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Ιστορική αναδρομή

• 1908 Wilhelm Ellerman & Oluf Bang
• 1911 Peyton Rous

• 1964 Epstein & Barr
• 1990 15,6% των κακοήθων νεοπλασμάτων είναι 

δυνατόν να συσχετισθεί με μικροβιακό ή 
παρασιτικό παράγοντα

• 2007 20-30% των κακοήθων νεοπλασμάτων 
συνδέονται με φλεγμονώδεις παράγοντες

• 2007 Η συσχέτιση ενός τύπου ιού με συγκεκριμένο 
τύπο κακοηθείας κυμαίνεται από 15-100%



Κριτήρια zur Hausen
• Επιδημιολογική πιθανότητα και ένδειξη ότι 

μία ιογενής λοίμωξη αντιπροσωπεύει 
παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη 

συγκεκριμένης κακοήθειας
• Σταθερή παρουσία και παραμονή του ιού 

στα κύτταρα του όγκου
• Ενεργοποίηση μηχανισμού κυτταρικού 
πολ/σμού μετά από επιμόλυνση κυττάρων σε 

καλλιέργεια
• Κατάδειξη ότι το γένομα του ιού προάγει 

τον πολ/σμό και την κακοήθη μετατροπή 
των κυττάρων



DNA ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ 
ΚΑΡΚΙΝΟΙ



Ιική λοίμωξη και γενετική αστάθεια.

• Η γενετική αστάθεια αποτελεί όψιμο 
χαρακτηριστικό των καρκίνων

• Παρατηρείται είτε σε επίπεδο 
χρωμοσωμάτων, είτε γονιδίων

• Η ανευπλοϊδεία έχει θεωρηθεί ως κυρίαρχη 
πηγή γενετικής αστάθειας λόγω διαταραχής 
της μιτωτικής ατράκτου η οποία επιτρέπει 

περαιτέρω μιτώσεις κρισίμων γονιδίων



Ο ρόλος των DNA ιών στη μετατροπή 
των κυττάρων σε «αθάνατα»

• Διατήρηση τελομερών
• Παράκαμψη της απόπτωσης



DNA ιοί και καρκινική εξαλλαγή

• Διαταραχή της έκφρασης πρωτεϊνών που 
κωδικοποιούνται από ογκοκατασταλτικά 

γονίδια.
• Μείωση διατροφικών αναγκών

• Υψηλό κλάσμα πολ/σμού
• Αυτόνομη ανάπτυξη

• Αύξηση της μεταστατικής ικανότητας 



Ιικός έλεγχος της απόπτωσης

Ενεργοποίηση κασπασών που ελέγχουν τη 
μιτοχονδριακή και εξωμιτοχονδριακή 

διαδικασία της απόπτωσης



Ιοί και ανοσολογική επιτήρηση

• Ανάπτυξη ιικής καρκινογένεσης σε 
περιβάλλον πρωτοπαθούς ή επίκτητης 

ανοσοανεπάρκειας
• Απορρύθμιση του κυρίου συμπλέγματος 

ιστοσυμβατότητας 



Η «hit-and-run» υπόθεση στην ιική 
ογκογένεση.

• Απουσία EBV σε Hodgkin λεμφώματα
• Απουσία HBV σε ηπατοκυτταρικά Ca

• Απουσία HPV σε Ca τραχήλου



Συνεργασία ιών στην ανάπτυξη 
καρκίνου

• HIV + KSHV, HPV, EBV
– KS
– Ca τραχήλου
– NHL



500.000 νέα κρούσματα καρκίνου του τραχήλου διαγιγνώσκονται ετησίως
250.000 Θάνατοι από καρκίνο τραχήλου της μήτρας ετησίως

Age-specific incidence rates of cervical cancer in 
Brazil and the UK
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• Η συσχέτιση
– Ισχυρότατη 
– Επίμονη
– Ειδική
– Παγκόσμια 

