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Streszczenie: Powstawanie naczyń krwionośnych w obrębie guzów określa się mianem angiogenezy 
nowotworowej. Najlepiej poznanym do tej pory jej mechanizmem, jest kiełkowanie, czyli formowanie 
naczyń krwionośnych z już istniejących, w wyniku proliferacji i migracji komórek śródbłonka. Głów-
nym czynnikiem mitogennym wobec tych komórek jest czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 
VEGF, działający poprzez receptory VEGFR-2. Badania ostatnich lat dostarczyły wiedzy na temat 
zdolności nowotworów także do tworzenia struktur naczyniopodobnych. Zjawisko to zostało nazwane 
mimikrą naczyniową. Komórki tych struktur wykazują wysoką plastyczność i mogą ulegać różnicow-
aniu w kierunku komórek o fenotypie zbliżonym do komórek śródbłonka. Każdy z poznanych mecha-
nizmów unaczynienia nowotworów jest wynikiem współdziałania wielu różnych czynników i komórek 
mikrośrodowiska guza nowotworowego. Zdolność nowotworów do heterogennego unaczynienia 
wymusza opracowanie kompleksowej terapii antyangiogennej, skierowanej przeciwko różnym ce-
lom molekularnym i komórkowym. Dotychczas stosowanym terapiom często towarzyszy polekowa 
hipoksja, która jest przyczyną wzrostu agresywności i przerzutowania komórek nowotworowych. 

Słowa kluczowe: angiogeneza nowotworowa, mimikra naczyniowa, strategie antyangiogenne, opor-
ność na terapię antyangiogenną
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Summary: Blood vessel formation within tumor is defined as tumor angiogenesis. So far, the most 
known its mechanism is sprouting, which means formation of blood vessels from existing ones, as 
a result of the proliferation and migration of endothelial cells. The main mitogenic factor of these 
cells is vascular endothelial growth factor VEGF, acting by VEGFR-2 receptors. Recent studies 
have provided knowledge about the ability of tumors to form vessel-like structures. The phenom-
enom was called vascular mimicry. Tumor cells show a high plasticity and they can undergo differ-
entiation to the ones with phenotype similar to endothelial cells. Each of the known mechanisms 
is a result of many different factors and cell cooperationwithin tumor microenvironment. Tumor 
ability to the heterogeneous vascularization forces developing of complex, antiangiogenic therapy 
directed at different molecular and cellular tergets. Therapies, used so far, often lead to drug-induced 
hypoxia, which increases tumor cell aggressiveness and metastasis.  

Key words: tumor angiogenesis, vascular mimicry, antiangiogenic strategies, resistance to antiangio-
genic therapy

Wykaz stosowanych skrótów: ALDH (ang. Aldehyde Dehydrogenase) – dehydrogenaza aldehydo-
wa; α-SMA (ang. alpha –Smooth Muscle Actin) – aktyna alfa mięśni gładkich; bFGF (ang. basic 
Fibroblast Factor) – czynnik wzrostu fibroblastów; BNIP3 (ang. Bcl-2 adenovirus E1B 19 kDa 
protein – Interacting Protein 3) – białko wiążące Bcl-2 i adenowirusowe białko E1B-19kDa; CAFs 
(ang. Cancer Associated Fibroblasts) – fibroblasty związane z nowotworem; CD31 (ang. Cluster 
Differentiation 31) – antygen CD31 komórek endotelialnych; CD44 (ang. Cluster Differentiation 
44) – antygen marker macierzystych komórek nowotworowych; CD105 (ang. Cluster Differentia-
tion 105, endoglin) – antygen CD105 endoglina; CD133 (ang. Cluster Differentiation 133) – anty-
gen marker macierzystych komórek nowotworowych; CD146 (ang. Cluster Differentiation 146) 
– antygen CD146 perycytów; Cx43 (ang. Connexin 43) – koneksyna 43; CSCs (ang. Cancer Stem 
Cells) – macierzyste komórki nowotworowe; ECM (ang. Extracellular Matrix) – macierz zewnątrz-
komórkowa; ECs (ang. Endothelial Cells) – komórki endotelialne; EGF (ang. Epidermal Growth 
Factor) – czynnik wzrostu naskórka; EGFR (ang. Epidermal Growth Factor Receptor) – receptor 
czynnika wzrostu naskórka; EMA (ang. European Medicines Agency) – Europejska Agencja Leków; 
EMMPRIN/CD147 (ang. Extracellular Matrix Metalloproteinase Inducer/Cluster Differentiation 
CD147) – białko antygenowe indukujące metaloproteinazy; EMT (ang. Epithelial-Mesenchymal 
Transition) – przejście nabłonkowo-mezenchymalne; EPCs (ang. Endothelial Progenitor Cells) – 
progenitorowe komórki endotelialne; FDA (ang. Food and Drug Administration) – Agencja Żywn-
ości i Leków w USA; GC (ang. Gastric Cancers) – nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego; 
G-CSF (ang. Granulocyte Colony-Stimulating Factor) – czynnik stymulujący tworzenie kolonii 
granulocytów; GJ (ang. Gap Junctions) – połączenia szczelinowe; HGF (ang. Hepatocyte Growth 
Factor) – czynnik wzrostu hepatocytów; HIF-1 (ang. Hypoxia Inducing Factor 1) – czynnik 1 indu-
kowany niedotlenieniem; HSPs (ang. Heat Shock Proteins) – białka szoku termicznego; MACC 1 
(ang. Metastasis-Associated in Colon Cancer -1) – czynnik związany z metastazą raka jelita grube-
go; MDR1 (ang. Multidrug Resistance protein 1) – białko oporności wielolekowej 1; MET (ang. 
Mesenchymal-Epithelial Transition) – przejście mezenchymalno-nabłonkowe; MVD (ang. Mi-
crovessel Density) – gęstość naczyń krwionośnych włosowatych, MMPs (ang. Metalloproteinases) 
– metaloproteinazy; mTOR (ang. mammalian Target Of Rapamycin) – kinaza serynowo-treoninowa 
zwana ssaczym celem rapamycyny; Notch-1 (ang. Notch homolog 1 translocation-associated (Dro-
sophila) – receptor błonowy zaangażowany w proliferację komórek; NSCLC (ang. Non-Small Cell 
Lung Cancer) – niedrobnokomórkowy rak płuca; PAS (ang. Periodic Schiff Reaction) – reakcja PAS 
z odczynnikiem Schiffa; PDGF (ang. Platelet-Derived Growth Factor) – czynnik wzrostu pocho-
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dzenia płytkowego; PDGFRβ (ang. Platelet-Derived Growth Factor beta Receptor) – receptor płyt-
kowego czynnika wzrostu β; PGCCs (ang. Polyploid Giant Cancer Cells) – poliploidalne olbrzymie 
komórki nowotworowe; SDF-1 (ang. Stromal cell-Derived Factor-1) – zrębowy czynnik wzrostu;  
Sox-2 (ang. Sex determining region Y- box2) – czynnik transkrypcyjny komórek macierzystych; TGF-β 
(ang. Transforming Growth Factor beta) – transformujący czynnik wzrostu beta, TNBC (ang. Triple 
Negative Breast Cancer) – potrójnie ujemny nowotowór złośliwy piersi; TNF-α (ang. Tumor Necrosis 
Factor alpha) – czynnik martwicy nowotworu alfa; TRAIL (ang. TNF-Related Apoptosis-Inducing 
Ligand) – związany z TNF ligand indukujący apoptozę; TRC105 (ang. TRACON 105) – chimeryczne 
przeciwciało monoklonalne skierowane na endoglinę; Tregs (ang. regulatory T cells) – limfocyty T 
regulatorowe; TWIST-1 (ang. TWIST family bHLH transcription factor 1) – czynnik transkrypcyjny 
należący do rodziny białek helisa-petla-helisa; VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor) – 
czynnik wzrostu śródbłonka; VM (ang. Vasculogenic Mimicry) – mimikra waskulogenna; VEGFR 
(ang. Vascular Endothelial Growth Factor Receptor) – receptor czynnika wzrostu śródbłonka; TAMs 
(ang. Tumor Associated Macrophages) – makrofagi związane z nowotworem.

