
Δελτ Α’ Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 141

Λοιμώξεις από τον ιό των 
ανθρώπινων θηλωμάτων 
(Human Papilloma Virus - HPV)
Νέες προοπτικές πρόληψης

Μ. Θεοδωρίδου
Ε. Ατσάλη

Α΄ Παιδιατρική Κλινική 
Παν/μίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων
 « Η Αγία Σοφία »

Υποβλήθηκε: 10/10/06

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι λοιμώξεις από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων αποτελούν τις 
συχνότερες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις και την αναγκαία 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη δυσπλασίας ή καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας. Σήμερα έχουν εγκριθεί προληπτικά εμβόλια έναντι της 
HPV λοίμωξης, τα οποία αναμένεται να μειώσουν σημαντικά την 
επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας τις επόμενες 
δεκαετίες. Θεραπευτικά εμβόλια βρίσκονται επίσης υπό δοκιμή. 
Το άρθρο αυτό αποτελεί ανασκόπηση των κυριότερων στοιχείων 
που αφορούν στη λοίμωξη από HPV, στη σχέση της με τον καρκίνο 
του τραχήλου της μήτρας και στις πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα 
της πρόληψης.(Δελτ Α΄ Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 2007, 54(2): 
141–152) 

Λέξεις ευρετηριασμού: ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων , καρ-
κίνος τραχήλου μήτρας, προφυλακτικά εμβόλια , θεραπευτικά 
εμβόλια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της έρευνας του καρκίνου ασχολεί-

ται εντατικά με το ρόλο των ιών στην αιτιοπαθογένεια της νόσου1. 
Διάφοροι ιοί έχει διαπιστωθεί ότι συμμετέχουν στην εμφάνιση 
διαφορετικών μορφών καρκίνου και για το λόγο αυτό το επιστη-
μονικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην παρασκευή αντίστοιχων 
εμβολίων1(πίνακας 1). Το εμβόλιο ενάντια στον ιό της ηπατίτιδας 
Β, που δημιουργήθηκε το 1984, αποτέλεσε την πρώτη επιτυχημένη 
προσπάθεια1. 

Στο στάδιο της εφαρμογής βρίσκεται ένα νέο εμβόλιο με στόχο τη 
λοίμωξη από τον ιό HPV1το οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην 
αγορά το 2007. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμβολή του εμβολίου 
αυτού στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Εάν 
αποδειχθεί αποτελεσματικό, θα αποτελέσει τη δεύτερη επιτυχή 
προσπάθεια πρόληψης ενός τύπου ανθρώπινου καρκίνου1.
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ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) 
ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί 
το δεύτερο πιο συχνό κακόηθες νεόπλασμα στις 
γυναίκες μετά τον καρκίνο του μαστού1,2 και την 
4η και 5η αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες 
ηλικίας 15-34 και 35-54 ετών αντίστοιχα3. Περίπου 
500.000 νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται πα-
γκοσμίως κάθε χρόνο και η θνητότητα είναι υψηλή 
(σχεδόν 300.000 θάνατοι ετησίως - το 80% αυτών 
στις αναπτυσσόμενες χώρες)1. 

 Το γεγονός ότι ο καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας αποτελεί σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο 
που προκαλείται από τον ιό των ανθρώπινων 
θηλωμάτων (HPV), επιβάλλει την ανάπτυξη νέας 
στρατηγικής αντιμετώπισης της νόσου1,2,4. Με μορι-
ακές μελέτες ανιχνεύεται το DNA του ιού πρακτικά 
στο 100% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας και από κλινικές μελέτες φαίνεται ότι η 
εμμένουσα λοίμωξη με τύπους του ιού, που χαρα-
κτηρίζονται ως «αυξημένου» κινδύνου (HR), είναι 
αναγκαίος παράγοντας για την καρκινογένεση5,6. 
Η διαπίστωση αυτή είναι μοναδική στον τομέα 
της έρευνας του καρκίνου, καθώς μέχρι σήμερα 
δεν έχει περιγραφεί άλλη μορφή που να έχει αιτία 
τόσο σαφώς καθορισμένη (εικόνα 1)2. 

 Οι κλινικές, υποκλινικές και λανθάνουσες λοιμώ-
ξεις από HPV θεωρούνται σήμερα ως το συχνότερο 
σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα2. Λανθάνουσες 
λοιμώξεις διαπιστώνονται χαρακτηριστικά στο 
5-40% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών αναπα-
ραγωγικής ηλικίας2, ενώ μέχρι 70% των σεξουαλικά 

ενεργών γυναικών θα μολυνθούν από τον ιό κάποια 
στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους7,8. Η επίπτωση 
της λοίμωξης είναι πιο υψηλή στις γυναίκες αμέσως 
μετά την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας 
και μειώνεται στη συνέχεια για να εμφανίσει μία 
καινούρια αύξηση στην 4η και 5η δεκαετία της 
ζωής2. Η σταδιακή μείωση του επιπολασμού της 
λοίμωξης αντικατοπτρίζει πιθανώς την ανάπτυξη 
ανοσίας, ενώ η νέα αύξηση σχετίζεται ίσως με την 
εξασθένησή της2.

 Η μόλυνση από τον ιό, τόσο στους άνδρες 
όσο και στις γυναίκες, συνδέεται κυρίως με τη 
σεξουαλική δραστηριότητα, τα αντισυλληπτικά 
χάπια, το κάπνισμα αλλά και με άλλους περι-
βαλλοντικούς παράγοντες3,4. Ο βασικός τρό-
πος μετάδοσης είναι με τη σεξουαλική επαφή, 
ωστόσο υπάρχει και η πιθανότητα μετάδοσης 
έμμεσα (για παράδειγμα, σεξουαλικά παιχνίδια, 
αντικείμενα, χειρουργικά γάντια)3. Κύριος προ-
διαθεσικός παράγοντας για τις γυναίκες είναι οι 
πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι και η πρώιμη 
έναρξη σεξουαλικών σχέσεων3,4. Η αυξημένη 
πιθανότητα μόλυνσης των γυναικών που κά-
νουν χρήση αντισυλληπτικών δεν έχει διευκρι-
νισθεί αν οφείλεται στη χρήση των ορμονικών 
σκευασμάτων ή στη μη χρήση προφυλακτικών. 
Θεωρείται ότι σχετίζεται κατά κύριο λόγο με 
τη μη χρήση προφυλακτικών3.

