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Streszczenie: Chemokiny należą do dużej rodziny cytokin o działaniu chemotaktycznym, które wraz 
z odpowiadającymi im receptorami są zdolne do rekrutowania różnych komórek odpornościowych, 
a także komórek nowotworowych do mikrośrodowiska guza. Zmiany ich ekspresji wywierają wpływ 
na aktywację leukocytów, proces angiogenezy, proliferację komórek nowotworowych, a także pow-
stawanie przerzutów. W niniejszym artykule rozważamy rolę oraz przydatność wybranych chemokin 
i ich receptorów w patogenezie różnych nowotworów, m.in. raka piersi, szyjki macicy, trzustki i jelita 
grubego. Chemokiny i ich receptory mają kluczowy udział w rozwoju nowotworu, a także mogą wy-
kazywać przydatność diagnostyczną, pełniąc funkcję potencjalnych biomarkerów. 

Słowa kluczowe: chemokiny; receptory chemokin

Summary: Chemokines are a large family of cytokines with chemotactic activity, which together with 
their respective receptors, are able to recruit a variety of immune cells, and cancer-associated cells 
to the tumor microenvironment. Their altered expression in malignancies dictates leukocyte activa-
tion, angiogenesis, cancer cell proliferation, and metastasis. In this article, we consider usefulness of 
selected chemokines and chemokine receptors in pathogenesis of various malignancies, e.g., breast, 
cervical, pancreatic and colorectal cancer. Chemokines and its receptors have a pivotal role in cancer 
development and also may have diagnostic utility, as potential biomarkers.
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WSTĘP

Chemokiny należą do rodziny cytokin, które zostały zidentyfikowane jako 
mediatory procesu zapalnego oraz regulatory transportu leukocytów. W grupie 
tych białek wyróżnia się prawie 50 członków ludzkich chemokin, a także około 
20 odpowiadających im receptorów chemokin [1]. Zostały one podzielone na 4 
grupy (grupa CXC, CC, C, a także CX3C), ze względu na ich budowę, związaną 
w liczbą, a także odstępem między dwiema konserwatywnymi resztami cysteiny 
NH2-końcowej. W grupie CXC i CX3C dwie konserwatywne reszty cysteiny są 
rozdzielone odpowiednio jedynym lub trzema aminokwasami. W podrodzinie 
chemokin CC dwie konserwatywne reszty cysteiny sąsiadują ze sobą, natomiast 
w grupie C chemokinom brakuje drugiej i czwartej cysteiny [2]. 

Zróżnicowana ekspresja receptorów chemokin na leukocytach związana jest 
z selektywną rekrutacją określonych typów komórek, zapewniając tym samym 
skuteczną odpowiedź immunologiczną w odpowiedzi na działający patogen. Do-
datkowo chemokiny są ważnymi koordynatorami migracji komórek oraz interak-
cji komórka-komórka, wywierając tym samym duży wpływ na rozwój nowotworu. 
W mikrośrodowisku guza komórki gospodarza i komórki nowotworowe uwalnia-
ją wiele różnych chemokin, powodując tym samym aktywację różnych typów 
komórek [3]. Obecna praca poglądowa skupia się na roli wybranych chemokin 
i ich receptorów w różnych chorobach nowotworowych. Zrozumienie interakcji 
pomiędzy chemokinami a odpowiadającymi im receptorami może pozwolić ba-
daczom na znalezienie potencjalnych biomarkerów tych chorób. 

CHEMOKINA CXCL12 ORAZ RECEPTOR CXCR4

Chemokina CXCL12, znana również jako SDF-1, należy do rodziny chemo-
kin CXC oraz jest jedynym znanym ligandem dla receptora CXCR4. Wiązanie 
CXCL12 do CXCR4 indukuje migracje oraz przeżycie limfocytów i monocytów 
[4]. Ponadto CXCL12 odgrywa kluczową rolę we wzroście guza, angiogenezie 
i przerzutach. Chemokina CXCL12 jest wytwarzana przez wiele typów komórek 
nowotworowych, a także uczestniczy w procesach zachodzących w środowisku 
guza [5]. Ostatnie doniesienia we współczesnej onkologii wskazują na kluczową 
rolę CXCL12 oraz jej receptora CXCR4 w różnych typach nowotworów, w tym 
m.in. w raku piersi [6], szyjki macicy [7], trzustki [8] oraz jelita grubego [9]. 
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CXCL12 I CXCR4 W RAKU PIERSI