Słownik stosowanych w pracy terminów z zakresu mechanizmów angiogenezy nowotworowej:
angiogeneza kiełkowania – tworzenie w wyniku proliferacji i migracji komórek śródbłonka nowych 
odgałęzień od istniejącej już sieci naczyń krwionośnych w kierunku nieunaczynionej strefy guza
angiogeneza wgłobieniowa – powstawanie nowotworowych naczyń krwionośnych w wyniku wgło-
bień (przegród) wewnątrz naczyń już istniejących
koopcja – pozyskanie tlenu i substancji odżywczych w wyniku migracji komórek nowotworowych 
wzdłuż istniejących naczyń krwionośnych 
mimikra naczyniowa – formowanie struktur naczyniopodobnych przez komórki nowotworowe, bez 
udziału komórek śródbłonka
waskulogeneza – powstawanie nowotworowych naczyń krwionośnych de novo  w wyniku rekrutacji 
progenitorowych komórek śródbłonka

WSTĘP

Jedną z istotnych cech złośliwych nowotworów litych jest ich zdolność do una-
czynienia. Proces powstawania naczyń krwionośnych w obrębie guzów określa 
się mianem angiogenezy nowotworowej. Najlepiej poznanym mechanizmem tego 
procesu jest kiełkowanie (ang. sprouting), czyli proliferacja i migracja komórek 
śródbłonka (ECs) istniejących naczyń krwionośnych. Powyższe zmiany następu-
ją pod wpływem czynników proangiogennych, w tym głównie czynnika wzrostu 
śródbłonka (VEGF). Towarzyszy temu przebudowa macierzy zewnątrzkomórkowej 
(ECM), zachodząca przy udziale metaloproteinaz (MMPs) [19]. W wyniku przewa-
gi czynników proangiogennych nad antyangiogennymi następuje tzw. przełom na-
czyniowy (ang. angiogenic switch), po którym guz przechodzi z fazy awaskularnej 
do fazy waskularnej. Za graniczną objętość guza, po przekroczeniu której urucha-
miany jest proces angiogenezy, uważa się objętość ok. 2 mm3 [27], a o stopniu jego 
unaczynienia świadczy tzw. gęstość mikrounaczynienia (MVD) [15, 83]. 
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Bezpośrednio na uruchomienie angiogenezy wpływa niedotlenienie komó-
rek nowotworowych w obszarze rosnącego guza. W takich warunkach zaznacza 
się aktywność czynnika transkrypcyjnego HIF-1α, odpowiedzialnego m.in. za 
nadprodukcję VEGF [63]. W warunkach niekorzystnych dla nowotworu, w tym 
przy niedoborze czynników proangiogennych, unaczynienie guzów może za-
chodzić bez proliferacji ECs, m.in. na drodze angiogenezy wgłobieniowej (ang. 
intussusception) lub koopcji (ang. co-option) [2]. Przełomowym odkryciem 
w badaniach angiogenezy nowotworowej było poznanie zjawiska mimikry wa-
skulogennej, zwanej także naczyniową (VM) [54]. Jej efektem są struktury naczy-
niopodobne, formowane przez komórki nowotworowe, które często odznaczają 
się wysoką plastycznością i mogą podlegać następnie różnicowaniu m.in. w kie-
runku ECs [10, 71]. 

Większość badań nad typem unaczynienia nowotworów prowadzi się z wy-
korzystaniem technik histologicznych, dzięki którym możliwa jest analiza jako-
ściowo-ilościowa antygenów i receptorów ECs oraz tych obecnych w strukturach 
VM [9, 10, 25, 71]. 

Heterogenność unaczynienia nowotworów ma poważne implikacje w szyb-
kim rozwoju ich oporności na dotychczasowe leczenie antyangiogenne, skierowa-
ne głównie na ECs. Hamowanie powstawania naczyń zależnych od ECs grozi tzw. 
polekową hipoksją, która jak pokazują badania przyczynia się do zwiększenia 
agresywności i przerzutowania komórek nowotworowych [50, 61]. Głównym za-
łożeniem obecnie opracowywanych terapii jest ich działanie nie tylko wobec ECs, 
ale i innych komórek naczyń krwionośnych, tzw. komórek podporowych (pery-
cyty) [15]. Równie istotnym celem terapii antyangiogennej są komórki nowotwo-
rowe ze względu na ich zdolność do różnicowania się w kierunku ECs [11, 71]. 

W obecnej pracy przedstawiono największe odkrycia w historii badań z za-
kresu angiogenezy nowotworowej oraz aktualne dane na temat heterogenności 
unaczynienia nowotworów, zarówno w zakresie mechanizmów powstawania na-
czyń, ich struktury komórkowej, profilu molekularnego, jak i na temat poszuki-
wania nowych celów dla skutecznej terapii antyangiogennej. 

HISTORIA BADAŃ I ODKRYĆ 
ANGIOGENEZY NOWOTWOROWEJ

Zainteresowanie tematyką angiogenezy nowotworowej jest obecnie bardzo 
duże. Świadczy o  tym chociażby liczba publikacji kryjąca się w bazie PubMed 
pod hasłem „tumor angiogenesis”, przekraczająca 45 tysięcy artykułów nauko-
wych. Są to prace jakie powstały na przestrzeni ostatnich 40 lat, włączając prace 
Folkmana na temat zależności rozwoju nowotworu od angiogenezy [27, 28] oraz 
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te najnowsze skupione na poszukiwaniu nowych celów terapii antyangiogennej 
[87]. Historię „kroków milowych” w badaniach nad angiogenezą nowotworów 
ilustruje rycina 1. Dzięki intensywnym badaniom poznano rolę VEGF w uzyska-
niu zdolności guza do formowania naczyń krwionośnych, korelację między an-
giogenezą a zaawansowaniem nowotworu, jak również sam mechanizm powsta-
wania naczyń nowotworowych na drodze kiełkowania [27, 28]. Mechanizm ten 
polega na tworzeniu nowych odgałęzień od istniejącej już sieci naczyń krwiono-
śnych gospodarza [5] w kierunku nieunaczynionej strefy guza. Proces ten przy-
pomina kiełkowanie i wymaga proliferacji oraz migracji komórek śródbłonka. 
Szczegółowy opis tego mechanizmu przedstawiono w dalszej części pracy.

