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ΥΗΜΕΙΟΚΙΝΕ 

 Οη ρεκεηνθίλεο είλαη κηα νκάδα κηθξώλ πξσηετλώλ (Μ.Β. 8-10 kDa) πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό 

ξόιν ζηηο θιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο (απνηεινύλ ρεκεηνηαθηηθό παξάγνληα γηα ηα 

ιεπθνθύηηαξα, αλαθέξνληαη θαη ζαλ πξνθιεγκνλώδεηο θπηηαξνθίλεο, proinflammatory 

cytokines-), ζηηο ινηκώμεηο από ηνύο, ζηελ αγγεηνγέλεζε, ζηελ παξαγσγή θνιιαγόλνπ, θαζώο 

θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ αηκνπνηεηηθώλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ.  

 

 Τελ θπξηόηεξε πεγή παξαγσγήο ησλ ρεκεηνθηλώλ απνηεινύλ ηα θπηηαξνηνμηθά CD8+ Τ-

ιεκθνθύηηαξα (CTLs), παξά ην γεγνλόο όηη νη ρεκεηνθίλεο παξάγνληαη από πνιινύο ηύπνπο 

θπηηάξσλ (κνλνθύηηαξα, καθξνθάγα, ελδνζειηαθά θύηηαξα, νπδεηεξόθηια, ΝΚ θύηηαξα, 

εσζηλόθηια, ηλνβιάζηεο, κεγαθαξπνθύηηαξα, ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη ζε αηκνπεηάιηα πνπ 

πεξηέρνπλ απνζεθεπκέλεο ρεκεηνθίλεο).  Έηζη, πξόζθαηα, έρεη δεηρηεί όηη ε παξαγσγή ησλ 

ρεκεηνθηλώλ εμαξηάηαη, θαηά θύξην ιόγν, από ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ TCR ππνδνρέα ησλ CTLs 

από ην ζύκπιεγκα πεπηίδην/ηάμεο Ι MHC-κόξην.  Λακβάλνληαο ππόςε ηελ επξεία έθθξαζε 

ησλ ηάμεο Ι MHC-κνξίσλ, θαίλεηαη όηη ηα CTLs απνηεινύλ ηνλ θπξηόηεξν παξάγνληα γηα ηελ 

αλαγλώξηζε ησλ κνιπζκέλσλ κε ηνύο θπηηάξσλ θαη, έηζη, παίδνπλ ζεκαληηθό αλνζνξπζκηζηηθό 

ξόιν ζηελ πεξηθέξεηα.  Τν επξύ θάζκα ρεκεηνθηλώλ πνπ παξάγεηαη από ηα CTLs επηηξέπεη ηελ 

κεηαλάζηεπζε, ζηελ κνιπζκέλε κε ηνλ ηό πεξηνρή, ησλ δηαθόξσλ ιεπθνθπηηάξσλ θαη 

κνλνθπηηάξσλ/καθξνθάγσλ, γεγνλόο πνπ βνεζάεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαζηξνθή ηνπ 

ηνύ. 

 

 Η δξάζε ησλ ρεκεηνθηλώλ εθδειώλεηαη θαηά ηελ ζύλδεζε ηνπο κε εηδηθνύο ππνδνρείο ζηα 

θύηηαξα ζηόρνπο.  Αλάινγα κε ην θύηηαξν ζηόρν, νη ρεκεηνθίλεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

εμσθύηησζε δηαθόξσλ κεζνιαβεηώλ ηεο θιεγκνλήο, θαζώο, επίζεο, θαη αύμεζε ηεο έθθξαζεο 

ησλ κνξίσλ πξνζθόιιεζεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ έμνδν ησλ ιεπθνθπηηάξσλ από ηνλ 

ελδναγγεηαθό ρώξν. 