 Σε ό,τι αφορά στο χρόνο επώασης του ιού και 
την πορεία της λοίμωξης, δεν υπάρχει ομοφωνία 
στη διεθνή βιβλιογραφία3. Ο χρόνος επώασης 
κυμαίνεται συνήθως από 1-20 μήνες3. Όμως, 

Ιός Epstein Barr Λέμφωμα Burkitt 
  Ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα

Ανθρώπινος ερπητοιός τύπου 8 Σάρκωμα Κaposi

Ανθρώπινος λεμφοτρόπος ιός  Λευχαιμία/λέμφωμα
 Τ-κυττάρων τύπου 1 Τ-κυττάρων τύπου ενηλίκων

Ιός ανθρώπινων θηλωμάτων(HPV) Καρκίνος τραχήλου μήτρας

Ιοί ηπατίτιδας B και C Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

ΠiΝΑΚΑΣ 1. ΙΟi ΠΟυ EχΟυν ΣυΣχΕΤΙΣΤΕi ΜΕ ΤΟν ΚΑΡΚiνΟ1
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οι συνέπειες της HPV λοίμωξης εκδηλώνονται 
μετά από χρόνια ή δεκαετίες. Σύμφωνα με 
ορισμένους ερευνητές,  μετά την αρχική ενεργό 
φάση της λοίμωξης, ο ιός παραμένει σε λανθά-
νον στάδιο και μπορεί να επανενεργοποιηθεί 
λόγω επανέκθεσης ή μειωμένης ανοσίας του 
ξενιστή3. Άλλοι, υποστηρίζουν ότι πρόκειται 
για παροδικές λοιμώξεις αυτοϊώμενες3, όμως, 

είναι πιθανό να μην είναι δυνατή η ανίχνευση 
του ιού στη διάρκεια της λανθάνουσας περιόδου 
με την υπάρχουσα τεχνολογία3. Η διευκρίνιση 
αυτών των θεμάτων αποτελεί αντικείμενο με-
λέτης σε εξέλιξη .

Δομή του ιού, τύποι και κλινική προβολή
Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) (ει-

κόνα 2) ανήκει σε οικογένεια μικρών ιών (papova 
ιοί) με διπλή - κυκλική έλικα DNA, που προσβάλ-
λουν το πλακώδες επιθήλιο του γεννητικού συ-
στήματος, του πρωκτού και της περιπρωκτικής 
περιοχής, καθώς και το βλεννώδες επιθήλιο του 
λάρυγγα3,4. 

 Οι HPV ιοί είναι διαδεδομένοι στη φύση, αλ-
λά μετάδοση στον άνθρωπο από άλλα είδη δεν 
έχει αναφερθεί6 . Προσβάλλουν συνήθως τοπικά 
το επιθήλιο, ενώ δεν έχει αναφερθεί μεταφορά 
του ιού και ιαιμία σε απομακρυσμένα μέρη του 
σώματος6(πίνακας 2).

Το γενετικό υλικό του ιού περιέχεται σε ένα κα-
ψίδιο που αποτελείται από μία μείζονα (L1) και 
μία ελάσσονα (L2) δομική πρωτεΐνη7 και χωρίζεται 

 Μετάδοση : γεννητική- δέρμα με δέρμα επαφή
 

Παροδική HPV   Επίμονη λοίμωξη με ογκογόνους
λοίμωξη       HPV τύπους

χαμηλού βαθμού   υψηλού βαθμού βλάβες
Βλάβες CiN1/LSiLα           CiN2-3/HSiLβ

Διηθητικό καρκίνωμα τραχήλου της μήτρας: 
η νόσος επεκτείνεται πέρα από τη βασική μεμβράνη 
και διεισδύει στο συνδετικό ιστό, 
μεταστάσεις σε λεμφαδένες και απομακρυσμένα σημεία

α. Επισωματικό HPV-Ατυπία κοιλοκυττάρων, ήπια δυσπλασία, βλάβη που εκτείνεται σε 
λιγότερο από το 1/3 του επιθηλίου. Oι περισσότερες βλάβες υποστρέφουν.

β. Evσωμάτωση του HPV στο γένωμα, ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός του ιού, μέτρια ή 
σοβαρή δυσπλασία, επέκταση σε όλο το πάχος του επιθηλίου. υποστροφή λιγότερο συχνή 
σε σχέση με το CiN1.

Συμπαράγοντες
• Από το στόμα 
αντισυλληπτικά-άλλοι 
ορμονικοί παράγοντες
• Τεκνοποίηση
• Άλλα ΣΜν
• Κάπνισμα
• Διατροφή
• Πολυμορφισμοί στο 
HLA και άλλα γονίδια
• Ιικό γενετικό υλικό: 
γονότυπος/μοριακές 
ποικιλίες

ΕΙΚΟΝΑ 1. Σχηματική παράσταση της λοίμωξης από HPV και των άλλων παραγόντων που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας2.

Μείζων καψιδική 
πρωτεΐνη L1

Ιικό DNA

ΕΙΚΟΝΑ 2. iός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).
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σε τρεις περιοχές: τη μακρά περιοχή (LCR - long 
– control region) και δύο μικρότερες περιοχές, την 
πρώιμη (Εarly-E) που κωδικοποιεί πρωτεΐνες, τις Ε1-8 
και την όψιμη (Late-L) περιοχή που κωδικοποιεί δύο 
πρωτεΐνες, τις L1 και L2 (πίνακας 2- εικόνα 3)3,9,6. 
Όλες οι κωδικοποιημένες περιοχές βρίσκονται σε μία 
από τις δύο έλικες του DNA7 και είναι ενδιαφέρον το 
γεγονός ότι η οργάνωσή τους είναι η ίδια σε όλους 
τους τύπους του ιού6. Η μακρά περιοχή ρυθμίζει 

την αντιγραφή του ιού, ενώ παράλληλα ελέγχει 
τη μεταγραφή ορισμένων γονιδίων της «πρώιμης» 
περιοχής 3. Η πρώιμη περιοχή κωδικοποιεί κυρίως 
πρωτεΐνες που ελέγχουν τις αρχικές φάσεις του 
κύκλου ζωής του ιού, ενώ είναι υπεύθυνη για τη 
διατήρηση μεγάλου αριθμού ιών και για την «αθα-
νασία» τους, ειδικά στους αυξημένου κινδύνου (ΗR) 
τύπους3. Η όψιμη περιοχή κωδικοποιεί δομικές 
πρωτεΐνες του ιού3.