Prawdziwy rozkwit badań nad angiogenezą nowotworową przyniosły lata 90-
te XX wieku (ryc. 1), kiedy odnotowano szereg publikacji opisujących kolejne 
strategie unaczyniania guza. Jedna z nich to koopcja, dla której charakterystyczne 
jest pozyskiwanie tlenu i substancji odżywczych przez komórki nowotworowe 
migrujące w kierunku najbliższych naczyń krwionośnych gospodarza. Z kolei an-
giogeneza wgłobieniowa (intususcepcja), przebiega w oparciu o tworzenie wgło-
bienia (przegrody) w istniejącym naczyniu. W przeciwieństwie do angiogenezy 
kiełkowania mechanizm ten nie jest zależny od wysokiego stopnia proliferacji 
komórek śródbłonka [2]. Wreszcie w roku 1999, przełomowym było odkrycie 
mimikry naczyniowej (VM). Zjawisko to opisano po raz pierwszy na podstawie 
wyników badań prowadzonych in vitro i in vivo na ludzkim czerniaku tęczówki 
[54]. VM całkowicie odbiega od wcześniej poznanych mechanizmów i polega na 

RYCINA 1.  Historia odkryć w badaniach angiogenezy nowotworowej. Na podstawie [2] zmienione
FIGURE 1. History of discoveries in tumor angiogenesis research. According to [2] changed
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tworzeniu struktur naczyniopodobnych przez komórki nowotworowe, bez udziału 
ECs. Badania przeprowadzone na ksenograftach ludzkiego raka okrężnicy [Chang 
2000] dostarczyły danych o istnieniu tzw. naczyń mozaikowych. Większość ko-
mórek tych naczyń to typowe ECs, zaś pozostałe komórki naczynia to komórki 
nowotworowe. Mechanizm ich powstawania wydaje się być związany z inwazją 
komórek nowotworowych i wyparciem ECs [Chang 2000]. 

Najnowsze dane w zakresie badań nad angiogenezą nowotworów wskazują, iż 
w warunkach hipoksji, pewne subpopulacje komórek nowotworowych mogą two-
rzyć poliploidalne olbrzymie komórki nowotworowe (PGCCs). Wyniki uzyskane 
dla ludzkiego raka piersi [91], jak i raka jajnika [89] pokazały, iż PGCCs generują 
komórki o dwuwklęsłym kształcie, zawierające hemoglobinę. Te ostatnie odkry-
cia w istotny sposób komplikują możliwość skutecznej terapii antyangiogennej 
z wykorzystaniem dotychczasowych leków i wymuszają z całą pewnością poszu-
kiwanie nowych rozwiązań. 

MECHANIZMY ANGIOGENEZY NOWOTWOROWEJ

Najlepiej poznanym do tej pory mechanizmem powstawania nowotworowych 
naczyń krwionośnych jest mechanizm kiełkowania, w który zaangażowane są 
bezpośrednio ECs [5]. Jeśli tylko to możliwe nowotwór „preferuje” ten mecha-
nizm formowania własnych naczyń krwionośnych. Według Zhao i wsp. [92] stra-
tegią zapewniającą przetrwanie w trudnych warunkach jest strategia koopcji. To 
proces tylko pozornie korzystniejszy niż angiogeneza kiełkowania. Ta ostatnia 
jest bardziej wydajna w zapewnieniu tlenu i substancji odżywczych. Czynnika-
mi determinującymi zachowanie komórek nowotworowych guza w kwestii una-
czynienia są warunki mikrośrodowiska (w tym gęstość sieci gospodarza), a także 
liczba komórek nowotworowych guza. Z badań na Danio rerio wynika, iż gdy 
guz buduje około 20-30 komórek wówczas obserwuje się koopcję, bez inicjacji 
angiogenezy. Natomiast gdy liczba komórek wynosi 200-300, prawie natychmiast 
rozpoczyna się angiogeneza na drodze kiełkowania [92]. 

ANGIOGENEZA NA DRODZE KIEŁKOWANIA

Angiogeneza nowotworowa na drodze kiełkowania to wynik współdziała-
nia wielu czynników i komórek mikrośrodowiska guza nowotworowego [19, 56]. 
Główne z nich przedstawiono na rycinie 2. Komórki śródbłonka istniejących naczyń 
krwionośnych gospodarza pod wpływem warunków otoczenia zmieniają swój do-
tychczasowy spoczynkowy fenotyp na proliferujący. Na powierzchni proliferujących 
ECs pojawia się duża liczba receptorów dla VEGF jak i CD105 [68]. Z tego względu 
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endoglinę uważa się za marker aktywacji śródbłonka w kierunku proliferacji i migra-
cji, podczas gdy CD31 stanowi znacznik fenotypu spoczynkowego ECs [18].  

W inicjowaniu angiogenezy nowotworowej i formowaniu naczyń kluczową rolę 
odgrywa niedotlenienie i jego główny produkt HIF-1 α [34]. Sam stopień niedotle-
nienia jest tym większy, im większy guz nowotworowy. W przypadku ksenograftów 
mysich z ludzkim glejakiem stopień hipoksji dla guza o wymiarach 8 mm wzrasta 
około 5-krotnie w porównaniu z guzem 2 mm [34]. Podobnie, stężenie VEGF wzra-
sta wraz ze wzrostem guza. Dla guza o średnicy 2 mm wynosi około 0.94 ng/mg, 
podczas gdy dla guza 10 mm wartość ta osiąga 7.27 ng/mg. O znaczeniu HIF-1 dla 
powstawania naczyń krwionośnych nowotworu mówią także między innymi wyniki 
zespołu Wanga [83]. Zahamowanie ekspresji HIF-1 α poprzez koneksynę 43 (Cx43) 
prowadzi do obniżenia poziomu VEGF i w konsekwencji zmniejszenia MVD.

W procesie kiełkowania uwidacznia się bardzo mocno heterogenność struk-
turalna i funkcjonalna komórek śródbłonka [43, 62]. Po raz pierwszy koncepcję 
istnienia tzw. „tip” oraz „stalk” ECs zaproponował Gerhardt [31]. Heterogenność 
ECs jest postrzegana także przez pryzmat ich zróżnicowania w naczyniach krwio-
nośnych poszczególnych narządów, czy w guzach o wysokim i niskim potencjale 
przerzutowania [36]. W pierwszej grupie guzów ECs charakteryzują się wyższym 
stopniem proliferacji i większą wrażliwością na VEGF. 

Komórki śródbłonka zaliczane do „tip” wykazują zdolność do migracji, pod-
czas gdy drugi typ charakteryzuje się wysokim potencjałem proliferacyjnym i bie-
rze udział w tworzeniu światła nowo powstającego naczynia. Komórki proliferujące 
mają na swojej powierzchni receptor VEGFR-1, a migrujące VEGFR-2, co decydu-
je o ich większej dostępności dla VEGF i zależności od jego stężenia niż w przy-
padku komórek „tip” [62]. Komórki „stalk” są ponadto zaangażowane w tworzenie 
połączeń międzykomórkowych i syntezę składników błony podstawnej nowego na-
czynia.  Warto podkreślić, iż naczynia powstające w guzie jako wynik kiełkowania 
wykazują istotne nieprawidłowości, co dotyczy zarówno śródbłonka, jak i błony 
podstawnej [23]. Dla komórek śródbłonka szczególnie charakterystyczne są rozluź-
nione połączenia międzykomórkowe oraz fenestracje. Efektem tego jest chaotyczny 
przebieg naczyń, ich nieszczelność i spowolniony przepływ krwi. 

