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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την ανακάλυψη του ιού HIV, η δημιουργία ενός πραγματικά προστα-
τευτικού εμβολίου δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατή. Η πρώτη γενιά εμβολίων για τον ιό HIV
που ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την ανακάλυψή του το 1984, βασίστηκε στη χρήση απλών
καθαρισμένων πρωτεϊνών του ιού. Είκοσι χρόνια μετά, αυτή η γενιά εμβολίων ολοκληρώθηκε
ανεπιτυχώς το 2003, με την δοκιμή αποτελεσματικότητας τρίτης φάσης να αποτυγχάνει χαρα-
κτηριστικά. Η δεύτερη γενιά εμβολίων, τα οποία στόχευαν στην διέγερση anti-HIV CD8+ κυτ-
τάρων, ξεκίνησε το 1990. Τα αποτελέσματα αυτής, έδειξαν ότι η επαγωγή αποτελεσματικής
κυτταροτοξικής απάντησης δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση. Η τρίτη και πλέον σύγχρονη γενιά
εμβολίων, ακολουθεί ένα συνδυασμό των δύο παραπάνω μεθόδων. Αποτελέσματα αυτής της
γενιάς εμβολίων αναμένονται τα επόμενα χρόνια.
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Εισαγωγή

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την ανακάλυψη του ιού HIV, η
δημιουργία ενός πραγματικά προστατευτικού εμβο-
λίου δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατή. Οι ερευνητές,
αν και ξεκίνησαν με ιδιαίτερη αισιοδοξία προβλέπον-
τας την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων στα
πρώτα 10-15 χρόνια, την τελευταία δεκαετία έχουν
«προσγειωθεί» πλέον σε πιο ρεαλιστικά χρονοδια-
γράμματα. 

Απαιτήθηκαν 105 χρόνια για την ανάπτυξη εμβο-
λίου για τον τύφο, 89 χρόνια για τον κοκκύτη, 47 για
την πολιομυελίτιδα, 42 για την ιλαρά και μόνο 16 για
την ηπατίτιδα Β. Η πρώτη γενιά εμβολίων για τον ιό
HIV που ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την ανακά-
λυψή του το 1984, βασίστηκε στη χρήση απλών κα-
θαρισμένων πρωτεϊνών του ιού. Είκοσι χρόνια μετά,
αυτή η γενιά εμβολίων ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς, με
την πρώτη δοκιμή αποτελεσματικότητας τρίτης
φάσης το 2003 να αποτυγχάνει χαρακτηριστικά. Η
δεύτερη γενιά εμβολίων, τα οποία στόχευαν στην διέ-
γερση κυτταροτοξικής απάντησης, μέσω anti-HIV
CD8+ κυττάρων, ξεκίνησε το 1990. Μόλις δύο χρόνια
αργότερα, η κλινική δοκιμή STEP έδειξε ότι η επαγωγή
αποτελεσματικής κυτταροτοξικής απάντησης δεν θα
ήταν εύκολη υπόθεση. Η τρίτη και πλέον σύγχρονη
γενιά εμβολίων, ακολουθεί ένα συνδυαστικό μονο-
πάτι. Χρησιμοποιεί τόσο συστατικά που διεγείρουν τις
CD8+ απαντήσεις, όσο και επίτοπους που επάγουν
την δημιουργία αντισωμάτων εξουδετέρωσης ευρέως
φάσματος. Αποτελέσματα αυτής της γενιάς εμβολίων
αναμένονται τα επόμενα χρόνια.1,2

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να ξεπερα-
στούν ώστε να σχεδιαστούν επιτυχημένα
εμβόλια

Το Νοέμβριο του 2005, ένας από τους σημαντικότε-
ρους επιστήμονες στην έρευνα για τον ιό HIV, ο Robert
Gallo, έκανε μια σύνοψη των εμποδίων που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε1, η οποία εξακολουθεί ακόμα και
σήμερα να είναι επίκαιρη. Συγκεκριμένα:

1) Το εμβόλιο δεν μπορεί να είναι ενεργός εξασθε-
νημένος μολυσματικός παράγοντας, όπως έγινε
σε μια σειρά από άλλες περιπτώσεις, λόγω της
επικινδυνότητας επανενεργοποίησης του ιού
HIV. Δεν μπορεί επίσης να περιέχει ούτε και απε-
νεργοποιημένα ιοσωμάτια, γιατί ποτέ δεν θα
ήταν σίγουρο ότι είναι όλα απενεργοποιημένα.

2) Δεν υπάρχει αξιόπιστο ζωικό μοντέλο για την με-
λέτη της μόλυνσης από τον ιό HIV. Το πλησιέ-
στερο μοντέλο είναι αυτό στους πιθήκους, είτε
με τη χρήση του ιού SIV είτε με υβρίδια HIV-SIV

τα οποία όμως έχουν ριζικά διαφορετικά ανοσο-
λογικά αποτελέσματα στον οργανισμό. 

3) Δε γνωρίζουμε το είδος της ανοσολογικής απάν-
τησης που θα προστατεύσει τον ανθρώπινο ορ-
γανισμό, διότι δεν υπάρχει στη φύση γνωστή
ανοσολογική απάντηση που να έχει εξαλείψει
τον ιό ώστε να την αντιγράψουμε. Κατά την αξιο-
λόγηση των σχεδιαζόμενων εμβολίων χρησιμο-
ποιούνται κριτήρια ανοσογονικότητας, τα οποία
όμως δεν είναι σίγουρο ότι μπορούν να προστα-
τεύσουν από τον HIV.

4) Δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ άλλοτε η ανάπτυξη εμ-
βολίου για ένα ρετροϊό, όπως ο ιός HIV. Ο ιός έχει
την ικανότητα να ενσωματώνει το γενετικό του
υλικό στον ξενιστή και να παραμένει εντελώς αό-
ρατος σε μη ενεργά κύτταρα. Αυτό σημαίνει ότι
ένα εμβόλιο θα έχει ένα πολύ μικρό παράθυρο
ευκαιρίας στο οποίο ο ιός είναι ορατός από το
ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να αναπτύξει
απάντηση ικανή να τον εξουδετερώσει.

5) Ο HIV παράγει πρωτεΐνες, όπως οι tat και vif, οι
οποίες ενεργά παρεμποδίζουν την ενεργοποί-
ηση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Τέλος ο Robert Gallo πρότεινε ότι οι προσπάθειες
ανάπτυξης εμβολίων θα έπρεπε να εστιαστούν στην
επιτυχή αποστειρωτική ανοσολογική απάντηση, δη-
λαδή στην δημιουργία εξουδετερωτικών αντισωμά-
των ενάντια σε επιτόπους που υπάρχουν σε ένα ευρύ
φάσμα υποειδών του ιού HIV και εκφράζονται για με-
γάλα χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της μό-
λυνσης. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι κυτταροτοξικές απαν-
τήσεις μπορούν να περιορίσουν τον HIV in vitro και σε
ορισμένες περιπτώσεις in vivo.2 Ωστόσο στην πραγ-
ματικότητα πολύ λίγες φορές κυτταροτοξικές απαν-
τήσεις in vivo είναι επιτυχημένες για τους παρακάτω
λόγους: 

• α) ο ρυθμός του πολλαπλασιασμού του ιού HIV
είναι τόσο μεγάλος ώστε ο πληθυσμός των κυττα-
ροτοξικών κυττάρων έχουν περίπου 24 ώρες μετά
την πρώτη μόλυνση CD4+ κύτταρου από τον HIV,
μέσα στις οποίες πρέπει να καταστρέψουν αρκετά
μολυσμένα κύτταρα, ώστε να περιορίσουν την
ιική μόλυνση σε επίπεδα μη ανιχνεύσιμα.

