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Α πό τις αρχές του 1960 ανακαλύφθηκαν 
ουσίες που ήταν ικανές να συσπούν 
λείες μυϊκές ίνες, όπως π.χ. ίνες από το 

λεπτό έντερο των ινδικών χοιριδίων, χωρίς να 
μπορούν να αποκλειστούν με τη χορήγηση 
κάποιου αντισταμινικού1. 

Εκείνη.την.εποχή.οι.ουσίες.αυτές.συνολικά.ονο-
μάστηκαν.«βραδέως.αντιδρώσα.ουσία.της.αναφυ-
λαξίας».(slow.reacting.substance.of.anaphylaxis.ή.
SRSA)..H.ονομασία.αυτή.δόθηκε.για.να.αποδοθεί.
η.ιδιότητά.τους,.δηλαδή.ότι.αυτές.οι.ουσίες.ασκούν.
τη.δράση.τους.πιο.αργά.και.για.μια.μακρύτερη.πε-
ρίοδο.από.τους.κλασικούς.φαρμακολογικούς.αγω-
νιστές.όπως.η.ισταμίνη,.η.ακετυλoχολίνη,.το.χλω-
ριούχο.βάριο..

Σήμερα.ο.όρος.SRSA.έχει.πέσει.σε.αχρησία.και.
αντ’.αυτού.χρησιμοποιείται.ο.όρος.λευκοτριένια.και.
12-.και.15-παράγωγα.της.λιποξυγενάσης..Το.όνο-
μα.λευκοτριένια.(leukotriene).προέρχεται.από.τον.
όρο.λευκοκύτταρο.(leucocyte),.αφού.τα.λευκοκύτ-
ταρα.είναι.μια.από.τις.κύριες.πηγές.λευκοτριενίων).
και.από.το.συζευγμένο.τριένιο,.που.είναι.η.χημική.
του.δομή81..Τα.λευκοτριένια.είναι.ισχυροί.χημικοί.
μεσολαβητές.της.φλεγμονής.και.τροποποιητές.της.
δραστηριότητας.των.Τ-λεμφοκυττάρων.

Όταν.διεγερθούν.ορισμένα.κύτταρα.από.ένα.κα-
τάλληλο.ερέθισμα.(π.χ..αντίδραση.αντιγόνου.αντι-
σώματος).απελευθερώνεται.αραχιδονικό.οξύ.από.
τα.φωσφολιπίδια.που.συμβάλλουν.στο.σχηματι-
σμό.της.κυτταρικής.μεμβράνης.αυτών.των.κυττά-
ρων.και.εξυπηρετούν.ως.υπόστρωμα.για.το.σχη-
ματισμό.μιας.σειράς.νεοσχηματιζόμενων.χημικών.
μεσολαβητών..Το.λευκοτριαίνιο.Β4.και.τα.κυστεϊ-
νυλ-λευκοτριένια.LTC4,.LTD4,.και.LTE4.προέρχονται.
από.τον.οξειδωτικό.μεταβολισμό.του.αραχιδονι-
κού.οξέος.της.κυτταρικής.μεμβράνης.και.ανήκουν.
σε.μια.μεγαλύτερη.ομάδα.χημικών.ενώσεων.που.
είναι.γνωστά.ως.εικοσανοειδή80..

Το.υγιές.δέρμα.περιέχει.ιδιαίτερα.PGE2,.PGD2,.
LTB4.και.LTC4.και.12-υδροξυεικοσιτετραενοϊκό.οξύ.
(12-ΗΕΤΕ)..Τα.ένζυμα.τα.οποία.βοηθούν.στην.πα-
ραγωγή.αυτών.των.παραγώγων.βρίσκονται.κυρίως.

στην.επιδερμίδα..Εν.αντιθέσει.προς.το.δέρμα,.που.
όταν.φλεγμανθεί.(π.χ..στα.ατοπικά.άτομα).μπορεί.
να.παρατηρηθεί.μια.μεγάλη.αύξηση.παραγώγων.
της.5-λιποξυγενάσης:.5-ΗΕΤΕ,.LTB4,.LTC4..Αυτό.δεν.
αποτελεί.έκπληξη.καθόσον.το.δέρμα.που.φλεγμαί-
νει.δέχεται.εισβολή.από.φλεγμονώδη.κύταρα:.ου-
δετρόφιλα,.ηωσινόφιλα,.λεμφοκύτταρα,.μαστο-
κύτταρα,.μακροφάγα.και.μονοκύτταρα..Αυτά.τα.
κύτταρα.είναι.γνωστό.ότι.συνθέτουν.και.απελευ-
θερώνουν.λευκοτριένια7-15..Παρά.το.γεγονός.ότι.
τα.κύτταρα.τόσο.της.υγιούς.όσο.και.της.ατοπικής.
επιδερμίδας.μπορούν.και.παράγουν.LTB4.και.LTC4,.
εντούτοις.τα.λευκοτριένια.αυτά.βρίσκονται.σε.αυξη-
μένες.και.βιολογικά.δραστικές.συγκεντρώσεις.στις.
δερματικές.βλάβες.ασθενών.με.ατοπική.δερματί-
τιδα..Επίσης.οι.δερματίτιδες.που.είναι.πλούσιες.σε.
ηωσινόφιλα.έχουν.υψηλές.συγκεντρώσεις.LTB4.και.
LTC4,.αυξημένη.χημειοταξία.και.χημειοκινησία..Τα.
ολοκληρωμένα.αποτελέσματα.των.τοπικά.παρα-
γόμενων.στην.ιστική.φλεγμονή.προσταγλανδίνης.
Ε2.και.LTB4.οδηγεί.σε.μεγαλύτερη.δραστηριότητα.
των.Τ.κατασταλτικών.κυττάρων.και.σχετικά.αυξημέ-
νες.συγκεντρώσεις.των.ιντερλευκινών.ΙL-4.και.IL-5..
Αυτό.οδηγεί.την.ισορροπία.μάλλον.προς.την.αντί-
δραση.υπερευαισθησίας.αμέσου.τύπου,.παρά.στις.
αποκρίσεις.Τ-βοηθητικών.λεμφοκυττάρων.υπό.την.
κυριαρχία.των.μακροφάγων.(T-helper-l-dominant.
macrophage).και.της.όψιμου.τύπου.αντίδρασης.με.
μεσολάβηση.Τ-λεμφοκυτάρων.

