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Streszczenie: Zaburzenia homeostazy w układzie krzepnięcia związane z przebiegiem choroby now-
otworowej skutkują przesunięciem równowagi w kierunku prozakrzepowym. Nadekspresja czynni-
ka tkankowego (ang. Tissue Factor, TF) w komórkach nowotworowych sprzyja neowaskularyzacji 
guzów, tworzeniu przerzutów oraz powstawaniu powikłań zakrzepowo-zatorowych. Badania now-
otworów in vitro oraz in vivo wskazują na korelację poziomu TF ze stopniem złośliwości guzów, 
inwazyjnością, gęstością naczyń krwionośnych oraz czasem przeżycia chorych. Najprawdopodobniej, 
zaburzenia ekspresji TF w komórkach nowotworowych są m.in. powodowane mutacjami genów su-
presorowych i onkogenów, niedotlenieniem oraz zjawiskiem przejścia epitelialno-mezenchymalne-
go. Wiele badań wskazuje na udział TF w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych. Wyróżnia się 
dwa mechanizmy działania TF w procesie angiogenezy nowotworowej: pośredni – związany z pro-
cesem krzepnięcia oraz bezpośredni – związany z fosforylacją domeny cytoplazmatycznej czynnika 
tkankowego. Przypuszcza się, iż podwyższony poziom TF sprzyja progresji nowotworowej. Wyższą 
ekspresję TF obserwuje się w przerzutujących komórkach raka gruczołu piersiowego, czy też czernia-
ka. Czynnik tkankowy, wpływając na progresję nowotworową, a w tym na angiogenezę, może stanow-
ić jeden z potencjalnych celów terapii antynowotworowej.

Słowa kluczowe: czynnik tkankowy, nowotwory, angiogeneza

Summary: Disruption of homeostasis in the coagulation system associated with the course of cancer 
result in a shift of balance towards prothrombotic. Overexpression of tissue factor (TF) in cancer 
cells promotes tumor neovascularization, metastases and formation of thromboembolic complications. 
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Studies of cancers in vitro and in vivo indicate the correlations between the TF level and the degree 
of malignancy tumors, invasiveness, the density of blood vessels and the survival rate. Most likely, 
impaired TF expression in tumor cells are caused, inter alia, by mutations in tumor suppressor genes 
and oncogenes, hypoxia and the phenomenon of epithelial-mesenchymal transition. Many studies have 
shown the participation of TF in the formation of new blood vessels. There are two mechanisms of 
action of TF in the process of tumor angiogenesis: indirectly linked to the process of coagulation and 
directly associated with phosphorylation of the cytoplasmic domain of tissue factor. It is believed that 
elevated levels of TF promote tumor progression. Higher expression of TF is observed in metastatic 
breast cancer or melanoma cells. Tissue factor, influencing the progression of cancer, including angio-
genesis, may be one of the potential targets for anticancer therapy.
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Wykaz stosowanych skrótów: ABP-280 (ang. Actin Binding Protein 280) – białko wiążące aktynę; 
AP-1 (ang. Activator Protein-1) – aktywujące białko 1; APC (ang. Ativated Protein C) – aktywowane 
białko C; asTF (ang. alternative splicing Tissue Factor) – czynnik tkankowy po alternatywnym 
splicingu; bFGF (ang. Basic Fibroblast Growth Factor) – zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów; 
CCL-5 (ang. chemokine (C-C motif) ligand 5) – ligand 5 dla chemokiny z motywem C-C; CXCL1 
(ang. chemokine (C-X-C motif) Ligand 1) – ligand 1 dla chemokiny z motywem C-X-C; Cyr61 
(ang. Cysteine-rich angiogenic inducer 61) – angiogenny inductor bogaty w cysteinę; EGFR (ang. 
Epithelial Growth Factor Receptor) – receptor nabłonkowego czynnika wzrostu; Egr-1 (ang. Early 
growth factor protein) – białka odpowiedzi wczesnego wzrostu; EMT (ang. Epithelial-Mesenchy-
mal Transition) – przejście epitelialno-mezenchymalne; FAK (ang. Focal-Adhesion Kinase) – kinaza 
ogniskowo-adhezyjna; FVIIa  (ang. Factor VIIa) – czynnik VIIa; FXa (ang. Factor Xa) – czynnik 
Xa; GM-CSF (ang. Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor) – czynnik stymulujący 
tworzenie kolonii makrofagów i granulocytów; HGF (ang. Hepatocyte Growth Factor) – czynnik 
wzrostu hepatocytów; HIF-2α (ang. Hypoxia-Inducible Factor 2α) – czynnik indukowany niedot-
lenieniem; IF-α (ang. Interferon α) – interferon α; IF-γ (ang. Interferon γ) – interferon γ; IHC (ang. 
Immunohistochemistry) – immunohistochemia; IL-10 (ang. Interleukin-10) – interleukina – 10; IL-1β 
(ang. Interleukin-1β) – interleukina – 1β; MAPK (ang. Miogen Activated Protein Kinase) – kinaza 
białkowa aktywowana mitogenem; M-CSF (ang. Macrphage Colony Stimulating Factor) – czynnik 
stymulujący tworzenie kolonii makrofagów; MMP (ang. Matrix Metalloproteinase) – metalopro-
teinaza macierzy zewnątrzkomórkowej; MP (ang. Microparticles) – mikrocząsteczki; NF-κB (ang. 
Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) – czynnik jądrowy kappa B; PAR 
(ang. Protease-Activated Receptors) – receptory aktywowane proteazami; PC-PLC (ang. Phospha-
tidylcholine-specific Phospholipase C) – fosfolipaza C zależna od fosfatydylocholiny; PDGF (ang. 
Platelet-Derived Growth Factor) – płytkowy czynnik wzrostu; PDT (ang. Photodynamic Therapy) 
– terapia fotodynamiczna; PI3K (ang. Phosphatidylinositide 3-Kinase) – kinaza-3-fosfatydyloinozy-
tolu; PKCα (ang. Protein Kinase C) – białkową kinazę C; PSGL-1 (ang. P-Selectin Glycoprotein) 
– glikoproteinowy ligand 1 P-selektyny; Sp-1 (ang. Specificity protein 1) – specyficzne białko 1; SCID 
(ang. Severe Combined Immunodeficiency) – ciężki złożony niedobór odporności; TF (ang. Tissue Fac-
tor) – czynnik tkankowy; TGF-β (ang. Tumor Growth Factor β) – czynnik wzrostu nowotworów β; 
TNFα (ang. Tumor Necrosis Factor) – czynnik martwicy nowotworów; t-PA (ang. tissue Plazminogen 
Activator) – tkankowy aktywator plazminogenu; tTF (ang. truncuted form Tissue Factor) – czynnik 
tkankowy pozbawiony części transbłonowej; u-PAR (ang. urokinase Plasminogen Activator Recep-
tor) – receptor urokinazowego aktywatora plazminogenu; VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth 
Factor) – naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka
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WSTĘP

