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Summary
Human papillomaviruses (HPVs) are a large group, with over 100 genotypes,
of small nonenveloped, double-stranded DNA viruses. HPV types may be classified by infection location on the body each virus tends to infect and its potential
for oncogenesis. ‘High-risk’ and ‘low-risk’ nomenclature was proposed for HPV
genotypes (HPV-HR and HPV-LR). HPV is the major etiologic factor in cervical
cancer and is found in the majority of cervical tumors. The major mechanisms
through which HPV contributes to neoplastic initiation and progression include
the activity of two viral oncoprotein, E6 and E7, which interfere with critical cell
cycle tumor suppressive proteins, p53 and pRB. However, HPV infection is not a
sufficient cause of cervical cancer and other cofactors contribute to the
multi-step process or tumor formation, such as individual genetic variation as
well as environmental factors.
Recently, prophylactic HPV vaccines have been shown to be effective in preventing infection in young women.
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1. Wstêp
W roku 2008 laureatem jednej z Nagród Nobla by³ prof. Harald zur Hausen. Nagrodê tê otrzyma³ za odkrycie wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV, ang. Human papillomavirus). Profesor
zur Hausen nie tylko odkry³ HPV, ale tak¿e opisa³ rolê, jak¹ ten

Struktura i w³aœciwoœci wirusa brodawczaka ludzkiego

wirus pe³ni w rozwoju raka szyjki macicy oraz wspó³uczestniczy³ w opracowaniu
szczepionki przeciw najbardziej onkogennym typom wirusa.
Ludzkie wirusy brodawczaka HPV nale¿¹ do rodziny Papillomaviridae. HPV maj¹
nieos³oniêty wirion o symetrii ikosaedralnej i œrednicy 55 nm. Kapsyd zbudowany
jest z dwóch bia³ek strukturalnych: 360 kopii bia³ka L1 i 12 kopii bia³ka L2 zorganizowanych w 72 kapsomery (1-3). Genom wszystkich wirusów brodawczaka ma postaæ kolistej, kowalencyjnie zamkniêtej cz¹steczki dsDNA, zbudowanej z oko³o 8 tysiêcy par zasad, zasocjowanej z histonami tworz¹c strukturê podobn¹ do chromatyny (4). Tylko jedna niæ DNA jest koduj¹ca i zawiera do 8 nachodz¹cych na siebie
otwartych ramek odczytu (rys. 1).
Wirusy HPV wykazuj¹ tropizm do komórek nab³onka wielowarstwowego b³on
œluzowych i skóry. Do zaka¿enia komórek warstwy podstawnej nab³onka dochodzi
w wyniku urazu skóry lub naskórka. Replikacja wirusów HPV jest zale¿na od wirusowych i komórkowych bia³ek regulatorowych oraz œciœle skorelowana z procesem
ró¿nicowania komórek nab³onka (5-7).
Klinicznym efektem zaka¿enia wirusem HPV s¹ brodawki skóry oraz b³on œluzowych jamy ustnej, dróg oddechowych, narz¹dów p³ciowych, uk³adu moczowego
i odbytu. Wiele wirusów brodawczaka jest odpowiedzialnych za zaka¿enie dróg
p³ciowych, które mog¹ czêsto prowadziæ do stanu zapalnego, k³ykcin p³askich i koñczystych, inicjacji stanów przednowotworowych, jak równie¿ p³askonab³onkowych
i gruczo³owych raków szyjki macicy. Patogeny te powoduj¹ tak¿e zmiany skórne,
objawiaj¹ce siê wystêpowaniem m.in. brodawek p³askich, plam barwnikowych i rumieniowych, które czêsto stanowi¹ punkt wyjœcia dla inicjacji procesu nowotworowego (6). Postaæ powsta³ego schorzenia zale¿y w du¿ym stopniu od typu wirusa
HPV zaka¿aj¹cego nab³onek.
Dotychczas poznano przesz³o 100 ró¿nych typów wirusa HPV. Grupê tê mo¿na
podzieliæ na: a, b, g, m i v. Z tego 60 typów wirusa atakuj¹cych nab³onek szyjki macicy zaliczanych jest do grupy a, w tym oko³o 30 jest zwi¹zanych ze zmianami nab³onka prowadz¹cymi do rozwoju raka szyjki macicy. Wirusy b zaka¿aj¹ skórê, natomiast pozosta³e wirusy (grupy g, m i v) s¹ odpowiedzialne za powstanie brodawek,
które z regu³y nie ulegaj¹ transformacji nowotworowej (8,9).
Bior¹c pod uwagê potencja³ onkogenny tych wirusów, mo¿emy je podzieliæ na
wirusy niskiego, œredniego i wysokiego ryzyka (tab. 1) (5-7).
Tabela 1
Klasyfikacja ludzkich wirusów HPV na podstawie ich potencja³u onkogennego, okreœlanego jako prawdopodobieñstwo wyst¹pienia transformacji nowotworowej w wyniku zaka¿enia (10)
Potencja³ onkogenny

Typ wirusów HPV

wirusy niskiego ryzyka

6, 11, 42, 43, 44

wirusy œredniego ryzyka

33, 35, 39, 51, 52

wirusy wysokiego ryzyka

16, 18, 31, 45, 56
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2. Struktura i organizacja genomu wirusa brodawczaka ludzkiego
Materia³ genetyczny ludzkich, jak i zwierzêcych wirusów brodawczaka zorganizowany jest tak samo. W jego genomie mo¿na wyró¿niæ trzy rejony: wczesny (E) – koduj¹cy bia³ka niestrukturalne wirusa, póŸny (L) – koduj¹cy bia³ka strukturalne oraz
d³ugi rejon regulatorowy (LCR lub NCR) (ang. Long Control Region, Noncoding Region)
(5,6). Rejony E i L przedzielone s¹ dwoma miejscami poliadenylacji: wczesnym AE
i póŸnym AL (rys. 1). Najbardziej zachowawczy jest region koduj¹cy bia³ka E1 i L1,
natomiast najmniej – LCR. Rejon regulatorowy wirusa (LCR) umieszczony jest pomiêdzy otwartymi ramkami odczytu L1 oraz E6 i zawiera oko³o 1000 pz. Zlokalizowany jest w nim promotor (p97 u wirusa HPV16) oraz liczne sekwencje funkcjonuj¹ce jako wzmacniacze (ang. enhancer) i wyciszacze (ang. silencer) transkrypcji wirusowych genów. Dotychczas zidentyfikowano oko³o dwudziestu czynników bia³kowych wi¹¿¹cych siê z okreœlonymi elementami sekwencji w LCR. Nale¿¹ do nich takie
bia³ka komórkowe jak: AP-1 (ang. Activating Protein-1), AP-2 (ang. Activating Protein-2),
CDP (ang. CCAAT Displacement Protein), CEF-1, CEF-2 (ang. Cellular), NF-1 (ang. Nuclear
Factor-1), NF kB (ang. Nuclear Factor E2 Site Binding Factor), c/EBP b (ang. CCAAT Enhancer Binding Protein), c-Myc (ang. Myelocytomatosis), OCT-1 (ang. Octamer Binding Factor-1), PEF-1 (ang. Papillomavirus Enhancer Factor-1), SP1 (ang. Simian-Virus-40 Prote-