• β) ένα μεγάλο κομμάτι του γονιδιώματος του HIV
είναι αφιερωμένο στην παραγωγή πρωτεϊνών που
επηρεάζουν τη φυσική ανοσολογική απάντηση.
Ειδικότερα η πρωτεΐνη tat προκαλεί μία τεράστια
αύξηση στον πολλαπλασιασμό των CD4+ κυττά-
ρων μολυσμένων με τον ιό HIV και αναγκάζει τα
CD4+ λεμφοκύτταρα να ωριμάσουν. Η πρωτεΐνη
nef προκαλεί στα μολυσμένα κύτταρα απορρύθ-
μιση των τάξης I και ΙΙ μορίων ιστοσυμβατότητας,
ο ρόλος των οποίων είναι να παρουσιάζουν επι-
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τόπους και να προειδοποιούν το ανοσοποιητικό
σύστημα ότι έχουν μολυνθεί από ξένα παθογόνα.
Έτσι, παρά την πρώτη αύξηση του ιικού πολλα-
πλασιασμού, το ανοσοποιητικό σύστημα αποτυγ-
χάνει να «δει» τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για
την παραγωγή του ιού.

• γ) Ο ιός HIV έχει αναπτύξει ένα μηχανισμό για να
«ξεγελά» το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να ανα-
πτύσσεται η πιο δυνατή και πιο γρήγορη απάντηση
ενάντια σε τμήματα του HIV που είναι τα πιο ποι-
κιλόμορφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία κατά-
σταση στην οποία οι CD8+ ανοσολογικές απαν-
τήσεις να παραμένουν στενά εστιασμένες απέναντι
στα αρχικά υποείδη του ιού HIV και να αγνοούν
υποείδη που εμφανίζονται αργότερα, μία κατά-
σταση που ονομάζεται «original antigenic sin».

Τα είδη των εμβολίων ενάντια στον HIV

Περισσότερα από 50 διαφορετικά εμβόλια για τον ιό
HIV έχουν δημιουργηθεί και δοκιμαστεί σε χιλιάδες
εθελοντές. Οι περισσότερες από αυτές τις προσπά-
θειες ήταν μελέτες που έγιναν σε επίπεδο ασφάλειας
και αποτελεσματικότητας σε μια πλειάδα βιολογικών
μοντέλων. Σε κλινικές μελέτες, τα εμβόλια δίδονταν σε
ομάδες ανθρώπων με υψηλή πιθανότητα μόλυνσης
και συγκρίνονταν με μια ομάδα ελέγχου όσον αφορά
στην επαγωγή αντισωμάτων, τη διέγερση CD8+ κυτ-
τάρων και τη συχνότητα ορομετατροπής. Οι ερευνη-
τές χρησιμοποίησαν μια πλειάδα μεθόδων για τον
σχεδιασμό των HIV εμβολίων.

Ι) Ζωντανά αλλά εξασθενημένα ιοσωμάτια
Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους δημι-
ουργίας εμβολίων είναι η χρήση των παθογονικών πα-
ραγόντων σε εξασθενημένη μορφή. Στην περίπτωση
των ιών, παρασκευάσματα εξασθενημένων ιών θα είναι
θεωρητικά ακίνδυνα για τον άνθρωπο, αλλά θα μπο-
ρούν να επάγουν μια ισχυρή προστατευτική ανοσολο-
γική απάντηση. Η δημιουργία τέτοιων ιών μπορεί να
επιτευχθεί αφαιρώντας γονίδια από το γονιδίωμα, τα
οποία όμως δεν παρεμποδίζουν εντελώς την αναπα-
ραγωγή του ιού (παράδειγμα το εμβόλιο για τον ιό της
ιλαράς). Η χρήση αυτής της προσέγγισης στον HIV θε-
ωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη αφού έρευνες σε πιθήκους
έδειξαν ότι ένας ανασυνδυασμένος–εξασθενημένος ιός
που του έλειπε το γονίδιο nef, αν και ενεργοποιούσε το
ανοσοποιητικό σύστημα, τελικά οδηγούσε στην ανά-
πτυξη AIDS με ρυθμό λίγο πιο αργό από τον ιό αγρίου
τύπου.3,4 Προσπάθειες βέβαια σε ζωικά μοντέλα ακόμα
συνεχίζονται καθώς παρέχουν πολύτιμες ποιοτικές και
ποσοτικές πληροφορίες για το είδος της απάντησης
που αναπτύσσεται στον οργανισμό. 