W rozwoju i progresji procesu nowotworowego, zasadniczym elementem jest 
wytworzenie sieci nowych naczyń krwionośnych. Powstałe naczynia zaopatrują 
komórki nowotworowe w tlen i substancje odżywcze, a także sprzyjają powsta-
waniu przerzutów. Naczynia nowotworowe cechuje niedojrzałość morfologiczna 
prowadząca do zaburzeń przepływu krwi, jej składu oraz funkcjonowania ścian 
naczyń krwionośnych (tzw. triada Virchowa) [33]. Zaburzenia homeostazy układu 
krzepnięcia związane z przebiegiem choroby nowotworowej skutkują przesunię-
ciem równowagi w kierunku prozakrzepowym. Wykładnikiem takiego stanu jest 
m.in. zakrzepica żylna, która jest jednym z najczęstszych powikłań choroby nowo-
tworowej. Występowanie zaburzeń homeostazy w układzie krzepnięcia obserwu-
je się u 90% pacjentów z nowotworami, podczas gdy objawy powikłań zakrzepo-
wo-zatorowych stwierdza się u 15% chorych. Rozpoznanie zakrzepicy może być 
czynnikiem (tzw. rewelatorem), wskazującym na prawdopodobny rozwój choroby 
nowotworowej [11, 28]. Już w 1886 roku Armand Trosseau opisał zwiększoną czę-
stotliwość występowania zakrzepicy żylnej w przypadkach raka przewodu pokar-
mowego [45]. Co więcej, terapia onkologiczna może potęgować zaburzenia home-
ostazy w układzie krzepnięcia, które towarzyszą rozwojowi nowotworów [32]. 

Czynnik tkankowy (ang. Tissue Factor, TF) w warunkach fizjologicznych jest 
głównym aktywatorem kaskady krzepnięcia krwi. W chorobach nowotworowych 
jest jednym z czynników biorących udział w neowaskularyzacji guzów i tworzeniu 
przerzutów. Nadekspresja TF w komórkach nowotworowych sprzyja ich rozprze-
strzenianiu się oraz powstawaniu powikłań zakrzepowo-zatorowych [15].

