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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Ως κυτταροκίνες ή κυτοκίνες ορίζονται πρωτεϊνικά μόρια χαμηλού μοριακού βάρους που λαμ-
βάνουν μέρος κυρίως στις ανοσολογικές αντιδράσεις του οργανισμού. Διακρίνονται σε έξι ομά-
δες: ιντερλευκίνες, ιντερφερόνες, παράγοντες νέκρωσης όγκων, αυξητικοί παράγοντες,
παράγοντες διέγερσης αποικιών, χημειοκίνες. Οι κυτταροκίνες παράγονται από πολυάριθμους
κυτταρικούς τύπους, κυριότεροι εκ των οποίων είναι τα μονοπύρηνα-μακροφάγα, τα λεμφοκύτ-
ταρα, τα κύτταρα ΝΚ, τα σιτευτικά και τα ενδοθηλιακά κύτταρα καθώς και οι ινοβλάστες. Η δράση
τους στοχεύει σε ποικίλους κυτταρικούς πληθυσμούς, αφού οι κυτταροκίνες αποτελούν ρυθμι-
στικούς μεσολαβητές της φυσικής και ειδικής ανοσίας και της φλεγμονής στο σύνολό τους. Η
επίδραση των κυτταροκινών στα κύτταρα-στόχους προϋποθέτει τη σύνδεση αυτών με ειδικούς
μεμβρανικούς υποδοχείς πάνω στα κύτταρα. Το σήμα φτάνει τελικώς στους πυρήνες των κυτ-
τάρων μετά από πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις με τη συμμετοχή κινασών τυροσίνης και με-
ταγραφικών παραγόντων. Με τη διαφοροποίηση, τον πολλαπλασιασμό και, γενικότερα, τις
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Ο πρωτεύων ρόλος των κυτταροκινών στον ανοσιακό μηχανισμό –
Σύγχρονες εφαρμογές τους σε ανοσοθεραπείες



Εισαγωγή

Οι κυτταροκίνες ή κυτοκίνες (cytokines) αποτελούν
διαλυτά πρωτεϊνικά ή γλυκοπρωτεϊνικά, σηματοδο-
τικά μόρια χαμηλού μοριακού βάρους, περίπου 8-80
kDa. Παράγονται από πληθώρα κυττάρων του οργα-
νισμού ως αποτέλεσμα απόκρισης σε πλήθος ερεθι-
σμάτων.1-4

Ειδικότερα, παράγονται από μονοκύτταρα-μακρο-
φάγα, Β- και Τ-λεμφοκύτταρα, φυσικά κυτταροκτόνα
κύτταρα ΝΚ, ινοβλάστες, ενδοθηλιακά και σιτευτικά
κύτταρα.3 λειτουργούν ως ρυθμιστικά μόρια, με κύρια
αποστολή τη διέγερση είτε την αναστολή κυτταρικών
λειτουργιών, μεταξύ ανοσολογικών και μη κυττάρων.
Η δράση τους είναι χαρακτηριστική στα διάφορα κύτ-
ταρα στόχους, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλα-
σιασμού, της κινητικότητας, της διαφοροποίησης και,

γενικότερα, της λειτουργίας των κυττάρων αυτών. Οι
κυτταροκίνες παράγονται κατά τη φυσική ανοσία,
αλλά και κατά την ειδική ανοσιακή απάντηση διαδρα-
ματίζοντας με αυτόν τον τρόπο σπουδαίο ρόλο στην
ανοσιακή και φλεγμονώδη απάντηση του οργανι-
σμού.1-5

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρισθεί πάνω από δια-
κόσια είδη κυτταροκινών που υπάγονται σε διάφορες
ομάδες οι οποίες δεν φέρουν σχεδόν κανένα κοινό γε-
νετικό και δομικό υπόβαθρο.1-4

Ονοματολογία
και συμβολισμοί κυτταροκινών

Το σύνολο των κυτταροκινών μπορεί να διακριθεί στις
παρακάτω κατηγορίες με βάση τις λειτουργίες που
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λειτουργικές μεταβολές που υφίστανται τα κύτταρα-στόχοι έπειτα από τη δράση των κυτταρο-
κινών, η ανοσιακή απάντηση προσαρμόζεται στις ανάγκες του οργανισμού έναντι του αιτιοπα-
θογενετικού παράγοντα προς την εξάλειψή του. Έτσι, οι κυτταροκίνες διαδραματίζουν σπουδαίο
ρόλο τόσο στην πορεία όσο και στην έκβαση της ανοσιακής αντίδρασης. Βάσει της ιδιότητας
αυτής, οι κυτταροκίνες βρίσκουν εφαρμογή τα τελευταία χρόνια στις ανοσοθεραπείες διαφόρων
ασθενειών. Μέσα από αρκετές μελέτες οι οποίες χρήζουν βέβαια περαιτέρω έρευνας, οι κυττα-
ροκίνες έχουν αναδειχθεί πολύτιμα μόρια-εργαλεία στον χειρισμό της ανοσιακής απάντησης.
Ως εκ τούτου, αξιοποιούνται ως βιολογικοί δείκτες της πρόγνωσης και της διάγνωσης ασθενειών
καθώς και ως θεραπευτικά μέσα. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει
εγκρίνει την ανοσοθεραπεία σε διάφορες ασθένειες, όπως AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας, ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα, ηπατίτιδα Β-C, Τ κυτταρική λευχαιμία, σηπτικό σοκ, σάρκωμα Kaposi, με-
λάνωμα. Η χρήση των κυτταροκινών διευρύνεται και στην παράταση του προσδόκιμου ζωής
μοσχευμάτων σε πειραματικά μοντέλα. Παρά τα ενθαρρυντικά αποτέλεσματα της χρήσης κυτ-
ταροκινών στην κλινική πράξη, δεν παύουν να υπάρχουν προκλήσεις σχετικά με τις παρενέργειες
και τις δόσεις χορήγησης των φαρμάκων στον εκάστοτε ασθενή. Συνεπώς, οι σύγχρονες μελέτες
που διεξάγονται απαιτούν επιπλέον έρευνα με μελλοντικό στόχο την δημιουργία ασφαλέστερων
και αποδοτικότερων μεθόδων ανοσοθεραπείας με βασικό όπλο τις κυτταροκίνες.
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επιστρατεύουν, τα κύτταρα στόχους όπου ασκούν τη
δράση τους, καθώς και τη σειρά ανακάλυψής τους (Πί-
νακας 1):