ΙΙ) Απενεργοποιημένα ιοσωμάτια
Η δημιουργία εμβολίων βασισμένων σε απενεργοποι-
ημένα ιοσωμάτια αποτελεί άλλη μια κλασσική τεχνική
που χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα εμβόλια της πολυο-
μυελίτιδας. Η τεχνική αυτή όμως στην περίπτωση του
ιού HIV θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι ακόμα
και ένας μικρός αριθμός ιοσωματίων αν μείνει ενεργός
στο δείγμα, μπορεί να προκαλέσει μόλυνση στον ορ-
γανισμό. Παρόλα αυτά, πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα
αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής 1ης φάσης στην
οποία χρησιμοποιήθηκαν ολόκληρα άθικτα ιοσωμά-
τια τα οποία είχαν απενεργοποιηθεί πλήρως. Τα προ-
καταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσέγγιση
είναι ασφαλής και μπορεί να επάγει ανοσολογικές
απαντήσεις εναντίον του ιού HIV.5

ΙΙΙ) Εμβόλια με ανασυνδυασμένες υπομονάδες
του HIV
Η παραγωγή ανασυνδυασμένων υπομονάδων του HIV
απομονωμένων από το υπόλοιπο ιοσωμάτιο μπορεί
να οδηγήσει την παραγωγή ειδικών αντισωμάτων. Μια
πλειάδα πρωτεϊνών του ιού HIV έχει δοκιμαστεί εφαρ-
μόζοντας την παραπάνω στρατηγική σε πιθανά εμβό-
λια. Οι κύριοι στόχοι των ερευνών ήταν η πρωτεΐνη
του φακέλου gp120 και το πρόδρομο μόριο αυτής
gp160, σκοπεύοντας στην ανάπτυξη αντισωμάτων τα
οποία προσδεόμενα θα εμπόδιζαν την είσοδο του ιού
στο κύτταρο (AIDSVAX)#. Τελευταία, ερευνητές άρχι-
σαν να στοχεύουν και τις ρυθμιστικές πρωτείνες του
HIV, tat και nef.6,7

IV) Τροποποιημένος φάκελος
Βασική έρευνα έδειξε ότι κατά την αλληλεπίδραση
του ιού με το κύτταρο στόχο υπάρχουν κάποιες ιικές
πρωτεΐνες οι οποίες είναι «κρυμμένες» από το ανοσο-
ποιητικό σύστημα, είτε λόγω στερεοδιάταξης, είτε
λόγω γλυκοζυλίωσης. Έτσι σχεδιάζοντας τεχνητά φα-
κέλους με αυτά τα μόρια, χωρίς το προστατευτικό
τους περίβλημα, θα επέτρεπε θεωρητικά στο ανοσο-
ποιητικό σύστημα να αναπτύξει αποτελεσματικότερη
απάντηση. Επιπροσθέτως, υπάρχουν περιοχές του ιού
HIV που εμφανίζουν τεχνητά ποικιλομορφία μεταξύ
των υποειδών του, αλλά δεν έχουν καμία σημασία για
την λειτουργικότητά του. Αυτές οι περιοχές λειτουρ-
γούν ως «δόλωμα» για το ανοσοποιητικό σύστημα.8

Αφαιρώντας τεχνητά αυτές τις περιοχές σε παρα-
σκευάσματα εμβολίων έχει δειχθεί ότι ενισχύεται η
παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων.