L1  Μεγάλη δομική πρωτεΐνη, στόχος για εμβολιασμό
L2  Μικρή δομική πρωτεΐνη 
E1  Έναρξη αντιγραφής του ιικού DNA
E2  Ρύθμιση της μεταγραφής του ιού
E4  Διάσπαση της κυτταροκερατίνης και διευκόλυνση 
 της απελευθέρωσης του ιού
E5  Αλληλεπίδραση με αυξητικούς παράγοντες
E6  Τροποποιητική πρωτεΐνη- στοχεύει στον εκφυλισμό του p53 
E7  Τροποποιητική πρωτεΐνη – αλληλεπιδρά με το pRb
 
  Η λειτουργία των πρωτεϊνών E3 και E8 δεν έχει διευκρινισθεί

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡωΤΕϊνΕΣ ΤΟυ ΙΟυ HPV3

Καψιδικές
πρωτεΐνες

Ρύθμιση της έκφρασης του ιικού 
γενώματος και του ιικού 
αναδιπλασιασμού

Διακοπή του κύκλου
κυτταρικής ανάπτυξης

Ρ53
τελομεράση

DNA
αναδιπλασιασμός

Έκφραση
γονιδίων

Συγκέντρωση
και 
απελευθέρωση

L1

L2

E5

E2

E4

E1

E6
E7

URL
ori

HPV16

7904/1

4000

3000

2000

1000
7000

6000

5000

ΕΙΚΟΝΑ 3. Οργάνωση του γονιδιώματος των ιών HPV στον άνθρωπο7.
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Τα γονίδια Ε6 και Ε7 των HR στελεχών παίζουν 
βασικό ρόλο στην έναρξη της ογκογόνου διαδικασί-
ας4. Η HPV E6 πρωτεΐνη αλληλεπιδρά με το p53 και 
διαταράσσει τη λειτουργία και την ικανότητά του 
να αναστέλλει τον κυτταρικό κύκλο όταν ανιχνεύ-
ονται λάθη στο DNA7,8. Παράλληλα προστατεύει 
το κύτταρο από απόπτωση3,4. Η HPV E7 συνδέεται 
με την πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος (pRb) και 
ενεργοποιεί γονίδια που οδηγούν σε υπερπλασία 
ιστών3,4. Οι Ε6 και  Ε7 αναστέλλουν τη σύνθεση της 
ιντερφερόνης 1 στα προσβεβλημένα κύτταρα, που 
αποτελεί βασικό μηχανισμό άμυνας του ξενιστή10. 
Η Ε5 έχει εμπλακεί στη διαδικασία τροποποίησης 
των κυττάρων4. Βασική διαφορά μεταξύ των LR 
στελεχών από τα HR στελέχη του ιού αποτελεί 
η δομή του mRNA των Ε6 και Ε7 πρωτεΐνών και η 
διαδικασία έκφρασής του9.

Η ταυτοποίηση των διαφόρων τύπων βασίζεται 
κυρίως στην αλληλουχία DNA των L1, E6 και Ε7 
γονιδίων4,6. Διαφορά τουλάχιστον 10% στις αλλη-
λουχίες αυτές απαιτείται για τον καθορισμό νέου 
τύπου του ιού4. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 
τουλάχιστον 100 τύποι HPV1,2,4, οι οποίοι προσβάλ-
λουν διαφορετικά συστήματα3. Όσοι προσβάλλουν 
το γεννητικό σύστημα μπορούν να προκαλέσουν 
από καλοήθεις ορατές βλάβες, όπως κονδυλώμα-
τα , που είναι η συχνότερη κλινική εκδήλωση1 (LR 
στελέχη) έως καρκίνο7 (HR στελέχη) (πίνακας 3)1,4. 
Τα LR προκαλούν κυρίως αναπνευστικά θηλώματα 
στα νεογνά4.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες φορείς του ιού 

HPV-16 έχουν >100 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα 
ανάπτυξης ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του τρα-
χήλου της μήτρας τύπου 3 (προσβολή όλων των 
στοιβάδων του επιθηλίου) σε σχέση με τις γυναίκες 
που είναι HPV αρνητικές1. Η λοίμωξη με τον HPV-16 
αφορά στο 60% των περιπτώσεων καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας, ενώ το στέλεχος 18 προσθέτει 
ένα 10-20%4,5. Ο HPV-16 προσβάλλει το πλακώδες 
επιθήλιο στη μεταβατική ζώνη μεταξύ του ενδο- και 
εξωκολπικού τμήματος του τραχήλου της μήτρας, 
στο όριο δηλαδή μεταξύ πλακώδους και κυλινδρικού 
επιθηλίου, προκαλώντας υποκλινικές βλάβες που 
ανιχνεύονται με κυτταροπαθολογικές μελέτες (τεστ 
Παπανικολάου)3. Παρόλο που οι καρκίνοι που έχουν 
σχετιστεί με τον ιό αφορούν κατά κύριο λόγο σε 
γυναίκες, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός καρκι-
νωμάτων του πρωκτικού βλεννογόνου αναφέρεται 
σε άνδρες με ομοφυλοφιλικές σχέσεις.

Φυσική πορεία της λοίμωξης από HPV
Μετά την είσοδο του ιού στον ανθρώπινο οργα-

νισμό, ο HPV προσβάλλει τα κύτταρα της βασικής 
στοιβάδας των επιθηλιακών κυττάρων4. Το γενετικό 
του υλικό παραμένει στα κύτταρα του ξενιστή ως 
μη ενσωματωμένα εξωχρωμοσωμιακά στοιχεία 
(επισώματα)3. Τα προσβεβλημένα κύτταρα διαιρού-
νται και κάποια από τα νέα κύτταρα παραμένουν 
(φάση μη παραγωγικού σταδίου του ιού με χαμηλό 
αριθμό αντιγράφων)3,  ενώ άλλα απομακρύνονται 
από τη βασική στοιβάδα, διαφοροποιούνται και 
μεταπίπτουν σε επιθηλιακά κύτταρα3,4 (φάση 

Δέρμα 
 Εν τω βάθει μυρμηγκιές των πελμάτων HPV-1
 Κοινές μυρμηγκιές HPV-2,4
 Επίπεδες μυρμηγκιές HPV-3,10
Βλεννογόνος 
 Γεννητικά κονδυλώματα HPV-6,1
 Καρκίνος τραχήλου μήτρας: υψηλού κινδύνου (HR) HPV-16,18,31,33,35,39, 45,51,52,
 56,58,59,68,73,82
 χαμηλού κινδύνου (LR) HPV—6,11,40,42,43,44,5461,
 70,72,81 CP6108
 Αιδοιικός καρκίνος HPV-16
 Πεϊκός καρκίνος HPV-16
 Στοματοφαρυγγικός καρκίνος HPV-16
 Αναπνευστικά θηλώματα HPV-6,11