• Ιντερλευκίνες ILs (IL-1, IL-2 κλπ.)
• Ιντερφερόνες IFNs (IFN-α, IFN-β, IFN-γ)
• Παράγοντες νέκρωσης όγκων TNFs (TNF-α, TNF-β)
• Αυξητικοί παράγοντες GFs (NGF, EGF)
• Παράγοντες διέγερσης αποικιών CSFs (M-CSG,

G-CSF, GM-CSF)
• Χημειοκίνες CC (RANTES, MCP-1, MIP-1α)2,3

Υποδοχείς κυτταροκινών
(cytokine receptors)

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι κυτταροκίνες ασκούν τη
δράση τους στα κύτταρα στόχους μόνο εάν έχουν
προηγουμένως συνδεθεί με τους κατάλληλους μεμ-
βρανικούς υποδοχείς πάνω σε αυτά. Έτσι, γίνεται κα-
τανοητό πως ο κύριος σκοπός της ύπαρξής τους είναι
η μεταβίβαση του εξωκυττάριου μηνύματος που
φέρει η αντίστοιχη κυτταροκίνη στον ενδοκυττάριο
χώρο.1-5

Οι υποδοχείς των κυτταροκινών είναι διαμεμβρα-
νικά, διμερή ή τριμερή πρωτεϊνικά μόρια και αποτε-
λούνται από τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες α, β και
κάποιες φορές γ. Η α αλυσίδα αποτελεί χαρακτηριστικό
γνώρισμα κάθε κυτταροκίνης, ενώ οι β και γ είναι απα-
ραίτητες για προσδέσεις μεγάλης χημικής συγγένειας
και τη μεταφορά μηνυμάτων.3 Βάσει των ομόλογων
αμινοξικών αλληλουχιών των μορίων τους οι υποδο-
χείς των κυτταροκινών διακρίνονται σε πέντε ομάδες: 

1. Υποδοχείς της υπεροικογένειας των ανοσο-
σφαιρινών (Igs)

2. Οικογένεια υποδοχέων κυτταροκινών τάξης Ι,
γνωστή και ως οικογένεια υποδοχέων αιμοποι-
ητινών. 

3. Οικογένεια υποδοχέων κυτταροκινών τάξης ΙΙ,
γνωστή και ως οικογένεια υποδοχέων ιντερφε-
ρονών.  

4. Οικογένεια υποδοχέων κυτταροκινών τάξης ΙΙΙ
ή οικογένεια υποδοχέων TNF.

5. Οικογένεια υποδοχέων χημειοκινών ή υποδο-
χείς επτά διαμεμβρανικών ελίκων ή οφιοειδείς
(serpentine) υποδοχείς.1-4

Γενικό μοντέλο μεταγωγής μηνυμάτων που
ακολουθείται από τους περισσότερους υπο-
δοχείς τάξεων Ι και ΙΙ

Η διαδικασία μεταφοράς μηνύματος των κυτταροκι-
νών μέσω των περισσότερων υποδοχέων τάξεων Ι και
ΙΙ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1ο στάδιο: η κυτταροκίνη συνδέεται με το εξωκυτ-
τάριο τμήμα του υποδοχέα ο οποίος, όπως προανα-
φέρθηκε, αποτελείται από δύο ξεχωριστές
υπομονάδες. Η πρόσδεση, έτσι, της κυτταροκίνης
επάγει τον διμερισμό αυτών των υπομονάδων.4

2ο στάδιο: ο διμερισμός του υποδοχέα επάγει την
ενεργοποίηση κινασών τυροσίνης (JAKs). Οι κινάσες
είναι ένζυμα που μεταφέρουν μία φωσφορική ομάδα
στο υπόστρωμά τους από ένα τριφωσφορικό νουκλε-
οτίδιο, συνήθως το ATP ή το GTP.2-4,6

      ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                               ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΕΣ                Μονοκύτταρα-μακροφάγα, Τ και Β λεμφοκύτταρα,
                                           ινοβλάστες, ενδοθηλιακά-σιτευτικά-ΝΚ κύτταρα

ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΕΣ                 ΝΚ κύτταρα, ενεργοποιημένα ΤΗ1 κύτταρα,
                                           μακροφάγα, ουδετερόφιλα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ                    Ενεργοποιημένα μακροφάγα, Τ και Β λεμφοκύτταρα,
ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΟΓΚΩΝ            σιτευτικά

ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ                        Ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα, αιμοπετάλια,
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ                     μακροφάγα

ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΙ                      Μονοκύτταρα-μακροφάγα, Τ λεμφοκύτταρα,
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ                     ινοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα
ΑΠΟΙΚΙΩΝ

ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΕΣ                   Μακροφάγα, ινοβλάστες