Τα.πολυμορφοπύρηνα.κύτταρα.και.τα.μακρο-
φάγα.των.ασθματικών.ασθενών.έχει.επιδειχτεί.in.
vivo.ότι.παράγουν.λευκοτριένια.σε.ποσά.που.αυ-
ξάνουν.με.την.αυξανόμενη.ατοπία.των.ασθενών16-

19..Στα.ασθματικά.άτομα.τα.ανθρώπινα.κυψελιδι-
κά.μακροφάγα.παράγουν.περισσότερο.LTB4.και.
5-ΗΕΤΕ..Επιπλέον.υποβάλλοντας.έναν.ασθματικό.
ασθενή.στη.δοκιμασία.μιας.σωματικής.άσκησης.ή.
σε.δοκιμασία.πρόκλησης.συμπτωμάτων.με.την.ει-
σπνοή.κάποιου.αλλεργιογόνου.προς.το.οποίο.εί-
ναι.ευαίσθητος,.αυτά.δρούν.ως.επιπλέον.ερεθί-
σματα.για.τα.πολυμορφοπύρηνα.του.ασθενούς,.
τα.οποία.παράγουν.LTB4.in.vivo.σε.πολύ.μεγαλύ-

τερες.ποσότητες20..Κάνοντας.αντικειμενικές.μετρή-
σεις.βρέθηκαν.ανώμαλα.υψηλά.επίπεδα.λευκοτρι-
ενίων.στους.ιστούς-στόχους.και.τα.ποικίλα.υγρά.
αλλεργικών.ατόμων:

Κατά.τη.διάρκεια.της.επαφής.με.κάποιο.αντι-
γόνο,.το.δέρμα.των.ατοπικών.ασθενών.απελευ-
θερώνει.μεγάλες.ποσότητες.LTC4

21,22..Αυτό.μπο-
ρεί.να.επιβεβαιωθεί.με.την.τεχνική.της.αναρρόφη-
σης.φυσαλίδας..Τα.λευκοτριένια.ανιχνεύονται.σε.
υγρά.ρινικών.εκπλύσεων.είτε.μετά.από.πειραμα-
τική.πρόκληση.συμπτωμάτων.με.την.εισπνοή.αλ-
λεργιογόνου.ή.κατά.τη.διάρκεια.μιας.αλλεργιογό-
νου.ανθοφορίας,.όπου.οι.ασθενείς.εμφανίζουν.συ-
μπτώματα.ρινίτιδας23-26..

Ο.βρογχικός.ιστός.των.ασθματικών.ασθενών.
εμφανώς.εκκρίνει.ανώμαλες.ποσότητες.λευκοτρι-
ενίων.είτε.αυτομάτως,.όταν.οι.ασθενείς.επιδεικνύ-
ουν.οξέα.συμπτώματα.ή.τεχνητά.κατά.την.πειρα-
ματική.εισπνοή.αλλεργιογόνων,.οπότε.προκαλείται.
βρογχόσπασμος27-30.

Στους.ασθενείς.με.ατοπική.δερματίτιδα,.τα.επί-
πεδα.των.PGE2,.LTB4.και.15-ΗΕΤΕ.είναι.πολύ.υψηλά.
στο.δέρμα.τόσο.μέσα.όσο.και.γύρω.από.τις.βλάβες.
και.αυτές.οι.συγκεντρώσεις.μπορεί.να.υποτεθεί.ότι.
είναι.βιολογικά.δραστικές31..Είναι.επίσης.λογικό.να.
υποτεθεί.ότι.τα.λευκοτριένια.που.απελευθερώνο-
νται.τελικά.βρίσκονται.στο.αίμα.της.κυκλοφορίας,.
όπως.έχει.επιδειχτεί.σε.ασθματικούς.ασθενείς,.κατά.
τις.ενεργές.φάσεις.της.νόσου.(LTC4.και.D4.επίπεδα.
της.τάξεως.των.500pg/ml.σε.σύγκριση.με.τις.φυσι-
ολογικές.τιμές.που.είναι.<100pg/ml30,32..Σε.αντίθε-
ση.με.τα.παραπάνω,.κατά.τις.περιόδους.των.υφέ-
σεων.παρατηρείται.πτώση.των.επιπέδων.των.λευ-
κοτριενίων.στο.αίμα,.πράγμα.το.οποίο.σημαίνει.
ότι.τα.λευκοτριένια.πράγματι.παίζουν.κάποιο.ρό-
λο.στις.ποικίλες.εκδηλώσεις.της.αλλεργίας.και.ιδι-
αιτέρως..στην.αλλεργική.ρινίτιδα.και.το.άσθμα33..
Εφόσον.τα.λευκοτριένια.ανευρίσκονται.σε.αφθο-
νία.στο.αίμα.των.ατοπικών.ατόμων,.δεν.αποτελει.
έκπληξη.και.η.παρουσία.τους.στα.ούρα.σε.αφθο-
νία..Πολυάριθμοι.μελετητές.έχουν.συγκεντρώσει.το.
ενδιαφέρον.τους.στο.ρόλο.του.LTE4,.διότι.η.παρου-
σία.του.στα.ούρα.αναγκαστικά.περιλαμβάνει.την.
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Tα λευκοτριένια και οι θεραπευτικές εφαρμογές των ανταγωνιστών 
των υποδοχέων τους στην αλλεργική ρινίτιδα και το αλλεργικό άσθμα