Zanim nastąpi etap dojrzewania i stabilizacji nowopowstałego naczynia docho-
dzi do degradacji błony podstawnej naczynia matczynego, w co zaangażowane są 
MMPs [19]. Działanie MMPs w angiogenezie można określić jako plejotropowe. 
Obejmuje ono modyfikacje macierzy zewnątrzkomórkowej, przebudowę błony pod-
stawnej naczynia, modyfikację cząsteczek powierzchniowych ECs, czy wreszcie 
uwalnianie z ECM czynników proangiogennych, w tym głównie VEGF [19]. Źró-
dłem MMPs jest wiele komórek z mikrośrodowiska guza nowotworowego, w tym 
zrekrutowane przez komórki nowotworowe CAFs, TAMs, perycyty, neutrofile, ko-
mórki tuczne, limfocyty, a także same ECs. Wśród najbardziej aktywnych MMPs 
w angiogenezie nowotworowej wyróżnia się MMP-2, MMP-9 i MMP-14 [19]. 
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MMP-9 przypisuje się rolę czynnika indukującego przełom naczyniowy, niezbęd-
ny punkt dla zainicjowania angiogenezy na drodze kiełkowania. TAMs uważa 
się za główne komórki uwalniające MMP-9. Obecnie wiadomo, iż są to komórki 
wielozadaniowe, zdolne także do uwalniania chemokin, VEGF oraz TGF-β [56]. 
Podobnie CAFs, które są źródłem nie tylko MMPs, ale także VEGF, produkują 
SDF-1 pełniacy rolę czynnika rekrutującego progenitorowe komórki śródbłonka 
(EPCs) ze szpiku kostnego (ryc. 2) [4]. Badania nad unaczynienieniem guzów 
nowotworowych dowiodły, iż formowanie naczyń krwionośnych może odbywać 
się także przy udziale EPCs [18], co można określić jako waskulogenezę nowo-
tworową. Istotną rolę w ich rekrutacji odgrywa nie tylko VEGF, SDF-1, ale także 
G-CSF, wykazujący nadekspresję w obecności HIF-1 [40]. 

W działaniu czynników rekrutujących EPCs pośredniczą także MMPs, w tym 
MMP-9, elastaza, katepsyna G. Proces, w którym EPCs biorą udział w tworzeniu 
naczyń krwionośnych, określa się jako waskularyzacja. Asahara wraz z zespo-
łem [3] jako pierwszy opisał zdolność EPCs do inkorporacji pomiędzy dojrzałe 
komórki śródbłonka naczyń krwionośnych, a także obecność EPCs w obszarach 
pozanaczyniowych guza nowotworowego i uwalnianie przez nie czynników pro-
angiogennych. Rak piersi, chłoniak, i NSCLC są przykładami nowotworu, dla 
którego wykazano wysoki udział EPCs w formowaniu unaczynienia guza w po-
równaniu z glejakiem, czy rakiem żołądka [37, 40].

W dojrzewaniu i stabilizacji nowo powstałego naczynia krwionośnego biorą 
udział perycyty. Markerami tych komórek są α-aktyna mięśni gładkich (α-SMA), 
desmina, CD146, receptor płytkowego czynnika wzrostu β (PDGFRβ). Ostatni 
z nich stanowi miejsce oddziaływania PDGFβ, pod wpływem którego perycyty 
kierują się ze stromy w kierunku naczyń guza [64]. 

Dotychczasowe dane na temat roli perycytów w angiogenezie nowotworowej nie 
są jednoznaczne. Ilościowy udział tych komórek w naczyniach guzów różnych typów 
nowotworów waha się od niskiego do wysokiego. Na przykład dla glejaka charakte-
rystyczna jest hiperplazja perycytów. Liczba komórek α-SMA+ w naczyniach guza 
wzrasta wraz ze stopniem zaawansowania nowotworu [77]. Dla III stopnia liczba pe-
rycytów stanowi ok. 49 %, podczas gdy dla IV wynosi prawie 80%. Wraz ze wzrostem 
udziału perycytów w budowie naczyń czerniaka lub raka nerki wzrasta agresywność 
nowotworu i oporność na terapię [30]. Z kolei z badań Cooke i wsp. [15] wynika, że 
niska liczba perycytów zasocjowanych z naczyniami krwionośnymi guza nowotwo-
rowego koreluje z niską przeżywalnością chorych z inwazyjnym rakiem piersi. MVD 
guzów ulega znacznemu obniżeniu, a obecne w nich naczynia nowotworowe stają 
się niestabilne, o dużej przepuszczalności, co zwiększa dodatkowo stopień hipoksji. 
Świadczy o tym wzrost ekspresji HIF-1α. W takich warunkach następuje indukcja 
tzw. przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, kluczowego dla progresji nowotworu. 
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MIMIKRA NACZYNIOWA NOWOTWORÓW

Zjawisko VM poznano ponad 15 lat temu [54]. Mimo to obecnie jest jednym 
z najbardziej intensywnie badanych zjawisk w zakresie angiogenezy nowotwo-
rowej [48, 60]. W wyniku mimikry powstają tzw. struktury naczyniopodobne, 
w formowanie których zaangażowane są komórki nowotworowe. Mechanizm VM 
jest całkowicie niezależny od proliferacji i migracji komórek śródbłonka [54, 73]. 
Główne cechy struktur VM i mechanizmu ich powstawania przedstawia tabela 1. 

RYCINA 2. Główne czynniki i komórki zaangażowane w angiogenezę nowotworową na drodze 
kiełkowania. CAFs – fibroblasty związane z nowotworem, CCs – komórki nowotworowe, CD105 
– endoglina, ECs – komórki śródbłonka, EPCs – śródbłonkowe komórki progenitorowe, HIF-1 
– czynnik 1 indukowany niedotlenieniem, MMPs – metaloproteinazy, SDF-1 – zrębowy czynnik 
wzrostu, TAMs – makrofagi związane z nowotworem, TGF-β – transformujący czynnik wzrostu 
beta, VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka
FIGURE 2. The main agents and cells involved in tumor sprouting angiogenesis. CAFs – cancer-as-
sociated fibroblasts, CCs – cancer cells, CD105 – endoglin, ECs – endothelial cells, EPCs – progeni-
tor endothelial cells, HIF-1 – hypoxia inducing factor, MMPs – metalloproteinases, SDF-1 – stroma 
derived factor, TAMs – tumor-associated macrophages, TGF-β – transforming growth factor beta, 
VEGF – vascular endothelial growth factor
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TABELA 1. Charakterystyka struktur naczyniopodobnych VM. Na podstawie [60] zmienione
TABLE 1. Characteristics of vessel-like structures VM. According to [60] changed