ΠiΝΑΚΑΣ 3. ΤYΠΟΙ HPV ΚΑΙ ΚΛΙνΙΚEΣ ΕΚΔΗΛωΣΕΙΣ8
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παραγωγικού σταδίου του κύκλου ζωής του ιού 
- πολλαπλασιασμός σε μεγάλο αριθμό αντιγρά-
φων)3. Στα πλήρως διαφοροποιημένα κύτταρα 
του ξενιστή εκφράζεται η πρωτεΐνη Ε4 και τα 
L γονίδια7, με αποτέλεσμα την παραγωγή των 
λοιμογόνων, ιικών σωματιδίων3,4,10.

 Με τον τρόπο αυτό ο ιός φαίνεται να «απο-
φεύγει» το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή4,  
καθώς στο μη παραγωγικό στάδιο ο ιός δεν επι-
τρέπει την έκφραση των ισχυρά ανοσογόνων L1 
και L2 γονιδίων10. Παρά την ικανότητα αυτή του 
ιού, συνήθως η μόλυνση υποχωρεί αυτόματα 
εντός δύο ετών2,4. Από το γεγονός αυτό φαίνεται 
ότι η ανοσολογική απάντηση του ξενιστή, αν και 
ασθενής, επαρκεί στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων για την ανάπτυξη αποτελεσματικής 
άμυνας έναντι του HPV10. Στον περιορισμένο 
αριθμό των περιπτώσεων που η λοίμωξη δεν 
υποχωρεί, μπορεί η εξέλιξη να οδηγήσει σε καρ-
κινογένεση2,4.

 Σε μοριακό επίπεδο, οι αρχικές αλλοιώσεις 
στο επιθήλιο, που ιστολογικά ταξινομούνται ως 
CiN1, σχετίζονται με συνεχή αναπαραγωγή και 
διείσδυση του ιού4. Η μετάπτωση σε μεγαλύτε-

ρου βαθμού δυσπλασίες (CiN2/3) και τελικά σε 
καρκίνο σχετίζεται συνήθως με τη μετάπτωση 
του ιικού γονιδιώματος από επισωματική σε 
ενσωματωμένη μορφή3,4 (εικόνα 4). Στους LR το 
γενετικό υλικό παραμένει ως εξωσωματικό πλα-
σμίδιο3. Η ενσωμάτωση του γενετικού υλικού του 
ιού στο DNA του κυττάρου-ξενιστή οδηγεί σε ενερ-
γοποίηση του p97 παράγοντα, ο οποίος προάγει 
την έκφραση του Ε6 και Ε73. 

Η ενσωμάτωση του γενετικού υλικού συμβάλλει 
στην αύξηση των προσβεβλημένων επιθηλιακών 
κυττάρων, αλλά από μόνη της δεν αρκεί για την 
κακοήθη εξαλλαγή3. Η κακοήθης εξαλλαγή είναι ένα 
πολύπλοκο γεγονός στο οποίο συμβάλλουν πολλοί 
παράγοντες, όπως η έκφραση κυτταροκερατινών, 
γενετικές μεταλλάξεις, συμμετοχή ογκοπρωτεϊνών 
και ανοσολογικοί παράγοντες του ξενιστή3. Η λοί-
μωξη από HPV αποτελεί το εναρκτήριο γεγονός 
που όμως απαιτεί μακρά διαδικασία για την τελική 
εξέλιξη3.

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HPV

Η προσπάθεια μείωσης της διάδοσης του ιού 

Ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες τραχήλου της μήτρας (CIN) 

φυσιολογικό CIN1
LR-HPV+

CIN1
ΗR-HPV+

CIN2
ΗR-HPV+

CIN3
(schw. Dyspl.)

ΗR-HPV+

CIN3
(Ca in situ)
ΗR-HPV+

ΕΙΚΟΝΑ 4. Eνδοεπιθηλιακές νεοπλασίες τραχήλου της μήτρας (CiN).
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με τη χρήση των προφυλακτικών κατά τη σεξου-
αλική επαφή είναι δυσχερής3, δεδομένου ότι ο ιός 
δεν προκαλεί πάντα ορατές βλάβες και ο ασθενής 
αδιαφορεί για τυχόν προφυλάξεις3. Εξάλλου τα 
προφυλακτικά προστατεύουν σε σημαντικό πο-
σοστό, όχι όμως πλήρως, από τη μετάδοση του 
ιού3,8. Δερματική επαφή και μετάδοση του HPV 
μπορεί να συμβεί ακόμη και όταν έχουν ληφθεί 
μέτρα προφύλαξης3. 

 Μέχρι σήμερα ο μοναδικός τρόπος προστασίας 
από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ήταν τα 
προληπτικά προγράμματα (τεστ Παπανικολάου), με 
τα οποία διαγιγνώσκονταν οι προκαρκινωματώδεις 
δυσπλασίες3. Παρά την αποτελεσματικότητα, όμως, 
της μεθόδου, υπάρχουν και σημαντικοί περιορισμοί. 
Πρόσφατη μεταανάλυση κατέδειξε ότι η ευαισθησία 
της δοκιμασίας στην ανίχνευση ενδοεπιθηλιακής 
νεοπλασίας ή διεισδυτικού καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας ήταν 51% και η μέση ειδικότητα ήταν 
98%2. Τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα φαίνεται 
ότι αποτελούν το βασικό πρόβλημα2. Η εφαρμογή 
νέων τεχνικών και η προσεκτική λήψη του επιχρί-
σματος, ειδικά στις περιπτώσεις μικρών βλαβών7 
(thin Prep - AutoCyte PREP System), θα συμβάλλει3 
στη μείωση αυτών. Η πρόσφατη προσθήκη στα 
ανιχνευτικά προγράμματα ελέγχου του DNA των 
ογκογόνων στελεχών (PCR) θα αποτελέσει σημα-
ντική εξέλιξη στο διαγνωστικό τομέα2,3. 