W badaniach własnych wykazaliśmy, istotny statystycznie wzrost stężenia 
CXCL12 i CXCR4 w osoczu pacjentek z rakiem piersi w porównaniu do osób 
zdrowych. Dodatkowo, ważne było stwierdzenie, iż stężenie CXCL12 w gru-
pie chorych z rakiem piersi było wyższe w porównaniu z osobami ze zmianami 
łagodnymi w piersi, co może wskazywać na możliwą rolę tej chemokiny jako 
markera w różnicowaniu zmian nowotworowych od zmian łagodnych w ludz-
kiej piersi [6]. W szczególności wydaje się, że CXCL12 odgrywa negatywną rolę 
w raku piersi, natomiast ekspresja tej chemokiny była szeroko badana. Wysoką 
ekspresję CXCL12 stwierdzono u pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych 
i mózgu, natomiast poziomy te były odwrotnie skorelowane z całkowitym prze-
życiem [10-12] . Dodatkowo przeprowadzona analiza sugeruje, iż zwiększona 
ekspresja białka CXCL12 jest dobrym markerem prognostycznym w raku piersi, 
a także była związana z dodatnim statusem receptora estrogenowego, ujemnym 
statusem receptora HER2, a także małym rozmiarem guza [13]. 

CXCL12 I CXCR4 W RAKU SZYJKI MACICY

Song i wsp. [7] ocenili ekspresję CXCL12 w tkankach raka szyjki macicy oraz 
tkankach przyległych, stosując standardową metodę immunohistochemiczną. Wy-
niki tego badania wskazują, iż ekspresja CXCL12 jest zwiększona w tkankach 
raka szyjki macicy, a także koreluje z wielkością guza i stopniem zaawansowa-
nia według klasyfikacji FIGO. Dodatkowo stwierdzono powiązanie między eks-
presją CXCL12, a czynnikiem transkrypcyjnym NF-κB, który w głównej mierze 
odpowiada za aktywność tej chemokiny, a także bierze udział w rozwoju wielu 
nowotworów. Badacze wykazali, iż ujemna ekspresja CXCL12 i NF-κB wiąże się 
z lepszym rokowaniem pacjentów. Potencjalnym mechanizmem wyjaśniającym 
tą zależność, może być to, iż CXCL12 aktywuje szlak NF-κB poprzez oddziały-
wanie z CXCR4. Szlak CXCL12/CXCR4-NF-κB bierze udział w regulacji proli-
feracji komórek, apoptozy i angiogenezy w raku szyjki macicy [14]. Dodatkowo 
oś CXCL12/CXCR4 może być głównym mechanizmem, za pomocą którego rak 
szyjki macicy nacieka sąsiadujące tkanki, a następnie narządy odległe, w któ-
rych wydzielana jest chemokina CXCL12. Stwierdzenie te potwierdzają badania, 
w których ekspresja CXCR4 była związana z histologicznym stopniem zaawan-
sowania nowotworu, natomiast regulacja ekspresji CXCR4 w górę była dodatnio 
skorelowana z ekspresją jego liganda w nabłonku złośliwym, a także przednowo-
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tworowym [15]. W badaniach Xu i wsp. [16] wykazano znaczenie drugiej osi, 
związanej z chemokiną CXCL12 – CXCL12/CXCR7 w raku szyjki macicy. W li-
niach komórkowych raka szyjki macicy otrzymano zarówno zwiększoną ekspre-
sję CXCL12, jak i CXCR7. 