Δ.Ν. ΓκΕλης1, Ε. ΓλΥΝατςης2, Δ. κακαλΕκοΥ3, κ. καλλη4, η. καρπαΝτζος5, Χ. ΝικολοΥ6

1Ωρλ, κόρινθος, 2Ωρλ, κάλυμνος, 3Ωρλ, αλεξανδρούπολη, 4Ωρλ, λιβαδειά, 5Επικ. καθ. Ωρλ, Δράμα, 6Επιμ. α΄, ΓN ρόδου

Φωσφολιπίδια

Φωσφολιπιδική.μεμβράνη

Κοκκία.που.περιέχουν.
προσχηματισμένους.χημικούς
μεσολαβητές
•.Ισταμίνη
•.ΝCF
•.ECF
•.Ένζυμα

•.PAF
•.Λευκοτριένια
•.Προσταγλανδίνες

Αg

Μαστοκύτταρο

Εικόνα 2. Απλοποιημένη απεικόνιση του βιοχημικού καταρ-
ράκτη που αρχίζει με το ερέθισμα του αντιγόνου και οδηγεί 
στην εμφάνιση των 5-, 12- και 15-λιπο-παραγώγων.

Ige

Αντιγόνο

Φωσφολιπίδια

Αραχιδονικό.οξύ

12.λιποξυγενάση
12.ΗPΕΤΕ 15.ΗPΕΤΕ

15.λιποξυγενάση5.λιποξυγενάση

5.ΗPΕΤΕ

((υδροξυ-περοξυ-
εικοσιτετρανοϊκό.οξύ)

λευκοτριένια λευκοτριένιο
Α4,.C4,.D4,.E4,

15.ΗΕΤΕ
14,.15.DI.HETE

Εικόνα 1. Η γεφύρωση του αντιγόνου (Αg) με δύο μόρια IgE πάνω στην κυτταρική μεμβράνη του μαστοκυττάρου 
οδηγεί στην έκλυση αραχιδονικού οξέος από τα φωσφολιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης του μαστοκυττάρου, 
από το οποίο παράγονται νεοσχηματιζόμενοι χημικοί μεσολαβητές (PAF, λευκοτριένια, προσταγλανδίνες).
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παραγωγή.του.LTC4.και.D4.των.οποίων.είναι.μετα-
βολίτης..Ο.LTE4.απαντάται.σε.αφθονία.στα.ούρα.
των.ασθματικών.ασθενών,.τις.ώρες.που.ακολου-
θούν.μετά.την.πειραματική.πρόκληση.βρογχόσπα-
σμου.με.την.εισπνοή.αλλεργιογόνου..Μάλιστα.μπο-
ρεί.να.βρεθούν.ακόμη.υψηλότερες.συγκεντρώσεις.
του.κατά.τη.διάρκεια.της.αρχικής.φάσης.της.αντί-
δρασης,.παρά.κατά.τη.διάρκεια.της.όψιμης.φά-
σης34,35..Στα.ασθματικά.άτομα.που.είναι.αλλεργι-
κά.στην.ασπιρίνη,.τα.μέσα.επίπεδα.LTE4.στα.ούρα.
μπορεί.να.είναι.της.τάξης.των.250pg/mg,.δημιουρ-
γώντας.μια.αύξηση.στο.1μg.μέσα.σε.3-4.ώρες.μετά.
την.πειραματική.λήψη.ασπιρίνης.και.την.πρόκλη-
ση.συμπτωμάτων36..Ανεξάρτητα.από.αυτό.υπάρχει.
μια.ευρεία.ποικιλία.διαφορών.μεταξύ.αυτών.των.
επιπέδων.και.της.βρογχικής.υπεραντιδραστικότη-
τας.στην.ισταμίνη..Κατ’.ακολουθία,.δεν.είναι.δυ-
νατόν.να.προβλεφθεί.το.επίπεδο.του.βρογχόσπα-
σμου.ή.της.υπεραντιδραστικότητας.από.τα.επίπε-
δα.LTE4.στα.ούρα.

Ιστοί στόχοι των λευκοτριενίων
Η.ένεση.των.λευκοτριενίων.C4.και.D4.στο.δέρμα.

προκλεί.δερμοαντιδράσεις.παρόμοιες.με.τη.δερ-
μοαντίδραση.νυγμού.της.ισταμίνης.(δημιουργία.
ερυθήματος.και.πομφού)..Οι.δερμοαντιδράσεις.
αυτές.διαφέρουν.κατά.το.ότι.εμφανίζονται.αργό-
τερα.από.τις.αντιδράσεις.που.δημιουργεί.η.ισταμί-
νη.και.καθυστερούν.επίσης.περισσότερο.να.υπο-
χωρήσουν37-39..Το.σημαντικότερο.όμως.που.συμ-
βαίνει.είναι.ότι.το.LTB4.προκαλεί.την.εμφάνιση.
ερυθήματος.που.συνοδεύεται.από.διήθηση.από.
πολυμορφοπύρηνα.

