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Ιοί και καρκίνος 

• >20% περιστατικών καρκίνου 
 

• Ογκογονίδια, φλεγμονή 
 

• Μετασχηματισμός κυττάρων του ξενιστή 
 

• πχ HTLV, EBV, KSHV, HBV, HPV 
 

• Στόχοι προφύλαξης διάγνωσης και θεραπείας 



HPV 

• Δίκλωνος DNA ιός 
 

• >100 τύποι του ιού 
 

• Αναπαράγεται σε πλακώδη επιθήλια πχ δέρμα, 
γυναικείο και ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα, 
στοματική κοιλότητα 
 

• Σε περιπτώσεις ενσωμάτωσης στο κύτταρο ξενιστή 
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο 
 

• Συνδράμουν και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες 
(αυξημένα οιστρογόνα, ανοσοκαταστολή κλπ.) 



Γονιδιωματικός χάρτης HPV 16 
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HPV 

• Human Papillomavirus 
 

• ~5% περιστατικών καρκίνου 
 

• “high risk”: 16, 18  
• “low risk”: 11, 6 

 
• Κονδυλώματα, καρκίνος τραχήλου της μήτρας 

 
• Άλλοι καρκίνοι: Αιδίο, κόλπος, πέος, πρωκτός,  

στοματοφάρυγγας (25% περιπτώσεων) 



Woodman et al. Nature Reviews Cancer 7, 11–22 (January 2007) | doi:10.1038/nrc2050 

Κύκλος ζωής ιού και καρκινογένεση 



Η ενσωμάτωση του HPV κατά τη 
διαδικασία καρκινογένεσης 

• Ε2: Ελέγχει την παραγωγή των πρωτεϊνών Ε6 και Ε7 

 

• Στην περίπτωση ενσωμάτωσης η Ε2 δεν εκφράζεται 
έτσι η Ε6 και Ε7 υπερεκφράζονται 

 

• Η Ε6 και Ε7 οδηγούν στην διάσπαση των 
ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών p53 και pRB 



Ιοσωμάτιο HPV 



Εμβόλιο για ΗPV 

• Προφυλακτικό εμβόλιο (δεν ενδείκνυται για 
θεραπευτικούς σκοπούς) 

 

• Άδεια καψίδια: αποτελούνται από την καψιδική 
πρωτεϊνη L1 

 

• Δεν περιέχουν γενετικό υλικό 

 

• Προφυλάει από τους υπότυπους 16, 18,( 6, 11) 



John T Schiller,  Martin Müller 

 Next generation prophylactic human papillomavirus vaccines 

null, Volume 16, Issue 5, 2015, e217–e225 

http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(14)71179-9 

Παρασκευή virus-like particles για 
χρήση την ανοσοποίηση 
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Τα εμβόλια προστατεύουν από 
συγκεκριμένους τύπους του ιού 



Εμβόλιο για ΗPV 

• Ασφαλές, προσφέρει ψηλά επίπεδα προστασίας 
 

• Πρώτη δόση σε κορίτσια 11-12 ετών (εισήγηση για 
χορήγηση και σε αγόρια) 
 

• Υψηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων 
 

• Το τετραδύναμο εμβόλιο προσφέρεται πλέον δωρεάν 
και στην Κύπρο (24η χώρα στη Ευρώπη που το 
υιοθετεί). 
 

• Καινούρια εμβόλια τα οποία παρέχουν προστασία από 
περισσότερα στελέχη του ιού 
 



Το μέλλον του εμβολίου 

• Νέα γενιά εμβολίων 

 

• Λιγότερες δόσεις σε νεαρότερες ηλικίες 

 

• Συνδυασμός εμβολίου με άλλα παιδικά εμβόλια 

 

• Ανάπτυξη θεραπευτικών εμβολίων (στοχεύουν 
πρώϊμες πρωτεϊνες του ιού π.χ. Ε7) 