CXCL12 I CXCR4 W RAKU TRZUSTKI

Wysoka ekspresja CXCL12 i aktywacja receptora CXCR4 w guzach wzmaga 
ich wzrost oraz ogranicza nadzór immunologiczny w guzie poprzez mechanizmy 
autokrynne i parakrynne. Oś CXCL12-CXCR4 promuje przejście nabłonkowo-
-mezenchymalne (EMT) i zwiększa inwazyjny fenotyp komórek raka trzustki [8]. 
W badaniach Zhanga i wsp. [17] poziomy ekspresji CXCR4 w tkankach nowo-
tworowych były zwiększone w porównaniu z prawidłową tkanką, co może wskazy-
wać na udział CXCR4 w rozwoju raka trzustki. Dodatkowo zwiększona ekspresja 
CXCR4 w przerzutowych węzłach chłonnych i narządach odległych była zwią-
zana ze stadium zaawansowania nowotworu według klasyfikacji TNM. Ekspre-
sja CXCR4 była wysoka w tkankach raka trzustki (56,7%), tkankach paranowo-
tworowych (50,0%) i obwodowych węzłach chłonnych (53,3%), natomiast niska 
w prawidłowych tkankach (odsetek dodatni=18,3%). Na podstawie tych danych 
można stwierdzić, iż deregulacja CXCR4 może być potencjalnym mechanizmem 
regulacji wzrostu i migracji nowotworu. W przypadku prawidłowej trzustki, eks-
presja CXCL12 była wyrażana tylko przez komórki nabłonka przewodowego, nato-
miast komórki groniaste i endokrynologiczne nie wyrażały ekspresji CXCL12 [18]. 
Obecne badania wskazują również, iż szlak CXCL12-CXCR4 jest ważnym celem 
terapeutycznym w raku trzustki, natomiast nowe strategie terapeutyczne skupiają 
się na celowaniu w samą chemokinę CXCL12. Związane jest to z tym, iż sygna-
lizacja CXCL12 nie tylko promuje wzrost, przeżycie i rozprzestrzenianie się raka 
trzustki , ale także przyczynia się do oporności na chemio- i immunoterapię [19]. 

CXCL12 I CXCR4 W RAKU JELITA GRUBEGO

Wielu pacjentów z rakiem jelita grubego znajduje się w zaawansowanym sta-
dium choroby, kiedy po raz pierwszy zostają zdiagnozowani, natomiast niektó-
rzy z nich wykazują przerzuty do narządów odległych. W tej grupie pacjentów, 
u 30-50% z rakiem jelita grubego w stadium II i III nastąpi nawrót lub pojawią 
się przerzuty odległe, nawet jeśli zostaną oni poddani radykalnej operacji [20] 
. Analiza ekspresji CXCL12/CXCR4 może dostarczyć bardziej zaawansowane 
wskazówki prognostyczne dla pacjentów z rakiem jelita grubego. Wykazano, iż 
wysoka ekspresja CXCL12/CXCR4 może wskazywać na słabe przeżycie pacjen-
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tów. Dodatkowo ekspresja CXCR4 jest związana ze stopniem zaawansowania 
TNM, różnicowaniem guza, przerzutami do wątroby, węzłów chłonnych, a także 
przerzutami odległymi. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono również, iż 
ekspresja CXCL12 ma związek z różnicowaniem guza [21]. Mitchell i wsp. [9] 
wykazali również, iż oś CXCL12/CXCR4/CXCR7 ma znacznie wyższy potencjał 
jako marker prognostyczny, a także była jedynym niezależnym predyktorem za-
równo przerzutów, jak i całkowitego przeżycia pacjentów z rakiem jelita grubego. 

CHEMOKINA CCL2 I RECEPTOR CCR2

Chemokina CCL2 (zwana również jako białko chemotaktyczne monocytów-1 
– MCP-1) należy do rodziny chemokin CC oraz wykazuje szczególne powino-
wactwo do receptora CCR2. Jest produkowana nie tylko przez komórki nowotwo-
rowe, ale także monocyty, fibroblasty i komórki śródbłonka. Białka należące do 
podrodziny CC mogą wspierać wzrost guza, zarówno pośrednio jak i bezpośred-
nio, działając w sposób autokrynny lub parakrynny [5]. Chemokinę CCL2, jak 
i jej receptor CCR2 wykryto w różnych nowotworach, w tym w raku piersi [22] , 
szyjki macicy [23], trzustki [24] i jelita grubego [25]. 

