µόλυνση από τον PRV δεν είναι σηµαντικός, εντούτοις 

για να αξιολογηθεί σωστά είναι αναγκαίο να γίνουν περαιτέρω µελέτες.  

 Τελειώνοντας, είναι αναγκαίο να επισηµάνουµε και το ότι σε πολλές 

περιπτώσεις τα αποτελέσµατα των in vitro πειραµατισµών δεν ισχύουν in vivo. Και 

αυτό δεν αφορά µόνο στην περίπτωση που τα πειράµατα διενεργούνται σε είδη ζώων 

διαφορετικά από τον φυσικό ξενιστή του εκάστοτε µικροοργανισµού. Ειδικότερα, στη 

δικιά µας περίπτωση, παρά το γεγονός ότι οι πρωτογενείς καλλιέργειες που 

χρησιµοποίησαν οι De Regge και συν., (2006) για τη διαπίστωση του σχηµατισµού 

των προσυναπτικών διογκώσεων κατά µήκος των µολυσµένων νευραξόνων από τον 

PRV, αφορούσαν σε νευρικά κύτταρα του τρίδυµου γαγγλίου του χοίρου, εντούτοις η 

διερεύνηση in vivo της συγκεκριµένης υπόθεσης στο ίδιο είδος ζώου, έδωσε 

διαφορετικά αποτελέσµατα. Έτσι, ενώ in vitro είναι ξεκάθαρος ο ρόλος των 

διογκώσεων αυτών στην εξάπλωση του ιού, in vivo φαίνεται πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 

Είναι δεδοµένο, ότι in vivo υπάρχει ένα µεγάλος αριθµός παραµέτρων που 

ενδεχοµένως δε γνωρίζουµε και η συσχέτιση των οποίων είναι σε θέση να επηρεάσει 

το τελικό αποτέλεσµα µιας διαδικασίας. 

 Συµπερασµατικά, στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε η συσχέτιση ανάµεσα 

στη διαφοροποίηση του νευράξονα και του µυελώδους ελύτρου του άνω γναθικού 

νεύρου και τη µείωση της διείσδυσης και της εξάπλωσης του PRV, µέσω του νεύρου 

αυτού κατά τις πρώτες εβδοµάδες ζωής του χοίρου. Φαίνεται πως η µόνωση των 

νευραξόνων του άνω γναθικού νεύρου µε το µυελώδες έλυτρο αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα στην προστασία του χοίρου από την εξάπλωση του ιού στο νευρικό 

σύστηµα και συνεπώς από την εµφάνιση νευρολογικών συµπτωµάτων. Όσον αφορά 

τον ρόλο της µη ειδικής ανοσίας, παρά το ότι φαίνεται πως ο ρόλος της στην άµυνα 

του οργανισµού, ως προς τη µόλυνση από τον PRV ενδεχοµένως να µην είναι τόσο 

σηµαντικός, εντούτοις χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση τα 

αποτελέσµατα αυτής της µελέτης προσθέτουν νέα στοιχεία όσον αφορά τη 

νευροπαθογένεια του PRV στο φυσικό του ξενιστή, το χοίρο, καθώς και γενικότερα 

στην παθογένεια των αλφαερπητοϊών. 
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SUMMARY 
 

 Pseudorabies virus (PRV) is the causative agent for Aujeszky’s disease, an 

acute, frequently fatal disease that mainly affects pigs and incidentally other domestic 

and wild animals. While PRV is almost always fatal, causing neurological disease 

independently on the age in non-porcine species, the development of neurological 

manifestation in its host species, the pig, highly depends on the age. PRV has been 

eliminated nowadays from the domestic pigs of several countries in Europe and 

around the world due to the implementation of national eradication programs. 

However, it is still endemic in domestic pigs of many other countries, while the fact 

that PRV circulates in the population of wild boars worldwide, represents a constant 

danger for PRV-free pig populations.  
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 In the first section of this thesis, general information regarding PRV such as 

virus structure and properties, neuropathogenicity, epidemiology, clinical signs, 

lesions, and immune responses of the pig as a result of PRV infection are presented. 

This section ends up with definition of the objectives of the thesis. To confirm the 

importance of the disease in Greece, an extensive epidemiological study had been 

carried out throughout the country. Isolated Greek strains had been sequenced in 

order to compare them with the prototype strain used in this thesis. Subsequently, a 

more focused investigation on neuropathogenesis of PRV and specifically on the 

interactions of PRV with nerve structures and innate immunity within the nervous 

tissue of pigs throughout the first weeks of life had been performed.   

 In the second section of the thesis, materials and methods used for the 

purposes of the study are presented. More specifically (γράψε τα περιεχόµενα µόνο) 

 In the third section of the thesis, the results of this research are presented and 

discussed. In summary  

1. Epidemiological investigation of PRV presence in Greece.  
 Up to 1973, only sporadic cases of pseudorabies in bovine, sheep and mink 

had been diagnosed in Greece, while in pigs 20.8% of the sporadically collected 

samples was positive to antibodies against PRV. Since late 80’s, vaccinations against 

PRV were performed in a voluntary basis and continue up to date. No official 

eradication programme is applied in the country. As there have been almost 50 years 

since the last epidemiological data regarding the presence of PRV in Greece, the first 

objective of this study was to systematically estimate the prevalence of PRV in the 

entire country. Moreover, an attempt was made to estimate whether herd and 

neighbourhood characteristics of sites and biosecurity practices, were associated with 