CZYNNIK TKANKOWY (TF)

Czynnik tkankowy znany pod nazwą tromboplastyna tkankowa, III czynnik 
krzepnięcia krwi, bądź też CD142 jest transbłonową glikoproteiną o masie 47 kDa 
[12]. Konstytutywną ekspresję TF wykazano w licznych tkankach prawidłowych, 
takich jak mózg, płuca, czy też łożysko, w komórkach mięśni gładkich naczyń 
krwionośnych oraz w komórkach nowotworowych (rak płuc, rak gruczołu pier-
siowego, rak przewodu pokarmowego, rak jajnika) [13]. W komórkach prawidło-
wego śródbłonka oraz monocytach nie stwierdza się ekspresji TF, co zapobiega 
niekontrolowanej aktywacji procesu krzepnięcia w organizmie. Synteza czynnika 
tkankowego przez komórki śródbłonka, monocyty oraz makrofagi jest indukowa-
na dopiero w odpowiedzi na cytokiny (np. TNFα, IL-1β) [17] oraz mediatory typu 
trombina, czy też VEGF [12]. W badaniach na myszach potwierdzono także istot-
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ne znaczenie TF dla rozwoju embrionalnych naczyń krwionośnych [34, 66]. Do-
datkowo wyróżnia się frakcję TF krążącego we krwi. W tej postaci TF związany 
jest z mikrocząsteczkami (ang. Microparticles, MP) uwalnianymi z powierzchni 
komórek śródbłonka, monocytów, komórek mięśni gładkich naczyń, płytek krwi, 
leukocytów, czy też blaszek miażdżycowych [13, 35]. We krwi odnotowano także 
rozpuszczalną formę TF (asTF) będącą wynikiem alternatywnego składania (spli-
cingu) obejmującego delecję exonu 5 [25, 70]. Rozpuszczalny asTF wiąże się z in-
tegrynami α6β1 oraz ανβ3, regulując zdolności migracyjne komórek śródbłonka 
oraz formowanie i rozwój nowych naczyń krwionośnych [59]. Fizjologiczne stęże-

RYCINA 1. Struktura genu, mRNA oraz białka czynnika tkankowego. Gen TF składa się z 12.4 kpz 
i obejmuje 6 eksonów przedzielonych intronami. mRNA ma długość 2.2 kpz, przy czym połowa tej 
sekwencji to obszar niekodujący. Białko zbudowane jest z 295 aa i składa się trzech domen: zewnątrz-
komórkowej, transbłonowej oraz cytoplazmatycznej [wg 13]
FIGURE 1. The structure of the gene, mRNA and protein tissue factor. TF gene is composed of 12.4 
kb and consists of 6 exons separated by introns. mRNA is 2.2 kb in length, with half of the area of the 
non-coding sequence. The protein is composed of 295 aa and consists of three domains: the extracel-
lular, transmembrane and cytoplasmic [acc.13]
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nie TF we krwi waha się od 108 pg/ml do 172 pg/ml [13]. Natomiast podwyższony 
poziom TF obserwuje się w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego, takich jak 
zakrzepica żylna, miażdżyca tętnic, nadciśnienie tętnicze, czy też w przypadkach 
niewydolności nerek, marskości wątroby, sepsy, a także w chorobach nowotworo-
wych [13, 25, 30].

Gen kodujący ludzki czynnik tkankowy zlokalizowany jest na chromosomie 
1, p21-p22 i składa się z 12.4 kpz. Po raz pierwszy TF sklonowano w 1987 roku 
[7]. Gen TF obejmuje sześć eksonów przedzielonych pięcioma intronami (ryc. 1). 
Pierwszy ekson odpowiada za inicjację translacji, ekson drugi do piątego kodu-
ją domenę zewnątrzkomórkową, podczas gdy ekson szósty odpowiada za domeny 
transbłonową oraz cytoplazmatyczną. Powstały w wyniku transkrypcji mRNA ma 
długość 2.2 kpz, a ponad połowa tej sekwencji to niekodujący region bogaty w mo-
tywy AU [13]. Ekspresja genu TF regulowana jest przez czynniki transkrypcyjne 
wrażliwe na niedotlenienie takie jak AP-1, Sp-1, NF-κB oraz Egr-1 [7, 13].

Białko TF zbudowane jest z 295 aminokwasów, spośród których 32 aa stanowią 
sekwencję sygnałową. W dojrzałym białku wyróżnia się domenę zewnątrzkomórko-
wą (1-219 aa), transbłonową (220-242 aa) oraz cytoplazmatyczną (243-263 aa) [13, 
30]. Domena zewnątrzkomórkowa została zakwalifikowana do rodziny receptorów 
cytokin, takich jak IF-α, IF-γ, IL-10, a jej struktura i obecność mostków disiarcz-
kowych Cys186-Cys209 umożliwia wiązanie osoczowego czynnika VIIa i aktywację 
kaskady krzepnięcia krwi. Domena transbłonowa pełni funkcję stabilizującą białko, 
podczas gdy domena cytoplazmatyczna pełni rolę w przekazywaniu sygnałów do 
wnętrza komórki [58]. 