CCL2 I CCR2 W RAKU PIERSI

CCL2 jest uwalniana głównie przez leukocyty i komórki zrębu w miejscu 
guza oraz minimalnie wyrażana przez normalne komórki nabłonkowe. Dlatego 
jest ona ważnym czynnikiem pronowotworowym, szczególnie w raku piersi [26] 
. Badania pokazują, iż CCL2 promuje progresję raka piersi częściowo poprzez 
rekrutację makrofagów do guza pierwotnego. Dodatkowo stwierdzono, iż progre-
sja raka piersi, w której bierze udział CCL2 zależy od ekspresji CCR2 w komór-
kach rakowych [27]. Natomiast w badaniach własnych [22] oceniliśmy stężenie 
CCL2 i CCR2 w osoczu pacjentek z rakiem piersi. Na podstawie przeprowadzo-
nych analiz stwierdziliśmy, iż stężenia CCL2 były istotnie statystycznie wyższe 
w grupie chorych w porównaniu z grupą osób zdrowych, natomiast w przypadku 
CCR2 wykazaliśmy odwrotną zależność. Dodatkowo przeprowadzono analizę 
przydatności diagnostycznej CCL2 i CCR2 w połączeniu z rutynowo stosowa-
nym markerem CA 15-3 w oparciu o wielkość pola pod krzywą ROC (AUC). 
Najlepsze wyniki uzyskano oceniając wartość AUC CCL2 i CCR2 z markerem 
CA 15-3 (AUC=0,8271), w porównaniu z analizą pojedynczych parametrów 
(CCL2=0,7154; CCR2=0,7304). Uzyskane wyniki mogą wskazywać na przydat-
ność badanych białek w diagnostyce raka piersi.
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CCL2 I CCR2 W RAKU SZYJKI MACICY

Wyniki badań wskazują, iż poziomy CCL2 były podwyższone w surowicy 
pacjentów z rakiem szyjki macicy, zwłaszcza z typem adenocarcinoma. Dodatko-
wo, oś CCL2/CCR2 pośredniczyła w inwazji okołonerwowej raka szyjki macicy, 
zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo. W związku z tym badacze podkreśla-
ją, iż chemokina CCL2 jest markerem raka szyjka macicy, a zwiększona ekspre-
sja tej chemokiny może korelować ze słabym całkowitym przeżyciem pacjentów 
[28]. Natomiast wcześniejsze badania przedstawiają, iż ekspresja mRNA CCL2 
w komórkach raka szyjki macicy była istotnie związana z nawrotem miejscowym 
i przerzutami odległymi, natomiast brak ekspresji CCL2 wskazywał na zwięk-
szoną przeżywalność pacjentów [29]. Schrevel i wsp. [23] stwierdzili, iż ekspres-
ja CCL2 w komórkach nowotworowych jest powiązana z ekspresją receptora 
naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), co powoduje przyciąganie makrofagów 
do miejsca guza. Ponadto, ekspresja EGFR była związana z dużą liczbą makrofa-
gów związanych z nowotworem (TAM) w środowisku guza i zrębu oraz z wysoką 
ekspresją CCL2. W raku szyjki macicy wysoka ekspresja EGFR jest związana 
z rozwojem nowotworu, ponieważ wzrasta ona wraz ze wzrostem stopnia złośli-
wości, a późniejsza aktywacja EGFR prowadzi do wzrostu komórek, różnicowa-
nia, oporności na apoptozę, progresji cyklu komórkowego i angiogenezy. 

CCL2 I CCR2 W RAKU TRZUSTKI

Chemokina CCL2 jest chemokatraktantem zaangażowanym w kierowanie ru-
chem komórek w odpowiedzi immunologicznej. Może ona ulegać ekspresji w no-
wotworach trzustki i liniach komórkowych [30], tym samym wpływając na wzrost 
guza i powstawanie przerzutów [31]. Dodatkowo wskazuje się, iż CCL2 może być 
celem terapeutycznym w przerzutowym raku trzustki [32]. W celu zrozumienia roli 
chemokin w rozwoju i przerzutach raka trzustki oraz określenia czy mogą one słu-
żyć jako potencjalne markery prognostyczne raka trzustki Feng i wsp. [24] określili 
poziomy wybranych chemokin w surowicy, w tym m.in. CCL2. Wykazali oni, iż 
wysoki poziom CCL2 korelował z krótszym czasem przeżycia oraz złym rokowa-
niem pacjentów z rakiem trzustki. W nowotworze trzustki CCL2 może aktywować 
szlak PI3K/AKT w celu promowania proliferacji komórek rakowych. Dodatkowo 
chemokina może być pozytywnym regulatorem progresji raka trzustki, co może 
wspierać proliferację guza, a także proces neowasularyzacji po radioterapii [33].