CECHA VM CHARAKTERYSTYKA VM LITERATURA

struktura 

ścianę naczynia tworzą komórki nowotworowe, 
obecność błony podstawnej, w świetle naczynia 
erytrocyty, zdolność tworzenia połączeń z siecią

naczyń krwionośnych

[10, 54, 89]

mechanizm 
powstawania niezależny od VEGF, udział EMT [49, 54, 58, 78]

oddziaływanie z ECM wzrost aktywności MMPs  
i remodeling ECM [47, 57]

fenotyp/ zdolność 
plastyczna komórek 

ekspresja multipotentnego fenotypu  komórek ma-
cierzystych (Sox-2, TWIST-1, CD133/CD44) przy 

równoczesnej zdolności do różnicowania w kierunku 
ECs 

[44, 65, 71, 81, 82]

inwazyjność i przerzuto-
wanie nowotworu wysoki stopień i agresywny charakter rozwoju  [47, 60]

rokowania dla pacjenta niekorzystny czynnik prognostyczny, skrócenie czasu 
przeżycia pacjenta [8, 47, 48]

Badania immunohistochemiczne przeprowadzone na materiale z czerniaka 
[54], raka jajnika [73], czy glejaka [24] wykazały istnienie struktur uformowanych 
przez komórki nowotworowe spoczywające na błonie podstawnej. Za obecnością 
błony podstawnej w ścianie struktur VM przemawia pozytywna reakcja PAS (ang. 
Periodic Schiff Reaction). W świetle VM stwierdzono obecność erytrocytów, co 
oznacza, iż struktury te mogą się łączyć ze znajdującymi się w pobliżu naczynia-
mi krwionośnymi [54], a komórki nowotworowe biorące udział w tworzeniu VM 
mogą kooperować z komórkami śródbłonka tych naczyń [43]. Źródłem erytrocy-
tów w świetle struktur VM mogą być same komórki nowotworowe, wykazujące 
cechy subpopulacji PGCCs [89, 91]. Większość PGCCs jest zlokalizowana wokół 
obszarów nekrotycznych guza nowotworowego, charakteryzujących się wysokim 
stopniem hipoksji. Liczba PGCCs wzrasta wraz ze stopniem zaawansowania no-
wotworu. W pierwotnym ludzkim raku jajnika bez przerzutów liczba ta wynosi 
18.12 ±8.70, podczas gdy w raku z przerzutami liczba ta wzrasta do 57.21 ±24.88. 
Dla porównania liczba PGCCs u chorych z torbielakogruczolakiem jajnika wy-
nosi 5.80 ±1.89 [89]. Wzrostowi liczby PGCCs u chorych z rakiem towarzyszy 
wzrost gęstości VM. 

Jednoznaczne sklasyfikowanie struktur naczyniopodobnych wymaga zwykle 
dodatkowych badań, np. w kierunku amplifikacji genu dla receptora czynnika 
wzrostu nabłonka EGFR, co obserwuje się często w przypadku komórek nowo-
tworowych wywodzących się z tkanki nabłonkowej [24].   
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Jeszcze większym zaskoczeniem okazały się wyniki świadczące o zdolności 
samych komórek nowotworowych struktur VM do różnicowania w kierunku ECs 
[11]. Stąd niekiedy opisywane w strukturach naczyniopodobnych komórki z po-
zytywną reakcją na obecność m.in. CD31 [71]. Pojawiły się także doniesienia, 
z których wynika, iż komórki nowotworowe hodowane in vitro w obecności ECs, 
nabywają niektóre markery komórek śródbłonka na drodze fuzji z ECs, nie zaś 
różnicowania [25].

Na zdolność komórek nowotworowych do różnicowania może wskazywać 
silna ekspresja genów determinujących cechy komórek macierzystych (tab. 1) 
[71]. Przykładem mogą być komórki glejaka z modelu linii komórkowej C6 [11]. 
Komórki te pod wpływem HIF-1, Notch-1 podlegają różnicowaniu w ECs z po-
zytywną reakcją na obecność CD31. Jak obliczono, około 31% ECs to komórki 
wywodzące się z komórek linii C6.  

Wyniki badań Wanga i wsp. [81] zarówno na materiale pochodzącym od pa-
cjentów z przerzutującym rakiem przewodu pokarmowego (GC), jak i na liniach 
komórkowych oraz ksenograftach z GC wskazują na zwiększoną ekspresję w ko-
mórkach nowotworowych VM także genu TWIST-1. Czynnikiem odpowiedzial-
nym za ten stan jest MACC1, którego ekspresja koreluje z gęstością VM. Pod 
wpływem zmian indukowanych przez ten czynnik dochodzi do uruchomienia 
EMT, co z kolei jest istotne dla rozwoju VM [81]. Podobnie w przypadku raka 
jajnika wykazano istotny wzrost ekspresji czynników związanych z EMT, włą-
czając w to TWIST-1 i VE-kadherynę [22]. Ta ostatnia nie jest jedynie cząsteczką 
adhezyjną, lecz może prowadzić do indukcji kaskady naczyniowej [22]. Na silny 
związek między EMT i VM wskazywali już wcześniej także między innymi Sun 
i wsp. [78] oraz Liu i wsp. [49].

Sugeruje się, że w związku z EMT, komórki nowotworowe nabywają cech cha-
rakterystycznych dla komórek o fenotypie komórek macierzystych (CSCs), zdol-
nych do inwazji i migracji [26]. Dla CSCs raka piersi charakterystyczna jest wysoka 
ekspresja antygenu CD44. Ostatnie doniesienia Liu i wsp. [48] wskazują na udział 
właśnie tych komórek w promowaniu VM i agresywnego rozwoju nowotworu. 

Badania przeprowadzone na czerniaku [44], podobnie jak na glejaku [65, 82] 
wykazały obecność w strukturach VM komórek nowotworowych o fenotypie ko-
mórek macierzystych, którym przypisywany jest antygen CD133+ (tab. 1). Au-
torzy równocześnie wskazali na zdolność tych komórek do różnicowania w kie-
runku fenotypu ECs. O niezwykłej wręcz plastyczności CSCs mogą świadczyć 
wyniki Chenga i wsp. [12]. Większość perycytów naczyń krwionośnych glejaka 
to komórki wywodzące się z CSCs. Przypuszcza się, że komórki te w istotny spo-
sób chronią ECs obecne w naczyniach i czynią je nierozpoznawalnymi dla leków 
stosowanych w terapii nakierowanej na ECs [12].   

W promowaniu fenotypu macierzystych komórek nowotworowych, podobnie 
jak w promowaniu zjawiska EMT decydującą rolę odgrywa hipoksja [22, 72, 76, 
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83]. W takich warunkach dochodzi także do procesu różnicowania komórek no-
wotworowych w kierunku ECs [65, 71]. W tym ujęciu zjawisko VM można uznać 
za reprezentujące niekompletne zróżnicowanie komórek nowotworowych o feno-
typie komórek macierzystych w kierunku komórek śródbłonka [22].  

Komórki nowotworowe różnych typów nowotworów mogą także wykazywać 
ekspresję antygenu CD105 [41]. Odkrycie zdolności komórek nowotworowych 
do ekspresji endogliny było zaskoczeniem, a obecnie uważa się ten antygen za 
bardzo ważny cel terapeutyczny. Badania na komórkach mięsaka Ewinga oraz 
czerniaka [58] wykazały, iż komórki te charakteryzują się wysoką ekspresją an-
tygenu CD 105 oraz, że istnieje ścisła korelacja między CD105 a formowaniem 
struktur VM. Badania dla raka przełyku dostarczyły natomiast danych, z których 
wynika, iż ekspresja CD105 jest niska [85]. Efekt endogliny w różnych typach 
nowotworów nie jest jednakowy [41]. 