Οι κατηγορίες των κυτταροκινών και η κύρια προέλευσή τουςΠίνακας 1
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Αρχικά, οι κινάσες τυροσίνης (δύο στον αριθμό)
υπάρχουν στην ανενεργή τους μορφή πάνω σε κάθε
υπομονάδα του υποδοχέα, χωρίς αυτό να προϋποθέτει
σύνδεση του υποδοχέα με την κυτταροκίνη. Ωστόσο,
όταν απουσιάζει η κυτταροκίνη οι κινάσες χάνουν την
ιδιότητα της κινάσης τυροσίνης. Τελικά, οι JAKs συν-
δέονται με τον υποδοχέα με αμοιβαία φωσφορυλίωση
και ενεργοποιούνται.3,4

3ο στάδιο: οι ενεργοποιημένες JAKs φωσφορυλιώ-
νουν διάφορα κατάλοιπα τυροσίνης πάνω στις υπο-
μονάδες του υποδοχέα. Με αυτόν τον τρόπο, δημι-
ουργούνται πάνω στον υποδοχέα συγκεκριμένα
σημεία πρόσδεσης.2-4

4ο στάδιο: Στη συνέχεια, μέλη της οικογένειας με-
ταγραφικών παραγόντων STAT (μεταγωγείς μηνύμα-
τος και ενεργοποιητές της μεταγραφής, Signal
Transducers and Activators of Transcription) προσδέ-
νονται σε αυτά τα σημεία και, ειδικότερα, πάνω στα
φωσφορυλιωμένα κατάλοιπα τυροσίνης. Κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους στα σημεία πρόσδεσης
οι STATs υφίστανται επίσης φωσφορυλίωση ενός κομ-
βικού καταλοίπου τυροσίνης από τις JAKs.2-4

5ο στάδιο: μετά την υφιστάμενη φωσφορυλίωση,
οι μεταγραφικοί παράγοντες STAT απομακρύνονται
από τα σημεία πρόσδεσης του μεμβρανικού υποδο-
χέα και μετατοπίζονται προς τον πυρήνα όπου συνδέ-
ονται με τις γονιδιακές περιοχές του ενισχυτή,
συγκεκριμένα στο 5’-πέρας του γονιδίου.1-4

6ο στάδιο: τέλος, οι STATs προωθούν την έκφραση
γονιδίων που διαθέτουν τις κατάλληλες ρυθμιστικές
αλληλουχίες στις περιοχές των υποκινητών τους. Έτσι,
μεταγράφεται ένα νέο αγγελιαφόρο mRNA και ολο-
κλήρωνεται η αντίδραση του κυττάρου στόχου στην
επίδραση της κυτταροκίνης.3,4

Λειτουργική κατηγοριοποίηση
των κυτταροκινών

Ανάλογα με τις κύριες βιολογικές λειτουργίες που κα-
τέχουν στην ανοσιακή απάντηση, οι κυτταροκίνες
μπορούν να διακριθούν σε τέσσερεις ομάδες. Πλη-
θώρα διαφορετικών κυττάρων συμμετέχουν σε κάθε
μία από τις ομάδες αυτές, με σκοπό την πρόκληση της
παραγωγής κυτταροκινών οι οποίες με τη σειρά τους
θα επιδράσουν πάνω σε άλλα κύτταρα στόχους (άλ-
λους κυτταρικούς τύπους) ή ακόμη και στον εαυτό
τους (Πίνακας 2).1,3

i. Η πρώτη ομάδα κυτταροκινών ασχολείται με τη
συμμετοχή τους στη φυσική (μη ειδική) ανοσία.
Οι εν λόγω κυτταροκίνες παράγονται από τα μο-
νοπύρηνα φαγοκύτταρα υπό την επίδραση λοι-
μογόνων παραγόντων (λιποπολυσακχαριδικό
περίβλημα LPS, ιοί, μύκητες κ.λπ.) και στόχος

τους είναι να επάγουν την φυσική ανοσία.1,3,5

ii. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν οι κυτταροκίνες οι
οποίες, εκκρινόμενες έπειτα από την ειδική ανα-
γνώριση του αντιγόνου από τα Τ λεμφοκύτταρα,
ρυθμίζουν την ενεργοποίηση, τον πολλαπλασια-
σμό και τη διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων.
Με λίγα λόγια, οι κυτταροκίνες αυτές συμμετέ-
χουν στην ειδική ανοσιακή απάντηση του οργα-
νισμού.1,3,5

iii. Η τρίτη ομάδα αποτελείται από κυτταροκίνες
που λειτουργούν ως διεγερτικοί παράγοντες της
αιμοποίησης. Ειδικότερα, παράγονται από διε-
γερμένα λεμφοκύτταρα, από κύτταρα του
στρώματος του μυελού των οστών και από λευ-
κοκύτταρα. Στόχος τους είναι να διεγείρουν τον
πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των
άωρων λευκοκυττάρων. Γι’ αυτό το λόγο, την
ομάδα αυτή εκπροσωπούν κυρίως πέντε αυξη-
τικοί παράγοντες της αιμοποίησης.1,3,5

iv. Στην τέταρτη και τελευταία ομάδα κατατάσσον-
ται οι ρυθμιστικοί παράγοντες της ανοσιακής
φλεγμονής που ενεργοποιούν τα μη ειδικά δρα-
στικά κύτταρα.1,3,5