Rys. 1. Schemat genomu wirusa brodawczaka: LCR – d³ugi region regulatorowy, L1-L2 – otwarte
ramki odczytu koduj¹ce bia³ka póŸne wirusa, E1-E7 – otwarte ramki odczytu koduj¹ce bia³ka wczesne
wirusa, AL – póŸne miejsca poliadenylacji, AE – wczesne miejsca poliadenylacji, P97 – wczesny promotor, P670 – póŸny promotor; numery zawarte w wewnêtrznym okrêgu wskazuj¹ pozycjê nukleotydów (wg 5).
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in-1), TEF-1 (ang. Transcription Enhancer Factor 1), TEF-2, TBP (ang. TATA Binding Protein), YY1 (ang. Yin and Yang 1), receptory dla hormonów steroidowych oraz bia³ko wirusowe E2 (11-16). Obecnoœæ licznych miejsc wi¹¿¹cych czynniki komórkowe okreœla
tropizm wirusa do komórek tkanek nab³onkowych. Bia³ka te mog¹ aktywowaæ, jak
równie¿ hamowaæ transkrypcjê wirusowych genów w poszczególnych warstwach
nab³onka. Aktywnoœæ tych czynników mo¿e byæ dodatkowo modulowana przez
wi¹¿¹ce siê z nimi liczne koaktywatory. W rejonie LCR wystêpuj¹ tak¿e cztery miejsca wi¹zania wirusowego bia³ka E2 o sekwencji CN6GGT.
Geny wczesne wirusa – E (ang. Early Genes) koduj¹ bia³ka regulatorowe – E1,
E2, E4, E5, E6, E7 – odpowiedzialne za utrzymanie siê wirusowego genomu w komórce, jego replikacjê i aktywacjê cyklu litycznego. Bia³ko E1 ma aktywnoœæ helikazy DNA zale¿nej od ATP i wi¹¿e siê do miejsca inicjacji replikacji wirusowego
genomu (ori), inicjuj¹c replikacjê jego formy episomalnej. Bia³ko E2 pe³ni rolê
czynnika transkrypcyjnego, a ponadto oddzia³uje z E1 poprzez domenê zlokalizowan¹ na koñcu C cz¹steczki, wspomagaj¹c wi¹zanie siê bia³ka E1 z rejonem ori.
Proteiny E1 i E2 nie tylko reguluj¹ replikacjê wirusowego DNA i s¹ odpowiedzialne
za utrzymanie go w formie episomalnej w zaka¿onej komórce, ale równie¿ kontroluj¹ segregacjê wirusowego DNA podczas podzia³ów komórki (17-20). Na koñcu N
bia³ka E2 wystêpuje domena transaktywuj¹ca zdolna do aktywowania, jak i hamowanie transkrypcji genów nie tylko wirusowych, ale równie¿ komórkowych. Bia³ko
to oddzia³uje z komórkowymi czynnikami transkrypcyjnymi, jak SP1, C/EBP,
CBP/p300, pCAF. Najlepiej poznano bia³ko E2 wirusa zwierzêcego BPV1 (ang. Bovine papillomavirus).
Wystêpuje ono w trzech formach: E2-TA, E2TR i E8-E2. Bia³ko E2-TA o masie
cz¹steczkowej 48 kDa pe³ni funkcjê aktywatora transkrypcji oraz bierze udzia³
w inicjacji replikacji, natomiast jego formy krótsze E2TR (30 kDa) i E8-E2 (28 kDa),
pozbawione sekwencji na koñcu C, s¹ jej represorami. Takich form nie obserwowano w przypadku bia³ek E2 wirusa HPV, chocia¿ ich wystêpowania nie mo¿na wykluczyæ, poniewa¿ powstaje ono na matrycy sk³adanych na kilka sposobów mRNA.
Bia³ko E2 wi¹¿e siê z DNA w formie dimeru (21-25), a tak¿e mo¿e tworzyæ kompleksy z czynnikami transkrypcyjnymi C/EBP, które reguluj¹ transkrypcjê licznych genów
odpowiedzialnych za ró¿nicowanie komórek. Na aktywnoœæ transkrypcyjn¹ i replikacyjn¹ wirusowego DNA wp³ywa tak¿e jego organizacja w struktury podobne do
chromatyny. W rejonie LCR wirusa wystêpuj¹ miejsca, do których przy³¹czaj¹ siê
bia³ka macierzy j¹drowej – MAR (ang. Matrix Attachment Region) (26).
Otwarta ramka odczytu E4 koduje bia³ko o s³abo poznanej funkcji – prawdopodobnie bierze ono udzia³ w uwalnianiu wirionów potomnych z komórki, destabilizuj¹c w³ókna keratynowe. Do innych bia³ek wirusowych nale¿¹ E5, E6 i E7. Bia³ko E5
jest ma³ym bia³kiem hydrofobowym, które mo¿e asocjowaæ z b³on¹ aparatu Golgiego, endosomów i cytoplazmatyczn¹. Bia³ka E6 i E7 oddzia³uj¹ natomiast z regulatorami cyklu komórkowego: proteinami P53 i RB, i umo¿liwiaj¹ wejœcie komórki w fazê S cyklu komórkowego (7,8). Geny póŸne – L (ang. Late Genes) koduj¹ bia³ka
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strukturalne L1 i L2 tworz¹ce kapsyd oraz s¹ odpowiedzialne za wnikanie wirionów
do komórki, sk³adanie i uwalnianie wirionów potomnych, a tak¿e ich infekcyjnoœæ
(7,8,27). Funkcje wirusowych bia³ek przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
W³aœciwoœci i funkcje bia³ek wirusów HPV (wg 7,8)
Nazwa bia³ka
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Liczba
Masa
aminokwasów cz¹steczkowa (kDa)

W³aœciwoœci

Funkcje

4

5

1

2

3

E1

649

73

E2

365

41,8

– hydrofobowe
– razem z bia³kiem E1 bierze
– aktywator, represor transkrypcji udzia³ w replikacji wirusowego
DNA i jego segregacji podczas podzia³ów komórki (asocjuje do mitotycznych chromosomów)
– regulacja transkrypcji i kontrola ekspresji genów wczesnych E6
i E7

E4

95

10,5

– zachowawczy koniec N bogaty – uwalnianie wirionów potomw reszty leucynowe,
nych
– mo¿e ulegaæ fosforylacji
– destabilizacja w³ókien keratynowych w komórce
– zdolne do zatrzymania cyklu
komórkowego w fazie G2

E5

83

9,4

– hydrofobowe
– onkogenne
– bia³ko b³onowe

E6

158

19,2

– aktywator transkrypcji
– udzia³ w regulacji replikacji wirusa
– onkogenne
– zawiera dwie domeny o struk- – oddzia³uje z komórkowym
bia³kiem P53
turze palców cynkowych

E7

98

11

– aktywator transkrypcji
– udzia³ w regulacji replikacji wirusa
– onkogenne
– zawiera jeden motyw o struk- – oddzia³uje z komórkowym
bia³kiem pRB
turze palca cynkowego

L1

531

59,4

– ATP zale¿na
helikaza DNA

– inicjacja replikacji wirusowego
DNA
– razem z bia³kiem E2 odpowiada za utrzymanie DNA wirusowego w postaci episomalnej

– obni¿a poziom bia³ek MHC klasy
I i II
– hamuje apoptozê

– g³ówne bia³ko kapsydu
– mo¿e ulegaæ gliokozylacji
– w³aœciwoœci antygenowe
– zachowawcza sekwencja wœród
ró¿nych typów wirusów HPV

PRACE PRZEGL¥DOWE

Struktura i w³aœciwoœci wirusa brodawczaka ludzkiego

1

2

3

4

5

L2

473

50,6

– mo¿e ulegaæ fosforylacji
– w³aœciwoœci antygenowe
– mo¿e wi¹zaæ siê z DNA
– zró¿nicowana sekwencja wœród
ró¿nych typów wirusów HPV

– bia³ko kapsydu
– rekrutacja wirusowych genomów w czasie sk³adania cz¹stek potomnych
– transport wirusowego DNA do
j¹dra

3. Cykl produktywny wirusów HPV
Produktywny cykl replikcyjny wirusów HPV jest zale¿ny od procesu dojrzewania
nab³onka, specyficznych czynników komórkowych, ustrojowych oraz bia³ek wirusowych (rys. 2). Wirusy HPV zaka¿aj¹ komórki warstwy podstawnej nab³onka i do zaka¿enia dochodzi w wyniku powsta³ych miniurazów. Wirus wnika do komórek warstwy podstawnej nab³onka po uprzednim zwi¹zaniu siê z odpowiednim receptorem
na ich powierzchni. Wci¹¿ nie w pe³ni wyjaœniono, jaki rodzaj receptora bierze
udzia³ w zaka¿eniu komórki wirusem brodawczaka. Sugeruje siê, ¿e wirusy HPV
wi¹¿¹ siê z siarczanem heparyny lub integrynami (28,29).
Proces wnikania wirusa do komórki inicjuje bia³ko L1. Skutecznoœæ zaka¿enia
zwiêksza obecnoœæ bia³ka L2 (30). Wirusy HPV wnikaj¹ do komórki na drodze endocytozy zwi¹zanej z klatryn¹ (ang. Clathrin-Coated Endocytosis), np. wirus HPV16, lub