Όσον.αφορά.στο.βρογχικό.δένδρο.η.κατάστα-
ση.θα.μπορούσε.να.ήταν.κατά.τι.διαφορετική..Στην.
πραγματικότητα.η.βρογχοσυσπαστική.δραστηριό-
τητα.των.λευκοτριενίων.που.μετρώνται.σε.ένα.μο-
νήρη.βρόγχο.είναι.εμφανώς.κάπου.1.000.φορές.
πιο.ισχυρή.(σε.μοριακή.βάση).από.αυτή.της.ιστα-
μίνης..Όσον.αφορά.τώρα.τις.ποσότητες.της.ιστα-
μίνης.που.φαίνονται.ικανές.να.απελευθερωθούν.
από.το.βρογχικό.ιστό.κατά.τις.αντιδράσεις.αντιγό-
νου-αντισώματος.και.τις.ποσότητες.των.λευκοτριε-
νίων.που.υποθετικά.εμπλέκονται,.δεν.θα.ήταν.πα-
ράλογο.να.συμπεράνουμε.ότι.τα.λευκοτριένια.μπο-

ρούν.να.παίξουν.ζωτικό.ρόλο.στην.πυροδότηση.
των.ασθματικών.προσβολών..Η.χορήγηση.LTD4.με.
αεροσόλ.προκαλεί.βρογχόσπασμο.από.το.πέμπτο.
λεπτό,.φθάνοντας.στο.μέγιστο.της.δράσης.του.σε.
44.λεπτά,.ενώ.το.μέγιστο.αποτέλεσμα.βρογχόσπα-
σμου.της.ισταμίνης.επέρχεται.σε.20.λεπτά40..Γενικά.
μιλώντας,.δεν.έχει.περιγραφεί.στους.ασθματικούς.
σημαντική.βρογχική.υπεραντιδραστικότητα.όσον.
αφορά.τα.λευκοτριένια,.όπως.έχει.περιγραφεί.για.
την.ισταμίνη.και.τη.μεταχολίνη,.ενώ.έχει.αναφερ-
θεί.ελαφρά.υπεραντιδραστικότητα,.όσον.αφορά.το.
LTD4.και.D4

41,44..Από.την.άλλη.πλευρά.η.εισπνοή.
του.LTE4.από.έναν.ασθματικό.(μέχρι.3μΜ).μπορεί.
να.επιδεινώσει.τη.βρογχική.υπεραντιδραστικότη-
τα.τέσσερις.φορές.περισσότερο.από.τη.δράση.της.
ισταμίνης..Η.ίδια.εισπνοή.από.ένα.κανονικό.άτο-
μο.δεν.τροποποιεί.την.αντιδραστικότητα.της.ιστα-
μίνης.με.οποιοδήποτε.τρόπο20..Καταλήγοντας,.αν.
ένα.τεμάχιο.πνεύμονα.ασθματικού.ασθενούς.διε-
γερθεί.in.vitro.από.κάποιο.αντιγόνο,.τούτο.προκα-
λεί.την.απελευθέρωση.λευκοτριενίων.C4,.D4.και.Ε4.
τα.οποία.αντιστοιχούν.τελείως.σε.βρογχόσπασμο.
που.αποκλείεται.(μπλοκάρεται).από.έναν.αναστο-
λέα.της.σύνθεσης.των.λευκοτριενίων46.

Συνοπτικά.θα.μπορούσαμε.να.πούμε.ότι.όλα.
δηλώνουν.ότι.τα.λευκοτριένια.εμπλέκονται.όχι.μό-
νο.στον.οξύ.βρογχόσπασμο.των.ασθματικών,.αλ-
λά.επίσης.στη.χρόνια.εκδήλωση.της.νόσου.και.ιδι-
αιτέρως.της.βρογχικής.υπεραντιδραστικότητας47-53..
Οι.λόγοι.για.τους.οποίους.τα.λευκοτριένια.δρουν.ως.
παράγοντες.ικανοί.να.συμμετάσχουν.στην.αλλεργι-
κή.αντίδραση.συνοπτικά.είναι.οι.ακόλουθοι:.
1...Αυξάνουν.τη.διαπερατότητα.των.τριχοειδών..
2...Αυξάνουν.την.προσκόλληση.των.ουδετεροφί-

λων.στο.αγγειακό.ενδοθήλιο..
3...Προκαλούν.βρογχοσύσπαση..
4...Αναστέλλουν.την.καθαριστική.ικανότητα.του.

βλεννοκροσσωτού.επιθηλίου..
5...Αυξάνουν.την.παραγωγή.ιντερλευκίνης-1.από.

τα.μονοκύταρα..
6...Ασκούν.χημειοτακτικό.αποτέλεσμα.για.τα.ηωσι-

νόφιλα.(ο.LTB4.και.το.20-OH-LTB4)...

Oι υποδοχείς των λευκοτριενίων
Το.γεγονός.ότι.οι.ανταγωνιστές.του.LTD4.μπορεί.