Σύγχρονες εφαρμογές κυτταροκινών
στην κλινική πράξη

Η χρήση των κυτταροκινών ως θεραπευτικά μόρια
στην κλινική πράξη υπόσχεται αφενός την ίαση από
απειλητικές ασθένειες (καρκίνος, μολυσματικές νόσοι,
αλλεργίες), αφετέρου τη ρύθμιση της ανοσολογικής
αντίδρασης με στόχο τη βελτίωση ιατρικών πρωτο-
κόλλων, όπως αυτό των μεταμοσχεύσεων.4 Οι κυττα-
ροκίνες έχουν να επιδείξουν μεγάλη διαγνωστική και
προγνωστική ικανότητα καθώς η παραγωγή τους
μπορεί να αντικατοπτρίζει την πορεία και έκβαση των
ανοσοθεραπειών.7 Τα τελευταία χρόνια μελέτες ερευ-
νούν σε βάθος τις δράσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τα
αποτελέσματα των κυτταροκινών ενώ οι κλινικές
έρευνες εστιάζουν στην εμπλοκή των κυτταροκινών
στην αιτιοπαθογένεση συγκεκριμένων νοσημάτων.
Έτσι, απαιτούνται εκτενέστερες μελέτες στο πεδίο των
κυτταροκινών με στόχο τη βελτίωση της διάγνωσης
των ασθενειών με τη βοήθεια φλεγμονωδών δεικτών.8

Μερικές από τις θεραπευτικές χρήσεις των κυτταρο-
κινών έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε ασθενείς που
πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, αλλεργικό
άσθμα, σηπτικό σοκ, AIDS, Τ- κυτταρική λευχαιμία, ηπα-
τίτιδα Β και C, σκλήρυνση κατά πλάκας, φλεγμονώδη
νόσο του εντέρου όπως η νόσος του Crohn, σάρκωμα
Kaposi αλλά και σε πειραματόζωα με σκοπό την μη
απόρριψη καρδιακών και νεφρικών μοσχευμάτων.4,9,10

Οι παραπάνω χρήσεις τίθενται σε εφαρμογή αξιο-
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ποιώντας μόρια καθαρών κλωνοποιημένων κυτταρο-
κινών, μονοκλωνικά αντισώματα, συζεύγματα κυττα-
ροκινών με τοξίνες καθώς και διαλυτούς υποδοχείς
και ομόλογα μόρια αυτών αποσκοπώντας στη δέ-
σμευση των κυτταροκινικών υποδοχέων.4

Αρχικά, σημειώθηκαν πολύ ικανοποιητικά και ελπι-
δοφόρα αποτελέσματα σε ασθενείς με AIDS στο πλαί-
σιο πολυεθνικής κλινικής μελέτης. Οι ερευνητές
κατάφεραν να αποκαταστήσουν τα επίπεδα των CD4+
Τ κυττάρων χορηγώντας ανασυνδυασμένη IL-2 (Pro-
leukin). Οι ασθενείς που έλαβαν IL-2 σε συνδυασμό με
την αντι-ρετροϊκή θεραπεία τους σημείωσαν πρόοδο
στη διατήρηση των επιπέδων CD4+ Τ κυττάρων για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα παρα-
τηρήθηκε και αύξηση ενός υποπληθυσμού CD8+ Τ
κυττάρων με αντιική δράση. Η χορήγηση πραγματο-
ποιούνταν δύο φορές την ημέρα υποδερμικά, για
πέντε ημέρες κάθε οκτώ εβδομάδες. Δεν σημειώθη-
καν σοβαρές παρενέργειες παρά μόνο συμπτώματα
από το αναπνευστικό και άλγος στην περιοχή της χο-
ρήγησης.4 Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν πως η
χορήγηση IL-2 από μόνη της δεν αποφέρει σημαντικό
όφελος στη θνησιμότητα και πιθανώς δεν υπάρχει
διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης ευκαιριακών λοι-
μώξεων στους οροθετικούς ασθενείς.11

Για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας έχει
εγκριθεί και χρησιμοποιείται η διαλυτή μορφή του
υποδοχέα του TNF-α ο οποίος δεσμεύει τον TNF-α και
τον αδρανοποιεί εξουδετερώνοντας τη φλεγμονώδη
δράση του (Πίνακας 3).12,13

Πέρα από αναστολείς του TNF, θεραπείες που έχουν

εγκριθεί από τον FDA για την ρευματοειδή αρθρίτιδα
αξιοποιούν αναστολείς των κινασών τυροσίνης JAK
(tofacitimib), συγκεκριμένα των υποτύπων JAK1 και
JAK3. Σε κυτταρικό επίπεδο, οι αναστολείς αυτοί εμ-
ποδίζουν τη σηματοδότηση μέσω της κοινής γ αλυσί-
δας των υποδοχέων που φέρουν κυρίως οι κυτταρο-
κίνες IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 και IL-21 και έτσι
τροποποιούν τη λειτουργία των λεμφοκυττάρων. Άλ-
λες θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά ακόμα υπό με-
λέτη, είναι αντισώματα έναντι του διαλυτού GM-CSF
καθώς και του υποδοχέα του. Ο GM-CSF έχει βρεθεί
σε μεγάλα ποσά στο αρθρικό υγρό ασθενών με ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα.14