•Νεαρή ηλικία έναρξης 
σεξουαλικής ζωής
•Υψηλός αριθμός κυήσεων
•Κάπνισμα
•Μακροχρόνια χρήση 
αντισυλληπτικών
•Άλλα Σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα

Άλλοι συνεργικοί παράγοντες πλην HPV

Ca τραχήλου μήτρας -
HPV



Ετερογενής ομάδα DNA ιών
Papillomaviridae and Polyomaviridae 
> 250 πιθανοί διαφορετικοί γονότυποι

100 διαφορετικοί τύποι και υπο-τύποι

Είναι δυνατόν να προκαλέσουν καλοήθη ή κακοήθη 
εξαλλαγή

Υψηλού και χαμηλού κινδύνου

Human Papilloma Virus  (HPV)





Παροδική/Λανθάνουσα λοίμωξη

Παραμονή

CIN III

CIN II

LgSIL

Ca

HPV 
Παραμονή

HPV 
Εκρίζωση



Πρωτογενής πρόληψη





DNA typing
RT PCR

ICC
FCM
FISH



Ενεργός λοίμωξη
Κλινικής σημασίας

Προσβολή του 
πυρήνα των 

κυττάρων από HPV 

Έναρξη 
πολλαπλασιασμού 

του ιού

Παραγωγή της 
καψιδιακής πρωτεΐνης 

και του ελύτρου

Κύκλος λοίμωξης του HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV)
(απλοποιημένο μοντέλο)

Έξοδος του 
ιού

Κυτταρικός θάνατος

Λανθάνουσα λοίμωξη
Μη κλινικής σημασίας

Ενσωμάτωση του DNA 
του ιού στο ανθρώπινο 

γονιδίωμα

DNA ιού

Καψιδιακή πρωτεΐνη
ιός

Αναδιπλασιασμός 
του DNA του ιού

Κακοήθη κύτταρα

Πυρήνας με χρωμοσωμιακό και 
ιϊκό DNA, απουσία καψιδιακής 

πρωτεΐνης

Πυρήνας με 
χρωμοσωμιακό DNA

+
Κυτταρική διαφοροποίηση





L1:M, L3:HPV6, 
L5:HPV11, 
L7:HPV16, 
L9:HPV18, 
L11:HPV31, 
L13:HPV33, 
L15:+HPV18 

control

β−globulin

Consensus-PCR

GP5+/GP6+

MY9/MY11GP E6
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Methylation specific PCR for the p16 
promoter region

A) Unmethylated PCR product 
(150bp)

B) Methylated product (150bp) 
Due to sample heterogenity both 

unmethylated and methylated 
forms are usually present

A)

B)
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Μελλοντικές εφαρμογές εξατομικευμένης 
διαχείρισης γυναικών







EBV

• Αδιαφοροποίητα ρινοφαρυγγικά 
καρκινώματα

• Λέμφωμα Burkitt
– 5% ΗΠΑ
– 90% Αν. Βραζιλία και Αφρική

• Λέμφωμα Hodgkin
– 20% οζώδης σκλήρυνση
– 100% λεμφοπενικός τύπος
– 70% τύπος μεικτής κυτταρικότητας



Ογκογόνος δράση

• Latent membrane protein 1 (LMP1) 
αλληλεπιδρά με tumour necrosis factor 
receptors με αποτέλεσμα υψηλή 
έκφραση του πυρηνικού παράγοντα kB

• LMP1 επάγει την έκφραση γονιδίων 
– Α20
– Bcl2
– ICAM-1



Ογκογόνος δράση
• LMP1 ενεργοποιεί την έκφραση 

– Interferon Regulatory Factor 7
– MMP9
– FGF-2

• LMP2 αναστέλλει τον υποδοχέα 
μεταγωγής σήματος των β 
λεμφοκυττάρων

• ΕΒV Nuclear Antigen 3 προάγει τον 
κυτταρικό πολ/σμό μέσω 
φωσφοριλίωσης του Rb