 Τα παραπάνω ανιχνευτικά προγράμματα μειώ-
νουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας, όμως, δεν εμποδίζουν τη λοίμωξη από 
HPV ή την εμφάνιση προκαρκινωματωδών βλαβών7. 
Εξάλλου και οι λοιμώξεις από τύπους του ιού που 
προκαλούν κονδυλώματα (LR) και που αφορούν 
στο 1-2% των νέων ενηλίκων, απαιτούν ειδική και 
επώδυνη θεραπεία και μπορούν να δημιουργήσουν 
προβλήματα στη ψυχολογία αλλά και στη σεξουα-
λική δραστηριότητα των ατόμων αυτών7.

 Οι διαπιστώσεις αυτές σε συνδυασμό με την 
αύξηση των γνώσεών μας για την HPV λοίμωξη 
οδήγησε στην αναζήτηση νέων μεθόδων πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης3. Μελέτες έχουν δείξει τη 
προστασία ποντικιών με τη χορήγηση αντισωμά-
των έναντι του ιού8. Άλλες μελέτες καταδεικνύουν 
τη σημασία της κυτταρικής ανοσίας στον έλεγχο, 
τόσο της εγκατεστημένης HPV λοίμωξης, όσο και 
των νεοπλασμάτων που σχετίζονται με αυτή4. Η 
σημασία της κυτταρικής ανοσίας καταδεικνύεται 
και από το γεγονός ότι: 1ον) ο επιπολασμός των 
νοσημάτων που σχετίζονται με τον ιό είναι μεγα-

λύτερος σε ασθενείς με διαταραγμένη κυτταρική 
ανοσία, όπως είναι οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς και 
οι πάσχοντες από HiV, 2ον) διήθηση από CD4 και 
CD8 Τ- κύτταρα διαπιστώθηκε σε κονδυλώματα που 
υποστράφηκαν αυτόματα και 3ον) τα κονδυλώματα 
σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα συχνά υποστρέφουν αυτόματα μετά τη 
διακοπή της θεραπείας4.

 Με βάση αυτά τα δεδομένα αναπτύχθηκαν 
δύο στρατηγικές για την ανάπτυξη εμβολίων. Η 
πρώτη στοχεύει στη δημιουργία προφυλακτικού 
εμβολίου που θα χορηγείται στους εφήβους πριν 
τη μόλυνση με τον ιό, ενώ η δεύτερη θα αφορά σε 
γυναίκες που πάσχουν ήδη από HPV λοίμωξη ή και 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (θεραπευτικός 
εμβολιασμός), με στόχο την υποστροφή των βλα-
βών2. Το ιδανικό προφυλακτικό εμβόλιο θα πρέπει 
να είναι ασφαλές, να έχει χαμηλό κόστος, να είναι 
εύχρηστο και ανοσογόνο4. Η προστασία θα πρέπει 
να διαρκεί αρκετά χρόνια και να μειώνει σημαντικά 
την επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της μή-
τρας4. Η αποτύπωση αυτής της μείωσης απαιτεί 
μακροχρόνιες μελέτες. υπολογίζεται ότι εμβόλιο που 
θα περιέχει αποκλειστικά το στέλεχος 16 του ιού 
HPV θα μειώσει την επίπτωση του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας κατά το ήμισυ4. 

 Σημαντικός σταθμός στον τομέα της έρευνας για 
τη δημιουργία εμβολίων έναντι του ιού σημειώθηκε 
το 1991 που οι Zhou και συνεργάτες, έδειξαν ότι η 
καψιδική πρωτεΐνη L1 του HPV-16 όταν εκφρασθεί 
με γενετικό ανασυνδυασμό δημιουργεί σωματίδια 
(Virus Like Particles-VLPs) παρόμοια με το φυσικό 
ιό, αλλά όχι λοιμογόνα4,10. Αργότερα ο White και οι 
συνεργάτες ανακάλυψαν ότι χρησιμοποιώντας VLPs 
(πρωτείνες που μοιάζουν με αυτές του ιού – virus 
like proteins) που είχαν συντεθεί από τη μείζονα 
καψιδική πρωτεΐνη L1 μπορούσαν να δημιουργήσουν 
αντισώματα έναντι ειδικών τύπων HPV3. Tα VLPs δε 
διαθέτουν DNA, στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο δεν 
διακρίνονται από τους αληθινούς ιούς και αποδεί-
χθηκαν εξαιρετικά ανοσογόνα, καθώς δημιουργού-
σαν υψηλό τίτλο εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
μετά την παρεντερική τους χορήγηση2,4. 

Το Φεβρουάριο του 2001 έγινε η πρώτη δοκιμή 
ενός εμβολίου HPV-16 VLP L1 σε ανθρώπους με 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα3. Από τους 17 συμ-
μετέχοντες, οι 15 ανέπτυξαν ειδικά igM και igA 
αντισώματα έναντι του HPV-16 VLP, ενώ και οι 17 
ανέπτυξαν ειδικά igG αντισώματα3. 

 Η πρώτη ευρεία κλινική δοκιμή ενός τέτοιου 
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εμβολίου έγινε από τους Koutsky και συνεργάτες με 
την ενδομυϊκή χορήγηση HPV-16 L1 VLPs, στην οποία 
διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 
του εμβολίου στους ανθρώπους για την πρόληψη 
της λοίμωξης από τον HPV-16 και επομένως για 
την προστασία από τις βλάβες που μπορούν να 
δημιουργηθούν από αυτόν 11,4. Στη μελέτη έλαβαν 
μέρος 2.392 γυναίκες, στις οποίες χορηγήθηκε ή 
εικονικό φάρμακο (placebo) ή 40μg HPV-16 VLPs 
(Merck study) ενδομυϊκά μία δόση σε χρόνο 0,2 και 
6 μήνες4. Δείγματα αίματος ελήφθησαν κατά την 
έναρξη της δοκιμής, ένα μήνα μετά την τελευταία 
δόση και στη συνέχεια ανά 6 μήνες μέχρι το μήνα 
484,11. Η μελέτη διεκόπτετο όταν γυναίκες που 
ήταν αρνητικές για λοίμωξη από τον HPV-16 στους 
μήνες 0 και 7 διαπιστωνόταν ότι είχαν μολυνθεί 
από το στέλεχος HPV-16 κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης και η λοίμωξη ήταν εμμένουσα. Η 
λοίμωξη χαρακτηρίζεται ως εμμένουσα όταν: 1ον) 
ανιχνεύεται το HPV-16 DNA σε δύο ή περισσότερες 
συνεχείς επισκέψεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 
4 μηνών, 2ον) διαπιστώνεται με τη βιοψία τραχή-
λου της μήτρας ενδοεπιθηλιακή δυσπλασία (CiN) 
ή καρκίνος και HPV-16 DNA στη βιοψία και σε ένα 
δείγμα από το γεννητικό σύστημα στην προηγού-
μενη ή επόμενη επίσκεψη ή τέλος 3ον) HPV-16 DNA 
ανιχνεύεται σε ένα δείγμα στην τελευταία επίσκε-
ψη, στην περίπτωση γυναικών που διέκοψαν την 
παρακολούθησή τους4,11. Η παρακολούθηση των 
γυναικών είχε διάμεση τιμή διάρκειας 17,4 μήνες μετά 
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και στο διάστημα 
αυτό ανακαλύφθηκαν 41 HPV-16 λοιμώξεις. Είναι 
σημαντικό ότι και οι 41 περιπτώσεις αφορούσαν σε 
γυναίκες στις οποίες είχε χορηγηθεί placebo4,11. Τα 