Ακόμη, μελέτες αποδεικνύουν τον επιβλαβή ρόλο
του TNF-α στο αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS),
ένα αυτοάνοσο νόσημα που χαρακτηρίζεται από αρ-
τηριακές/φλεβικές θρομβώσεις ή/και καθ’έξιν αποβο-
λές. Η παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων
στον ορό των ασθενών αποτελεί εργαστηριακό κριτή-
ριο για τη διάγνωση του συνδρόμου. Τα αντιφωσφολι-
πιδικά αντισώματα φαίνεται να προκαλούν αύξηση των
συστηματικών επιπέδων TNF-α σε πειραματικό μον-
τέλο APS, ενώ παραδόξως, η χορήγηση αναστολέων
TNF-α έχει συσχετιστεί με de novo σύνθεση αντιφω-
σφολιπιδικών αντισωμάτων σε ασθενείς με διάφορες
αυτοάνοσες ασθένειες. Ενώ το πειραματικό μοντέλο
παρέχει στοιχεία για το γεγονός ότι η εφαρμογή των
αναστολέων του TNF-α έχει ωφέλιμες επιδράσεις, η έλ-
λειψη μελλοντικών τυχαιοποιημένων μελετών αποτε-
λεί το κύριο εμπόδιο για το σενάριο  χορήγησης
αναστολέων του TNF-α ως θεραπευτική επιλογή.15

  ΟΜΑΔΑ          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ            ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ                       ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΗ
                                                                ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ

      1η              Συμμετοχή                TNF-α, IFN-α και IFN-β,        Επαγωγή φυσικής ανοσίας
                        στην φυσική             IL- 1, 6, 10, 12, 15, 18,            μέσω ενεργοποίησης
                        ανοσία                      χημειοκίνες                              μονοπυρήνων-μακροφάγων

      2η              Συμμετοχή               TNF-β, IL- 2, 4, 5, 13,             Ενεργοποίηση, πολλαπλα-
                        στην επίκτητη           TGF-β                                      σιασμός και διαφοροποίηση
                        ανοσία                                                                       των λεμφοκυττάρων

      3η              Αιμοποίηση              GM-CSF, G-CSF,                    Πολλαπλασιασμός
                                                         M-CSF, IL-3 και IL-7              και διαφοροποίηση
                                                                                                          άωρων λευκοκυττάρων

      4η              Συμμετοχή               IFN-γ, IL-5, 10, 12,                 Ενεργοποίηση των μη ειδικών
                        στην ανοσιακή         λεμφοτοξίνη                             δραστικών κυττάρων/ρύθμιση
                        φλεγμονή                                                                   του μηχανισμού φλεγμονής

Λειτουργική διάκριση κυτταροκινώνΠίνακας 2
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Η χορήγηση IFN-β αποτελεί θεραπευτική στρατη-
γική στη σκλήρυνση κατά πλάκας ήδη από τη δεκαε-
τία του ’90 και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται
μια πιο βελτιωμένη έκδοσή της, η πεγκιντερφερόνη
β-1α (πεγκυλιωμένη PEG- IFNβ-1α).16,17

Η θεραπεία αυτή έχει ως στόχο την παρεμπόδιση
της δράσης των ανοσοποιητικών μηχανισμών στο
κεντρικό νευρικό σύστημα μειώνοντας τη διαπερατό-
τητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Επίσης, μει-
ώνεται η παραγωγή TNF-α και IFN-γ, αναστέλλεται η
ενεργοποίηση των Τ κυττάρων και παράλληλα επά-
γονται διάφοροι επιδιορθωτικοί μηχανισμοί.12 Το μει-
ονέκτημα της θεραπείας είναι πως απαιτεί συχνές
δόσεις ενέσιμης μορφής του φαρμάκου το οποίο είναι
μερικώς αποτελεσματικό, ωστόσο αρκετά ασφαλές.16

Αντίστοιχα, η πεγκυλιωμένη IFN-α (PEG-interferon-
alpha) σε συνδυασμό με τη ριμπαβιρίνη αποτελούν
αντιική θεραπεία για τη χρόνια ηπατίτιδα C. Και σε
αυτή την περίπτωση οι παρενέργειες της πεγκιντερ-
φερόνης θέτουν εμπόδια κατά την έναρξη και τη συ-
νέχιση της θεραπείας σε πολλούς ασθενείς.18

Το 1986 η θεραπεία με IFN-α εγκρίθηκε για τη θε-
ραπεία της λευχαιμίας των τριχωτών κυττάρων (Τ κυτ-
ταρική λευχαιμία ενηλίκων), αλλά τείνει να αντικατα-
σταθεί πλέον από ομόλογα μόρια πουρινών όπως είναι
η κλαδριβίνη και η πεντοστατίνη.19 Ακόμη, ένα μονο-

κλωνικό αντίσωμα που χρησιμοποιείται είναι το αντι-
CD25 ή Daclizumab.4,20 Βρίσκει εφαρμογές στην πα-
ράταση του προσδόκιμου ζωής καρδιακών μοσχευ-
μάτων σε αρουραίους και δρα κατά της Τ κυτταρικής
λευχαιμίας των ενηλίκων, η οποία πιθανώς να προκα-
λείται από τον ρετροϊό HTLV-1. Η δράση του αντι-
CD25 συνοψίζεται στην ιδιότητά του να συνδέεται με
την α υπομονάδα του υψηλής συγγένειας υποδοχέα
της IL-2  και, έτσι, να παρεμποδίζει τη δράση της που
σχετίζεται με τον ΤΗ πολλαπλασιαμό και την ΤC ενερ-
γοποίηση.4

Επίσης, τα συζεύγματα κυτταροκινών με τοξίνες,
όπως με την διφθεριτική τοξίνη συμβάλλουν στην
επέκταση του προσδόκιμου ζωής νεφρικών και καρ-
διακών μοσχευμάτων σε πειραματόζωα.4 Ακόμη, το
σύζευγμα της διφθεριτικής τοξίνης με την IL-2 χρησι-
μοποιείται για τη θεραπεία του CD25+ δερματικού Τ
λεμφώματος.21

