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Akış Şeması 

1) Sitokinlerin Genel Özellikleri 
2) Başlıca Proinflamatuar Sitokinler 
 

 
 
 
 



 
Cytokine: Cyto = cell + Kinein = to move 

 



Sitokinlerin Genel Özellikleri 

• Peptid, protein ve glikoprotein yapısında 

• Düşük moleküler ağırlık (20 - 30 kDa) 

• İmmün sistem ve immun sistem dışı hücreler 

sentezlenirler ve sitokin reseptörü olan her 

sistemi etkilerler. 

• Genelde solubl, nadiren membrana bağlı 

moleküllerdir. 

 
 
 



Sitokinlerin İsimlendirilmesi 
 

Fonksiyonlarına göre 
• Lökositler arasında ilişki düzenleme: interlökin (lL) 
• Kemotaksisten sorumlu: kemokin 
• Hücrelerin üreme ve çoğalmalarını uyaranlar: büyüme 
faktörleri 
• Viral infeksiyonlarda görevli: interferon (lFN) 
• Sitotoksik özellikli olanlar: lenfotoksin veya tümör nekrozis 
faktör (TNF) 

Kaynaklandıkları hücrelere göre 
– Lökosit: IL 
– Mononükleer fagosit: Monokin 
– Lenfosit: Lenfokin 



Depolanmaz,  ihtiyaç duyulduğunda üretilirler. 



Etkileri sıklıkla birbirleriyle ile kesişir 
Aynı sitokine farklı hücreler farklı şekilde yanıt verir 
 



Farklı sitokinlerin benzer fonksiyonları vardır. 



 
 • Bir sitokin, genellikle diğer sitokinlerin sentezini  

– Arttırabilir 
– İnhibe edebilir  
– kaskad başlatabilir. 

 

• Hedef 
– Kendisi (Otokrin)  
– Komşu hücre (parakrin)  
– Uzak bir hücre (endokrin)  

 



Sitokin Reseptörleri ve Hücre içi Sinyal Yolakları 

• Tüm sitokin reseptörleri iki ana birimden 
oluşmaktadır:  

 
– Ekstrasellüler bölge                  Bağlanma  

 
– Sitoplazmik bölge                     Sinyal iletimi 

 

Nukleer faz  



Sitokin reseptörleri hücre dışı sitokin bağlayıcı alanlarının 
yapısına ve hücre içi sinyal mekanizmalarına göre 

sınıflandırılmakta. 
 



Sitokin Reseptörleri ve Hücre içi Sinyal Yolakları 

• Membrana bağlı ya da serbest halde bulunabilir. 

• Serbest olanlar: sitokinleri bağlayıp, hücre yüzeyine 

bağlanmalarını engellerler.  

• Reseptörlere bağlandıktan sonra çeşitli sinyalizasyon yollarını 

aktive ederler: 

– JAK-STAT sinyalizasyonu  (Tip 1 ve 2) 

– NF-κB sinyalizasyonu  (IL-1, TNF ve IL-17 ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Sitokinlerin Fonksiyonları  
• Doğal ve adaptif immünitede , 

– Proinflamatuar etki: Fagositik etkinliği arttıran, doğal immün sistem 
hücrelerinin enfeksiyon alanına göç etmesini,  lökosit maturasyonu ve 
farklılaşmasını,  inflamasyonun lokal ve sistemik etkilerini oluşturan 
sitokinler. 

– Antiinflamatuar etki: İmmün cevabı baskılayarak inflamasyonun 
konağa zarar vermesini önleyen supresif sitokinler (IL-2, IL-10, TGF-β, 
IL-27, IL-35, IL-37) 

• Hematopoetik hücrelerin gelişimi (IL-3, IL-7, G CSF, M-CSF, 
GM-CSF) 

• Büyüme Faktörleri (TGF-beta, FGF, VEGF, PDGF) 

 



 
Sitokinler fonksiyonlarına, kaynağına, reseptörlerine ve 

inflamatuar rollerine göre  gruplandırılabilir ancak 
sınıflandırılmaları ZOR!  

 
 

– Çok farklı hücreler tarafından üretilebiliyorlar, 
– Birçok farklı hücreyi farklı şekilde etkileyebiliyorlar. 
– Sıklıkla birbiriyle kesişen etkileri vardır. 