John T Schiller,  Martin Müller 

 Next generation prophylactic human papillomavirus vaccines 

Νέα γενιά εμβολίων υπό ανάπτυξη 
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Τα εμβόλια προστατεύουν από 
συγκεκριμένους τυπους του ιού 
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Συνδρομή τύπων HPV σε προκαρκινικές 
και καρκινικές αλλοιώσεις  
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Προβλεπόμενη επιπρόσθετη προστασία 
από εννεαδύναμο εμβόλιο (καρκίνος) 
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Προβλεπόμενη επιπρόσθετη προστασία από 
εννεαδύναμο εμβόλιο (προκαρκινικές αλλοιώσεις) 
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Μερική προστασία παρέχεται από >3 
δόσεις 



Το μέλλον του εμβολίου 

• Νέα γενιά εμβολίων 

 

• Λιγότερες δόσεις σε νεαρότερες ηλικίες 

 

• Συνδυασμός εμβολίου με άλλα παιδικά εμβόλια 

 

• Ανάπτυξη θεραπευτικών εμβολίων (στοχεύουν 
πρώϊμες πρωτεΐνες του ιού π.χ. Ε7) 



Αναδυόμενοι ογκογόνοι ιοί: HPV 

• Εμπλοκή HPV στον καρκίνο του στοματοφάρυγγα (alpha-
papillomaviruses, HPV16 & HPV18) 
 

• Πιθανός ρόλος δερματικών τύπων του HPV (HPV5, HPV8) 
(beta-papillomaviruses) 
 

• Υποομάδα δερματικών καρκίνων (NMSC ) (ασθενείς 
epidermodysplasia verruciformis, λήπτες μοσχευμάτων) 
 

• Διαφορετικός μηχανισμός δεν προϋποθέτει την 
ενσωμάτωση του ιού στο ξενιστικό γονιδίωμα 



Αναδυόμενοι ογκογόνοι ιοί: Merkel 
Cell Polyomavirus 

• Πρώτος ιός πολυώματος που εμπλέκεται σε 
ανθρώπινη καρκινογένεση (MCPyV) (2008) 
 

• Ο ιός βρίσκεται ενσωματωμένος σε >95% 
καρκινωμάτων Merkel Cell 
 

•  Ο ιός μολύνει μεγάλο ποσοστό γενικού πληθυσμού 
(60-70% ενηλίκων οροθετικοί) 
 

• Σε σπάνιες περιπτώσεις καρκινογένεση (άγνωστοι οι 
μηχανισμοί που συνδράμουν, UV)  
 
 
 
 



Αναδυόμενοι ογκογόνοι ιοί: Human 
Cytomegalovirus 

• Ομοφωνία επιστημονικής κοινότητας για συνδρομή του ιού στα 
κακοήθη γλοιώματα (2012) 

 
• Ο ιός επίσης συνδράμει σε όγκους των σιελογόνων αδένων 

 
• O ιός ενεργοποιεί μονοπάτια μεταγωγής σήματος που προωθούν 

την κακοήθεια (αγγειογένεση, υπεκφυγή ανοσοποιητικού 
συστήματος) 

 
• Εμπλοκή αρχίζει να επιβεβαιώνεται και σε παιδικά 

γλοιοβλαστώματα. 
 

• Ο ιός είναι ελκυστικός θεραπευτικός στόχος (πχ. ανοσορυθμιστικές 
θεραπείες)   
 
 
 
 



Αναδυόμενοι ογκογόνοι ιοί: 
συμπεράσματα 

• Τα ποσοστά καρκίνων οι οποίοι σχετίζονται με ογκογόνους 
ιούς ενδέχεται τα αλλάξουν 

 
• Μείωση: επιτυχέστερη πρόληψη  

 
• Αύξηση: καλύτερη κατανόηση εμπλοκής ιών σε άλλα είδη 

καρκίνου 
 

• Κατανόηση των μηχανισμών πολλαπλασιασμού του ιού και 
καρκινογένεσης κρίσιμη 
 

• Ευκαιρίες προφύλαξης, διάγνωσης και θεραπείας 
 
 
 
 
 
 



 Fig. 1. Selected countries: European Medicines Agency region and Switzerland (32 countries). 
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