Z chwilą zetknięcia TF z osoczowym czynnikiem VII, dochodzi do inicjacji ka-
skady krzepnięcia krwi drogą zewnątrzpochodną (ryc. 2). Czynnik tkankowy TF 
w kompleksie z czynnikiem VII aktywuje czynnik X. Aktywny czynnik Xa wraz 
z czynnikiem V oraz jonami wapnia katalizuje konwersję protrombiny do trombi-
ny. Powstała w fazie inicjacji trombina jest jednakże niewystarczająca do utwo-
rzenia stabilnej fibryny. Dopiero większa ilość trombiny, wytworzona na drodze 
wewnątrzpochodnej (tzw. faza wzmocnienia), powoduje przejście fibrynogenu w fi-
brynę i prowadzi do wytworzenia skrzepu płytkowego [54]. Ponadto, kompleks TF/
FVIIa, podobnie jak proteaza FXa oraz trombina, inicjuje komórkowy szlak sygna-
łowy poprzez receptory PAR (receptory aktywowane proteazami). Receptory PAR 
należą do rodziny receptorów związanych z białkami G i odgrywają znaczącą rolę 
w stanach zapalnych, angiogenezie i przerzutowaniu [13]. Patologiczna aktywacja 
kaskady krzepnięcia w obszarze mikrośrodowiska guza nowotworowego prowadzi 
do powstania pozanaczyniowych złogów fibryny, tzw. żelu fibrynowego, który peł-
ni znaczącą rolę w formowaniu i wzroście guza, tworząc podłoże dla makrofagów, 
fibroblastów oraz komórek śródbłonka [28]. 
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RYCINA 2. Rola czynnika tkankowego w procesie krzepnięcia krwi. Ekspozycja czynnika tkanko-
wego na powierzchni fibroblastów i monocytów inicjuje proces krzepnięcia krwi. Wyróżnia się dwie 
drogi krzepnięcia krwi: drogę zewnątrzpochodną oraz wewnątrzpochodną. Na drodze zewnątrzpo-
chodnej (tzw. faza inicjacji) dochodzi do połączenia czynnika VII z czynnikiem tkankowym TF. Po-
wstały kompleks TF-VII aktywuje czynnik X. Aktywny czynnik Xa z czynnikiem V, w obecności 
Ca2+, katalizuje konwersję protrombiny do trombiny. Droga wewnątrzpochodna (tzw. faza wzmocnie-
nia) uruchamiana jest poprzez aktywację czynnika IX przez kompleks TF-VII. Aktywny czynnik IXa 
tworzy na powierzchni płytek krwi kompleks z czynnikiem VIII. Następnie aktywowany zostaje czyn-
nik X, który z czynnikiem V i protrombiną tworzy kompleks, w którym powstaje trombina. Trombina 
powoduje przejście fibrynogenu w fibrynę [wg 67]
FIGURE 2. The role of tissue factor in the blood clotting process. The exposure of tissue factor on 
the surface of fibroblasts and monocytes initiates the process of blood coagulation. There are two 
pathways of blood coagulation: extrinsic and intrinsic pathway. On the extrinsic pathway (ie initiation 
phase) factor VII is combined to tissue factor TF. The resulting complex of TF-VII activates factor X. 
Active factor Xa with factor V, in the presence of Ca2 +, catalyzes the conversion of prothrombin to 
thrombin. Intrinsic pathway (ie gain phase) is run through the activation of factor IX by TF-VII com-
plex. Active Factor IXa formed on the platelet surface complex with factor VIII. Subsequently, factor 
X is activated, that with the factor V and prothrombin forms complex in which thrombin is formed. 
Thrombin converts fibrinogen to fibrin [acc. 67]
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EKSPRESJA TF W KOMÓRKACH NOWOTWOROWYCH

Liczne badania nowotworów w modelach in vitro oraz in vivo wskazują na 
podwyższoną ekspresję TF w ich komórkach, a także na korelację poziomu TF ze 
stopniem złośliwości guzów, inwazyjnością, gęstością naczyń krwionośnych oraz 
czasem przeżycia chorych [14, 18, 40, 43, 51, 52, 68, 70]. Dodatkowo, transfekowa-
ne komórki nowotworowe z nadekspresją TF wykazują znacznie bardziej złośliwy 
fenotyp [53]. 

Pomimo tego, iż nadekspresję TF wykazano w licznych nowotworach, takich 
jak: rak gruczołu piersiowego, rak płuc, czerniaki, raki przewodu pokarmowego, 
czy też układu moczowo-płciowego, nie poznano w pełni molekularnych mecha-
nizmów leżących u podstaw tego zjawiska. Najprawdopodobniej, zaburzenia eks-
presji TF w komórkach nowotworowych są następstwem szeregu procesów za-
chodzących podczas ich onkogennej transformacji. Zasadniczymi mechanizmami 
wpływającymi na zaburzenie ekspresji TF w komórkach nowotworowych są mu-
tacje genów supresorowych i onkogenów, niedotlenienie oraz przejście epitelialno
-mezenchymalne (EMT) [70]. 