Rys. 2. Ekspresja i replikacja wirusowego materia³u genetycznego w poszczególnych warstwach dojrzewaj¹cego nab³onka. Warstwy nab³onka: 1 – warstwa zrogowacia³a naskórka (stratum corneum), 2 –
warstwa ziarnista (stratum granulosum), 3 – warstwa kolczysta (stratum spinosum), 4 – warstwa podstawna ( stratum basale);
+ s³aba – synteza wirusowego DNA lub ekspresja genów póŸnych wirusa,
++ silniejsza – synteza wirusowego DNA lub ekspresja genów póŸnych wirusa,
+++ wysoka – synteza wirusowego DNA lub ekspresja genów póŸnych wirusa.
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za pomoc¹ kaweoli, np. HPV31 (30,31). Wirusowy materia³ genetyczny ulega odp³aszczeniu w póŸnych endosomach lub/i lizosomach, a nastêpnie jest transportowany do j¹dra komórkowego za pomoc¹ bia³ka L2 (31). Transport kompleksu bia³ko
L2 – wirusowy DNA do j¹dra komórkowego u³atwia receptor zwi¹zany z retikulum
endoplazmatycznym – syntaksyna 18 (ang. Syntaxin 18). Z receptorem tym bia³ko
L2 wi¹¿e siê poprzez swój koniec N w cz¹steczce. Wirusowa proteina L2 oddzia³uje
tak¿e poprzez koniec C cz¹steczki z bia³kiem motorycznym – dynein¹ (32-34).
W zaka¿onych komórkach wirusowy genom wystêpuje w niewielu kopiach
(10-100), w formie episomalnej (7,8). Za utrzymanie DNA w takiej formie odpowiedzialne s¹ wirusowe bia³ka E1 i E2. W komórkach tych ekspresja wirusowych bia³ek
wczesnych jest bardzo niska. Podobne w³aœciwoœci antyproliferacyjne wykazuje bia³ko
E2 HPV, które w du¿ych iloœciach mo¿e wywo³aæ apoptozê (35). Podczas ró¿nicowania
nab³onka dochodzi do aktywacji promotora genów wczesnych (p97 u HPV16) oraz ekspresji genów E6 i E7, niezbêdnych do wejœcia komórki w fazê S cyklu komórkowego.
Podczas prawid³owego przebiegu cyklu replikacyjnego wirusów HPV ekspresja bia³ek
E6 i E7 jest œciœle kontrolowana przez wirusowe bia³ka E1 i E2, i utrzymywana na niskim poziomie. Niskie stê¿enie bia³ek onkogennych wystarcza do stymulacji cyklu replikacyjnego wirusa i nie zaburza procesu ró¿nicowania komórek nab³onkowych (7,8).
Obydwa wspomniane bia³ka wirusowe E6 i E7 bior¹c udzia³ w stymulacji cyklu
komórkowego oddzia³uj¹ z komórkowymi regulatorami tego cyklu. E7 wi¹¿e siê
z pRB, co prowadzi do uwolnienia czynnika E2F z kompleksu pRB-E2F i ekspresji
bia³ek niezbêdnych do replikacji DNA. Mo¿e tak¿e asocjowaæ z innymi bia³kami zaanga¿owanymi w proliferacjê komórek, jak deacylaza histonowa, inhibitorami kinaz
zale¿nymi od cyklin – bia³kami p21 i p27 (36-38). Drugie bia³ko wirusowe E6 oddzia³uje z kolei z bia³kiem p53, prowadz¹c do jego inaktywacji, jak równie¿
z bia³kami proapoptotycznymi BAX i BCL. Podczas cyklu produktywnego wirusa ekspresja bia³ek E6 i E7 jest œciœle kontrolowana przez wirusowe bia³ko E2 (39,40).
Drugi wirusowy promotor jest aktywowany w zró¿nicowanych keratynocytach,
efektem czego jest wzrost ekspresji bia³ek wirusowych – E1, E2, E4 i E5, u³atwiaj¹cych powielenie wirusowego genomu. Cykl produktywny wirusa koñczy upakowanie wirusowego genomu do kapsydu zbudowanego z bia³ek wirusowych L1
i L2. Do syntezy tych bia³ek oraz bia³ka E4 dochodzi po zreplikowaniu wirusowego
genomu w górnych warstwach nab³onka (8).
W sk³adaniu i uwalnianiu wirusowych cz¹stek prawdopodobnie bior¹ udzia³ bia³ka E4 i E2. Obecnoœæ w rejonie regulatorowym wirusa licznych miejsc wi¹¿¹cych
czynniki komórkowe oraz pokrywanie siê ich sekwencji wskazuje, jak precyzyjnie
regulowana i kontrolowana jest ekspresja wirusowych genów w poszczególnych
warstwach nab³onka. Cykl produktywny wirusa koñczy siê wytworzeniem pe³nych
wirusowych cz¹stek, uwalnianych z komórki na drodze egzocytozy.
G³ówn¹ rolê w sk³adaniu wirionów potomnych odgrywa bia³ko L2, zdolne do
wi¹zania siê z DNA oraz wp³ywaj¹ce na stabilnoœæ i formowanie siê kapsydów. W czasie procesu sk³adania wirionów potomnych jest ono odk³adane w rejonie struktur
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j¹drowych, zwanych cia³ami POD (ang. PML Oncogenic Domain) lub ND-10 (ang. Nuclear
Domain-10), okreœlanych jako miejsce replikacji wirusowego DNA i sk³adania wirionów
potomnych (7,8,41,42). Cz¹stki wirusopodobne (ang. Virus Like Particles) mog¹ powstawaæ mimo braku bia³ka L2, jednak jego obecnoœæ znacznie zwiêksza szybkoœæ sk³adania wirionów potomnych, a tak¿e wp³ywa na ich w³aœciwoœci zakaŸne (43,44).
Jednym z najs³abiej poznanych etapów produktywnego cyklu replikacyjnego wirusów HPV jest proces ich uwalniania z keratynocytów. W przeciwieñstwie do wiêkszoœci wirusów typu DNA, pozbawionych otoczki, wirusy HPV nie dokonuj¹ tego
w wyniku lizy komórki. Proces uwalniania zachodzi tylko w górnych warstwach komórek nab³onka. Sugeruje siê, ¿e istotn¹ rolê w tym procesie odgrywa bia³ko E4,
powoduj¹c prawdopodobnie zmiany w stabilnoœci w³ókien keratynowych (7,8,45).
Cz¹stki potomne wirusa mog¹ ponownie zaka¿aæ komórki nab³onka lub s¹ neutralizowane przez uk³ad odpornoœciowy (7,8).