να.εμφανίσουν.διαφορετικές.σταθερές.συγγενείας.
σύμφωνα.με.τον.ιστό.που.ερευνάται.-λεπτό.έντερο.
ινδικού.χοιριδίου,.τραχεία,.κομμάτι.πνεύμονα-.γε-
γονός.που.δηλώνει.ότι.τα.λευκοτριένια.έχουν.υποο-
μάδες.υποδοχέων,.όπως.έχουν.περιγραφεί.για.την.
ισταμίνη.(Η1,.Η2,.Η3,.Η4.κ.ο.κ.,.τη.ντοπαμίνη.(D1.και.
D2.).η.σεροτονίνη.(5ΗΤ1.και.5ΗΤ2),.βραδυκινίνη.(Β1.
και.Β2).αδενοσίνη.(Α1,.Α2,.και.Α3).κ.λπ.57.

Ακριβώς.όπως.η.ισταμίνη.είναι.ικανή.να.προ-
καλέσει.μια.αύξηση.της.παραγωγής.της.προστα-
γλανδίνης.και.του.PAF,.καθώς.και.αύξηση.της.έκλυ-
σης.του.LTC4.και.του.αραχιδονικού.οξέος,.έτσι.και.
τα.λευκοτριένια.μπορεί.να.προκαλέσουν.την.έκλυ-
ση.ΤΧΑ2.(θρομβοξάνης.Α2),.η.οποία.είναι.γνωστή.
βρογχοσυσπαστική.ουσία..Ως.εκ.τούτου.δεν.είναι.
πάντοτε.εύκολο.να.γνωρίζει.κανείς.εάν.τα.αποτε-
λέσματα.των.λευκοτριενίων.στους.βρόγχους.και.
το.αιμοφόρα.αγγεία.προκύπτουν.από.μια.άμεση.
δράση.μέσω.ειδικών.υποδοχέων.ή.από.δραστηρι-
ότητα.που.ασκείται.μέσω.ενδιάμεσων.χημικών.με-
σολαβητών58,59.

Από.τις.γνωστές.μέχρι.σήμερα.μελέτες.για.την.
αλλεργική.φλεγμονή.προκύπτει.οτι.εξαιτίας.της.πα-
ρουσίας.και.δραστηριότητας.στους.ιστούς,.οι.οποί-
οι.είναι.τα.σημεία.των.αντιδράσεων.αντιγόνου.αντι-
σώματος,.ορισμένα.κύτταρα.παίζουν.πρωταγωνι-
στικό.ρόλο..Τούτο.μπορεί.να.εξηγήσει,.όπως.έχει.
παρατηρηθεί.σε.αρκετές.περιπτώσεις,.τις.διαφο-
ρετικές.εκφράσεις.των.αλλεργικών.διαταραχών..
Υπάρχουν.ποικίλοι.δρόμοι.αξιολόγησης.της.κατά-
στασης.δραστηριότητας.ενός.κυττάρου.και.ένας.
εξ’.αυτών.συνίσταται.στη.μέτρηση.της.έκφρασης.
των.επιφανειακών.υποδοχέων,.π.χ..οι.υποδοχείς.
που.συνδέουν.το.θραύσμα.Fc.της.ΙgE.(Fcε.υπο-
δοχείς).ή.της.IgG.(Fcγ.υποδοχείς),.καθώς.επίσης.ο.
C3b.(CR1.υποδοχείς).και.C3bi.θραύσματα.(CR3.
υποδοχείς).του.συμπληρώματος60,61,62..Η.αυξημέ-
νη.έκφραση.αυτών.των.υποδοχέων.πιστεύεται.να.
είναι.ένα.βέβαιο.σημάδι.μιας.ιδιαίτερης.κατάστα-
σης.επιθετικότητας.αυτού.του.κυττάρου.«επιδει-
κνύοντας.την.επιθέτικότητά.του».όπως.το.αποκα-
λεί.ο.Walsh.και.οι.συν.

Τα.λευκοτριένια.και.άλλα.παράγωγα.της.λιποξυ-
γενάσης.αυξάνουν.τη.χημειοταξία.και.την.έκφρα-
ση.του.CR1.με.τα.ουδετερόφιλα.και.ηωσινόφιλα.
σε.συγκεντρώσεις.της.τάξεως.του.10-6-10-11mol/l63..
Επιπλέον,.στις.συγκεντρώσεις.των.10-8-10-7.mol/l.
LTB4.αυξάνει.η.τοξικότητα.των.ουδετερόφιλων.και.
των.ηωσινόφιλων.με.σεβασμό.προς.το.συμβατικό.
βιολογικό.στόχο.π.χ.το.Schistosoma.larva64..Τελικά.
έχει.επιδειχτεί.ότι.όταν.ενεργοποιούνται.τα.ανθρώ-
πινα.Τ.λεμφοκύτταρα.απελευθερώνεται.GM-CSF.
(granulocyte.macrophage-colony.stimulating.factor),.
ο.οποίος.ο.ίδιος.είναι.ικανός.να.ενεργοποιήσει.την.
κυτταροτοξικότητα.των.ηωσινοφίλων.in.vitro.και.
την.παραγωγή.του.LTC4.(εικόνα.5)65.
1...Η.αντίδραση.αντιγόνου-αντισώματος.απελευ-

θερώνει.λευκοτριένια.από.τα.φωσφολιπίδια.της.
κυτταρικής.μεμβράνης.

2...Τα.λευκοτριένια.έλκουν.ουδετερόφιλα.και.ηωσι-
νόφιλα.και.τα.ενεργοποιούν.

3...Η.αντίδραση.αντιγόνου-αντισώματος.διεγείρει.
τα.Τ.λεμφοκύτταρα.