 



Sitokinlerin Sınıflandırılması 

• Doğal immünite sitokinleri  

TNF-α, IL-1, IL-10, IL-12, IL-23,  IL-6,  tip I interferonlar (IFN-α ve 

IFN-β), IFN-γ, ve kemokinler) 

• Kazanılmış immünite sitokinleri  

 (IL-2, IL-4, IL-5, IL-17, TGF-β, IL-10 ve IFN-γ) 

• Hematopoez uyarıcı sitokinler  

(GM-CSF, M-CSF, G-CSF) 
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Tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) 

• Akut inflamatuvar yanıtın ana mediyatörüdür.  

• Salınımını 

– Enfeksiyöz ajanlar  
• gram negatif bakterilerin lipopolisakkarid (LPS) 'leri 

• parazit 

• virüs  

– Tümör hücreleri 

– Immün kompleks oluşumu 

– Kompleman sistemi aktivasyonu 

– IL-1, IL-2 ve interferon-γ  

– Hatta kendisi indükleyebilir 



• TNF-α üreten hücreler 

– monosit  

– makrofajlar  

– B ve T hücreleri 

– mast hücreleri  

– fibroblastlar 



• TNF-α   

– membrana bağlı (tmTNF)  

– çözünür (sTNF) 

• Hem membranöz hem de çözünebilir TNF biyolojik olarak 

aktiftir. 

• Proinflamatuar olaylardaki etkilerini hücre yüzeyindeki TNF 

reseptör 1 ’e bağlanmasıyla gösterir. 

• TNFR’lerin koparak dolaşıma karışarak  dolaşımdaki TNF-α’ya 

bağlanıp  etkisini inhibe edebilir.  



 



IL-1 
• Ana kaynağı 

– Aktif mononükleer fagositlerdir. 

– Nötrofiller, epitelyal hücreler ve endotel hücreleri tarafından da 

sentezlenir. 

• TNF-α IL-1 üretimini uyarır. 

• α ve β olmak üzere iki formu olup aynı reseptöre bağlanmaktadır.�  

– Dolaşımda en çok IL-1β bulunmaktadır. 

• Mononükleer fagositler doğal bir IL-1 antagonisti sentezler ve aynı 

reseptöre bağlanarak yarışmalı inhibisyon yaratır  (IL-1ra)  

 



• Görevi: 

– Akut faz proteinlerinin üretimi 

– Ateş yüksekliği 

– Th1 ve Th17 yanıtlarını şiddetlendirilmesi 
• Üretimi:  

– Bakteriyel veya endojen bir uyaranın toll like reseptörlere (TLR) 

bağlanmasıyla monositlerde pro-IL-1β üretilir.  

– Doğal immün yanıt sürecinde inflamazom da oluşur.  İnflamazomun 

aktiflediği kaspaz-1 enzimi pro-IL-1β’yi IL-1β’ya dönüştürür . 

– Otozomal mutasyonlara bağlı uygunsuz inflamazom aktivasyonu aşırı 

IL-1 üretimine neden olur. (Otoinflamatuar hastalıklar) 



IL-6 ve IL-6 reseptörleri  

• T hücreler, B hücreler, monositler, fibroblastlar, keratinositler, 
endotel hücreler, mezenkimal hücreler ve hatta bazı tümör hücreleri 
tarafından salınır.  

• IL-6 reseptörü (IL-6R) ise iki kısımdan oluşur: 

– α zincir olarak da bilinen 80 kDa’luk IL-6 bağlayıcı protein 

– β zincir veya glikoprotein p 130 (gp130) olarak da bilinen 
130kDa’luk sinyal iletici kısım 

• IL-6R’nin de TNFR’ler gibi, hem çözünür (sIL-6R), hem de membrana 
bağlı (mIL-6R) iki formu vardır. 



IL-6 Biyolojik Etkileri 
• IL-6’nın reseptörüne bağlanmasıyla  

IL-6/IL-6R/gp130 kompleksi oluşur.  

• Bu kompleks janus tirozin kinaz/STAT 

yolaklarını uyarır.  

• Sonuçta DNA üzerinde IL-6’ya yanıt 

veren genlerin ekspresyonu 

gerçekleşir. 

• Ateş ve  akut faz yanıtı proteinlerinin 

sentezini  uyarır.  

• B-lenfosit farklılaşmasını uyarır.  

• Adezyon molekülleri sentezini uyarır.  





IL-12 
• İntrasellüler mikroorganizmalar ile 

aktifleşen mononükleer fagositler ve 

dendritik hücrelerden salınır. 