Μελέτη  Koutsky et al  Harper et al 
 (Merck study) (GlaxoSmithKline study)
Σχεδιασμός Τυχαιοποιημένη διπλή  Τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή   

 τυφλή μελέτη μελέτη
Ηλικία (έτη) 16-25 15-25
Αριθμός συμμετεχόντων 2.392 1.113
Τόπος 16 περιοχές στην Αμερική 32 περιοχές στη Β.Αμερική και   

  Βραζιλία
Αντιγόνο 40μg HPV-16 L1 VLP 20μg HPV-16 L1 VLP 
  20μg HPV-18 L1 VLP
Έκδοχο 225mg aluminum  500mg aluminum hydroxide
 hydroxyphosphate sulfate 50mg3-deacylated 
  monophosphoryl lipid (ASO4)
Σχεδιασμός εμβολιασμού 0,2 και 6 μήνες 0,1 και 6 μήνες
Παρακολούθηση Μέση τιμή 17,4 μήνες Έως 27 μήνες

Ειδικοί τίτλοι συγκριτικά  60 φορές μεγαλύτεροι  50 φορές μεγαλύτεροι
με τη φυσική λοίμωξη  για τον HPV-16
   80 φορές μεγαλύτεροι 
  για τον HPV-18
Κλινικά αποτελέσματα 100% αποτελεσματικότητα 100% αποτελεσματικότητα στην
 στη πρόληψη της επίμονης  πρόληψη της εμμένουσας λοί-  

 Kαμία κυτταρολογική ή μωξης από HPV-16/18
 ιστολογική διαταραχή 93% αποτελεσματικότητα στην   

  πρόληψη κυτταρολογικών   
  διαταραχών

Παρενέργειες Μη σημαντικές  Μη σημαντικές

ΠiΝΑΚΑΣ 4. ΣYΓΚΡΙΣΗ ΤΟυ ΜΟνΟΔYνΑΜΟυ (ΜERCK) ΚΑΙ ΔΙΔYνΑΜΟυ (GLAxO SMiTH KLiNE) L1 
VLP ΕΜΒΟΛiων4
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αποτελέσματα αυτά δείχνουν αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου 100%4,11.

Σε πρόσφατη μεγάλη μελέτη οι Harper και συ-
νεργάτες (μελέτη GlaxoSmithKline) εκτίμησαν την 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια ενός διδύναμου 
εμβολίου HPV16/18 VLPs για την πρόληψη της λοί-
μωξης από τα στελέχη αυτά και των δυσπλασιών 
του τραχήλου της μήτρας που σχετίζονται με αυ-
τά4,5. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 1.113 γυναίκες, στις 
οποίες, είτε χορηγήθηκε placebo, είτε οι τρεις δόσεις 
του εμβολίου4,8. Η διάρκεια παρακολούθησης των 
γυναικών με δείγματα από το γεννητικό σύστημα 
διήρκεσε 27 μήνες4. Στη μελέτη αυτή αναφέρεται 
91,6% αποτελεσματικότητα έναντι τυχαίας και 100% 
έναντι εμμένουσας λοίμωξης από τα αντίστοιχα 
στελέχη του ιού4. Στον πίνακα 4 καταδεικνύονται 
συγκριτικά οι δύο αυτές μελέτες, στις οποίες τελικά 
φαίνεται ότι ο εμβολιασμός έναντι του ιού είναι και 
ασφαλής και αποτελεσματικός για την προφύλαξη 
από τις λοιμώξεις από τον HPV (περιστασιακές και 
επίμονες) όσο και από τις ενδοεπιθηλιακές βλάβες 
που σχετίζονται με αυτές4. 

 Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα πρώτα αποτελέ-
σματα σχετικά με τη μείωση της επίπτωσης της 
ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας 2-3 στα πλαίσια της 
πρώτης κλινικής δοκιμής που προαναφέρθηκε. Στη 
μελέτη χορηγήθηκε ενδομυϊκά HPV-16 L1 VLPs και 
διαπιστώθηκε ότι το εμβόλιο παρείχε προστασία, 
όχι μόνο από την εμμένουσα λοίμωξη από τον 
ιό, αλλά και από την ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία 
CiN2-3, τουλάχιστον για 3,5 χρόνια μετά τον εμ-
βολιασμό12.

Σημαντικό θέμα στον τομέα της έρευνας των 
εμβολίων έναντι του HPV παραμένει ο αριθμός 
των τύπων του ιού που θα περιλαμβάνονται σε 
αυτά2. Στοιχεία από πρόσφατη ανασκόπηση πολ-
λών μελετών κατέδειξε ότι 5δύναμο εμβόλιο που 
θα περιελάμβανε τους τύπους 16,18,45,31 και 33 
θα μπορούσε να προστατέψει από το 83% των 
καρκίνων του τραχήλου της μήτρας2, ενώ 7δύναμο 
εμβόλιο που θα περιελάμβανε και τους τύπους 52 
και 58 θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό αυτό 
στο 87%2. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι η 
αύξηση του αριθμού των τύπων του εμβολίου βελ-
τιώνει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, αλλά 
δυσχεραίνει τη διαδικασία παρασκευής του2. 

 Δεδομένα για την αποτελεσματικότητά του 
υπάρχουν και για το τετραδύναμο εμβόλιο που 
περιλαμβάνει τους ογκογόνους τύπους 16 και 18 
και τους μη ογκογόνους 6 και 112,7. 