CCL2 I CCR2 W RAKU JELITA GRUBEGO

Makrofagi wspierają proces angiogenezy, migracji i inwazji komórek no-
wotworowych, a także zapewniają odpowiednie mikrośrodowisko do tłumienia 
przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej. Przerwanie rekrutacji mo-
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nocytów przez działanie na poziomie osi CCL2/CCR2 lub różnicowania i prze-
życia makrofagów przez hamowanie M-CSF może wykazywać działanie hamu-
jące nowotwór [34]. Zgodnie z tymi obserwacjami nadekspresja M-CSF i CCL2 
wiąże się ze złym rokowaniem w raku jelita grubego. We wcześniejszych bada-
niach wykazano, iż CCL2 może być czynnikiem prognostycznym zwiększonego 
ryzyka raka jelita grubego, a także może różnicować pacjentów z nowotworem 
od tych z chorobą zapalną jelit i gruczolakami [35]. Dodatkowo w przeprowad-
zonych badaniach stwierdzono, iż wysoka ekspresja CCL2 i CCR2 była związana 
ze słabym całkowitym przeżyciem u pacjentów z rakiem jelita grubego [25, 36]. 

CHEMOKINA CCL5 I RECEPTOR CCR5

Chemokina CCL5, znana również jako RANTES, jest wydzielana przez różne 
typy komórek, takie jak limfocyty, makrofagi, fibroblasty, adipocyty, służąc jako 
chemoatraktant, rekrutujący komórki odpornościowe do miejsc zapalnych. CCL5 
powiązano także z kilkoma rodzajami nowotworów, ze względu na zdolność ko-
mórek nowotworowych do wydzielania CCL5 [5]. W różnych typach nowotwo-
rów wykazano, że oś chemokina/receptor CCL5/CCR5 jest nadmiernie aktywo-
wana oraz zaangażowana w wiele faz kancerogenezy, w tym m.in. proliferację, 
migrację, inwazję, angiogenezę i powstawanie przerzutów [37].

CCL5 I CCR5 W RAKU PIERSI

Dostępne dane literaturowe wskazują, iż CCL5 jest wydzielana przez me-
zenchymalne komórki macierzyste i komórki raka piersi [38]. Stwierdzono, iż 
CCL5 promuje przerzuty raka piersi przez mechanizm parakrynny, tym samym 
zwiększając migrację komórek nowotworowych, inwazję i zdolność do przerzu-
tów [39]. Dodatkowo istnieje związek między CCL5 a agresywnym fenotypem 
lub potencjałem przerzutowym raka piersi [40]. W badaniach Yamaguchi i wsp. 
[41] oceniono immunoreaktywność chemokiny CCL5 i odpowiadających jej re-
ceptorów, CCR1, CCR3 i CCR5. Immunoreaktywność CCL5 została wykryta 
w komórkach zrębu, a także w komórkach raka piersi, natomiast immunoreak-
tywność receptorów zaobserwowano w cytoplazmie komórek raka piersi. Są to 
receptory sprzężone z białkiem G i zlokalizowane w błonie komórkowej, jednak 
niektóre z nich, w tym CCR1, CCR3 i CCR5 mogą ulegać internalizacji do cy-
toplazmy, poprzez interakcje z ligandami. Ich cytoplazmatyczna reaktywność 
może wskazywać, iż są aktywne w tkankach raka piersi. Dlatego w przeprowa-
dzonych badaniach wskazuje się na kluczową rolę osi CCL5/CCR w raku piersi. 
W badaniach własnych dokonaliśmy analizy przydatności diagnostycznej CCL5 
i CCR5 wykazując, iż najlepsze wyniki uzyskano oceniając wartość AUC CCL5 
(0,8116) w grupie pacjentów z rakiem piersi. Ponadto wartość AUC była wyższa 
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dla CCL5 i CCR5 niż CA 15-3, co wskazuje na możliwą kliniczną użyteczność 
pomiarów CCL5 i CCR5 w diagnostyce BC, zwłaszcza we wczesnych stadiach 
choroby [42].