Zależność pomiędzy ekspresją TF w komórkach nowotworowych, a obecnością 
mutacji potwierdzono między innymi w przypadkach raka jelita grubego. Mutacje 
protoonkogenu K-ras oraz utrata funkcji białka p53 prowadzą do konstytutywnej 
aktywacji szlaków sygnałowych MAPK oraz PI3K, czego rezultatem jest podwyż-
szona ekspresja TF [49, 79]. Podobny mechanizm zaobserwowano w niedrobnoko-
mórkowym raku płuc. W komórkach tego typu nowotworu ma miejsce kumulacja 
mutacji protoonkogenu PTEN oraz genu supresorowego p53 [51]. W glejakach, czy 
też rakach endometrium często obserwuje się amplifikację receptora nabłonkowego 
czynnika wzrostu (EGFR) lub też nieprawidłową aktywną formę receptora EGFR 
vIII (wariant III mutacji). Nadmierna ekspresja EGFR w powyższych nowotworach 
jest uznana za niekorzystny czynnik prognostyczny. Z aktywacją receptora EGFR 
związane są szlaki transdukcji sygnałów PI3K/c-Akt oraz MAPK, co tym samym 
przyczynia się do nadekspresji TF w komórkach nowotworowych [26, 55]. Naj-
nowsze badania na liniach komórkowych rdzeniaka (meduloblastoma) wskazują, iż 
ekspresję TF stymuluje także rodzina kinaz Src, zarówno poprzez czynnik wzrostu 
hepatocytów (HGF), jak również poprzez mutacje onkogenu c-MET [46].

Niedotlenienie bezpośrednio zwiększa ekspresję TF, jak również indukuje ekspre-
sję czynnika VII, przy udziale czynnika indukowanego niedotlenieniem HIF-2α [58]. 
Nadekspresja TF w odpowiedzi na niedotlenienie jest najprawdopodobniej związana 
z genem białka odpowiedzi wczesnego wzrostu egr-1 [56]. Co więcej, w badaniach 
IHC na skrawkach ludzkiego glejaka zaobserwowano zwiększoną ekspresję TF w ko-
mórkach otaczających miejsca nekrozy, a więc obszary niedotlenione [57].
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W licznych nowotworach odkryto korelację ekspresji TF z TGF-β, która jest 
cytokiną istotną dla procesu EMT [74]. W badaniach komórek ludzkiego raka sro-
mu wykazano, iż EMT oraz inaktywacja E-kadheryny przyczyniają się do indu-
kowanej EGFR ekspresji TF. Rezultatem tego zjawiska jest zwiększona ekspresja 
naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) i zwiększenie angiogennego 
potencjału komórek nowotworowych [36]. Badania z wykorzystaniem transgenicz-
nych myszy dowodzą, iż deficyt zarówno TF, jak i VEGF powoduje dezintegrację 
naczyń krwionośnych i śmierć mysich embrionów. Fakt ten pozwala przypuszczać, 
że TF oraz VEGF odpowiadają za regulację podobnych funkcji w guzach nowo-
tworowych [53]. Związek ekspresji TF oraz VEGF opisano między innymi w przy-
padkach raka gruczołu piersiowego, raka płuc, jelita grubego i prostaty [52, 60, 77]. 

W licznych badaniach sugeruje się korelację wysokiej ekspresji TF z występo-
waniem zakrzepicy żylnej u pacjentów onkologicznych. W przypadkach raka jajni-
ka zwiększony poziom ekspresji TF jest niezależnym czynnikiem prognostycznym 
dla zakrzepicy żylnej [25, 69]. Badania przypadków raka trzustki wykazują korela-
cję pomiędzy zwiększonym poziomem ekspresji TF oraz zwiększoną częstotliwo-
ścią zakrzepicy żylnej [27]. Odnotowano także zależność zwiększonej ekspresji TF 
w guzach nowotworowych o większym stopniu złośliwości [25]. 

Okazuje się, iż wzrost poziomu TF krążącego we krwi zwiększa ryzyko wy-
stępowania stanów prozakrzepowych u pacjentów z chorobą nowotworową. Do 
podwyższenia poziomu TF we krwi przyczyniają się same komórki nowotworowe, 
które uwalniają mikropęcherzyki (MP) o właściwościach prokoagulacyjnych [10]. 
W rakach trzustki, gruczołu piersiowego, czy też okrężnicy, wykazano związek 
podwyższonego poziomu krążących TF-pozytywnych mikropęcherzyków z często-
ścią występowania zakrzepicy, krótszym czasem przeżycia pacjentów, jak również 
stopniem zaawansowania nowotworu [21, 65]. 

TF W PROCESIE ANGIOGENEZY

Wzrost guzów nowotworowych uzależniony jest od wytworzenia sieci nowych 
naczyń krwionośnych. Dalszy rozwój małych, awaskularnych guzów wielkości 2-3 
mm3 jest możliwy dopiero wówczas, gdy w obszarze mikrośrodowiska nowotworu 
następuje zaburzenie równowagi pomiędzy czynnikami proangiogennymi (VEGF, 
TGF-β, TNF-α, IL-8, PDGF, bFGF) oraz inhibitorami angiogenezy (trombospon-
dyna, angiostatyna) [4, 13]. Wiele badań wskazuje na istotną rolę oraz udział TF 
w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych [12, 29, 40, 79].