 Είναι αναμενόμενο να προκύπτουν για ένα νέο 
εμβόλιο ορισμένοι προβληματισμοί, όπως τα άτομα 
που θα εμβολιαστούν, η αντίδραση των γονιών απέ-
ναντι σε ένα εμβόλιο που αφορά σε εφήβους και ένα 
σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα4 (ο εμβολιασμός 
θα απευθύνεται σε νέους 10 -13 ετών με αυξημένη 
πιθανότητα να είναι HPV αρνητικοί)7 και τέλος ο 
κίνδυνος πιθανών επιδημιολογικών αλλαγών της 
νόσου10. Μέχρι σήμερα η τάση στη βιβλιογραφία 
είναι προς την κατεύθυνση του εμβολιασμού και 
των δύο φύλων13.

Ακόμη και αν ο προφυλακτικός εμβολιασμός κα-
θιερωθεί παγκοσμίως, θα χρειαστούν δεκαετίες για 
να φανούν τα αποτελέσματα στην πρόληψη του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η δημιουργία 
θεραπευτικών εμβολίων στις ήδη εγκατεστημένες 
HPV λοιμώξεις, αλλά και στις βλάβες του κατώ-
τερου γεννητικού συστήματος που σχετίζονται 
με αυτές, θα μπορούσε να προσφέρει προστασία 
στο χρονικό αυτό διάστημα4. Αντίθετα με τα προ-
φυλακτικά εμβόλια, τα θεραπευτικά θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αντιγόνα που προέρχονται από 
τις «πρώιμες» (early) πρωτεΐνες (π.χ. Ε2,Ε6 και Ε7) 
και όχι από τις «όψιμες» (Late)4. Το γεγονός αυτό 
φαίνεται να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα 
από άποψη βιοδιαθεσιμότητας και απάντησης στον 
εμβολιασμό4,10. Η κυτταρική ανοσία αποτελεί το 
βασικό στόχο των θεραπευτικών εμβολίων, καθώς 
αυτή είναι κυρίως υπεύθυνη για την εξουδετέρωση 
της εμμένουσας λοίμωξης από τον ιό4,10. 

 Για τις μελέτες των θεραπευτικών εμβολίων χρη-
σιμοποιήθηκε ο ιός rhesus papillomavirus. Πρόσφατα 
αρκετά θεραπευτικά εμβόλια διανύουν τη φάση Ι και 
ΙΙ κλινικών δοκιμών στους ανθρώπους με αντικρου-
όμενα όμως αποτελέσματα14. Για την παρασκευή 
θεραπευτικών εμβολίων έχουν χρησιμοποιηθεί ως 
φορείς ιοί, βακτήρια, πεπτίδια, πρωτεΐνες ,ιικό DNA 
και δενδριτικά κύτταρα (πίνακας 5). Οι πρώτες 
κλινικές δοκιμές θεραπευτικών εμβολίων με εν-
θαρρυντικά αποτελέσματα αφορούν στη χρήση 
ανασυνδυασμένων εμβολίων που περιέχουν, είτε 
ογκοπρωτεΐνες (Ε6,Ε8) των HPV-16 και 18 στελεχών 
με φορέα ιούς, είτε πλασμιδιακό DNA του HPV-16 
μέσα σε καψίδιο10,14,6. 

Ανασυνδυασμένοι ιοί/βακτήρια ως οχήματα 
μεταφοράς:

Αρκετοί ιοί έχουν δοκιμαστεί, όπως ο Semliki 
Forest, ιός που ανήκει στους άλφα ιούς, καθώς 
και οι αδενοϊοί14 . Γενικά η χρησιμοποίηση των ιών 
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ως οχήματα μεταφοράς είναι ιδιαίτερα ελκυστική, 
καθώς είναι ισχυρά ανοσογόνοι και μπορούν να 
παρασκευαστούν σχετικά εύκολα14. Απαιτείται, 
όμως, περαιτέρω διερεύνηση για να διαπιστωθεί 
κατά πόσο μπορεί να αποτραπεί η ενσωμάτω-
ση των ιών και κατά πόσο μπορούν τα εμβόλια 
αυτά να επάγουν ισχυρή και μακράς διάρκειας 
ανοσολογική απάντηση14.

Διάφορα βακτήρια, όπως η Λιστέρια η μο-
νοκυτογόνος, η Σαλμονέλλα, η Σιγκέλα και το 
Κολοβακτηρίδιο μπορούν επίσης να χρησιμοποι-
ηθούν ως φορείς, είτε πλασμιδίων με τα γονίδια 
που μας ενδιαφέρουν, είτε των αντίστοιχων πρω-
τεϊνών στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα4. Ο 
κύκλος ζωής της λιστέριας την καθιστά ιδανικό 
όχημα μεταφοράς θεραπευτικών HPV εμβολίων9. 
Σημαντικός, όμως, φαίνεται ότι είναι ο ρόλος και 
της οδού χορήγησης του εμβολίου. Διαπιστώθηκε 
με μελέτες σε ζώα ότι η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση 
ανασυνδυασμένων στελεχών λιστέριας είναι πιο 
αποτελεσματική στην υποστροφή ήδη εγκατε-
στημένων όγκων σε σύγκριση με τη χορήγηση 
από το στόμα2. Και στην περίπτωση, όμως, των 
βακτηρίων φορέων, πολλά ζητήματα παραμένουν 
ακόμη αδιευκρίνιστα. 

Πεπτίδια
 Στην περίπτωση των εμβολίων αυτών πρέ-

πει να ξεπεραστεί το πρόβλημα της ασθενούς 
ανοσογονικότητας και της ανάγκης για HLA ταυ-
τοποίηση4,6. 

Πρωτεΐνες
 Τα εμβόλια που βασίζονται σε πρωτεΐνες εξαρ-

τώνται λιγότερο από το HLA του ασθενή4.
Ιικό DNA 

 Έχουν αναφερθεί αρκετές επιτυχείς μελέτες 
«γυμνών» DNA εμβολίων σε ζωικά μοντέλα9. Το 
βασικό τους μειονέκτημα είναι η αδυναμία τους να 
ενισχυθούν και να διαδοθούν in vivo, γεγονός που 
φαίνεται να περιορίζει την αποτελεσματικότητά 
τους9. 
Δενδριτικά κύτταρα

 Η αναγνώριση των δενδριτικών κυττάρων (DC) 
ως ισχυρά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, ικανά 
να προκαλέσουν ισχυρή, κυτταρικού τύπου απά-
ντηση in vitro και in vivo, έχει στρέψει το ενδιαφέρον 
στον τομέα της ανοσοθεραπείας διαφόρων κακο-
ηθειών που βασίζεται στα κύτταρα αυτά9.