V) Πεπτιδικά εμβόλια
Μια άλλη προσέγγιση στη ανάπτυξη εμβολίων είναι,
αντί να χρησιμοποιηθούν ολόκληρες πρωτεΐνες του
ιού, να χρησιμοποιηθούν μικρά πεπτίδια λίγων αμινο-
ξέων. Τέτοια πειραματικά εμβόλια με πεπτίδια της V3



περιοχής της πρωτεΐνης gp120 δοκιμάστηκαν σε
ζωικά μοντέλα και έδειξαν ότι μπορούν να οδηγήσουν
σε παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων για κά-
ποια από τα υποείδη του ιού HIV. Πεπτιδικά εμβόλια
δοκιμάστηκαν και σε ανθρώπους μολυσμένους με τον
ιό HIV, με περιορισμένα αποτελέσματα.9,10 Μια άλλη
παραλλαγή της τεχνικής αυτής είναι η σύνδεση πεπτι-
δίων με λιπίδια τα οποία έχουν την ικανότητα να εν-
σωματωθούν απευθείας στην κυτταρική μεμβράνη
των κυττάρων και έτσι να παρουσιάσουν πιο αποτε-
λεσματικά τους ιικούς επίτοπους. Μια σειρά προκα-
ταρκτικών κλινικών δοκιμών έχουν πραγματοποιηθεί
με βάση τα λιποπεπτίδια, ενώ μία κλινική δοκιμή 2ης
φάσης βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε έξι κέν-
τρα στη Γαλλία, η οποία χρησιμοποιεί λιποπετίδια σαν
ενισχυτικά ενός ανασυνδυασμένου canarypox εμβο-
λίου. Η δοκιμή ANRS VAC 18 χρησιμοποιεί LIPO-5, το
οποίο περιέχει 5 λιποπεπτιδια από τις πρωτεΐνες gag,
nef και την pol το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερους
από 50 ιικούς επίτοπους.#

VI) DNA εμβόλια
Τα εμβόλια DNA χρησιμοποιούν μικρά τμήματα γενο-
μικού υλικού που περιέχουν γονίδια του ιού HIV.
Προσλαμβάνονται από τα κύτταρα του οργανισμού
και εκφράζουν τις ιικές πρωτεΐνες επάγοντας ανοσο-
λογική απάντηση. Το σύστημα αυτό, αν και δουλεύει
αρκετά καλά σε ζωικά μοντέλα ποντικών, σε πιθήκους
και στον άνθρωπο, δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό
στην περίπτωση του ιού HIV. Ο λόγος πιστεύεται ότι
ήταν η αδυναμία να ελεγχθεί η ποσότητα DNA που
προσλαμβάνεται ανά κύτταρο ξενιστή, καθώς η δια-
δικασία πρόσληψης γίνεται μέσα στο σώμα. Επίσης
ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο γεγονός ότι κακός σχε-
διασμός των εν λόγω εμβολίων θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε κανονική μόλυνση από τον ιό HIV. Ένα ακόμα
πρόβλημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ότι ση-
μειακές μεταλλαγές στα χορηγούμενα γονίδια HIV θα
μπορούσαν να εξαλείψουν την προστατευτική δράση
του εμβολίου. Σε μία μελέτη σε πιθήκους, από τα 8
υποκείμενα που εμβολιάστηκαν και στη συνέχεια μο-
λύνθηκαν με τον ιό, σε ένα ο ιός μεταλλάχθηκε και
αναπτύχθηκε μέσα σε 6 μήνες, σκοτώνοντας το πει-
ραματόζωο.11 Τα εμβόλια DNA έχουν χρησιμοποιηθεί
και για την ενίσχυση της παραγωγής κυτοκινών οι
οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν την ανοσολογική
απάντηση με πολύ καλά αποτελέσματα σε πιθήκους
αλλά όχι τόσο στον άνθρωπο.12