4. Struktura i ekspresja DNA wirusów brodawczaka
W genomie wirusa HPV16 znajduj¹ siê dwa g³ówne promotory: P97 – le¿¹cy powy¿ej E6 ORF, odpowiedzialny za transkrypcjê prawie wszystkich genów wczesnych,
oraz P670 – po³o¿ony w obrêbie E7 ORF, odpowiedzialny za ekspresjê genów póŸnych (P670 – wirusy HPV16, P742 – wirusy HPV31) (46,47). Zidentyfikowano równie¿ inne miejsce promotorów, jednak ich funkcja nie zosta³a dot¹d poznana.
Promotor P97 (a tak¿e jego odpowiedniki u innych typów wirusów HPV) jest bardzo silny i podlega œcis³ej kontroli poprzez znajduj¹ce siê powy¿ej elementy cis w rejonie LCR. S¹ tam m.in. miejsca wi¹zania ACC(N6)GGT bia³ka E2, dzia³aj¹cego jako transaktywator lub represor transkrypcji (48). Transkrybowane z promotora P97 pierwotne
transkrypty wczesne podlegaj¹ alternatywnemu splicingowi oraz poliadenylacji.
Promotor P670 (jak i jego odpowiedniki u innych typów wirusa HPV) jest aktywny
jedynie w dojrza³ych keratynocytach. Poniewa¿ promotor ten umiejscowiony jest
wewn¹trz genu E7, pierwotny transkrypt sk³ada siê z fragmentu genów wczesnych
po stronie 5’ oraz rejonu póŸnego po stronie 3’. W ten sposób z jednego pierwotnego transkryptu mog¹ powstaæ zarówno transkrypty dla genów wczesnych, jak i póŸnych, z tym ¿e te ostatnie produkowane s¹ tylko w zró¿nicowanych keratynocytach.
W najnowszych badaniach wykazano, ¿e w komórkach zaka¿onych wirusem HPV
jest podwy¿szona ekspresja niektórych czynników splicingowych, takich jak bia³ka
nale¿¹ce do rodziny SR, hnRNPA1, SF2/ASF. Podwy¿szony poziom ekspresji tych
czynników korelowa³ te¿ z pojawianiem siê mRNA dla bia³ka L1. W aktywacjê transkrypcji tych czynników mo¿e byæ zaanga¿owane bia³ko E2 wirusa (49,50). Pierwsze
doniesienia na temat bezpoœredniego udzia³u bia³ek wirusowych w splicingu pochodz¹ z 1999 r., kiedy to Lai i wsp. wykazali, ¿e bia³ko E2 wirusa HPV5 ma rejon
bogaty w serynê i argininê, przypominaj¹c sw¹ budow¹ bia³ka splicingowe z rodziny
SR. W badaniach prowadzonych nad tym bia³kiem wykazano, ¿e jest ono zlokalizoBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 126-145 2010
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wane w tym samym miejscu w komórce (kolokalizuje), a tak¿e wchodzi w interakcjê
z bia³kami z rodziny SR oraz zwi¹zanymi z snRNP (51,52).
Sugeruje siê, ¿e podwy¿szony poziom ekspresji bia³ek z rodziny SR mo¿e stanowiæ biomarker chorób zwi¹zanych z wirusem HPV (53). Bia³ko E1^E4 HPV1, a tak¿e
HPV16 i HPV18 oddzia³uj¹ z komórkow¹ kinaz¹ bia³ek SR SRPK1, zmniejszaj¹c jej
zdolnoœci do autofosforylacji. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wskutek zaburzeñ w zdolnoœciach kinazy SRPK1 do fosforylacji, funkcjonowanie jej substratów – bia³ek SR
mo¿e byæ zaburzone w komórkach, gdzie zachodzi ekspresja E1^E4 (54).
W najnowszych badaniach wykazano, ¿e bia³ka E2 i E6 mog¹ przy³¹czaæ siê bezpoœrednio do RNA; E2 za poœrednictwem domeny oddzia³uj¹cej z DNA, natomiast E6
– poprzez swój koniec karboksylowy. Ponadto pokazano, ¿e bia³ka E2 i E6 wirusa
HPV16 dzia³aj¹ supresorowo na splicing wielu rodzajów pre-mRNA poprzez swoje
koñce aminowe. Co wiêcej, bia³ka E2 i E6 wirusa HPV16, mimo ¿e nie maj¹ powtórzeñ serynowo-argininowych, mog¹ oddzia³ywaæ z bia³kami SR i blokowaæ splicing.
Jednak¿e, molekularny mechanizm hamowania splicingu przez bia³ka wirusa HPV16
nie zosta³, jak dot¹d, wyjaœniony (55).

5. Mechanizm kancerogenezy komórek nab³onka szyjki macicy przy
udziale wirusów HPV
Ludzki wirus brodawczaka stanowi g³ówny czynnik w etiologii raka szyjki macicy. Obecnoœæ materia³u genetycznego wirusów HPV jest wykrywalna w 99,7% raków.
Najczêœciej identyfikowanym typem wirusa jest HPV16 (obecny w ok. 60% przypadków), nastêpnie HPV18 (ok. 18%), HPV45 (8%) i HPV31 (5%) (56).
Rak szyjki macicy to jeden z najczêstszych nowotworów narz¹dów p³ciowych
kobiet w Polsce, o wspó³czynniku zachorowalnoœci 20 i umieralnoœci 10,9 (57). Proces kancerogenezy komórek nab³onka szyjki macicy jest wieloetapowy, trwa od 12
do 15 lat i chocia¿ rozpoczêty, nieleczony, nie zawsze koñczy siê rakiem inwazyjnym, a nawet mo¿e ulec samoistnej regresji.
W licznych danych klinicznych i epidemiologicznych wskazuje siê, ¿e czynnikami
zwiêkszaj¹cymi ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy zaka¿onej HPV s¹: predyspozycje genetyczne, immunosupresja, wczesne rozpoczêcie ¿ycia p³ciowego,
liczni partnerzy seksualni, z³e warunki materialne, palenie papierosów, przewlek³e
d³ugotrwa³e stosowanie hormonalnej antykoncepcji, czêste stany zapalne pochwy,
a przede wszystkim przetrwa³e zaka¿enia onkogennymi typami ludzkiego wirusa
brodawczaka HPV (58,59).
Czynniki wspó³dzia³aj¹ce z wirusem w procesie kancerogenezy szyjki macicy nie s¹
poznane. Nieznane s¹ tak¿e markery umo¿liwiaj¹ce wczesne wykrycie tej choroby.
Cykl produktywny HPV jest œciœle skorelowany i zale¿ny od dojrzewania nab³onka. Z tego wzglêdu zaburzenia w cyklu rozwojowym wirusa spowodowane
nieprawid³owym dojrzewaniem nab³onka, jak równie¿ zmianami w strukturze wi134