 

 Οη ρεκεηνθίλεο δελ παξνπζηάδνπλ εηδηθόηεηα γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό 

ιεπθνθπηηάξσλ θαη ζπλήζωο έλαο ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκόο ρεκεηνθηλώλ θέξεη ππνδνρείο 

γηα δηαθνξεηηθέο ρεκεηνθίλεο.  Σεκεηώλεηαη όηη ηα θαγνθύηηαξα δηεγείξνληαη από έλα ηδηαίηεξα 

επξύ θάζκα δηαθνξεηηθώλ ρεκεηνθηλώλ.  Επίζεο, πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρεκεηνθίλεο κπνξεί λα 

παξάγνληαη από έλα κόλν θύηηαξν.  Τν θαηλόκελν απηό παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζηα 

κνλνπύξελα θαγνθύηηαξα θαη ηα ελδνζειηαθά θύηηαξα πνπ εθηίζεληαη ζε πξντόληα βαθηεξίσλ 

ή θπηηαξνθίλεο .  Σε απηά ηα θύηηαξα ν LPS, ε IL-1 θαη ν TNF δηεγείξνπλ ηελ παξαγσγή 

δηαθόξσλ ρεκεηνθηλώλ (π.ρ. MCPs, MIPs, RANTES, θαη θξαιαθηίλεο). 
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Ομάδες τημειοκινών 

 Οη ρεκεηνθίλεο ππνδηαηξνύληα ζε ηέζζεξηο, ηνπιάρηζην, νκάδεο, από ηηο νπνίεο, νη δύν (α-

ρεκεηνθίλεο θαη β-ρεκεηνθίλεο) έρνπλ πιήξσο ραξαθηεξηζηεί.  Η δηάθξηζε ηνπο γίλεηαη 

αλάινγα κε ηελ ζέζε πνπ έρεη ζηελ πξσηεΐλε ην ακηλνμύ θπζηεΐλε (cystein, C). 

 

 Σηηο α-ρεκεηνθίλεο, αλάκεζα ζην πξώην θαη ζην δεύηεξν ακηλνμύ θπζηεΐλεο βξίζθεηαη έλα 

άιιν, ηξίην, ακηλνμύ (cystein/X ακηλνμύ/cystein, CXC) (εηθόλα Χ.Χ).  Τα κέιε ηεο CXC 

νκάδαο θπηηαξνθηλώλ κπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ πεξαηηέξσ ζε εθείλα πνπ πεξηέρνπλ θνληά ζην 

ακηλνηειηθό ηνπο άθξν ηελ αιιεινπρία γινπηακίλε-ιεπθίλε-αξγηλίλε θαη αζθνύλ ρεκεηνηαθηηθή 

δξάζε ζηα νπδεηεξόθηια, θαζώο θαη ζε εθείλα πνπ δελ πεξηέρνπλ απηή ηελ αθνινπζία θαη 

αζθνύλ ρεκεηνηαθηηθή δξάζε ζηα ιεκθνθύηηαξα.  Μέιε ηεο CXC νκάδαο ρεκεηνθηλώλ είλαη ηα 

αθόινπζα:   

1. Η IL-8, παξάγεηαη από ηα καθξνθάγα, ηα θεξαηηλνθύηηαξα θαη απνηειεί ρεκεηνηαθηηθό 

παξάγνληα γηα ηα παξζέλα Τ-ιεκθνθύηηαξα. 

2. Οη ρεκεηνθίλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηωλ θπηηάξωλ (Growth-related, GRO), 

GRO-α, GRO-β θαη GRO-γ.  Η νλνκαζία απηή δείρλεη ηε ζεκαληηθή έθθξηζε απηώλ ησλ 

ρεκεηνθηλώλ, θαηά ηελ δηέγεξζε ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ ρεκεηνθίλεο. 

3. Η ρεκεηνθίλε πνπ παξάγεηαη από ηα επηζειηαθά θύηηαξα θαη έιθεη ηα νπδεηεξόθηια ζην 

ζεκείν ηεο θιεγκνλήο.  Η ρεκεηνθίλε απηή νλνκάδεηαη «ΕΝΑ-78» (Epithelial-derived 

Neutrophil Attractant number 78). 