VII) Ανασυνδυασμένα HIV εμβόλια με φορέα άλλο ιό
Τμήματα του γενομικού υλικού του HIV είναι δυνατόν
να ενσωματωθούν σε άλλους ιούς που μολύνουν τον
άνθρωπο, αλλά προκαλούν λιγότερα συμπτώματα,
όπως είναι οι canarypox ιοί13 και οι αδενοϊοί.14 Τα εμ-

βόλια αυτά μολύνουν τα κύτταρα και εκφράζουν τις
πρωτεΐνες του ιού HIV επάγοντας ανοσολογική απάν-
τηση. Η μόλυνση που προκαλούν είναι χαμηλής επικιν-
δυνότητας και μπορεί να διατηρείται για μεγάλα
χρονικά διαστήματα, παρέχοντας ένα συνεχές αντι-HIV
ανοσογονικό ερέθισμα. Τα εμβόλια αυτά φαίνεται να
παράγουν ισχυρές κυτταροτοξικές απαντήσεις τόσο
σε ζώα όσο και ανθρώπους. Ερευνητές δουλεύουν σε
μοντέλα με τον ιών bird fowlpox, canarypox, σε υπο-
είδη του ιού smallpox vaccinia, όπως το NYVAC και
τροποποιημένη vaccinia Ankara (MVA). Το εμβόλιο της
κλινικής δοκιμής STEP# περιλάμβανε ένα φορέα αδε-
νοϊό, ενώ της RV144# ένα φορέα canarypox (ALVAC).
Ένα μειονέκτημα της παρούσας τεχνικής είναι η πιθα-
νότητα να προϋπάρχει στον ξενιστή ανοσολογική
απάντηση μνήμης ενάντια στο χρησιμοποιούμενο
φορέα, γεγονός που αναστέλλει την αποτελεσματικό-
τητα του εμβολίου. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε
στους συμμετέχοντες της δοκιμής STEP.

Άλλοι ιοί που εξετάζονται σε έρευνες με ζώα είναι
ο ιός της λύσσας, της ιλαρά, οι πολιοϊοί, ο ιός Herpes
Simplex Virus, ανθρώπινοι ρινοϊοί και ο ιός της γρίπης.
Ο ιός της ιλαράς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού έχει
χρησιμοποιηθεί σε πολλά παρασκευάσματα άλλων
εμβολίων ιδιαίτερα για μικρά παιδιά. Επίσης, το εμβό-
λιο με τον ανασυνδυασμένο ιό της λύσσα έχει αρκετά
πλεονεκτήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν
προϋπάρχουσα ανοσία για τον φορέα και ο ιός μπορεί
να προσβάλλει τα περισσότερα είδη κυττάρων του
ζώου, χωρίς να προκαλεί σοβαρά συμπτώματα. Σε πει-
ράματα με ποντίκια, το εμβόλιο αποδείχθηκε αποτε-
λεσματικό στην παραγωγή τόσο αντισωμάτων όσο
και αντι-HIV κυτταροτοξικών κυττάρων.15 Τέλος ένας
άλλος φορέας που φαίνεται να έχει ενδιαφέρον σε πει-
ράματα με ζώα, είναι ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV).16 O
ιός CMV υπάρχει στον πληθυσμό σε ποσοστά που κυ-
μαίνονται από 50-90%. Η μελέτη περιλάμβανε επανα-
μόλυνση πειραματόζωων ήδη μολυσμένων με τον ιό
CMV, με ανασυνδυασμένο CMV-φορέα. Το εμβόλιο
προστάτευσε αποτελεσματικά τα υποκείμενα από της
εξέλιξη της SIV μόλυνσης για ένα διάστημα δύο ετών.
Ωστόσο υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί για την
ασφάλεια χρήσης ενός CMV φορέα στον άνθρωπο,
αφού σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς o CMV εμ-
φανίζει σοβαρές επιπλοκές.