Το 1995 η IFN-α επικυρώθηκε ως η πρώτη ανοσο-
θεραπεία για την επικουρική αντιμετώπιση του στα-
δίου IIB/III του μελανώματος.22 Σήμερα, καλύτερη θε-
ραπευτική ανταπόκριση με χαμηλότερη επίπτωση
παρενεργειών επιτυγχάνεται με συνδυασμό χρήσης
κυτταροκινών μαζί με άλλα μόρια ή μεθόδους, όπως
μονοκλωνικά αντισώματα, αναστολείς κινασών, ογκο-
διηθητικά Τ λεμφοκύτταρα, χημειοθεραπευτικούς πα-

TNF-α                Περιγραφή                            Μηχανισμός                   Σύσταση              Χρόνος ημιζωής  Χορηγούμενη δόση
αναστολείς                                                                                                                              (t ½) μέρες

Infliximab         Χιμαιρικό αντίσωμα              Anti-TNF-α                     Πρωτεΐνες                     8-10              Πρώτες 3 δόσεις
                           anti- TNF-α                            μονοκλωνικό                   ανθρώπου/                                          μέσα σε 10 μέρες.
                           (ανθρώπου/ποντικιού)            αντίσωμα (mAb)             ποντικιού                                            Έπειτα 1 φορά  
                                                                                                                                                                               στις 8 εβδομάδες
                                                                                                                                                                               Ενδοφλεβίως

Adalimumab     Ανθρώπινο μονοκλωνικό        Anti-TNF-α                     Ανθρώπινες                     14                Μία φορά/
                           αντίσωμα anti- TNF-α            (mAb)                             πρωτεΐνες                                            2 εβδομάδες
                                                                                                                                                                             Υποδορίως

Etanercept         Διαλυτό σύζευγμα                  Διαλυτός                         Σύζευγμα                        4-6               1-2 φορές/εβδομάδα 
                           πρωτεΐνης του υποδοχέα        υποδοχέας                       ανθρώπινης                                         Υποδορίως
                           TNF-αR II (p75)                     «δόλωμα» του TNF-α     πρωτεΐνης

Golimumab       Ανθρώπινο μονοκλωνικό       Anti-TNF-α                     Ανθρώπινη                      14                1 φορά/μήνα
                           αντίσωμα anti- TNF-α            (mAb)                             πρωτεΐνη                                             Yποδορίως

Certolizumab    Πεγκυλιωμένο Fab                 Πεγκυλιωμένο                 Ανθρώπινη                      14                1 φορά/μήνα
pegol                   κλάσμα ανθρωπο-                   anti-TNF-α                      πρωτεΐνη                                             Yποδορίως
                           ποιημένου μονοκλωνικού      (mAb)
                           TNF-α αντισώματος

Εγκεκριμένοι αναστολείς του TNF-α από τον FDA (Food and Drug Administration) και οι φαρμακευτικές τους ιδιότητεςΠίνακας 3



ράγοντες, στερεοτακτική ακτινοθεραπεία ή ανοσοπε-
πτίδια. Παρά την πρόοδο στη θεραπεία του μελανώ-
ματος μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν τελικά αντί-
σταση στη θεραπεία, γι’ αυτό η αποτελεσματικότητα
των παραπάνω θεραπειών παραμένει μη
προβλέψιμη.23

Ο βαθμός στον οποίο η ιντερφερόνη α προσφέρει
πραγματικά κλινικά οφέλη στην ανοσοενισχυτική θε-
ραπεία του μελανώματος με υψηλό κίνδυνο υποτρο-
πής αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Αυτό, μαζί με
δυσκολίες σχετικά με το βέλτιστο σχήμα θεραπείας
και τις ανησυχίες για τοξικότητα, έχει περιορίσει την
κλινική χρήση του.24

Αν και είναι σαφές ότι απαιτείται περισσότερη
έρευνα για τον εντοπισμό ασθενών που είναι πιθανό-
τερο να επωφεληθούν από την επικουρική θεραπεία
με IFN, η IFN παραμένει η μόνη διαθέσιμη επί του πα-
ρόντος ανοσοενισχυτική ουσία για το μελάνωμα. Με
βάση τις αναλύσεις κλινικών δοκιμών, υπάρχουν σα-
φείς ενδείξεις ότι η θεραπεία με IFN είναι ευεργετική
όσον αφορά την επιβίωση των ασθενών.24

Μελέτες, παράλληλα, έχουν αναδείξει την αποτελε-
σματικότητα της IFN-α και στον τομέα της οφθαλμο-
λογίας. Οι εφαρμογές της αφορούν οφθαλμικές
παθήσεις, όπως θήλωμα του επιπεφυκότα, εποχική κε-
ρατοεπιπεφυκίτιδα, οπίσθια ραγοειδίτιδα, διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια κ.ά.25

Η IL-1β είναι η κυτταροκίνη που εμπλέκεται στην
παθογένεια της σήψης. Ενεργοποιείται από φλεγμο-
νοσώματα τα οποία σχηματίζονται μετά από τα σή-
ματα «κινδύνου» που αναγνωρίζει το ανοσοποιητικό
σύστημα. Γι’ αυτόν τον λόγο έρευνες εστιάζουν στην
ανάπτυξη ενός μορίου το οποίο θα μπλοκάρει την IL-
1β, αξιοποιώντας αντι-IL-1β αντισώματα ή ανταγωνι-
στές των υποδοχέων της IL-1 όπως τα sIL-1Ra, icIL-1Ra
και IL1 trap. Τέτοια φάρμακα όπως το rilonacept και
το canakinumab έχουν ήδη εγκριθεί από τον FDA.26,27