Formowaniu struktur VM towarzyszy intensywna przebudowa ECM. Degra-
dacja macierzy zewnątrzkomórkowej przy udziale MMPs umożliwia reorganizację 
mikrośrodowiska i migrację komórek nowotworowych. Udział MMPs w zjawisku 
VM został dobrze udokumentowany [57, 60].  Dużą rolę przypisuje się m.in. MMP-
2, MMP-9 oraz CD147, zwanemu także EMMPRIN. Badania przeprowadzone dla 
raka jajnika wskazują na wysoką korelację między ekspresją MMPs, CD147 a two-
rzeniem struktur VM [57]. Komórki nowotworowe CD147+ stymulują fibroblasty 
z mikrośrodowiska guza nowotworowego do ekspresji MMPs. 

Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 1, obecność VM w unaczynieniu 
guza nowotworowego jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym dla prze-
życia pacjenta. Komórki nowotworowe budujące VM mogą ze znacznie większą 
łatwością i szybkością przerzutować, gdyż znajdują się możliwie najbliżej w sto-
sunku do światła struktury naczyniopodobnej. Z tego punktu widzenia VM jest 
znacznie groźniejsze niż angiogeneza na drodze kiełkowania ECs, w przypadku 
której dotarcie komórek nowotworowych do naczyń krwionośnych przebiega-
jących w stromie guza i  intrawazacja wymagają więcej czasu [61]. Na wysoką 
zdolność do przerzutowania przy udziale VM może mieć wpływ ich łączność 
z  siecią naczyń krwionośnych. 

Wyniki metaanalizy Cao i wsp. [8] wskazują, iż zjawisko VM w różnym stop-
niu zaznacza się w przebiegu określonych typów nowotworów. Na rycinie 3 ze-
stawiono procentowy udział VM w unaczynieniu różnych nowotworów. Najwięk-
szy udział struktur VM stwierdzono wśród pacjentów z  rakiem jajnika, NSCLC, 
czerniakiem. Inne typy nowotworów, w których najczęściej występuje mimikra 
naczyniowa to rak prostaty, żołądka, czy  glejak, podczas gdy u  chorych z ra-
kiem piersi odsetek VM jest niewielki. Ilościowy udział VM jest zależny także 
od stadium rozwoju nowotworu. W NSCLC mimikra naczyniowa jest charakte-
rystyczna dla wczesnych stadiów choroby (T1 7.1%, T2 57.1%), a wraz z progre-
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sją nowotworu, odsetek VM spada (T3 19.1%, T4 16.7% ) [52]. Z metaanalizy 
Cao i wsp. [8] wynika jednak, iż to właśnie guzy przerzutujące charakteryzują się 
wyższą zawartością VM (45.3%), w porównaniu z guzami nie dającymi przerzu-
tów (22.6%). Niezależnie od tych różnic zawsze VM wiąże się z wysokim poten-
cjałem do tworzenia przerzutów i stanowi złą prognozę [6].  

RYCINA 3. Procentowy udział VM w unaczynieniu wybranych typów nowotworów. Na podstawie 
[8] zmienione
FIGURE 3. The percentage participation of VM in vasculature of different tumor types. According 
to [8] changed

CELE I MECHANIZMY TERAPII ANTYANGIOGENNEJ

Badania mające na celu skonstruowanie skutecznych terapii antyangiogennych 
prowadzone są już od kilkudziesięciu lat. Dane na temat unaczynienia guzów i de-
cydującej roli VEGF w tym zjawisku pozwoliły dość szybko wyłonić głównego 
kandydata na lek. Był nim bewacizumab, humanizowane przeciwciało monoklonal-
ne, działające jako bloker VEGF-A. Lek ten został dopuszczony w roku 2004 przez 
FDA do leczenia raka jelita grubego. Bewacizumab jest skuteczny w hamowaniu 
angiogenezy z udziałem ECs. Niestety działanie to prowadzi do nasilenia hipoksji 
w obrębie guza i indukcji VM [86]. Zgodnie z hipotezą Qu i wsp. [61] takie warun-
ki zwiększają inwazyjność i przerzutowanie komórek nowotworowych. 
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Obecna wiedza na temat unaczynienia guzów nowotworowych jednoznacznie 
wskazuje, iż skuteczna terapia antyangiogenna to terapia wielopłaszczyznowa, 
z wykorzystaniem różnych celów obecnych nie tylko w ECs, ale także w innych 
komórkach mikrośrodowiska guza, jak i w samych komórkach nowotworowych. 
W tabeli 2 przedstawiono główne cele terapii antyangiogennej, czynniki na nie 
oddziałujące oraz wpływ niektórych z tych czynników na zjawisko mimikry 
naczyniowej. 

Aflibercept, podobnie jak bewacizumab, stosowany jest jako bloker VEGF. 
Jego aktywność obejmuje jednak nie tylko VEGF-A, ale także VEGF-B, a nawet 
PIGF [66]. Źródłem tego ostatniego jest głównie podścielisko guza nowotworo-
wego. Prawdopodobnie, równoczesne działanie tego leku na kilka czynników po-
woduje, iż aflibercept wykazuje silniejszą aktywność antyangiogenną w porów-
naniu z bewacizumabem. Takich danych dostarczyły m.in. wyniki Chiron i wsp. 
[13] uzyskane na modelu ludzkiego raka okrężnicy. 

Ważną grupę leków o działaniu hamującym unaczynienie guzów stanowią tak-
że te skierowane na receptory VEGF. Aktualnie dopuszczonych przez FDA do ob-
rotu jest ok. 7 leków, wśród nich sunitinib i sorafenib [17]. Bezpośrednim celem 
ich działania jest kinaza tyrozynowa VEGFR. Z badań na potrójnie ujemnym raku 
piersi (TNBC) wynika jednak, iż sunitinib zmniejszając MVD przyczynia się do 
indukowania VM poprzez zwiększenie populacji komórek nowotworowych o feno-
typie komórek macierzystych CD133+ [88]. Za potencjalnym negatywnym efektem 
terapii sunitinibem przemawiają także wyniki Cooke i wsp. [15]. Lek ten działa 
zarówno na ECs, jak i perycyty. Spadek ilościowy tych ostatnich jest złym czynni-
kiem prognostycznym, gdyż koreluje ze zwiększeniem zdoności do przerzutowania. 

Działanie sorafenibu nie ogranicza się jedynie do blokowania VEGFR (tab. 2). 
Sorafenib blokuje również EMT zależne od TGF-β [70]. Natomiast nie wykazano 
równoczesnego wpływu hamującego na zjawisko przejścia mezenchymalno-na-
błonkowego (MET), będące podobnie jak EMT kluczowym etapem przerzutowa-
nia nowotworu. To może tłumaczyć dlaczego sorafenib nie daje dobrych efektów 
w wysoko zaawansowanym raku jajnika [70]. Duże nadzieje wiązane są z innym 
inhibitorem VEGFR imatinibem, który w badaniach Paulis i wsp. [59] na mięsaku 
Ewinga wykazał działanie hamujące VM na drodze ograniczenia ekspresji VE-ka-
dheryny oraz MMP-2. 