 

 Σηηο β-ρεκεηνθίλεο, ηα δύν πξώηα ακηλνμέα θπζηεΐλεο βξίζθνληαη δίπια (cystein-cystein, CC) 

(εηθόλα Χ.Χ).  Οη CC ρεκεηνθίλεο είλαη ρεκεηνηαθηηθέο γηα ηα κνλνθύηηαξα θαη ηα Τ-

ιεκθνθύηηαξα.  Μέιε ηεο CC νκάδαο ρεκεηνθηλώλ είλαη ηα αθόινπζα:   

1. Η ρεκεηνθίλε RANTES («εκκρίνεηαι ζηεν ενεργοποίεζε, θσζιολογικά Τ-λεμθοκύηηαρα ηεν 

εκθράδοσν και ηεν εκκρίνοσν», -regulated on activation, normal T cell expressed and 

secreted-).  

2. Η ρεκεηνηαθηηθή πξωηεΐλε 1, 2 θαη 3 ηωλ κνλνθπηηάξωλ/καθξνθάγωλ 

(monocyte/macrophage chemotactic protein 1, 2 and 3, MCP-1, MCP-2 θαη MCP-3). 

3. Η θιεγκνλώδεο πξωηεΐλε ηωλ καθξνθάγωλ 1α θαη 1β (macrophage inflammatory 

protein 1α and 1β, MIP-1α θαη MIP-1β). 

4. Οη ενηαμίλεο (eotaxins), νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ δξάζε ηνπο κόλν ζηα εσζηλόθηια θαη ηα 

βαζεόθηια. 
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 Άιιεο νκάδεο ρεκεηνθηλώλ είλαη: 

1. Η ιπκθνηαθηίλε (lymphotactin) είλαη κηα C ρεκεηνθίλε, κε έλα κόλν δηζνπιθηδηθό δεζκό.  

Η ιπκθνηαθηίλε παξάγεηαη από ηα πξν-Τ θύηηαξα (Τ-ιεκθνθύηηαξα ζηα νπνία δελ έρεη 

αθόκα νινθιεξσζεί ν αλαζπλδπαζκόο ησλ γνληδίσλ ηνπ TCR ππνδνρέα) θαη είλαη 

ρεκεηνηαθηηθή γηα ηα ιεπθνθύηηαξα. 

2. Η θξαθηαιθίλε (fractalkine) κε ηξία ακηλνμέα αλάκεζα ζηα δύν ακηλνμέα θπζηεΐλεο 

(CXΥΥC).  Η θξαιαθηίλε δξα ζηα ιεκθηθά θύηηαξα (Τ-ιεκθνθύηηαξα θαη ΝΚ θύηηαξα), 

θαζώο θαη ζηα κνλνθύηηαξα. 

 
 
 

 
Εηθόλα Υ.Υ  Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ CC θαη CXC ρεκεηνθηλώλ. 

 

9-6 Λειτοσργικές ομάδες τημειοκινών 

 Πηζαλώο όια ηα θύηηαξα λα κπνξνύλ λα εθθξίλνπλ ρεκεηνθίλεο θάησ από ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο.  Μεξηθέο ρεκεηνθίλεο εθθξίλνληαη ζπλερώο, ελώ, άιιεο παξάγνληαη, ύζηεξα από ηελ 

ζπλερή ελεξγνπνίεζε ηνπ θπηηάξνπ από ην ίδην εξέζηζκα.  Έηζη, ζε γεληθέο γξακκέο, νη 

παξαγόκελεο ρεκεηνθίλεο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε δύν νκάδεο (εηθόλα Χ.Χ):   

1. Τηο ρεκεηνθίλεο πνπ παξάγνληαη ζπλερώο ζηα ιεκθηθά θαη κε ιεκθηθά όξγαλα θαη νη νπνίεο 

πηζαλώο λα παίδνπλ ξπζκηζηηθό ξόιν ζηελ θπθινθνξία ησλ ιεπθνθπηηάξσλ.   
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2. Τηο ρεκεηνθίλεο πνπ παξάγνληαη ύζηεξα από ηελ επίδξαζε δηαθόξσλ εξεζηζκάησλ, όπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ηα πξντόληα δηαθόξσλ βαθηεξίσλ.   