Wyróżnia się dwa mechanizmy działania TF w procesie angiogenezy nowotwo-
rowej: pośredni oraz bezpośredni [7] (ryc. 3). Mechanizm pośredni jest ściśle zwią-
zany z procesem krzepnięcia. W tym przypadku czynnik VII poprzez związanie 
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z receptorem TF indukuje wytworzenie trombiny, a w konsekwencji przyczynia się 
do powstania pozanaczyniowych złogów fibryny, które stanowią rodzaj rusztowania 
dla nowopowstałych nowotworowych naczyń krwionośnych [47]. Pośrednio akty-
wowane są także pro-angiogenne szlaki poprzez uwolnienie zawartości α-ziarnisto-
ści (VEGF, bFGF, PDF) z aktywowanych płytek krwi. Dodatkowo trombina poprzez 
połączenie z receptorem PAR-1 wywiera mitogenny wpływ na komórki śródbłon-
ka [16]. Co więcej, trombina zwiększa ekspresję VEGFR na powierzchni komórek 
śródbłonka, uwalnia VEGF z płytek krwi, aktywuje białko MMP-2 uczestniczące 
w degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej oraz zwiększa ekspresję tkankowego 
aktywatora plazminogenu t-PA [76]. Ponadto, płytki krwi znajdujące się w otocze-
niu komórek nowotworowych uwalniają szereg czynników wzrostu oraz chemokin 
stymulujących wzrost guza. Połączenia powyższych komórek wzmacniają integry-
ny, selektyny oraz białka macierzy zewnątrzkomórkowej. Komórki nowotworo-
we ekspresjonują ligandy (CD44, PSGL-1, mucyny) dla cząsteczek adhezyjnych 
występujących na powierzchni płytek krwi, komórek śródbłonka oraz leukocytów. 
Powstałe agregaty komórek rekrutują leukocyty poprzez mechanizmy typowe dla 
procesów zapalnych. Aktywowane komórki śródbłonka wydzielają atraktant (che-
mokinę CCL-5) dla monocytów wspomagających proces przerzutowania [59].

Bezpośredni mechanizm regulacji angiogenezy z udziałem TF jest niezależ-
ny od formowania skrzepu i wiąże się z fosforylacją domeny cytoplazmatycznej 
TF. Zasadniczą rolę w regulacji angiogenezy niezależnej od procesu krzepnięcia 
odgrywają receptory PAR (receptory aktywowane proteazami). Dotychczas ziden-
tyfikowano cztery rodzaje tych receptorów, PAR-1, -2, -3 oraz -4. Wobec recep-
tora PAR-1 specyficzność wykazują proteazy, takie jak: trombina, czynnik VIIa, 
czynnik Xa, plazmina, APC (aktywowane białko C) oraz MMP (metaloproteinaza 
macierzy zewnątrzkomórkowej). Kompleks TF-FVIIa oraz czynnik Xa aktywuje 
receptor PAR-2, natomiast receptory PAR-3 oraz PAR-4 aktywuje głównie trombi-
na [50]. Okazuje się, iż oddziaływanie i generowanie sygnału kompleksu TF-FVIIa 
wraz z receptorem PAR-2 jest kontrolowane poprzez domenę cytoplazmatyczną TF. 
Genetyczna delecja cytoplazmatycznej domeny TF, podobnie jak deficyt PAR-2, 
przejawia się zaburzeniem architektury naczyń krwionośnych oraz obniża progresję 
komórek nowotworowych [5, 59]. Swoistym regulatorem generowania sygnału po-
przez interakcję kompleksu TF-FVIIa-PAR-2 jest fosforylacja części cytoplazma-
tycznej TF (ryc. 3). Związanie czynnika VIIa z TF skutkuje proteolitycznym cię-
ciem PAR-2, zwiększeniem wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ oraz fosforylacją 
cytoplazmatycznej domeny TF (Ser253, Ser258) poprzez fosfolipazę C (PC-PLC) 
i białkową kinazę C (PKCα) [2]. Fosforylacja znosi negatywną kontrolę regula-
cyjną, umożliwia aktywację szlaku MAPK/ERK (p44/42, p38, JNK), a następnie 
transkrypcję genów i powstanie białek biorących udział w angiogenezie, takich jak: 
VEGF, IL-8, u-PAR, Egr-1, Cyr61, CXCL1 oraz immunologicznych modulatorów, 
takich jak GM-CSF oraz M-CSF. Dodatkowo aktywowane są kinazy Src, PI3K, szlak 
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RYCINA 3. Działanie TF na drodze bezpośredniej poprzez receptory PAR-2. Następstwem utworzenia 
kompleksu TF-VIIa jest proteolityczne cięcie PAR-2 oraz fosforylacja domeny cytoplazmatycznej 
czynnika tkankowego przy udziale fosfolipazy C (PC-PLC) oraz  kinazy białkowej C (PKC). W re-
zultacie aktywowany zostaje szlak MAPK (aktywowanej mitogenem kinazy białkowej) i transkrypcja 
genów (VEGF, IL-8, u-PAR, Egr-1, Cyr61, CXCL1) mających znaczenie dla progresji nowotworowej. 
Na drodze pośredniej działania TF następuje utworzenie tzw. żelu fibrynowego [wg 7] 
FIGURE 3. Direct action of TF by PAR-2   receptors. The consequence of complex TF-VIIa formation 
is the proteolytic cleavage of PAR-2 and  the phosphorylation of the cytoplasmic domain of tissue 
factor with the involvement of phospholipase C (PC-PLC) and protein kinase C (PKC). As a result, 
MAPK signal pathway is activated (mitogen-activated protein kinase) and the transcription of genes 
(VEGF, IL-8, u-PAR, Egr-1, Cyr61, CXCL1) relevant to the progression of cancer. In an indirect ac-
tion of TF the so-called fibrin gel is created [acc. 7]
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JAK/STAT i GTP-azy Rho, takie jak Rac1 czy też Cdc42 [70, 72]. Badania z wyko-
rzystaniem specyficznych inhibitorów wobec kompleksu TF-FVIIa-FXa oraz czynni-
ka Xa wskazują, iż proces angiogenezy wymaga obecności czynnika VIIa, a nie FXa. 
Fakt ten sugeruje zależność procesu angiogenezy od wewnątrzkomórkowej aktywno-
ści kompleksu TF-FVIIa [19]. Niektóre guzy nowotworowe wykazują zdolność do 
samodzielnej, ektopowej, syntezy czynnika VII pod wpływem takich czynników jak 
np. niedotlenie, uniezależniając się od czynnika VII krążącego we krwi [78].