Συμπαράγοντες

• Χημικά σε παστά ψάρια και τροφές της 
Ν.Κίνας

• Ελονοσία στην Αφρική

Η παρουσία ιικών επαναμολύνσεων σε μία ή 
και στις δύο προηγούμενες καταστάσεις 
αυξάνει την πιθανότητα για προσβολή β-

λεμφοκυττάρων στα βλαστικά κέντρα



Ερπητοϊοί σχετιζόμενοι με 
σάρκωμα Kaposi (KSHV/HHV-8)

• Σάρκωμα Kaposi (95%)
– Κλασσικός τύπος σε άνδρες μεσογειακής και 

ανατολικής Ευρώπης
– Συσχετιζόμενος με AIDS 
– Ενδημικος τύπος Αφρικής- προσβάλλει κυρίως παιδιά
– Ιατρογενής τύπος

• Πρωτοπαθή λεμφώματα σωματικών κοιλοτήτων 
(100%)

• Νόσος Castleman
– AIDS σχετιζόμενοι (100%)
– AIDS ανεξάρτητοι (50%)



Ογκογόνος δράση
• Παρακρινή μηχανισμό λόγω υψηλών επιπέδων 

κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων σε 
MCD.

• Σε πειραματόζωα έχει βρεθεί ότι η K1 πρωτεϊνη 
και ο ιικός υποδοχέας της G πρωτεϊνης 
παρουσιάζουν δυναμικό ογκογένεσης.

• Σε υλικό κυτταροκαλλιέργειας οι K1, vGPCR και 
LANA προάγουν υπερπλασία της β κυτταρικής 
σειράς και β λεμφώματα και οδηγούν σε αέναο 
πολ/σμό τα ενδοθηλιακά κύτταρα



Συμπαράγοντες

• HIV
• Επίκτητη ανοσοανεπάρκεια

• Ηλικία
• Φύλο

• Γενετικοί και επιδημιολογικοί συμπαράγοντες



Human Polyomaviruses

• JCV
– Όγκοι ΚΝΣ σε ασθενείς με πολυεστιακή 

λευκοεγκεφαλοπάθεια
– Αστροκυττώματα
– Μυελοβλαστώματα
– ΑδενοCa παχέως εντέρου
– Λεμφώματα ΚΝΣ

• BKV
– Ογκοι ΚΝΣ
– Ογκοι των νησιδίων του παγκρέατος



Ογκογένεση

• Μέσω των T και t αντιγόνων προάγουν τα 
κύτταρα του ξενιστή σε κυτταρικό πολ/σμό

• Το Τ αντιγόνο αλληλεπιδρά με Rb και Ρ53.
• Συνέργεια του t αντιγόνου και Τ αντιγόνου



Συμπαράγοντες

• Ανοσοκαταστολή 
• Περιβαλλοντικοί παράγοντες



HBV

• Ηπατοκυτταρικό Ca
• 10 έως 20 φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος σε 

χρόνια νοσούντες από HPV
• 5-20% ΗCV



Ογκογένεση
• Έμμεση δράση των ιών αυτών μέσω μακράς 

διάρκειας τοξική επίδραση στο ανοσιακό σύστημα
• Ευαισθητοποίηση των ηπατοκυττάρων σε 

εξωγενή καρκινογόνα (αφλατοξίνες και αλκοόλ)
• Στο 80% των ηπατοκυτταρικών καρκινωμάτων 

έχει παρατηρηθεί ενσωμάτωση των ιών αυτών σε 
ποικίλλες θέσεις διαφορετικών χρωμοσωμάτων 
που επηρεάζουν 15 έως 20 γονίδια που ενέχονται 

στη μεταγωγή του σήματος και τον κυτταικό 
πολ/σμό.



Συμπαράγοντες

• Αφλατοξίνη Β1
• Σακχαρώδης Διαβήτης σε συνδυασμό με 

HCV, HBV ή αλκοολική κύρωση.



D. Elgui de Oliveira / Cancer Letters 247 (2007) 182–196 Aneuploidy
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