4...Τα.Τ.λεμφοκύτταρα.παράγουν.GM-CSF.που.είναι.
ικανός.να.ενεργοποιήσει.ηωσινόφιλα.
Η.επιβεβαίωση.της.υπόθεσης.ότι.τα.λευκοτριέ-

Ουδετερόφιλο

Αγγείο
Ηωσινόφιλο

Μονοκύτταρο

Βρογχικό δέντρο
Βρόγχος

Βλεννοκροσσωτό.επιθήλιο

LTs

IL-1

Λευκοτριένια

Θρομβοξάνη.Α2

Εικόνα 4.  Aκριβώς όπως η ισταμίνη είναι ικανή 
να προκαλέσει μια αύξηση της παραγωγής της 
προσταγλανδίνης και του PAF, καθώς και αύξηση 
της έκλυσης του LTC4 και του αραχιδονικού οξέος, 
έτσι και τα λευκοτριένια μπορεί να προκαλέσουν 
την έκλυση TXA2 (θρομβοξάνης Α2), η οποία είναι 
γνωστή βρογχοσυσπαστική ουσία.

Εικόνα 3. Τα λευκοτριένια ασκούν τη δράση τους μέσω 
των υποδοχέων τους στα κύτταρα-στόχους. 1. Αυξάνουν 
τη διαπερατότητα των τριχοειδών. 2. Αυξάνουν την προ-
σκόλληση των ουδετερόφιλων στο αγγειακό ενδοθήλιο. 
3. Προκαλούν βρογχοσύσπαση. 4. Αναστέλλουν το μη-
χανισμό κάθαρσης του βλεννοκροσσωτού επιθηλίου. 5. 
Αυξάνουν την παραγωγή IL-1 από τα μονοκύτταρα. 6. 
Ασκούν χημειοτακτικό αποτέλεσμα για τα ηωσινόφιλα (ο 
LTΒ4 και το 20-ΟΗ-LTΒ4).
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νια.παίζουν.ρόλο.στην.αλλεργική.αντίδραση.ήλθε.
με.την.αποτελεσματική.χρήση.των.ανταγωνιστών.
τους.σε.ασθενείς.με.αλλεργική.ρινίτιδα,.άσθμα.
και.κνίδωση..Τόσο.οι.αναστολείς.της.5-λιποξυγε-
νάσης.(Zileuton).που.μπλοκάρουν.το.ένζυμο.που.
προάγει.τη.μετατροπή.του.αραχιδονικού.οξέος.
σε.LTB4,.C4.και.D4.όσο.και.οι.ειδικοί.ανταγωνιστές.
(Montelukast),.που.δεν.προλαβαίνουν.μεν.τη.σύν-
θεση.των.λευκοτριενίων,.αλλά.προλαβαίνουν.τα.
αποτελέσματά.τους.που.εκδηλώνονται.στα.όργα-
να.στόχους..Η.επιβεβαίωση.της.δράσης.των.παρα-
πάνω.προϊόντων.επιτεύχθηκε.μετρώντας.ορισμέ-
νες.ειδικές.παραμέτρους.στους.ασθενείς.που.τα.
πήραν.για.θεραπευτικούς.σκοπούς..Βρέθηκε.λοι-
πόν.ότι.το.Ζileuton.αναστέλλει.την.παραγωγή.του.
LTB4,.όπως.φαίνεται.στις.μετρήσεις.των.επιπέδων.
του.στο.αίμα.των.ασθενών..Η.μοντελουκάστη.βρέ-
θηκε.ότι.δρα.αποτελεσματικά.στο.άσθμα.και.την.
αλλεργική.ρινίτιδα,.ασκώντας.μια.αντιλευκοτριενι-
κή.δράση.στους.βρόγχους.και.το.βλεννογόνο.της.
μύτης..Τόσο.οι.αναστολείς.όσο.και.οι.ανταγωνιστές.
των.λευκοτριενίων.έχουν.πλέον.εκτεταμένα.ερευνη-
θεί.κλινικά.σε.αλλεργικά.άτομα.που.πάσχουν.από.
άσθμα.και.ρινίτιδα.ή.και.τα.δύο..

Η.παραγωγή.των.λευκοτριενίων.από.τα.ανθρώ-
πινα.λευκοκύτταρα.in.vitro.μπορεί.ουσιαστικά.να.
αυξηθεί,.προσθέτοντας.αιμοπετάλια.στο.καλλιερ-
γητικό.υλικό..Η.προσθήκη.αναστολέα.της.12-λιπο-
ξυγενάσης.καταστέλλει.τη.διέγερση.των.αιμοπε-
ταλίων..Τούτο.καθαρά.δηλώνει.ότι.το.αιμοπετάλιο.
εκλύει.παράγωγο.της.12-λιποξυγενάσης,.που.είναι.
ικανό.να.ενεργοποιήσει.την.οδό.της.5-λιποξυγενά-
σης.στα.λευκοκύτταρα,.με.άλλα.λόγια.στην.οδό.που.
οδηγεί.στην.παραγωγή.λευκοτριενίων.
1...Το.αντιγόνο.ενεργοποιεί.το.μακροφάγο.το.οποίο.

εκλύει.PAF.και.GM.CSF,.που.είναι.δύο.παράγο-
ντες.γνωστοί.ότι.έλκουν.και.ενεργοποιούν.ηω-
σινόφιλα.

2...Η.ενεργοποίηση.του.Τ.λεμφοκυττάρου.οδηγεί.
ομοίως.σε.ενεργοποίηση.του.ηωσινόφιλου.