Efektywne przekazywanie sygnału przy udziale PAR-2 jest również zależne od 
związania TF z β1-integrynami. Kompleks TF/β1-integyny stymuluje, zależną od 
czynnika tkankowego, aktywację PAR-2 i sprzyja rozwojowi raka gruczołu pier-
siowego [61].

Liczne badania wskazują na korelację TF oraz VEGF [53]. Nowotwory jeli-
ta grubego, wykazujące ekspresję czynnika tkankowego, mają znacznie wyższą 
gęstość naczyń krwionośnych oraz ekspresję VEGF w przeciwieństwie do guzów 
pozbawionych ekspresji TF [40]. W komórkach raka płuc oraz gruczołu piersio-
wego stwierdzono kolokalizację powyższych białek [63]. W badaniach in vivo na 
modelu mysim wykazano, iż efektem wszczepienia zwierzętom komórek czerniaka 
o wysokiej ekspresji zarówno TF, jak i VEGF są bogato unaczynione guzy, nato-
miast wszczepienie komórek o niskiej ekspresji TF i VEGF prowadzi do utworze-
nia guzów o znikomej sieci naczyniowej [1]. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, iż 
transfekcja czynnika tkankowego do komórek czerniaka o niskiej ekspresji TF oraz 
VEGF przyczynia się do powstania guzów bogato unaczynionych z dużą ekspresją 
TF i VEGF. Obserwacja ta pozwala przypuszczać, że TF reguluje syntezę VEGF 
i wpływa na proces angiogenezy nowotworowej [1]. Jedna z hipotez wyjaśniają-
cych wzajemne relacje obu białek dotyczy regulacji transkrypcji genów TF oraz 
VEGF poprzez wspólne czynniki transkrypcyjne, takie jak: SP-1, AP-1, czy też 
NFκB [53].

Obniżenie poziomu ekspresji (tzw. „knockdown”) TF w komórkach raka jelita 
grubego, czy też włókniakomięsaka (fibrosarcoma), powoduje spowolnienie proce-
su angiogenezy oraz hamuje rozwój guzów pierwotnych. Podobny efekt wywołuje 
farmakologiczna blokada czynnika tkankowego [19]. 

CZYNNIK TKANKOWY I PROGRESJA NOWOTWOROWA

Progresja nowotworowa jest procesem złożonym, wielostopniowym, w którym 
komórki nowotworowe nabywają zdolności do przerzutowania. Komórka wyka-
zująca cechy fenotypu inwazyjnego charakteryzuje się zdolnością do migracji, ak-
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tywnością proliferacyjną, aktywnością proteolityczną oraz zdolnością do indukcji 
angiogenezy [75]. Przypuszcza się, iż TF sprzyja progresji nowotworowej, lecz nie 
poznano w pełni mechanizmów tego zjawiska. 