PRACE PRZEGL¥DOWE

Struktura i w³aœciwoœci wirusa brodawczaka ludzkiego

rusowego genomu mog¹ prowadziæ do zahamowania cyklu replikacyjnego wirusa
i rozwoju procesu nowotworowego. Za proces ten mog¹ byæ odpowiedzialne liczne czynniki endogenne, np. mutacje w genach odpowiedzialnych za prawid³owy
rozwój nab³onka, zaburzenia hormonalne, nieprawid³owe dzia³anie uk³adu odpornoœciowego oraz fizyczne, chemiczne i biologiczne czynniki egzogenne, np. zaka¿enia innymi patogenami bakteryjnymi czy wirusowymi. W jednym z modeli kancerogenezy przy udziale wirusów HPV zak³ada siê, ¿e do rozwoju tego procesu dochodzi w wyniku integracji wirusowego DNA do genomu gospodarza. Zintegrowany DNA wirusowy z genomem gospodarza obserwuje siê w 70% raków szyjki macicy. W pozosta³ych przypadkach komórki nowotworowe zawieraj¹ wirusowy DNA
w formie episomalnej lub obie jego formy – zarówno episomaln¹ jak i zintegrowan¹ (60).
Integracja wirusowego DNA do genomu gospodarza prowadzi do przerwania sekwencji koduj¹cej bia³ko E2, nadekspresji bia³ek onkogennych E6, E7 i E5, a w konsekwencji niekontrolowanej proliferacji zaka¿onych komórek (7,8,61,62). Bia³ko E6
wirusów o du¿ym potencjale onkogennym zawiera w cz¹steczce dwa motywy
o strukturze CXXC wi¹¿¹ce cynk, natomiast na koñcu C domenê PDZ (63,64).
Domena PDZ jest obecna w licznych bia³kach (PSD-95, Dlg i ZO-1) odpowiedzialnych za kontakt komórek, po³¹czenia miêdzykomórkowe oraz regulacjê szlaków
przekazu sygna³u w komórce (65-68). Bia³ko E6 bierze udzia³ w degradacji komórkowego bia³ka supresorowego p53. Proces ten jest poprzedzony utworzeniem kompleksu E6 ze specyficzn¹ ligaz¹ ubikwitynow¹ E6AP, do którego przy³¹czane jest
bia³ko p53 (30,31). Inicjuje to degradacjê bia³ka p53 w proteosomach. E6 mo¿e tak¿e obni¿aæ aktywnoœæ bia³ka p53 w sposób poœredni, w wyniku przy³¹czenia koaktywatorów bia³ka p53; bia³ka p300/CBP (32). Brak w komórce bia³ka p53 uniemo¿liwia
regulacjê cyklu komórkowego (w punktach G1/S i G2/M) naprawê DNA oraz apoptozê. Degradacja p53 mo¿e równie¿ prowadziæ do zahamowania ró¿nicowania komórek na szlaku p53/Notch1. Bia³ko Notch1 determinuje ró¿nicowanie keratynocytów,
a jego ekspresja jest aktywowana przez p53, tak wiêc E6 poœrednio przez degradacjê p53 hamuje ekspresjê Notch1 (69).
W najnowszych badaniach wykazano równie¿, ¿e bia³ka E6 wirusów HPV wysokiego ryzyka mog¹ zwiêkszaæ aktywnoœæ telomerazy poprzez indukowanie ekspresji
katalitycznej podjednostki telomerazy hTERT na poziomie transkrypcji. W promotorze hTERT znajduje siê miejsce przy³¹czenia c-myc. Wykazano, ¿e bia³ko E6 oddzia³uje bezpoœrednio z c-myc i kompleks c-myc/E6 aktywuje ekspresjê hTERT, co
w efekcie prowadzi do zwiêkszonej proliferacji komórek (70). Bia³ko E6 HPV oddzia³uje tak¿e z innymi bia³kami komórkowymi, w tym z bia³kiem EF wi¹¿¹cym
wapñ, z czynnikiem reguluj¹cym aktywnoœæ interferonu IRF-3 oraz bia³kiem adhezyjnym paksylin¹ (71-73). Powszechnie wiadomo, ¿e wczesne bia³ka wirusa HPV
typu wysokiego ryzyka maj¹ w³aœciwoœci onkogenne, a nawet w sposób decyduj¹cy
wp³ywaj¹ na rozwój raka (74). Poza tym, bia³ko E6 oddzia³uje równie¿ z innymi
czynnikami transkrypcyjnymi, jak p300 i ADA3 (75), a tak¿e wykazano mo¿liwoœæ
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jego interakcji z innymi bia³kami, takimi jak: E6-BP ( ang. Reticulocalbin 2), IRF-3 (ang.
Interferon Regulatory Factor), czy paksylin¹ (76).
Drugie bia³ko wirusa HPV – E7, o wysokim potencjale onkogennym, zdolne jest
do wi¹zania siê z bia³kiem RB odpowiedzialnym za supresjê transformacji nowotworowej komórki, jak równie¿ z innymi bia³kami zaanga¿owanymi w regulacjê cyklu
komórkowego. Podobnie jak inne wirusowe onkoproteiny, potrafi modyfikowaæ
funkcje kompleksów formowanych przez bia³ka komórkowe. Nieufosforylowane
bia³ko RB w komórce tworzy kompleks z czynnikami transkrypcyjnymi E2F/DP1.
Kompleksy takie wi¹¿¹ siê z promotorami genów zaanga¿owanych w progresjê fazy
S cyklu komórkowego, jak równie¿ apoptozê hamuj¹c¹ ich transkrypcjê. Przejœcie
komórki z fazy G1 cyklu do fazy S prowadzi do aktywacji specyficznych kinaz zale¿nych od cyklin i fosforylacji bia³ka RB. W wyniku tego dochodzi do uwolnienia czynnika E2F z kompleksu i transkrypcji genów aktywnych w fazie S, których regulatorem jest E2F (77). Uwolnienie czynnika E2F z kompleksu z bia³kiem RB mo¿e tak¿e
nast¹piæ po zwi¹zaniu siê bia³ka E7 HPV z RB (78,79).
Sekwencja bia³ka E7 na koñcu N jest podobna do rejonów CR1 i CR2 bia³ka E1A
adenowirusa oraz sekwencji w antygenie T wirusa SV40. Wykazano, ¿e mutacje
w tych rejonach os³abiaj¹ lub znosz¹ w³aœciwoœci onkogenne tych bia³ek. Na koñcu C bia³ka E7 wystêpuj¹ dwie kopie sekwencji CXXC przedzielone 29 aminokwasami, które bior¹ udzia³ w wi¹zaniu metali, jak równie¿ w procesie dimeryzacji
tego bia³ka (80). Koniec C bia³ka E7 bierze tak¿e udzia³ w oddzia³ywaniach z enzymami modeluj¹cymi chromatynê, tj. deacetylaz¹ histonow¹ i transferaz¹ acylow¹
histonów. Bia³ko E7 oddzia³uje równie¿ z innymi bia³kami pokrewnymi RB, tj.
p107 i p130. W oddzia³ywania te zaanga¿owane s¹ zachowawcze sekwencje
LXCXE zlokalizowane w rejonie CR2. Ponadto, bia³ko E7 wp³ywa na wzrost poziomu cykliny A oraz uszkadza funkcjonowanie inhibitorów kinaz bia³kowych bia³ek,
tj. p21, CIP1 p27 KIP1, odgrywaj¹cych podstawow¹ rolê w zahamowaniu cyklu komórkowego podczas ró¿nicowania siê keratynocytów (81-83). Bia³ka E7 wirusów
o wysokim potencjale onkogennym wi¹¿¹ siê tak¿e z deacylaz¹ histonów –
HDSX. W ten sposób E7 mo¿e wyciszaæ ekspresjê genów odpowiedzialnych za aktywacjê interferonu. Bia³ko E7 oddzia³uje tak¿e z koaktywatorami transkrypcji:
p300, CBP i pCAF (84).
Reasumuj¹c, w³aœciwoœci onkogenne bia³ek E6 i E7 wirusów HPV s¹ zwi¹zane
z inaktywacj¹ g³ównych regulatorów cyklu komórkowego i supresorów transformacji nowotworowej: p53 i Rb, natomiast z aktywacj¹ telomerazy. Inaktywacja funkcji
bia³ek p53 i pRB bior¹cych udzia³ w regulacji cyklu komórkowego przez bia³ka wirusowe E6 i E7 jest jednym z najwa¿niejszych czynników odpowiedzialnych za transformacjê nowotworow¹ komórek nab³onkowych. Efektem tego jest destabilizacja
genomu komórkowego, promuj¹ca proces kancerogenezy. Takich zdolnoœci transformuj¹cych nie maj¹ bia³ka E6 i E7 wirusów o niskim potencjale onkogennym.
Zwi¹zane jest to ze zmianami w strukturze rejonów odpowiedzialnych za ich specyficzne oddzia³ywania z bia³kami komórkowymi. Interakcje tych bia³ek z bia³kami ko136
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mórkowymi s¹ znacznie s³absze i nie prowadz¹ do degradacji bia³ek supresorowych, jak równie¿ aktywacji telomerazy.