Do strategicznych celów molekularnych w terapii antyangiogennej z cała 
pewnością można zaliczyć także CD105. Antygen pełniący rolę kofaktora dla 
TGF-β w ECs jest zaangażowany w przekazywanie sygnału o proliferacji. Zablo-
kowanie endogliny na powierzchni komórek śródbłonka naczyń krwionośnych za 
pomocą chimerycznych przeciwciał TRC105 indukuje cytotoksyczność zależną 
od przeciwciał, a w konsekwencji apoptozę [67]. Badaniami objęte są także kom-
binacje TRC105 z innymi czynnikami antyangiogennymi, takimi jak bewacizu-
mab, czy sorafenib [68]. 
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TABELA 2. Cele działania czynników antyangiogennych oraz wpływ niektórych z nich na VM
TABLE 2. Targets of antiangiogenic agents and influence of some of them on VM

CEL TERAPII CZYNNIK 
ANTYANGIOGENNY WPŁYW NA VM

VEGF-A

VEGF-A, VEGF-B, PIGF

VEGFR

VEGFR

VEGFR

bewacizumab  

aflibercept 

sunitinib 

sorafenib 

imatinib 

↑ [86]

BD 

↑ [88]

BD

↓ [59]
CD105 (ECs/CCs) TRC105, szczepionka DNA BD

HIF-1α sirolimus ↓ [39]
TNF-α talidomid ↓ [90]
CCL-2 carlumab BD

kaspaza-8/TRAIL (TAMs)
MDR1,HSPs (CCs) trabektydyna BD

ścieżki sygnałowe zaangażowane 
w VM (HIF-1, p53, p21, kaspaza-3) CVM-1118 ↓[35]

↑ – indukowanie VM, ↓ – inhibicja VM, BD – brak danych, ECs – komórki śródbłonka, CCs – 
komórki nowotworowe, CCL-2 – chemokina 2, HSPs – białka szoku termicznego, MDR1 – białko 
oporności wielolekowej, TAMs – makrofagi związane z nowotworem

Istotny element w walce z unaczynieniem guzów nowotworowych stanowi te-
rapia genowa, z wykorzystaniem doustnej szczepionki DNA skierowanej przeciw-
ko antygenowi CD105 [41, 45]. Do jej skonstruowania wykorzystano atenuowane 
bakterie Salmonella, do genomu których wprowadzono gen kodujący CD105. Za-
daniem szczepionki jest aktywacja układu immunologicznego gospodarza (limfo-
cyty T, komórki dendrytyczne) w kierunku eliminacji ECs wykazujących nadeks-
presję CD105. Efekt szczepionki jest pozytywny zatem w przypadku działania 
na CD105 komórek śródbłonka. Endoglina wykazuje jednak obecność także na 
komórkach różnych typów nowotworów. W przypadku czerniaka, czy mięsaka 
Ewinga endoglina zwiększa migrację i przerzutowanie komórek i to stanowi 
uzasadnienie do zastosowania szczepionki. Z kolei w przypadku komórek raka 
piersi, przełyku, czy prostaty endoglina przyczynia się do ograniczenia migracji 
i przerzutowania tych komórek. Obniżenie ekspresji CD105 w tej sytuacji może 
być bardzo niekorzystne [41]. Opublikowano także dane dotyczące efektywności 
innej kombinowanej immunoterapii [42]. Jej składowymi są pozyskany z komó-
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rek czerniaka peptyd CAMEL oraz gen IL-12. Wyniki są obiecujące i wskazują 
zarówno na działanie antyangiogenne, jak i immunomodulujące, poprzez supresję 
limfocytów Treg (ang. regulatory T cells). 

Zespół Wanga [84] zajął się opracowaniem terapii genowej z wykorzystaniem 
modyfikowanej polimerem bakterii Salmonella jako nośnika genu Cx43. Efek-
tem dostarczenia genu do guza nowotworowego jest obniżenie ekspresji VEGF, 
a w konsekwencji obserwowane zahamowanie jego wzrostu [83]. Działanie prze-
ciwnowotworowe Cx43 może być także związane bezpośrednio z obecnością 
i liczbą połączeń GJ między komórkami nowotworowymi. Wskazują na to wyni-
ki Tittarelli i wsp. [79]. Nadekspresja Cx43 i wysoka liczba GJ w ksenograftach 
czerniaka chroni przed proliferacją i przerzutowaniem komórek nowotworowych.  

Innym narzędziem teapeutycznym może być na przykład sirolimus, który hamu-
jąc HIF-1 α przyczynia się do zablokowania ścieżki sygnałowej mTOR, a w kon-
sekwencji VM [39]. Talidomid, którego celem jest TNF-α, charakterystyczny dla 
mikrośrodowiska nowotworowego, okazał się być także skutecznym czynnikiem 
hamującym zjawisko mimikry naczyniowej [90]. Badania na myszach, u których 
rozwinął się czerniak po inokulacji komórek linii B16F10, wykazały, iż podanie 
talidomidu, w dawce odpowiadającej bezpiecznej dawce stosowanej u człowieka, 
obniża ponad 3-krotnie liczbę kanałów naczyniopodobnych, w porównaniu z ich 
liczbą u myszy nie traktowanych lekiem. Dwukrotnemu obniżeniu uległa ponadto 
ekspresja MMP-2 i MMP-9. Na uwagę zasługują najnowsze doniesienia na temat 
aktywności inhibicyjnej czynnika CVM-1118 wobec zdolności komórek ludzkie-
go czeniaka do formowania struktur naczyniopodobnych [35]. Ta mała cząsteczka 
(o masie cząsteczkowej około 360) skutecznie hamuje zjawisko VM poprzez od-
działywanie na wiele ścieżek sygnałowych komórek czerniaka (tab. 2). 

Innym ważnym celem terapii są TAMs, rekrutowane przez komórki nowotwo-
rowe ze szpiku kostnego przy udziale chemokiny CCL-2 [55]. Przeciwciało mo-
noklonalne skierowane na ten czynnik carlumab (CNTO888), jest obecnie w fazie 
badań klinicznych, a jego działanie ma na celu obniżenie/zahamowanie napływu 
TAMs do guza nowotworowego [69]. W ten sposób można ograniczyć produkcję 
MMPs i przebudowę ECM (powyżej w pracy). Testom poddane są także kom-
binacje carlumabu z lekami stosowanymi w ramach tzw. chemioterapii konwen-
cjonalnej, np. z docetakselem, karboplatyną [7]. Jednak o ile w początkowym 
okresie lek ten zapewnia niski poziom CCL-2 u pacjentów, to w dalszym etapie 
następuje jego wzrost. Z tego względu kombinacja carlumabu z w/w lekami nie 
jest rekomendowana.  

Bezpośrednie działanie na TAMs wykazuje trabektydyna, z morskiego gatun-
ku osłonicy Ecteinascidia turbinata, zaaprobowana przez EMA. Działanie leku 
polega na indukowaniu zależnej od kaspazy 8 apoptozy TAMs w ścieżce zwią-
zanej z receptorami TRAIL, co skutkuje zahamowaniem wzrostu guza, w tym 
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ograniczeniem angiogenezy. Świadczy o tym obniżony poziom VEGF oraz CD31 
i CD105 w badaniach immunohistochemicznych skrawków ksenograftów bada-
nych nowotworów [32]. Trabektydyna wykazuje równocześnie działanie skiero-
wane na komórki nowotworowe, w których pełni rolę inhibtora takich genów jak 
gen MDR1, czy HSPs [21]. 