PRV status. For that reason, 42 farrow-to-finish (FTF) pig herds were selected from 

the entire Greek territory at random based on geographical criteria, in order to obtain 

representative data from the population herd. The collected sera were individually 

tested by ELISA for the presence of antibodies against gE and gB, in order to 

distinguish the vaccine strain from the wild strains of the virus. The exposure of the 

farms to PRV was 28.6% being higher mainly in the northern part of Greece 

(Macedonia – Thrace). It’s worth mentioning that 100% of the infected farms were not 

applying hygienic/ biosecurity measures, while 75% of them were vaccinating against 

PRV. According to the results of a multivariable logistic regression analysis, farms 

which were situated in low-density areas (<20 farms/1000 Km2) that were applying or 
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not hygienic/biosecurity measures, had a predicted propability of 1.97% or 26,7%, 

respectively, of being positive for PRV. Farms which were situated in high-density 

areas (≥20 farms/1000 Km2) but applying hygienic/biosecurity measures, had a 

predicted propability of 30.8% of being positive for PRV. Finally, farms which were 

situated in high-density areas (≥20 farms/1000 Km2) and were not applying 

hygienic/biosecurity measures, had a predicted propability of 88.9% of being positive 

for PRV.  

2. Genome sequencing of two pseudorabies strains isolated in Greece 
 Two wild-type PRV strains, designated as Kolchis and Hercules strains,  

isolated from farms in the northern part of Greece during the epidemiological study 

had beed genetically investigated. We determined the genome sequences of these 

strains, by using high throughput sequencing methods. Strains Kolchis and Hercules 

differed between them by only 0,3 % (not including TRs), and both differed from the 

American strain Kaplan by ~3,3 %. These are the first reported genome sequences of 

PRV strains isolated in Greece which hopefully will aid work on diagnosis and 

epidemiology of PRV in this region. 

 

 In the following part of the thesis, an attempt had been made to further 

investigate PRV neuropathogenesis and specifically the age-dependent invading 

capacity of PRV into porcine central nervous system. A hypothesis that the interactions 

of PRV with the nervous tissue might be affected by changes in the nerve structure or 

in the innate immunity in developing pigs during the first weeks of life had been 

examined. Furthermore, based on the in vitro finding that, following PRV infection 

presynaptic bouton-like axonal swellings , are formed in the neurons to facilitate virus 

egress (De Regge et al., 2006), we had made an attempt to investigate this in PRV’s 

natural host, the pig. As such egress sites in vivo are expected to be found in 

unmyelinated areas, the degree of myelin insulation in the pig nerve had been 

investigated as a determinant of virus spread.  

3. Myelin sheath development in the maxillary nerve of the newborn pig. 
 A study had been performed in order to investigate myelination of porcine 

maxillary nerve during the first 5 weeks of life, a critical period in which 

neuropathogenicity of PRV decreases dramatically. The results showed that axon 

thickening and myelination process in maxillary nerve continues during the postnatal 

life of the pig, at least up to 5 weeks of age with highest activity during the first week 
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of life. Another finding was that as the neonate grows, myelin sheath becomes more 

dense and compact, as a result of the reduction of distances between the membrane 

laminae of Schwann cells and the increase in the number of myelin layers around the 

axons.  

4. Age-dependent invasion of PRV into porcine central nervous system via 
maxillary nerve. 
Neuropathogenesis of PRV can be roughly characterised by two directions of 

migration: a) invasion i.e. the depth or neuronal level that the virus can reach and b) 

lateral spread i.e. the degree of local replication or quantity of virus at a certain level. 

In such a procedure, axon diameter (or surface) is expected to mainly affect the 

movement of the virus towards a certain neuronal level (invasion), while myelin sheath 

could affect the exit and spread of the virus in situ.  

In this part of the thesis, we investigated the interactions of PRV with nervous 

tissues in young pigs of different ages. Urged by in vitro observations of De Regge et 

al., on primary porcine trigeminal ganglion nerve cell cultures, an attempt was made 

to investigate whether the degree of myelin insulation in the pig can be related with 

the outcome of virus invasion and spread, and the possible formation of presynaptic 

bouton-like varicosities. The results of this study showed that high developing nervous 

rate in the maxillary nerve (e.g. less developed axons and myelin sheaths) occuring 

in first weeks of life is well associated with increased neural invasion and spread of 

PRV in pigs. Moreover, the results showed that the role of synaptophysin-positive 

varicosities as PRV egress sites along axons may not be significant in vivo in the pig, 

at least for the selected euthanization time points. However, the interaction of PRV 

with the axons of the maxillary nerve appears to induce other early structural changes 

in the myelin sheath, that may serve as egress sites for PRV virions. 

5. The role of innate immunity in the invasion and spread of PRV in the 
porcine central nervous system 

 In this part of the thesis we tried to investigate the role of pig’s innate immunity 

with regard to PRV neuropathogenesis. For that reason, we calculated the amounts 

of two cytokines (IFN-α and IL-6) that play a key role in the non-specific immunity 

responses to herpesvirus infection. Data analysis showed that there are no significant 

differences regarding the IFN-α and IL-6 values among pigs of different ages, as well 

as among uninfected and infected pigs within the same age group. It was noteworthy 

that the presence of IFN-α had been confirmed not only in the infected pigs but also 
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in the negative controls. The fact that the used animals had not been derived from 

SPF farms, increases the possibility that the used pigs were infected with other 

pathogens in the farm, which were able to induce the production of cytokines in the 

cells. However, in any case it was evident that the infection with PRV did not affect 

significantly the amounts of the produced IFN-α and IL-6. Further work is necessary 

to understand the role of non-specific immunity in the control of PRV infection. 

 

In the final section of the thesis, there is a general discussion in which we 

evaluate the results of the previous subsections. In conclusion, this study shed some 

more light on the pathogenesis of PRV and may also be a valuable tool for the study 

of alphaherpesviruses neurotropism. 
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