VIII) Ρεπλικόνια
Τα ρεπλικόνια είναι κατασκευάσματα όμοια με τους
ιούς τα οποία μπορούν να μπαίνουν σε κύτταρα, αλλά
δεν μπορούν να αναπαραχθούν μέσα σε αυτά. Ως
αποτέλεσμα δεν επάγεται ανοσολογική απάντηση
εναντίον του φορέα και έτσι μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί επαλειμμένα σε ένα άτομο και να μεταφέρει επί-
τοπους ιολογικού ενδιαφέροντος. 
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Summary

HIV vaccine design: a 30-year old battle

Alexandros Zafiropoulos, George Sourvinos
Laboratory of Clinical Virology, Faculty of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece

The discovery of a protective vaccine against HIV infection still eludes us, 30 years after the initial
isolation and characterization of the human immunodeficiency virus. The first generation of HIV
vaccines started in 1984 and concluded in failure 20 years later. The second generation started in
1990 focusing on a cytotoxic cell-inducing strategy with limited satisfactory results. Currently the
third generation of vaccines is ongoing trials utilizing a combinatorial approach. The current re-
view focuses on the inherent problems of the anti-HIV vaccine design due to its complex and ul-
timately disabling effects on the immune system. It summarizes the efforts mounted until today
and categorizes the scientific instruments that have been used in HIV vaccine discovery.

Key words
HIV, vaccine design, clinical efforts

Τα τρία πιο διαδεδομένα συστήματα ρεπλικονίων
που χρησιμοποιούνται σήμερα στην ανάπτυξη HIV εμ-
βολίων είναι βασισμένα στον Venezuelan equine en-
cephalitis (VEE), στον Semliki Forest virus (SFV), και
στον Adeno-Associated virus (AAV). Ένα τέταρτο είδος
ρεπλικόνιου είναι βασισμένο στον Papillomavirus το
οποίο φαίνεται να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα
σε ανοσοποίηση βλεννογόνου στα ποντίκια.17

Επίλογος

Σύμφωνα με το International AIDS Vaccine Initiative
(IAVI),# μέχρι τον Αύγουστο του 2017 υπάρχουν κατα-
γεγραμμένες 236 προσπάθειες δοκιμής εμβολίων που
έχουν ολοκληρωθεί ενώ υπάρχουν και 39 προσπάθειες
σε εξέλιξη. Μετά το ανεπιτυχές τέλος της μεγάλης κλι-
νικής δοκιμής RV144, μία μόνο κλινική δοκιμή τρίτης

φάσης βρίσκεται σε εξέλιξη, η HVTN 702, στην οποία
συμμετέχουν 5.400 εθελοντές στην Νότια Αφρική, κα-
θώς και 2 κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙβ. Οι υπόλοιπες δο-
κιμές είναι φάσης Ι/ΙΙ στις οποίες πρώτα θα δοκιμαστεί
η ασφάλεια χρήσης και μετά η ανοσογονικότητα και,
αν περάσουν επιτυχώς, θα προαχθούν σε φάση ΙΙβ
(proof of concept) και φάση ΙΙΙ. Τα νούμερα αυτά μπορεί
να ακούγονται φτωχά αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται
για το σύνολο της προσπάθειας σε παγκόσμια κλίμακα,
αλλά δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως έλλειψη ενδιαφέ-
ροντος ή υποβάθμιση της ανάγκης ανάπτυξης εμβο-
λίων για τον HIV. Αντίθετα, σημαίνουν ότι είναι απα-
ραίτητο να επιστρέψουμε στα εργαστήρια και στην
βασική έρευνα για να διερευνήσουμε σε περισσότερο
βάθος τον ιό HIV, τις λειτουργίες του και τον τρόπο
που αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό σύστημα πριν
προχωρήσουμε στον σχεδιασμό νέων μεγάλων κλινι-
κών δοκιμών με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας.
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