Πιο συγκεκριμένα, όταν το 1981 απομονώθηκε ο IL-
1Ra υποδοχέας αποδείχθηκε πως έχει ρυθμιστικές δυ-
νατότητες πάνω στην φλεγμονώδη απάντηση. Ο
υποδοχέας IL-1Ra είναι πρωτεΐνη μοριακού βάρους 25
kDa που φυσιολογικά απαντάται στο πλάσμα. Δε-
σμεύεται στον τύπου Ι υποδοχέα της IL-1 (IL-1RI), ανα-
στέλλοντας τη μεταβίβαση του σήματος και της IL-1α
και της IL-1β. Οι ερευνητές κατάφεραν να παρασκευά-
σουν ένα ανασυνδυασμένο, μη γλυκοζυλιωμένο
μόριο 17 kDa αντίστοιχο του ανθρώπινου IL-1Ra (ανα-
κίνρα). Τα έως τώρα ευρήματα μετά την εφαρμογή
του ανακίνρα σε κλινικές δοκιμές υποστηρίζουν την
πιθανότητα ελάττωσης των σηπτικών φαινομένων σε
ασθενείς που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά του συν-
δρόμου ενεργοποίησης των μακροφάγων (Macroph-
age activation syndrome, MAS).28 Το σύνδρομο αυτό
είναι μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή

των ρευματικών παθήσεων που προκαλείται από
εκτεταμένη ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων και
των μακροφάγων, γεγονός που οδηγεί σε υπερφλεγ-
μονώδεις καταστάσεις. Η εφαρμογή της θεραπείας
στην κλινική πράξη, ωστόσο, χρήζει περαιτέρω έρευ-
νας για να εγκριθεί.29

Μεγάλα ποσά της IL-6 ανευρίσκονται σε ασθενείς
με οστεοαρθρίτιδα, την πιο κοινή εκφυλιστική νόσο
των αρθρώσεων (κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα) καθώς
και σε οφθαλμικές λοιμώξεις.30,31

Η IL-6 ανιχνεύεται, επίσης, σε υψηλά ποσά και στην
ρευματοειδή αρθρίτιδα.32 Βάσει διαφόρων μελετών οι
ερευνητές στοχεύουν στην καταστολή της υπερέκ-
φρασης της IL-6 με επιγενετικές τροποποιήσεις των
αρθρικών ινοβλαστών.33

Η εκτεταμένη παραγωγή της IL-6 είναι τοξική για
τον οργανισμό και οδηγεί σε συνεργασία με άλλες
προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες στην εμφάνιση του
συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών (Cytokine
release syndrome). Πρόκειται για ένα σύνδρομο που
εκδηλώνεται κλινικά με πυρετό, ρίγος, ταχυκαρδία,
δύσπνοια και παθολογικές αιματολογικές εξετάσεις
ως επιπλοκή, μετά από ανοσοθεραπείες που στο-
χεύουν σε όγκους. Το σύνδρομο αυτό μπορεί να απο-
βεί θανατηφόρο προκαλώντας υποξία και υπόταση.
Μετά την έκθεση στο νέο φάρμακο μπορεί να παρα-
τηρηθούν και αλλεργικά συμπτώματα, όπως κνίδωση
και οίδημα της γλωττίδας.34 Το σύνδρομο οφείλεται
στην υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συ-
στήματος μετά από ανοσοθεραπείες που στόχο έχουν
την τροποποίηση των Τ κυττάρων, όπως στην περί-
πτωση για την αντιμετώπιση της οξείας λεμφοβλαστι-
κής λευχαιμίας. Γενικότερα, αυτού του τύπου οι
ανοσοθεραπείες καταστέλλουν αποτελεσματικά τα
καρκινικά κύτταρα των όγκων που εκφράζουν σε
υψηλά ποσοστά το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA),
αλλά διεγείρουν ταυτόχρονα την υπερέκκριση τοξι-
κών κυτταροκινών. Η ανεύρεση νέων μη βλαβερών
αντικαρκινικών μορίων είναι αντικείμενο εντατικών
μελετών.35,36

Επιπρόσθετα, ερευνητές κατάφεραν να αποδείξουν
σε πειραματικά μοντέλα ποντικιών με αλλεργική ρινί-
τιδα ότι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της IL-9,
κυτταροκίνη που υποκινεί τις αλλεργικές αντιδράσεις
του ανοσοποιητικού, μπορεί να ελαττώνει την αλλερ-
γική φλεγμονή. Καταστέλλει τα ΤΗ2 κύτταρα και ενι-
σχύει τη δράση των ρυθμιστικών Τ κυττάρων. Συγ-
χρόνως, βρέθηκε πως μειώνει τα επίπεδα των IgE
ανοσοσφαιρινών και των ηωσινοφίλων. Αυτό το εύ-
ρημα αποτελεί πιθανή θεραπεία σε ασθενείς που πά-
σχουν από μη ελεγχόμενες αλλεργίες του αναπνευ-
στικού στο μέλλον.37 Ακόμη, σε καταστάσεις χρόνιου
αλλεργικού άσθματος το anti-IL-9 αντίσωμα φαίνεται
να αναστέλλει την είσοδο φλεγμονωδών κυττάρων
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στους πνεύμονες και την παραγωγή προφλεγμονω-
δών κυτταροκινών, κυρίως της IL-17.38

