
 
  
 

 

 

 

  

TTooppoo  PP1166--33MMRR  
  

IIll  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  sseenneesscceennzzaa  cceelllluullaarree  nneellll’’iinnvveecccchhiiaammeennttoo  ee  nneellllee  

ppaattoollooggiiee  eettàà  aassssoocciiaattee,,  nnoonncchhéé  iill  lloorroo  ppootteennzziiaallee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  nnuuoovvii  

ffaarrmmaaccii  ppeerr  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddeeggeenneerraattiivvee  ee  ccrroonniicchhee  ddeellll’’eettàà,,  èè  oorrmmaaii  uunnaa  rreeaallttàà  

sscciieennttiiffiiccaa  bbeenn  ddooccuummeennttaattaa..  TTuuttttaavviiaa,,  ssii  èè  aanncchhee  bbeenn  ccoommpprreessoo  cchhee  mmoodduullaarree  

llaa  sseenneesscceennzzaa  cceelllluullaarree  èè  uunn  oobbiieettttiivvoo  eessttrreemmaammeennttee  ccoommpplleessssoo  ee  nnoonn  pprriivvoo  ddii  

rriisscchhii..  PPeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  èè  nneecceessssaarriioo  uunn’’iinntteennssiivvaa  ffaassee  pprree--cclliinniiccaa  cchhee  

ccoonnsseennttaa  ddii  aapppprrooffoonnddiirree  ee  cchhiiaarriirree  ii  mmeeccccaanniissmmii  ee  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  mmoodduullaazziioonnee  

ddii  ttaallee  ffeennoommeennoo  ssuullll’’oorrggaanniissmmoo..    

IIll  ttooppoo  pp1166--33MMRR  èè  ssttaattoo  iinnggeeggnneerriizzzzaattoo  pprroopprriioo  aa  ttaall  ffiinnee,,  iinn  qquuaannttoo  ccoonnsseennttee  ddii  

iiddeennttiiffiiccaarree,,  iissoollaarree,,  aanndd  rriimmuuoovveerree  sseelleettttiivvaammeennttee  llee  cceelllluullee  sseenneesscceennttii..  IIll  

mmooddeelllloo  ssii  ccaarraatttteerriizzzzaa  ppeerr  eesspprriimmeerree  uunnaa  pprrootteeiinnaa  ddii  ffuussiioonnee,,  ddeennoommiinnaattaa  

rreeppoorrtteerr  ttrriimmooddaallee  ((33MMRR)),,  iinn  rriissppoossttaa  aallll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeell  pprroommoottoorree  pp1166IINNKK44aa  

((ccaarraatttteerriissttiiccoo  ddeellllaa  sseenneesscceennzzaa))..  LLaa  pprrootteeiinnaa  33MMRR  ccoommpprreennddee::  

11))  IIll  ddoommiinniioo  ffuunnzziioonnaallee  ddeellllaa  RReenniillllaa  lluucciiffeerraassee  ((LLUUCC)),,  cchhee  ccoonnsseennttee  ddii  

vviissuuaalliizzzzaarree  llee  cceelllluullee  sseenneesscceennttii  nneell  ttooppoo  vviivvoo  sseennzzaa  nneecceessssiittàà  ddii  

ssaaccrriiffiiccaarree  ll’’aanniimmaallee  

22))    LLaa  pprrootteeiinnaa  fflluuoorreesscceennttee  rroossssaa  ((mmRRFFPP)),,  cchhee  ccoonnsseennttee  ddii  iissoollaarree  

aattttrraavveerrssoo  tteeccnniicchhee  ddii  ssoorrttiinngg  llee  cceelllluullee  sseenneesscceennttii  ((ggeenneerraallmmeennttee  aall  ffiinnee  

ddii  ccaarraatttteerriizzzzaarrllee  oo  ssttuuddiiaarrnnee  llee  ccoommppoonneennttii  sseeccrreettoorriiee))  

33))  LLaa  ttiimmiiddiinnaa  cchhiinnaassii  ttrroonnccaattaa  ddeellll’’hheerrppeess  ssiimmpplleexx  vviirruuss  11  ((HHSSVV--TTKK))  cchhee  

ccoonnsseennttee  ll’’uucccciissiioonnee  sseelleettttiivvaa  ddeellllee  cceelllluullee  sseenneesscceennttii  mmeeddiiaannttee  

ttrraattttaammeennttoo  ccoonn  ggaanncciicclloovviirr  ((GGCCVV))  ((RRaayy  eett  aall..,,  22000044))..  IInnffaattttii,,  ll’’HHSSVV--TTKK  

((eesspprreessssaa  ssoolloo  nneellllee  cceelllluullee  sseenneesscceennttii  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeell  

pprroommoottoorree  pp1166IINNKK44aa))  ccoonnvveerrttee  iill  GGCCVV  iinn  uunn  ccoommppoossttoo  ttoossssiiccoo  ppeerr  llaa  cceelllluullaa..  
 

TTuuttttii  ii  ttooppii  ttrraannssggeenniiccii  ssoonnoo  iinnddiissttiinngguuiibbiillii  ccoommee  ccoommppoorrttaammeennttoo  ee  ffeennoottiippoo  

ddaa  uunn  ttooppoo  nnoorrmmaallee,,  mmaa  ttuuttttii  ccoonntteennggoonnoo  iill  ggeennee  rreeppoorrtteerr  cchhee  ppeerròò  vviieennee  

eesspprreessssoo  ssoolloo  qquuaannddoo  ssii  aattttiivvaa  iill  pprroommoottoorree  pp1166IINNKK44aa..  

QQuueessttoo  mmooddeelllloo  ccoommpplleessssoo  èè  ssttaattoo  iiddeeaattoo  ppeerr  ccoommpprreennddeerree  iill  rruuoolloo  ddeellllaa  

sseenneesscceennzzaa  cceelllluullaarree  nneellll’’iinnvveecccchhiiaammeennttoo  ee  nneellllee  ppaattoollooggiiee  eettàà  aassssoocciiaattee  ee  

ppeerr  ssttuuddiiaarree  ggllii  eeffffeettttii  ddii  tteerraappiiee  ddii  rriimmoozziioonnee  ee  ddeellllee  cceelllluullee  sseenneesscceennttii..  TTaallee  

mmooddeelllloo  ccoonnsseennttee  iinnoollttrree  ddii  vveerriiffiiccaarree  ggllii  eeffffeettttii  ddii  ffaarrmmaaccii  ee  nnuuttrriieennttii  cchhee  

ppoossssoonnoo  aaggiirree  ssuullllee  ccoommppoonneennttii  sseeccrreettoorriiee  ddeellllee  cceelllluullee  sseenneesscceennttii  ((SSAASSPP))..  

LL’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeell  SSAASSPP  èè  ddoovvuuttaa  aall  ssuuoo  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  nneellllaa  rriiggeenneerraazziioonnee  

ddeeii  tteessssuuttii  ee  nneellllaa  ffiissiiooppaattoollooggiiaa  ddeeii  ttuummoorrii,,  ddeellllee  ppaattoollooggiiee  ccaarrddiioovvaassccoollaarrii  ee  

ddeeii  pprroocceessssii  nneeuurrooddeeggeenneerraattiivvii,,  nnoonncchhéé  ddii  uunnaa  mmoollttiittuuddiinnee  ddii  ccoonnddiizziioonnii  

ccrroonniicchhee  ddeellll’’iinnvveecccchhiiaammeennttoo  ((ee..gg..  ssaarrccooppeenniiaa  ee  oobbeessiittàà))..  
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