Infekcyjnoœæ wirusa HPV i jego w³aœciwoœci onkogenne zale¿¹ tak¿e od struktury
rejonu regulatorowego. Pojedyncze zmiany nukleotydów w sekwencji LCR mog¹
mieæ wp³yw na wi¹zanie siê z tym rejonem czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za regulacjê ekspresji wirusowych bia³ek onkogennych. Z tego wzglêdu
ró¿ne warianty wirusa mog¹ mieæ odmienne w³aœciwoœci onkogenne. W³aœciwoœci
onkogenne ma tak¿e bia³ko wirusowe E5, chocia¿ znacznie s³absze ani¿eli E6 i E7
(85-87).
E5 jako bia³ko transb³onowe oddzia³uje z integralnymi bia³kami b³onowymi pe³ni¹cymi funkcje pompy protonowej, m.in. H-ATPaz¹, opóŸniaj¹c proces zakwaszenia
endosomów, a ponadto z receptorem p³ytkowego czynnika wzrostu – PDGF (ang.
Plate-Derived Growth Factor), prawdopodobnie z receptorem naskórkowego czynnika
wzrostu – EGF (ang. Epidermal Growth Factor Receptor) oraz czynnikiem CSF (ang.
Colony Stimulating Factor). Nadekspresja bia³ka E5 w komórce prowadzi do zaburzenia degradacji receptorów dla epidermalnego czynnika wzrostu. W komórkach z nadekspresj¹ onkoproteiny E5 obserwowano liczne zmiany morfologiczne zwi¹zane
z reorganizacj¹ cytoszkieletu aktynowego oraz zaburzenia w endocytozie, m.in.
w transporcie z wczesnych do póŸnych endosomów (88,90). Ponadto, w wyniku ekspresji E5 dochodzi do zaburzeñ w syntezie i funkcjonowaniu bia³ek MHC klasy I i II.
Dok³adna funkcja bia³ka E5 w transformacji nowotworowej nie zosta³a jednak jeszcze w pe³ni wyjaœniona (91). Najprawdopodobniej bia³ko E5 bierze udzia³ w transformacji komórki na wczesnych etapach kancerogenezy, stymuluj¹c wzrost komórki
oraz chroni¹c komórkê przed apoptoz¹ (89,90,92,93). Kolokalizowano je w komórce z bia³kiem hamuj¹cym apoptozê Bcl-2. E5 zapobiega apoptozie komórki indukowanej za poœrednictwem bia³ek FasL lub TRAIL. TRAIL jest aktywowane w komórce
po zwi¹zaniu liganda jakim jest czynnik martwicy nowotworu natomiast Fas –
przez specyficzny ligand FasL. Trimeryzacja zaktywowanych Fas lub TRAIL prowadzi
do wi¹zania siê specyficznych bia³ek adapterowych FADD (Fas, ang. Associated Heath
Domain) zawieraj¹cych tzw. domenê œmierci i aktywacji w komórce proapoptotycznych kaspaz. Ten szlak indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych zosta³
przerwany, co pozwala na ich niekontrolowan¹ proliferacjê.
Wykazano, ¿e E5 jest tak¿e zdolne do aktywacji kinazy p38 i ERK1/2 w ludzkich
keratynocytach poprzez mechanizm niezale¿ny od aktywacji czynnika wzrostu. Mo¿e te¿ stymulowaæ takie komórkowe onkogeny, jak c-Jun, Jun B i c-Fos. Onkogen
c-Jun jest aktywowany poprzez E5 przy udziale kinazy PKC, która aktywuje szlak
przykazu sygna³u do j¹dra komórkowego zale¿ny od bia³ka Ras. Efektem tego mo¿e
byæ synteza bia³ek AP-1 i NF-1. W rejonie regulatorowym wirusa HPV16 zidentyfikowano miejsca wi¹¿¹ce oba bia³ka. Zwi¹zanie ich z rejonem regulatorowym wirusa
mo¿e spowodowaæ wzrost ekspresji bia³ek onkogennych wirusa E6 i E7.
Reasumuj¹c, E5 mo¿e uczestniczyæ w transformacji nowotworowej komórki poprzez regulacjê ekspresji innych wirusowych onkoprotein. Ponadto hamuje aktywnoœæ
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bia³ka p21 poprzez aktywacjê cykliny Cdk4, odpowiedzialnej za fosforylacjê bia³ka RB
i inaktywacjê jego funkcji w kontroli cyklu komórkowego. Oddzia³ywania bia³ek onkogennych wirusa z czynnikami komórkowymi pe³ni¹cymi g³ówn¹ rolê w regulacji cyklu
komórkowego i apoptozie prowadz¹ do unieœmiertelnienia keratynocytów. Procesowi
temu towarzysz¹ delecje lub zmiany sekwencji w ró¿nych rejonach chromosomów komórkowych. Zidentyfikowano je w ramieniu p chromosomu 3p, 6q, 10p, 11p, 11q, 13q
18q, 5q, 7q, 8q i 20q. Zmiany w sekwencji w rejonach chromosomów 3p, 6q, 10p, 11q,
13q i 18q ogrywaj¹ wa¿n¹ rolê w rozwoju kancerogenezy szyjki macicy (7,8). Zwi¹zane
jest to prawdopodobnie z inaktywacj¹ zlokalizowanych tam genów supresji transformacji nowotworowej. Na przyk³ad, delecjê w sekwencji w obrêbie chromosomu 3 zidentyfikowano w 30-35% zmian typu CIN (ang. Cervical Intraeepithelial Neoplasia) i do
76% w rakach szyjki macicy, natomiast zmiany w obrêbie chromosomu 6 stwierdzono
w 75-85% raka szyjki macicy i 57-75% zmian typu CIN.
W licznych badaniach wykazano tak¿e zmiany w metylacji genów supresorowych
w komórkach szyjki macicy HPV pozytywnych. Zidentyfikowano je w genach: CDH1,
DAPK, FHIT, HIC-1, p16, RAR beta, RASF1A, TIMP2 i TSLC1 (7,8).
W ostatnich latach zwraca siê tak¿e uwagê na rolê mitochondriów w rozwoju
raka szyjki macicy (94) oraz wystêpowanie mutacji w mtDNA i ich potencjalny wp³yw
na strukturê bia³ek w wybranych typach nowotworów (95). Organelle te pe³ni¹
g³ówn¹ rolê w wewn¹trzkomórkowym szlaku apoptozy, skupiaj¹ oraz integruj¹ proi antyapoptotyczne sygna³y z innych struktur komórkowych, jak i œrodowiska zewnêtrznego komórki (96). W zaka¿onych wirusem HPV komórkach szyjki macicy
stwierdzono zmiany w profilu ekspresji kaspaz inicjatorowych i wykonawczych (97).
Ponadto wykazano, ¿e wczesne bia³ka wirusa HPV16 E1E4 mog¹ wi¹zaæ siê z mitochondriami (przez koniec N bogaty w aminokwas leucynê), co prowadzi do skupiania siê mitochondriów wokó³ j¹dra komórkowego, zaburzenia potencja³u b³ony mitochondrialnej i zmiany w mitochondrialnym szlaku apoptozy. Zidentyfikowano tak¿e zmiany w sekwencji nukleotydowej w obszarze pêtli D mitochondrialnego DNA
(mtDNA) w komórkach szyjki macicy zaka¿onych wirusem HPV typu onkogennego
(najczêœciej HPV16 lub HPV18) (98). Poniewa¿ region ten jest zaanga¿owany w kontrolê replikacji mtDNA zaobserwowano tak¿e zmiany w iloœci kopii mtDNA (99). Sugeruje siê, ¿e zmiany/mutacje w genomie mitochondrialnym mog¹ mieæ zwi¹zek
z infekcj¹ wirusem HPV (100). Pojawiaj¹ siê dane, ¿e mitochondria z czasem mog¹
byæ wykorzystywane jako cel w terapii przeciwnowotworowej (101).
Poznano wiele bia³ek wirusowych uczestnicz¹cych w regulacji odpowiedzi komórki gospodarza na zaka¿enie. Nieznany jest, jak dot¹d, mechanizm dok³adnego
dzia³ania bia³ka E1E4 w tym procesie. Prawdopodobnie zaburzenia sieci cytokeratynowej i w³¹czenie szlaku mitochondrialnego apoptozy mo¿e mieæ znaczenie w uwalnianiu nowo zsyntetyzowanych potomnych cz¹stek wirusa HPV i ponownym zaka¿aniu nab³onka (infekcja przetrwa³a) (102). Stwierdzono równie¿, ¿e bia³ka E1E4
HPV16 maj¹ niezale¿n¹, od oddzia³ywania z bia³kami cytoszkieletu, zdolnoœæ do zatrzymania cyklu komórkowego w fazie G2. Niedawno stwierdzono, ¿e bia³ka te
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mog¹ odgrywaæ równie¿ rolê w zwiêkszaniu czu³oœci komórki na czynniki stymuluj¹ce apoptozê poprzez mechanizm zale¿ny lub niezale¿ny od bia³ka p53 (103).