Τελευταία έχει προταθεί ο συνδυασμός διαφόρων 
θεραπευτικών εμβολίων προκειμένου να παρα-
χθεί η καλύτερη άνοση απάντηση4, καθώς και η 
ταυτόχρονη χορήγηση ενός θεραπευτικού DNA 
εμβολίου μαζί με κάποιο αντιικό ή αντικαρκινικό 
παράγοντα4. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Είναι γεγονός ότι παρά τη τεράστια πρόοδο των 

τελευταίων 50 ετών στον τομέα της έγκαιρης ανί-
χνευσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
με την εφαρμογή του τεστ Παπανικολάου, τα ευ-
εργετικά αποτελέσματα έχουν γίνει εμφανή κατά 
κύριο λόγο στις ανεπτυγμένες χώρες2. Ο καρκίνος 

ΠiΝΑΚΑΣ 5. ΘΕΡΑΠΕυΤΙΚA HPV ΕΜΒOΛΙΑ4

 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Ανασυνδυασμένοι ιοί/ Ισχυρά ανοσογόνα Θέματα ασφάλειας 
βακτήρια ως οχήματα   Προηγούμενη ανοσοποίηση
μεταφοράς  
Πεπτίδια Ασφαλές,εύκολο να παραχθεί Ασθενώς ανοσογόνο     

  απαιτεί HLA συμβατότητα
Πρωτεΐνες Ασφαλές ,χωρίς περιορισμό HLA Ασθενής ενεργοποιητής τηςκυτταρικού  

  τύπου ανοσίας
Ιικό DNA Eύκολο να παραχθεί,  Ασθενώς ανοσογόνο
 αποθηκευθεί /μεταφερθεί-
 παρατεταμένη αντιγονική 
 έκφραση
Δενδριτικά κύτταρα Ισχυρά ανοσογόνο Δύσκολο να παραχθεί Μικρή   

  βιοδιαθεσιμότητα
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του τραχήλου της μήτρας συνεχίζει να αποτελεί 
ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες 
της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής2. Στις 
χώρες αυτές ο προφυλακτικός εμβολιασμός 
έναντι του ιού HPV αναμένεται να μεταβάλλει 
ριζικά την επιδημιολογία της νόσου2. Εάν ληφθεί 
υπόψιν ότι το 25% των μολύνσεων συμβαίνει 
στις ηλικίες από 15-25 ετών, η εφαρμογή του 
εμβολίου θα αποτελέσει σταθμό στην πρόληψη. 
Τα αποτελέσματα των ερευνών μέχρι σήμερα 
είναι ενθαρρυντικά. 

 Για τα θεραπευτικά εμβόλια το πεδίο έρευ-
νας είναι ανοιχτό, καθώς υπάρχουν σημαντικά 
προβλήματα, όπως η ανοσοκαταστολή των 
ασθενών με καρκίνο και οι ιδιαιτερότητες διέ-
γερσης του ανοσοποιητικού τους συστήματος4,9. 
υπενθυμίζεται, όμως, ότι τα προφυλακτικά εμ-
βόλια που θα χρησιμοποιηθούν στο άμεσο μέλ-
λον δεν ήταν παρά ένας μακρινός στόχος δύο 
δεκαετίες πριν.

 Πρέπει να τονιστεί, ιδιαίτερα, ότι η εφαρμογή 
των εμβολίων δεν θα πρέπει να αποτελέσει αιτία 
εφησυχασμού. Τα ανιχνευτικά προγράμματα πα-
ραμένουν ο κύριος τρόπος πρόληψης, άλλωστε 
θα χρειαστούν δεκαετίες μέχρις ότου η εμβολι-
αστική κάλυψη του πληθυσμού θα επιτρέψει 
με ασφάλεια τη μεταβολή των προγραμμάτων 
πρόληψης. Στο άμεσο μέλλον, λοιπόν, αναμένεται 
η καθιέρωση του προφυλακτικού εμβολιασμού 
έναντι του ιού, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών 
της αποτελεσματικότητάς του. Παράλληλα είναι 
αναγκαίο να εφαρμόζονται εντατικά προγράμ-
ματα ανίχνευσης του καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας2. 

 Πολλά θέματα σχετικά με το εμβόλιο αναμένουν 
απαντήσεις. Όμως, η έρευνα έχει ήδη ανοίξει 
δρόμους, που δικαιολογημένα δημιουργούν την 
προσδοκία για την πρόληψη και ριζική αντιμε-
τώπιση μίας μορφής καρκίνου.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
CiN 1 (Cervical intraepithelial neoplasia) κυττα-

ρική δυσπλασία που περιορίζεται σε λιγότερο 
από το 1/3 του επιθηλίου.

CiN 2 κυτταρική δυσπλασία που περιορίζεται 
σε λιγότερο από τα 2/3 του επιθηλίου.

CiN 3 κυτταρική δυσπλασία που επεκτείνεται 
σε πάνω από τα 2/3 του επιθηλίου και περιλαμ-
βάνει και τις βλάβες, με προσβολή όλων των 

στοιβάδων του επιθηλίου.

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ASCUS (Atypical squamous cells of undetermined 

significance) Άτυπα επιθηλιακά κύτταρα απροσδι-
όριστης σημασίας.

LSiL(Low grade squamous intraepithelial lesions) 
Κυτταρικές αλλαγές συμβατές με ήπια δυσπλασία 
CiN 1.

HSiL (High grade squamous intraepithelial lesions) 
Kυτταρικές αλλαγές συμβατές με μέτρια ή σοβαρή 
δυσπλασία και με καρκίνωμα in situ.

Human Papilloma virus infections
M. Theodoridou, E. Atsali
(Ann Clin Paediatr 2007, 54(2):141-152)

Human Papillomavirus infections (HPV) are the most 
common sexually transmitted infections in the world 
and also has been proved a necessary cause of cervical 
dysplasia and cancer. Currently, prophylactic vaccines 
against HPV infection have been approved , which are 
expected to reduce significantly the cervical cancer 
incidence within a few decades. Therapeutic vaccines 
are also under investigation. The present article reviews 
the essentials of HPV infection, its relationship with 
cervical cancer and the advances in HPV vaccines.

Key words: HPV virus, cervical cancer, prophylactic 
vaccines, therapeutic vaccines. 
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