Η δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δύν απηέο νκάδεο ρεκεηνθηλώλ είλαη ρξήζηκε, αιιά κόλν γηα 

πξαθηηθνύο ιόγνπο, γηαηί ζπλήζσο ππάξρεη αιιειεπηθάιπςε ησλ δύν απηώλ νκάδσλ, θάησ 

από ην πξίζκα ησλ δηαθόξσλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

αλάπηπμε λενπιαζίαο. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εηθόλα Υ.Υ  Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζπλερνύο θαη πξνθιεηήο έθθξηζεο ησλ δηαθόξσλ ρεκεηνθηλώλ.  

Σσνηομογραθίες:  BCA-1, ρεκεηνηαθηηθή ρεκεηνθίλε ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ, ELC, ηνπ Epstein Barr ρεκεηνθίλε 

ππνδνρέαο-1, DC-CK1, ρεκεηνθίλε δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ, FLK, θξαιαθηίλε, GCP-2, ησλ θνθθηνθπηηάξσλ 

ρεκεηνηαθηηθή πξσηεΐλε 2, GRO, ρεκεηνθίλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, HCC, ρεκεηνθίλε C αίκαηνο, 

IL-8, ηληεξιεπθίλε 8, IP-10, δηεγεξηηθή πξσηεΐλε ηεο ηληεξθεξόλεο γ 10, LARC, ξπζκηζηηθή ρεκεηνθίλε 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ήπαηνο, LT, ιπκθνηαθηίλε, MCP, ρεκεηνηαθηηθή πξσηεΐλε 1, 2 θαη 3 ησλ 

κνλνθπηηάξσλ/καθξνθάγσλ, MDC, ρεκεηνθίλε παξαγόκελε από ηα καθξνθάγα, MIP, θιεγκνλώδεο 

πξσηεΐλε ησλ καθξνθάγσλ, NAP-2, πεπηίδην ελεξγνπνίεζεο ησλ νπδεηεξόθηισλ, RANTES, εθθξίλεηαη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε, θπζηνινγηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα ηελ εθθξάδνπλ θαη ηελ εθθξίλνπλ, SDF-1, παξάγνληαο πνπ 

πξνέξρεηαη από θύηηαξα ηνπ ζηξώκαηνο, SLC, ρεκεηνθίλε ησλ δεπηεξνγελώλ ιεκθηθώλ νξγάλσλ, TARC, 

ξπζκηζηηθή ρεκεηνθίλε ηνπ ζύκνπ, TECK, ρεκεηνθίλε πνπ εθθξάδεηαη ζηνλ ζύκν. 
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ΚΤΣΣΑΡΟΚΙΝΕ:  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΥΕΩΝ ΣΟΤ  

 Έρνπλ πξνζδηνξηζηεί πέληε νηθνγέλεηεο ππνδνρέσλ ησλ θπηηαξνθηλώλ, κε βάζε ηελ αθνινπζία 

ησλ ακηλνμέσλ ηνπο θαη ηα νκόινγα ηκήκαηα ηεο δνκήο ηνπο.  Η πξσηετληθή αιπζίδα ηνπ 

ππνδνρέα ηεο θάζε νηθνγέλεηαο έρεη ραξαθηεξηζηηθή δνκή (εηθόλα Χ.Χ). 