OPORNOŚĆ NOWOTWORÓW NA TERAPIĘ ANTYANGIOGENNĄ

Dotychczasowe badania nad angiogenezą nowotworową wyraźnie pokaza-
ły, iż jest to proces przebiegający z udziałem wielu czynników, o różnym me-
chanizmie działania. Wiadomo na przykład, iż dla angiogenezy nowotworowej 
charakterystyczne jest zaangażowanie więcej niż jednego czynnika proangiogen-
nego [29]. Stosowanie terapii z wykorzystaniem jedynie inhibitorów VEGF, czy 
blokerów jego receptorów jest niewystarczające, a wręcz niebezpieczne. Obecnie 
ogromnym wyzwaniem jest rozwój oporności nowotworów na terapie. Zgodnie 
z danymi zaprezentowanymi na rycinie 4, istnieje wiele mechanizmów, dzięki 
którym guzy nowotworowe mimo stosowanej terapii ulegają progresji [50, 80]. 

Jednym z mechanizmów oporności jest zaangażowanie różnych czynni-
ków proangiogennych. Alternatywnymi do VEGF ścieżkami angiogennymi są 
te, w których biorą udział takie czynniki jak EGF, PDGF, bFGF, HGF, czy IGF 
[33]. Warto podkreślić, iż w/w czynniki mogą być produkowane nie tylko przez 
same ECs, ale także na przykład przez CAFs [50, 80]. Ostatnio zwraca się uwagę 
na oporność ECs wynikającą z możliwości aktywacji ich VEGFR2, bez udziału 
VEGF [16]. Czynnikiem sprawczym jest galektyna-1, a sam proces jest wynikiem 
glikozylacji receptora. 

Do rozwoju oporności guzów nowotworowych na terapię może dojść na dro-
dze mobilizacji wywodzących się ze szpiku EPCs. Duży udział w rekrutacji EPCs 
mają CAFs (powyżej w pracy). 

Oporność na terapię antyangiogenną może także wynikać z uruchomienia tzw. 
mechanizmów cytoprotekcyjnych. Należy do nich m.in. autofagia oraz uśpienie 
komórek nowotworowych. Uśpienie pozwala komórkom poddanym chemiotera-
pii na przeżycie a po ustaniu działania leku na dalszy wzrost nowotworu. Badania 
Li i wsp. [46] wykonane in vitro na komórkach raka piersi (linia SUM159) oraz 
na komórkach raka prostaty (linia DU145) wskazują, że krótkotrwała ekspozycja 
komórek nowotworowych na docetaksel, podobnie jak doksorubicynę, prowadzi 
do pojawienia się tzw. komórek uśpionych. Po zakończeniu chemioterapii komór-
ki te wykazują wysoki status proliferacyjny, mierzony wychwytem znakowanej 
tymidyny. Ich obecność może tłumaczyć wznowę nowotworu u pacjentów, którzy 
pozytywnie odpowiedzieli na wcześniejszą terapię. 
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W regulację zjawiska uśpienia może być zaangażowany mechanizm autofagii 
dzięki któremu uśpione komórki zachowują swoją żywotność [74]. Autofagia za-
pewnia komórce zdolność adaptacji do otaczających warunków i chroni komórkę 
przed apoptozą. W ten sposób autofagia wykazuje działanie promujące przerzuto-
wanie [75]. Z badań na ksenograftach raka jajnika wynika, że nadekespresja ARH1 
promuje stan uśpienia, co koreluje ze zwiększonym poziomem formowania auto-
fagosomów w komórce [51]. Uruchomienie procesu autofagii indukuje oporność 
komórek raka piersi na apoptozę zależną od TRAIL, poprzez spadek ekspresji re-
ceptorów śmierci [20]. W wyniku indukowanej bewacizumabem hipoksji komórki 
glejaka także uruchamiają mechanizm autofagii, za czym przemawia wzrost ekspre-
sji BNIP3, markera degradacji autofagicznej mitochondriów [38] oraz wzrost same-
go guza. Proces ten ulega ograniczeniu w obecności inhibitora BNIP3 chlorochiny. 

Hipoksja indukowana lekami antyangiogennymi przyczynia się ponadto do 
zwiększenia liczebności CSCs w guzie nowotworowym. Z zestawienia Ailles 
i Weissman [1] wynika, iż liczba CSCs w nowotworach litych jest stosunkowo ni-

RYCINA 4. Mechanizmy oporności nowotworów na terapie antyangiogenne
FIGURE 4. Mechanisms of tumor resistance to antiangiogenic therapies
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ska w porównaniu z liczbą pozostałych komórek nowotworowych, nie wykazują-
cych zdolności do inwazji. W przypadku raka piersi około 200 CSCs przypada na 
500 tysięcy komórek guza, a dla glejaka ta proporcja wynosi 100 na 100 tysięcy. 
Conley i wsp. [14] zademonstrowali dane, z których wynika, że zarówno bewa-
cizumab, jak i sunitinib indukują wzrost liczby CSCs w ksenograftach raka pier-
si, poprzez ścieżkę sygnałową Akt/β-katenina, jako determinującą samoodnowę 
CSCs. O wzroście liczby komórek nowotworowych z fenotypem komórek macie-
rzystych świadczy wzrost ekspresji dehydrogenazy aldehydowej ALDH, wykryty 
dzięki znakowaniu Aldefluor+. Enzym ten, podobnie jak Sox-2, czy c-Met przyj-
muje się za markery CSCs [53]. 

PODSUMOWANIE

Wieloletnie badania w zakresie angiogenezy nowotworowej dostarczyły da-
nych, z których wynika, iż guzy nowotworowe mają zdolność do heterogenne-
go unaczynienia. Wśród alternatywnych do angiogenezy na drodze kiełkowania 
mechanizmów wymienić można intususcepcję, koopcję, czy mimikrę naczynio-
wą. O tym, który mechanizm zostanie uruchomiony decyduje wiele czynników 
i warunków panujących w obrębie guza. W powstawaniu naczyń krwionośnych, 
jak i struktur naczyniopodobnych olbrzymią rolę odgrywają komórki mikrośrodo-
wiska guza nowotworowego, podlegające rekrutacji i przystosowaniu do działań 
proangiogennych pod wpływem samych komórek nowotworowych. Szczególne 
zainteresowanie budzi mechanizm VM, ze względu na wysoką zdolność plastycz-
ną i wysoki potencjał przerzutowania komórek nowotworowych formujących 
struktury naczyniopodobne. Odkrycie tego zjawiska stanowiło jeden z kroków 
milowych w historii angiogenezy nowotworowej i otworzyło zupełnie nowy roz-
dział w jej badaniach. 

Obecnie wiadomo, iż skuteczna terapia antyangiogenna to terapia wielokie-
runkowa, skierowana nie tylko na ECs, ale także na EPCs, CCs, jak i TAMs, czy 
CAFs. Taki sposób działania daje szansę na ograniczenie lub zniesienie oporności 
nowotworów na stosowane dotychczas terapie. Czy szansę tę uda się wykorzystać 
pokażą zapewne wyniki dalszych badań.
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