Σε περιπτώσεις λεμφοκυτταρικών νεοπλασιών δο-
κιμάστηκε η μέθοδος της θεραπείας με μεταφορά T
κυττάρων ex vivo, γνωστή ως «Adoptive cell transfer»
(ACT) ή «Adoptive cell therapy». Η μέθοδος αυτή βα-
σίζεται σε ανοσολογικούς κυτταρικούς πληθυσμούς
οι οποίοι προσδίδουν άμεση ογκοκτόνο δράση, και
συμπεριλαμβάνουν τα τυπικά κυτταροτοξικά CD8+ Τ
λεμφοκύτταρα μόνα τους ή σε συνδυασμό με βοηθη-
τικά CD4+ Τ λεμφοκύτταρα, φυσικά κυτταροκτόνα
κύτταρα (ΝΚ) και επαγώμενα από κυτταροκίνες κυτ-
ταροκτόνα κύτταρα, γνωστά ως «cytokine-induced
killer cells» (CIK cells). Γενικός στόχος της ACT αντι-
καρκινικής ανοσοθεραπείας είναι η εξάλειψη των εγ-
κατεστημένων κακοήθων βλαβών με ενδοφλέβια χο-
ρήγηση αυτόλογων ή αλλογενών ανοσοενισχυτικών
κυττάρων, τα οποία έχουν εμπλουτισθεί φυσικώς ή
τεχνητώς με ογκοκτόνο δράση και ενεργοποιούνται
ex vivo.39 Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την παραπάνω θε-
ραπεία, οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να βελ-
τιώσουν και να διευρύνουν την εφαρμογή της ACT
θεραπείας κατασκεύασαν ογκοκτόνους αδενοϊούς που
κωδικοποιούν την ανθρώπινη IL-2, τον TNF-α ή και τα
δύο. Οι ιοί ανέπτυξαν ικανή αντινεοπλασματική δράση

έναντι ανθρώπινων όγκων σε ανοσοκατασταλμένα
ποντίκια που έπασχαν από SCID (Severe Combined
Immunodeficiency). Επίσης, σε ανοσοεπαρκή χάμστερ
μετέφεραν ιούς συνδυασμένους με λεμφοκύτταρα τα
οποία είχαν ογκοδιηθητική ικανότητα (Tumor-infiltra-
ting lymphocyte, TIL transfer) και απέδειξαν πως αφε-
νός το 100% των πειραματοζώων εμφάνισαν ίαση,
αφετέρου ανέπτυξαν και κύτταρα μνήμης έναντι επι-
κείμενης επανεμφάνισης όγκων. Ο εφοδιασμός με IL-
2 και TNF-α αύξησε τη συχνότητα και των δύο CD4+
και CD8+ TIL λεμφοκυττάρων in vivo και ενίσχυσε τον
πολλαπλασιασμό των κυττάρων του σπλήνα ex vivo,
αποδεικνύοντας ότι οι κυτταροκίνες παίζουν σημαν-
τικό ρόλο στην αντοχή και τον πολλαπλασιασμό των
Τ λεμφοκυττάρων. Τέλος, δεν σημειώθηκαν καθόλου
σημεία συστηματικής τοξικότητας πράγμα που καθι-
στά τη θεραπεία ασφαλή. Κλινικές δοκιμές βρίσκονται
πλέον σε εξέλιξη μελετώντας τη χρησιμότητα παρό-
μοιας θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο.40

Σύγκρουση συμφερόντων
Η ανασκόπηση δεν ενέχει κίνδυνο σύγκρουσης

συμφερόντων με καμία προϋπάρχουσα έρευνα, ανα-
σκόπηση, άρθρο ή μελέτη οποιουδήποτε είδους.
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Summary

The major role of cytokines in the immune response –
Modern immunotherapies in clinical practice

Evangelia Papadopoulou, Maria Anna Kyriazidi, Asimoula Kavvada, Stella Mitka,
Maria Chatzidimitriou
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki

Cytokines are defined as low molecular weight protein molecules that play a significant role in
the immune response. They are divided into six groups: interleukines, interferons, tumor necrosis
factors, growth factors, colony stimulating factors, chemokines. Cytokines are produced by nu-
merous cell types, such as mononuclear-macrophages, lymphocytes, natural killer cells (NKs),
mast cells and endothelial cells as well as fibroblasts. Their action aims at various cell populations,
since cytokines are regulatory mediators of both natural and acquired immunity as well as of
inflammation. Cytokines’ impact on target cells requires their connection with specific membrane
receptors on the cells. The signal eventually reaches the cells’ nucleus after complicated chemical
reactions with the participation of tyrosine kinases and transcription factors. The differentiation,
proliferation and generally the functional alterations that target cells undergo after the influence
of cytokines, make the immune response to adjust to organism’s needs in order to eradicate
the pathogenic factor. Thus, cytokines play a significant role in both the progress and the
outcome of the immune response. On the basis of this, cytokines find excellent application into
immunotherapies for many diseases over the last few years. Although many trials require further
research, cytokines are proven to be valuable molecules in the manipulation of the immune re-
sponse. Taking this into consideration, cytokines are used as biological markers for the prognosis
and diagnosis of diseases as well as for therapeutic purposes. The US Food and Drug Adminis-
tration has already approved of many immunotherapies such as those for AIDS, multiple sclerosis,
rheumatoid arthritis, hepatitis B-C, T cell leukemia, septic shock, Kaposi’s sarcoma, melanoma.
Their application broadens at the extension of transplant life expectancy on experimental
models. Despite the encouraging results of cytokines in clinical practice, challenges still exist
concerning the side effects and the administrated doses of medication for each patient. Modern
trials demand additional research aiming at the invention of safer and more efficient cytokine
immunotherapy methods in the future.

Key words
cytokines, immunotherapy, biological markers
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