 

 Θεσξείηαη όηη έλαο ππνδνρέαο θπηηαξνθίλεο αλήθεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε «νηθνγέλεηα», εάλ, 

ηνπιάρηζην, κηα από ηηο πξσηετληθέο αιπζίδεο πνπ ηνλ απνηεινύλ, έρεη ηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο «νηθνγέλεηαο».  Επίζεο, πνιιέο από ηηο θπηηαξνθίλεο, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ππνδνρείο ηνπο, έρνπλ κεηαμύ ηνπο δνκηθέο νκνηόηεηεο θαη 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα θπηηαξνθηλώλ. 

 

 Οη νηθνγέλεηεο ησλ ππνδνρέσλ ησλ θπηηαξνθηλώλ είλαη νη αθόινπζεο: 

1. Τπνδνρέαο ηεο ππεξνηθνγέλεηαο ηωλ αλνζνζθαηξηλώλ (Ig-receptor superfamily). 

2. Τπνδνρέαο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο αηκαηνπνηεηίλεο (hematopoietin-receptor family).  

Κάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο απηήο έρεη δύν ραξαθηεξηζηηθά εμσθπηηάξηα ηκήκαηα: ην έλα 

ηκήκα πεξηέρεη ηέζζεξηο θπζηεΐλεο (C), ελώ ην άιιν πεξηέρεη ηελ ζηαζεξή αθνινπζία 

WSXWS (ζην W αληηζηνηρεί ε ηξππηνθάλε, ζην S ε ζεξίλε, ελώ ζην Χ κπνξεί λα 

αληηζηνηρεί νπνηνδήπνηε άιιν ακηλνμύ). 

3. Τπνδνρέαο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο IFN (IFN-receptor family). 

4. Τπνδνρέαο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ TNF (ΣΝF-receptor family).   

Έρνπλ αλαγλσξηζηεί δύν ηύπνη ππνδνρέσλ ησλ TNFs:  o TNF σποδοτέας-IΙ ή ηύπος Α TNF 

σποδοτέα (TNFR-ΙI) θαη ν TNF σποδοτέας-Ι ή ηύπος Β TNF σποδοτέα (TNFR-I).  Όια 

ζρεδόλ ηα θύηηαξα εθθξάδνπλ ηνλ έλα ή θαη ηνπο δύν ηύπνπο ππνδνρέσλ. 

5. Τπνδνρέαο ηεο νηθνγέλεηαο ηωλ ρεκεηνθηλώλ (chemokine-receptor family).  Έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί πέληε ππνδνρείο ρεκεηνθηλώλ:  δύν ππνδνρείο ζπλδένληαη κε ηηο CC 

ρεκεηνθίλεο, δύν κε ηηο CΧC ρεκεηνθίλεο θαη έλαο ππνδνρέαο πνπ βξίζθεηαη ζηα 

εξπζξνθύηηαξα θαη νλνκάδεηαη CK, ζπλδέεηαη ηόζν κε ηηο CC, όζν θαη κε ηηο CΧC 

ρεκεηνθίλεο.  Πηζηεύεηαη όηη ε παξνπζία ηνπ CK ππνδνρέα ζηα εξπζξνθύηηαξα έρεη ζαλ 

ζθνπό, λα απνκαθξύλεη από ηελ θπθινθνξία ηηο δηάθνξεο ρεκεηνθίλεο, εκπνδίδνληαο, έηζη, 

ηελ ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή. 

 

 Έρεη βξεζεί όηη αξθεηνί ππνδνρείο θπηηαξνθηλώλ έρνπλ θνηλή κηα πξσηετληθή αιπζίδα.  Έηζη, ε γ 

αιπζίδα ηνπ IL-2R ππνδνρέα απνηειεί ηκήκα ησλ ππνδνρέσλ θαη άιισλ θπηηαξνθηλώλ (IL-4, 

IL-7, IL-13 θαη IL-15). 
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Εηθόλα Υ.Υ  Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ησλ πξσηετληθώλ αιπζίδσλ πνπ απνηεινύλ ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ ππνδνρέσλ ησλ θπηηαξνθηλώλ. 

 
 