6. Wirusy HPV a nowotwory
Wirusy brodawczaka s¹ uwa¿ane za g³ówny czynnik w rozwoju raka szyjki macicy. Najczêœciej jest za to odpowiedzialny wirus typu 16, rzadziej 18. W badaniach
przesiewowych wskazuje siê jednak, ¿e tylko z niewielu zmian spowodowanych infekcj¹ HPV rozwija siê nowotwór. Do zaka¿enia dochodzi najczêœciej w rejonie tarczy szyjki. Ponadto, oprócz najczêœciej wystêpuj¹cych typów 16 i 18, w szyjce macicy zidentyfikowano typy wirusa: 6, 11, 35, 39, 42, 43, 44, 51, 55, 58, 72. Poza szyjk¹,
w innych miejscach narz¹dów p³ciowych, stwierdzono obecnoœæ wirusów typu: 6,
11, 26, 27, 30, 35, 39, 40, 45, 59, 61, 62 i 64 (57).
Wirusy typu 16 i 18 uwa¿ane s¹ za najbardziej kancerogenne. Obecnoœæ zaka¿eñ
HPV, nawet bezobjawowych, ³atwo mo¿na zidentyfikowaæ w wymazach z szyjki,
z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. Zaka¿enia HPV powoduj¹ najczêœciej zmiany miejscowe, które nale¿y usun¹æ, poniewa¿ w przeciwnym razie mog¹
one prowadziæ w szyjce do rozwoju zmian neoplastycznych typu CIN I (ang. Cervical
Intraepithelial Neoplasia Grade I) oraz dalszej progresji do CIN II, CIN III i raka szyjki
macicy. Cykl produktywny wirusowych cz¹stek mo¿e zachodziæ tylko w CIN I, rzadko w CIN II, natomiast w CIN III obserwuje siê przede wszystkim ekspresjê wirusowych bia³ek onkogennych E6 i E7. Progresja CIN III do nowotworu zachodzi w tych
komórkach, w których dosz³o do integracji wirusowego DNA do genomu komórkowego i wzrostu ekspresji wirusowych bia³ek onkogennych, natomiast nie ma ekspresji bia³ek E2 i E4. Z tych wzglêdów zmiany typu CIN I mog¹ ulec regresji. Sytuacjê tak¹ obserwuje siê w oko³o 60% przypadków. Wa¿ny wp³yw na dalszy rozwój
CIN i progresjê do raka szyjki macicy ma uk³ad odpornoœciowy.
Wirusy HPV mog¹ byæ tak¿e czynnikiem w etiologii innych zmian neoplastycznych. Ich obecnoœæ (typy: 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 38, 47 i 49)
stwierdzono w rakach skóry u osób z Epidermodysplasia verruciformis (EV), jak równie¿ rakach p³askonab³onkowych skóry (57).
Obecnoœæ wirusów HPV typu 16, 18 i 31 wykazano w 50% raka pochwy i 50% raka
sromu (typ 16 i 18). Patogeny te obecne s¹ w 70% raka narz¹dów analnych i 50% raka
pr¹cia, a tak¿e stanowi¹ jeden z czynników w etiologii raka krtani. Sugeruje siê równie¿ ich udzia³ w rozwoju raka jêzyka oraz progresji czerniaka. Na podstawie tych
danych potwierdza siê zwi¹zek ludzkich wirusów brodawczaka z rozwojem licznych
nowotworów. Z uzyskanych wyników badañ epidemiologicznych i klinicznych wynika, ¿e w zwi¹zku z infekcj¹ HPV dochodzi do rozwoju ró¿nych typów nowotworów
u 6-33% nim zaka¿onych. Czas od zaka¿enia do rozwoju zmian neoplastycznych szacuje siê od 1,7 do 2,7 lat, natomiast raka inwazyjnego – po 6 latach. Zale¿y to od
szeregu czynników wp³ywaj¹cych na rozwój i przebieg zaka¿enia.
BIOTECHNOLOGIA 3 (90) 126-145 2010
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7. Biotechnologia w profilaktyce zaka¿eñ HPV
Bior¹c pod uwagê czêstotliwoœæ zaka¿eñ HPV i jej zwi¹zek z rakiem szyjki macicy
oraz wieloma innymi zmianami nowotworowymi, opracowanie szczepionki przeciw
wirusom HPV sta³o siê jednym z g³ównych przedsiêwziêæ w s³u¿bie zdrowia na ca³ym
œwiecie w ostatniej dekadzie. By³o to mo¿liwe dziêki poznaniu w³aœciwoœci antygenowych wirusowych bia³ek oraz mo¿liwoœci ich syntezy metodami biotechnologicznymi.
Obecnie opracowano i wprowadzono na rynek dwie szczepionki profilaktyczne, które
przebadano klinicznie. Szczepionka czterowalentna zawiera cztery rodzaje cz¹stek
wirusopodobnych – VLP (ang. Virus-Like Particle), które s¹ zbudowane z g³ównego
bia³ka kapsydu L1 i czterech typów wirusa brodawczka (HPV-6, -11, -16, -18) (104).
Szczepionka dwuwalentna zawiera dwa rodzaje cz¹stek wirusopodobnych (HPV16
i -18), a bia³ko kapsydu jest g³ównym immunogenem wirusów brodawczaka (105).
Podana w odpowiedniej dawce i konformacji indukuje odpornoœæ immunologiczn¹,
która mo¿e siê utrzymywaæ przez wiele lat. Antygen ten podawano w dawkach podzielonych (np. 0, 2 i 6 miesiêcy), wed³ug wytycznych skoordynowanych programów szczepieñ w Europie i na œwiecie (106). Szczepieniom najlepiej poddaæ dziewczêta i m³ode
kobiety. Wed³ug niektórych ekspertów nale¿a³oby szczepiæ nawet ju¿ dziewiêciolatki.
Wiadomo, ¿e w tej grupie populacyjnej czêstoœæ wystêpowania wirusów brodawczaka
jest niska. Tylko nieliczne kraje do programów obowi¹zkowych szczepieñ w³¹czy³y
m³odzie¿ p³ci mêskiej, np. Austria (107,108). Zaka¿enia u ludzi mo¿e wywo³aæ wiele
typów HPV, a ponad 30 infekuje nab³onek szyjki macicy. W badaniach odpornoœci
krzy¿owej skierowanej przeciw genotypom HPV wykazano, ¿e jest ona zadowalaj¹ca,
ale pod warunkiem, ¿e wirusy te s¹ filogenetycznie spokrewnione (109,110).
Cz¹stki wirusopodobne wykorzystywane do produkcji szczepionek otrzymuje siê
w komórkach dro¿d¿y (Saccharomyces cerevisiae) lub komórkach owadów (Spodoptera
frugiperda Sf-9, Trichoplusia ni Hi-5). G³ówne bia³ko kapsydu L1 wirusów brodawczaka
ma zdolnoœæ do spontanicznego sk³adania siê w cz¹stki wirusopodobne w komórkach
eukariotycznych. Do oczyszczania cz¹stek VLP wykorzystuje siê te same metody, jakie
s³u¿¹ do oczyszczania infekcyjnych wirionów HPV z komórek zaka¿onych wirusem
(m.in. wirowanie w gradiencie sacharozy) (110). Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ otrzymania cz¹stek wirusopodobnych w komórkach prokariotycznych (Escherichia coli), w których g³ówne bia³ko kapsydu wystêpuje przede wszystkim w postaci kapsomerów.
Bia³ko to po oczyszczeniu z ekstraktu bia³kowego, np. metod¹ chromatografii, sk³ada
siê w cz¹stki wirusopodobne w warunkach in vitro w wysokiej sile jonowej (obecnoœæ
NaCl). W badaniach serologicznych wykazano, ¿e cz¹stki wirusopodobne wyprodukowane w taki sposób maj¹ pe³ne spektrum w³aœciwoœci immunogennych (112).
Szczepionki profilaktyczne nie maj¹ wp³ywu na regresjê zmian nowotworowych,
dlatego od wielu lat szuka siê równie¿ rozwi¹zañ terapeutycznych, które s¹ znacznie
wiêkszym wyzwaniem. Prace nad szczepionkami leczniczymi i profilaktycznymi rozpoczêto mniej wiêcej w tym samym czasie, jednak ¿adna z grupy tych pierwszych nie zosta³a zatwierdzona do obrotu na rynku leków. G³ówna ró¿nica polega na tym, ¿e
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szczepionki profilaktyczne indukuj¹ odpowiedŸ humoraln¹ u osób zdrowych (z za³o¿enia nie zaka¿onych wirusem HPV), natomiast usuniêcie komórek, których transformacja zosta³a spowodowana wirusem HPV, u osób z aktywn¹ infekcj¹, wymaga silnego
pobudzenia limfocytów T. Dlatego, leczenie zmian ju¿ istniej¹cych (CIN2-3, rak szyjki
macicy) koncentruje siê na bia³kach E6 i E7 wirusów brodawczaka. Przede wszystkim
one s¹ odpowiedzialne za kancerogenezê. Wiele koncernów farmaceutycznych podjê³o próby przygotowania bia³ek E6 i E7 w takiej postaci, aby indukowa³y odpowiedŸ
komórkow¹, zdoln¹ do zwalczenia zmian przednowotworowych. Aby osi¹gn¹æ ten cel
opracowano wiele strategii: zastosowano wirus krowianki Ankara (MVA), bia³ka fuzyjne, peptydy, bakteryjne wektory DNA (plazmidy) i wektory DNA eukariotyczne. Ciekaw¹ strategi¹ jest, jak siê wydaje, wykorzystanie bia³ka szoku termicznego (Hsp)
po³¹czonego z bia³kiem E7. W takim uk³adzie aktywowane bêd¹ najpierw komórki
dendrytyczne, które nastêpnie zaprezentuj¹ antygen wirusowy E7 limfocytom T. Obiecuj¹cym pomys³em, podobnie jak w szczepionkach profilaktycznych, jest wykorzystanie cz¹stek wirusopodobnych, do których powierzchni przy³¹czone jest bia³ko E7.
Wed³ug najnowszych badañ, w odpowiedzi immunologicznej w zaka¿eniach HPV istotn¹ rolê pe³ni¹ komórki Langerhansa, które wirus brodawczaka wykorzystuje, aby
wymkn¹æ siê spod kontroli uk³adu odpornoœciowego cz³owieka. Na podstawie wstêpnych wyników badañ wskazuje siê, ¿e g³ównym prze³¹cznikiem tej œcie¿ki jest kinaza
PI3. Zablokowanie jej aktywnoœci in vitro aktywuje komórki Langerhansa i prowadzi do
inicjacji odpowiedzi na zaka¿enie HPV (113,114).
W dobie stosowania szczepieñ profilaktycznych przeciw wirusom brodawczaka
nadal wa¿ne s¹ badania przesiewowe na obecnoœæ HPV, szczególnie wœród dzieci
i m³odzie¿y. Ró¿norodnoœæ genotypów HPV oraz ró¿na czêstotliwoœæ ich wystêpowania wœród zdrowych osób ró¿nych populacji zosta³a ju¿ opisana. Wiadomo, ¿e
u przedstawicieli jednych badanych populacji czêœciej pojawiaj¹ siê w jamie ustnej
oraz w gardle zaka¿enia wirusami brodawczaka wysokiego ryzyka (115), a u innych
wystêpuj¹ czêœciej HPV niskiego ryzyka (116). Zaka¿enia wirusami brodawczaka wysokiego ryzyka mog¹ równie¿ prowadziæ do powstania zmian nowotworowych g³owy i szyi, które s¹ powa¿nym zagro¿eniem dla zdrowia na ca³ym œwiecie (117). Szacuje siê, ¿e w samych tylko Stanach Zjednoczonych ³¹czna liczba rocznych zaka¿eñ
HPV przekracza 6 mln (118). Z badañ przeprowadzonych na materiale pochodz¹cym
z dróg rodnych wynika, ¿e wœród Europejek czêstotliwoœæ zaka¿eñ wirusami brodawczaka wysokiego ryzyka jest najwy¿sza wœród m³odych kobiet i stosunkowo niska u kobiet w wieku œrednim (119). Wykazano równie¿, ¿e Polska znajduje siê
w czo³ówce krajów Unii Europejskiej, pod wzglêdem liczby zachorowañ na raka szyjki macicy, bêd¹cych skutkiem przetrwa³ej infekcji HPV. W populacji polskiej zanotowano oko³o trzykrotnie wiêcej przypadków raka szyjki macicy (17/100 000 – œrednia dla Krakowa i Warszawy) ani¿eli w krajach Europy Zachodniej. Wyniki te plasuj¹
Polskê na równej pozycji z niektórymi krajami Ameryki Po³udniowej i Indii (120).
Wydaje siê, ¿e zanim szczepionka profilaktyczna zostanie podana danej osobie,
wczeœniej nale¿y ustaliæ, czy nie jest ona nosicielem HPV. W takim przypadku naleBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 126-145 2010
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¿a³oby przeprowadziæ dok³adniejsze badania, polegaj¹ce m.in. na ustaleniu genotypu HPV oraz serostatusu osoby zaka¿onej. Idealnym rozwi¹zaniem, mo¿liwym
w niedalekiej przysz³oœci, bêdzie szczepienie profilaktyczne dzieci niezaka¿onych
HPV oraz profilaktyczno-terapeutyczne osób ju¿ zaka¿onych danym typem HPV.
Taka strategia umo¿liwi wyeliminowanie zaka¿eñ wirusami brodawczaka w populacjach objêtych programami szczepieñ.