3...Ενεργοποίηση.των.αιμοπεταλίων.από.τον.PAF.
4...Διέγερση.των.βασεόφιλων.και.των.λευκοκυττάρων.

μέσω.της.ενεργοποίησης.των.αιμοπεταλίων..

Κλινικές εφαρμογές των ανταγωνιστών των 
υποδοχέων των κυστεϊνυλ-λευκοτριενίων
Αλλεργική ρινίτιδα 

Η.αλλεργική.ρινίτιδα.είναι.η.πιο.κοινή.αλλεργι-
κή.νόσος,.η.οποία.προσβάλλει.περίπου.20%.του.
πληθυσμού.στις.αναπτυγμένες.χώρες1..Μεγάλος.
όγκος.δεδομένων.αποδεικνύει.ότι.τα.ενδορρινικά.
κορτικοστεροειδή.και.οι.από.του.στόματος.αντα-
γωνιστές.H1.υποδοχέων.ισταμίνης.είναι.η.βάση.για.
τη.θεραπεία.της.ρινίτιδας2,3..Επιπλέον,.πολλά.στοι-
χεία.υποδηλώνουν.ότι.τα.ενδορρινικά.κορτικοστε-
ροειδή.είναι.περισσότερο.αποτελεσματικά.από.
τους.από.του.στόματος4.και.τους.τοπικούς5.αντα-
γωνιστές.H1.υποδοχέων.ισταμίνης.για.την.ανακού-
φιση.των.ρινικών.συμπτωμάτων..Οι.κατευθυντή-
ριες.οδηγίες.αναγνωρίζουν.επίσης.ότι.οι.ανταγω-
νιστές.υποδοχέων.λευκοτριενίων.παίζουν.κάποιο.
ρόλο.στην.αντιμετώπιση.της.αλλεργικής.ρινίτιδας..
Τα.τελευταία.έτη,.έχουν.διεξαχθεί.αρκετές.κλινικές.
μελέτες.για.την.εκτίμηση.της.αποτελεσματικότητας.
και.της.ασφάλειας.των.ανταγωνιστών.υποδοχέων.
λευκοτριενίων.στην.αλλεργική.ρινίτιδα,.αλλά.έχουν.

δώσει.αντικρουόμενα.αποτελέσματα..Το.2006.ο.
Rodrigo.και.Υanez.ανακοίνωσαν.μια.συστηματική.
ανασκόπηση.με.μετα-ανάλυση.τυχαιοποιημένων.
ελεγχόμενων.μελετών.προκειμένου.να.αναλυθεί.
το.αποτέλεσμα.των.από.του.στόματος.ανταγωνι-
στών.υποδοχέων.λευκοτριενίων.ως.μονοθεραπεία.
ή.σε.συνδυασμό.με.άλλα.φάρμακα.στην.αντιμετώ-
πιση.της.εποχικής.αλλεργικής.ρινίτιδας..Ως.πηγές.
δεδομένων.χρησιμοποίησαν.τις.βάσεις.δεδομένων.
MEDLINE,.EMBASE,.CINAHL.(Cumulative.Index.to.
Nursing.and.Allied.Health),.και.Cochrane,∙άρθρα.
ανασκόπησης.και.αναφορές.των.περιλαμβανόμε-
νων.μελετών..Περιέλαβαν.στη.μελέτη.τους.δημο-
σιευμένες.εργασίες(1966-2005).τυχαιοποιημένες.
ελεγχόμενες.μελέτες.με.τα.ρινικά.και.οφθαλμικά.συ-
μπτώματα.και.τις.βαθμολογίες.ποιότητας.ζωής.ως.
κύριες.εκβάσεις..Τελικά.επέλεξαν.δεκαεπτά.μελέτες.
που.συμπεριλάμβαναν.6.231.ενήλικες.με.εποχική.
αλλεργική.ρινίτιδα..Οι.από.του.στόματος.ανταγω-
νιστές.λευκοτριενίων.μείωσαν.σημαντικά.τα.ημε-
ρήσια.ρινικά.συμπτώματα.(τυποποιημένη.μέση.δι-
αφορά.[SMD],.-0,24∙95%.διάστημα.εμπιστοσύνης.
[CI],.-0,33.έως.-0,16),.νυκτερινά.ρινικά.συμπτώ-
ματα.(SMD,.-0,23∙95%.CI,.-0,30.έως.-0,16).και.
οφθαλμικά.συμπτώματα,.και.βελτίωσαν.σημαντι-
κά.την.ποιότητα.ζωής.σε.σύγκριση.με.το.placebo..
Δεν.παρατηρήθηκαν.σημαντικές.διαφορές.μετα-
ξύ.των.από.του.στόματος.ανταγωνιστών.λευκο-
τριενίων.και.των.από.του.στόματος.ανταγωνιστών.
Η1.υποδοχέων.ισταμίνης.στα.ρινικά.και.οφθαλμικά.
συμπτώματα.και.στη.συνολική.βαθμολογία.για.την.
ποιότητα.ζωής..Διαπιστώσαμε.ακόμα.ότι.οι.αντα-
γωνιστές.υποδοχέων.λευκοτριενίων.ήταν.κατώτεροι.
από.τα.ενδορρινικά.κορτικοστεροειδή.στη.μείωση.
των.ημερήσιων.(SMD,.0,41∙95%.CI,.0,27.έως.0,56).
και.των.νυκτερινών.ρινικών.συμπτωμάτων..Ο.συν-
δυασμός.ανταγωνιστών.υποδοχέων.λευκοτριενίων.
μαζί.με.ανταγωνιστές.υποδοχέων.ισταμίνης.προκά-
λεσε.μεγαλύτερη.ανακούφιση.από.τα.συμπτώμα-
τα.στους.οφθαλμούς.σε.σύγκριση.με.τη.μονοθε-
ραπεία.με.ανταγωνιστές.H1.υποδοχέων.ισταμίνης..
Τέλος,.τα.ενδορρινικά.κορτικοστεροειδή.μείωσαν.
σημαντικά.τη.ρινική.συμφόρηση.σε.σύγκριση.με.
τους.ανταγωνιστές.υποδοχέων.λευκοτριενίων.μαζί.
με.ανταγωνιστές.H1.υποδοχέων.ισταμίνης..Από.την.
ανωτέρω.εκτεταμένη.ανασκόπηση.βγαίνει.το.συ-
μπέρασμα.ότι.οι.ανταγωνιστές.υποδοχέων.λευκο-