CCL5 I CCR5 W RAKU JAJNIKA

CCL5 pośredniczy w procesie nowotworzenia poprzez aktywację szlaku sy-
gnałowego NF-κB i zwiększenie wydzielania MMP-9, zarówno w komórkach 
macierzystych raka jajnika, jak i w guzach pierwotnych. W wyniku aktywacji 
szlaku poprzez autokrynną sygnalizację CCL5 dochodzi do różnicowania komó-
rek macierzystych w komórki śródbłonka, a także pobudzenia angiogenezy [43]. 
W raku jajnika, ekspresja zarówno CCL5 jak i CCR5 jest wyrażana przez komór-
ki macierzyste raka jajnika CD133+, które wykazują zdolność do samoodnowy, 
indukowania nawrotu nowotworu, a także tworzenia przerzutów. W badaniach 
Longa i wsp. [44], w komórkach macierzystych raka jajnika CD133+ wykazano 
zwiększoną ekspresję CCL5 oraz jej receptorów CCR5, CCR1 i CCR3. Dodatko-
wo, hamowanie CCL5 lub jej receptorów spowodowało zmniejszenie zdolności 
inwazyjnych komórek, co może wskazywać na istotny udział osi CCL5/CCR5 
w procesie powstawania przerzutów. Na podstawie dalszych analiz, badacze udo-
wodnili, iż ekspresja CCL5 i CCR1/CCR3/CCR5 koreluje z inwazyjnością guza, 
ponieważ żadne z tych białek nie wykazuje ekspresji w tkankach prawidłowych, 
natomiast ich ekspresja jest wyrażana w tkankach raka pierwotnego i tkankach 
przerzutowych [45]. 

CCL5 I CCR5 W RAKU TRZUSTKI

W badaniach Makinoshima i wsp. [46] po raz pierwszy wykazano silną eks-
presję CCL5 w komórkach raka trzustki, natomiast w prawidłowych komórkach 
nabłonkowych ekspresja była minimalna. Następnie Singh i wsp. [47] stwierdzili 
wysoką ekspresję zarówno CCL5, jak i CCR5 w komórkach raka tarczycy, a tak-
że tkankach przerzutowych, natomiast w tkankach nienowotworowych ekspresja 
była wyrażona na niskim poziomie. Linie komórkowe raka trzustki wykazują wy-
soki poziom CCL5 i CCR5, co powoduje nasilenie proliferacji i zwiększenie po-
tencjału inwazyjnego komórek rakowych. Na podstawie dostępnych badań można 
stwierdzić, iż CCL5 aktywuje CCR5 w celu pobudzenia kaskady szlaków sygna-
łowych, które zwiększają zdolność komórek raka tarczycy do migracji do innych 
narządów. Dodatkowo, ekspresja CCL5 (razem z innymi chemokinami – CCL4, 
CXCL9, CXCL10) była silnie powiązana z naciekiem komórek T CD8+ w raku 
trzustki [48].
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CCL5 I CCR5 W RAKU JELITA GRUBEGO

We krwi, średnie stężenia zarówno CCL5, jak i CCR5 były istotnie staty-
stycznie wyższe w grupie pacjentów z rakiem jelita grubego w porównaniu 
z grupą kontrolną. Przeprowadzone badanie wskazuje na związek między osią 
CCL5/CCR5 a rozwojem nowotworu i potwierdza, iż oznaczanie poziomu CCL5 
i CCR5 może znaleźć zastosowanie kliniczne do wczesnego wykrywania raka jeli-
ta grubego [49]. Natomiast w badaniach Chena i wsp. [50] przeprowadzono ocenę 
ekspresji CCL5 zarówno w próbkach tkanek od pacjentów z pierwotnym rakiem 
jelita grubego, a także w prawidłowej błonie śluzowej. Na podstawie przeprowa-
dzonych analiz wykazano, iż zwiększona ekspresja CCL5 była istotnie związana 
z niekorzystnym przebiegiem choroby, przerzutami do węzłów chłonnych, a także 
wyższym stadium choroby. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż CCL5 
może przyczynić się do promowania wzrostu guza, a także może być obiecującym 
markerem, pozwalającym na zrozumienie patogenezy raka jelita grubego. 

PODSUMOWANIE

Chemokiny i receptory chemokin odgrywają kluczową rolę w patogenezie 
nowotworów oraz procesie angiogenezy i tworzenia przerzutów. W tym przeglą-
dzie opisaliśmy panel rodziny receptorów chemokin/chemokin, które są wyraźnie 
rozregulowane w przebiegu różnych nowotworów. Wiele badań sugeruje, że opisa-
ne chemokiny i ich receptory w próbkach tkanek oraz krwi mogą stać się nowymi 
biomarkerami chorób nowotworowych. Ostatecznie przyszłe badania powinny kon-
centrować się na wyjaśnieniu mechanizmu i szlaków sygnałowych, przez które che-
mokiny i receptory chemokin pośredniczą w progresji i przerzutach nowotworów.
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