8. Podsumowanie
Od czasu odkrycia wirusa HPV opisano wystêpowanie oko³o 200. ró¿nych typów
wirusa z czego dla blisko 100. poznano pe³n¹ sekwencjê genomowego DNA. Wirusy
te atakuj¹ nab³onek narz¹dów p³ciowych oraz skórê nie tylko ludzi, ale tak¿e zwierz¹t. HPV powoduje zaka¿enia lokalne, a nie ogólnoustrojowe. Wiêkszoœæ z nich ma
charakter bezobjawowy i ustêpuje samoistnie. Zaka¿enia przetrwa³e s¹ przyczyn¹
zmian rozrostowych na skórze (brodawek) oraz mog¹ prowadziæ do rozwoju raka
szyjki macicy. Dziêki poznaniu sekwencji i organizacji genomu ro¿nych typów HPV
mo¿liwe sta³o siê wykrywanie zaka¿eñ HPV w wymazach cytologicznych, jak równie¿ ich genotypowanie. Opracowano tak¿e swoiste testy do identyfikacji wirusów,
oparte na metodzie hybrydyzacji kwasów nukleinowych oraz powielaniu fragmentów DNA wirusa za pomoc¹ reakcji ³añcuchowej polimerazy (PCR).
Poznanie w³aœciwoœci wirusowych bia³ek oraz rozwój metod biotechnologicznych przyczyni³y siê tak¿e do opracowania i wprowadzenia do praktyki klinicznej poliwalentnych szczepionek przeciwko najbardziej onkogennym typom HPV. Zawieraj¹
one bia³ka p³aszcza najczêœciej identyfikowanych typów wirusa HPV w jamie ustnej
(typu -6 i -11) oraz nab³onku szyjki macicy (typy -16 i -18). Otrzymuje siê je metodami
biotechnologicznymi. Nale¿y podkreœliæ, ¿e szczepionki profilaktyczne niezawieraj¹ce pe³nych cz¹stek wirusa i wirusowego DNA, nie mog¹ wywo³ywaæ zaka¿enia.
Praca realizowana w ramach grantu MNiSzW 2198.
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