τριενίων.ήταν.καλύτεροι.από.το.placebo,.ισοδύνα-
μοι.με.από.του.στόματος.ανταγωνιστές.H1.υποδο-
χέων.ισταμίνης.και.καλύτεροι.από.τα.ενδορρινικά.
κορτικοστεροειδή.για.την.αντιμετώπιση.της.εποχι-
κής.αλλεργικής.ρινίτιδας..Εναλλακτικά,.οι.ανταγω-
νιστές.υποδοχέων.λευκοτριενίων.μαζί.με.ανταγω-
νιστές.H1.υποδοχέων.ισταμίνης.ήταν.περισσότερο.
αποτελεσματικοί.από.τους.ανταγωνιστές.H1.υπο-
δοχέων.ισταμίνης.μόνο,.αλλά.ανώτεροι.από.τα.εν-
δορρινικά.κορτικοστεροειδή.

Αλλεργική ρινίτιδα και αλλεργικό άσθμα
Δεδομένου.ότι.ο.ανώτερος.και.ο.κατώτερος.αε-

ραγωγός.επιδεικνύουν.παρόμοιες.φλεγμονώδεις.
αποκρίσεις.μετά.από.πειραματική.πρόκληση.συ-
μπτωμάτων.με.την.εισπνοή.αλλεργιογόνων,.σήμερα.
πλέον.είναι.αποδεκτή.η.άποψη.της.«μιας.οδού,.μιας.
νόσου»..Βρέθηκε.ότι.η.μοντελουκάστη,.που.είναι.
ένας.εκλεκτικός.ανταγωνιστής.των.υποδοχέων.των.
λευκοτριενίων.αναστέλλει.τον.κυστεϊνυλικό.λευκο-
τριενικό.1.υποδοχέα..Η.χορήγηση.μοντελουκάστης.
αποτελεί.μια.ασφαλή.και.καλώς.ανεκτή.προληπτική.
θεραπεία.για.τους.ασθενείς.(παιδιά.και.ενήλικες).
που.πάσχουν.από.αλλεργική.ρινίτιδα.και.αλλεργικό.
άσθμα.είτε.ανεξάρτητα.είτε.ταυτόχρονα..

Αραχιδονικό
οξύ

Λευκοτριένια

Στόχος

Ανταγωνιστές

Αναστολείς
5-λιποξυγενάσης1

2

Ουδετερόφιλο

Λευκοτριένια

Χημειοτακτισμός

+

κυτταρική
ενεργοποίηση

Τ-λεμφοκύτταρο

Λευκοτριένια

Ηωσινόφιλο
GM.CSF

1

2

3

5

4

Εικόνα 6. Αναστολείς λευκοτριενίων.

Αg

IL-3
IL-5
GM.CSF

LTC4
MBP
ECP

O2.προϊόντα

Μακροφάγο

Αιμοπετάλια

Λευκοτριένια
Ισταμίνη

GM.CSF

PAF

PF4

HRA

12.Λιπο-παράγωγα

1 1

2
3

4

4

Ηωσινόφιλο

Λευκοκύτταρο

Ελεύθερες.ρίζες

Εικόνα 5. 1. Η αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος 
απελευθερώνει λευκοτριένια από τα φωσφολιπίδια της 
κυτταρικής μεμβράνης. 2. Τα λευκοτριένια έλκουν 
ουδετερόφιλα και ηωσινόφιλα και τα ενεργοποιούν. 
3. Η αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος διεγείρει τα Τ 
λεμφοκύτταρα. 4. Τα Τ λεμφοκύτταρα παράγουν GM-CSF 
που είναι ικανός να ενεργοποιήσει ηωσινόφιλα. 

Εικόνα 7. 1. Το αντιγόνο ενεργοποιεί το μακροφάγο το 
οποίο εκλύει PAF και GM-CSF, δύο παράγοντες γνωστοί 
ότι έλκουν και ενεργοποιούν ηωσινόφιλα. 2. Η ενερ-
γοποίηση του Τ λεμφοκυττάρου που οδηγεί ομοίως σε 
ενεργοποίηση του ηωσινόφιλου. 3. Ενεργοποίηση του 
αιμοπεταλίου από τον PAF. 4. Διέγερση των βασεόφιλων 
και των λευκοκυττάρων μέσω της ενεργοποίσησης των 
αιμοπεταλίων.

Βασεόφιλο

Η βιβλιογραφία θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος.