• Th hücrelerin Th1 hücrelere 

farklılaşmasını uyarmaktadır 

• T ve NK hücrelerinden IFN-γ 

salınımını arttırmaktır. 

• Özellikle Tc ve NK sitolitik aktivitesini 

aktive eder. 
 
 



• IL-12 

– 35-kD (p35) ve  

– 40-kD (p40) alt birimlerinin bir disülfit bağı ile bağlandığı 

heterodimerdir. 

• p40 alt birimi, aynı zamanda Th17 hücrelerinin 

farklılaşmasında rol oynayan sitokin IL-23'ün bir bileşenidir. 

• Bu nedenle, p40'a özgü antikorlar hem IL-12 hem de IL-23'ü 

bloke eder (Ustekinumab). 



Kemokinler 
• Kemotaksis olayına sebep olan sitokinlere kemokin denir 
• Lökositler başta olmak üzere, endotel hücreleri ve 

fibroblastlar tarafından üretilirler. 
• Fonksiyonları:  

– Hücrelerin infeksiyon bölgesine göçü (İntegrin aktivasyonu) 
– Lenfosit ve diğer lökositlerin periferik lenfoid dokular arasındaki 

trafiğini düzenler. 



Düşük molekül ağırlıklı (8-11 kD) 

proteinlerden oluşan bir aile  

4 sistein taşırlar ve sistein 

rezidülerine göre gruplara ayrılır:  

C, CC, CXC ve CX3C 

 

Kemokin reseptörleri  7 

transmembran parçası ve G 

proteininden oluşur.  

GTP bağlayan G proteinleri ile 

sinyal iletimi gösterir. 
 



Adaptif İmmünite Sitokinleri 
• Aktive T hücreleri, salgıladıkları sitokinlere göre farklı 

kategorilere ayrılır  



INF-γ 
• Üretimi  

– Büyük ölçüde Th1 hücreler  
– Tc ve NK hücreleri tarafından da  

• Makrofaj, NK, nötrofillerin 
fagositik etkinliğini artıran 
en önemli uyarıcıdır 
(makrofaj aktive edici ) 

• CD4 + T hücrelerinin Th1 alt 
kümesine farklılaşmasını 
sağlar. 
 

 



IL-5 Th2 tarafından sentezlenir. IL-5'in 
başlıca eylemleri, olgun eozinofilleri 
aktive etmektir. B-lenfosit 
farklılaşmasını uyararak özellikle Ig E, Ig 
A yapımını artırır.  

IL-4  Th2 tarafından sentezlenir 
B-lenfositlerin üreme ve 
farklılaşmasını stimule eder. 
Özellikle Ig E artışını uyarırlar 
 

 

Th2 farklılaşması, helmintlere ve alerjenlere cevap olarak ortaya çıkar  



IL 17 nin ana kaynağı olan Th17 
hücrelerinin gelişimi proinflamatuar 
sitokinler tarafından uyarılır (IL-6, IL-1, 
ve IL-23).   
 
Th17 sitokinleri : IL17, IL22 ve IL21 
 
IL17  temel işlevi, özellikle nötrofilik 
inflamasyonu indükleyerek, hücre dışı 
bakteri ve mantarları yok etmektir. 
 
Th17 hücreleri, barsaklarda olduğu gibi 
epitel bariyerlerinin bütünlüğünü 
korumaya yardımcı olur ( IL-22). 
 



IL-17 
• IL-17, yaklaşık 150 amino asit uzunluğunda bir proİnflamatuar sitokindir.  
• IL-17 ailesi, dizi homolojisini paylaşan ancak doku ekspresyonuyla 

farklılaşan altı üyeyi kapsar. IL-17A_ IL-17F 
• IL-17 reseptör ailesinin 5 üyesi var. IL-17RA   IL-17RE 
• IL-17, Th17 hücreler tarafından üretilir ve aşırı ekspresyonu multipl skleroz, 

psoriazis, romatoit artrit  dahil olmak üzere otoimmün hastalıklarla 
ilişkilendirilmiştir. 

 



Özet 

• Sitokinler, hücreler arası iletişimi sağlayarak immün sistemin 

regülasyonunda görevli proteinlerdir.  

• Kompleks sitokin ağı immün cevabı arttırabilir yada azaltabilir 

(proinflamatuar-antiinflamatuar) 

• Otoimmün ve otoinflamatuar hastalıklarda sitokinlerin 

anormal regülasyonu söz konusudur.  

• Tüm bu sitokinlere veya reseptörlerine karşı antagonistler, bu 

hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir.  
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