W przerzutujących komórkach raka gruczołu piersiowego odnotowano wyż-
szą ekspresję TF w przeciwieństwie do nieinwazyjnych komórek raka gruczołu 
piersiowego [7]. Związek ekspresji TF z potencjałem komórek do przerzutowania 
potwierdzono także w badaniach nad czerniakiem. W doświadczeniu tym przecze-
piono myszom z ciężkim złożonym niedoborem odporności (SCID) dwie popu-
lacje komórek czerniaka różniące się poziomem ekspresji TF. Przerzuty do płuc 
odnotowano u ponad 80% myszy, którym wszczepiono komórki czerniaka charak-
teryzujące się wysoką ekspresją TF, podczas gdy tylko u 5% badanych osobników 
z wszczepionymi komórkami o niskiej ekspresji TF pojawiły się przerzuty do płuc 
[8]. Zastosowanie przeciwciał anty-TF hamuje inwazję komórek do płuc zarówno 
w przypadku raka gruczołu piersiowego, jak również w przypadku komórek czer-
niaka [39, 41]. Dodatkowo, przeprowadzono na modelu mysim doświadczenie, 
w którym zahamowanie ekspresji TF w komórkach czerniaka za pomocą małego 
interferującego siRNA, przyczyniło się do zmniejszenia ilości przerzutujących ko-
mórek czerniaka do płuc [3]. 

Badania wskazują, iż szlaki sygnałowe indukowane poprzez kompleks TF
-FVIIa mogą wpływać na zdolności migracyjne komórek nowotworowych. Oka-
zuje się, iż następstwem interakcji czynnika VII z TF jest również połączenie czę-
ści cytoplazmatycznej TF z białkiem wiążącym aktynę ABP-280. W rezultacie ma 
miejsce rearanżacja filamentów aktynowych, fosforylacja kinazy ogniskowo-adhe-
zyjnej (FAK) oraz aktywacja szlaku sygnałowego MAPK. Proces ten wspomaga 
adhezję i migracje komórek, co potwierdzono w testach inwazyjności in vitro [44].

W badaniach na komórkach raka gruczołu piersiowego wykazano także, iż 
współdziałanie kompleksu TF-FVIIa-FXa wraz z receptorami PAR-2 podnosi mi-
gracyjne zdolności komórek nowotworowych [23]. Potwierdza to fakt, iż zablo-
kowanie, za pomocą przeciwciał, receptorów PAR-2 w komórkach raka gruczołu 
piersiowego powoduje obniżenie ich migracyjnych właściwości [20]. Rozwój raka 
gruczołu piersiowego został obniżony również w doświadczeniach z wykorzysta-
niem przeciwciał (mAb-10H10) hamujących funkcje sygnałowe TF, a nie z uży-
ciem przeciwciał (mAb-5G9) hamujących funkcje prokoagulacyjne TF [71, 73]. 
Zdolności migracyjne komórek raka gruczołu piersiowego obniżono też z wykorzy-
staniem siRNA wobec PAR-2 [37]. 

Jedną z kluczowych cech komórek nowotworowych jest oporność na apoptozę. 
Nadekspresja TF w komórkach raka gruczołu piersiowego linii MCF-7 ma działanie 
antyapoptotyczne. Najprawdopodobniej, kompleks TF-FVIIa-FXa, na drodze nie-
zależnej od trombiny, może powodować fosforylację białek p44/42 szlaku MAPK 
oraz kinazy białkowej B/Akt, a także współdziała z surwiwiną – białkiem mającym 
zdolność do hamowania apoptozy [24, 64].
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CZYNNIK TKANKOWY W TERAPII ANTYNOWOTWOROWEJ

Jedną z głównych strategii współczesnych terapii antynowotworowych jest 
opracowanie takich leków, których działanie ukierunkowane jest przeciwko czyn-
nikom, mającym kluczowe znaczenie dla rozwoju i przerzutowania komórek no-
wotworowych. Czynnik tkankowy, wpływając na progresję nowotworową, a także 
zwiększając podatność pacjentów onkologicznych na wystąpienie zakrzepicy żyl-
nej, może stanowić jeden z potencjalnych celów terapii antynowotworowej. 

Pierwsza strategia skierowana wobec TF polega na indukcji w nowotworze lo-
kalnej zakrzepicy [6, 25]. Zasada działania owej metody opiera się na wykorzy-
staniu białek fuzyjnych składających się z domeny kierunkowej i pro-zakrzepowej. 
Domena kierunkowa białka umożliwia rozpoznanie naczyń krwionośnych guza 
i ulokowanie chimerycznego białka w obszarze nowotworu, podczas gdy domena 
prokoagulacyjna indukuje proces krzepnięcia, prowadzący w efekcie do destruk-
cji guza. Przykładową sekwencją peptydu kierunkowego jest GNGRAHA, która 
rozpoznaje aminopetydazę N (CD13) oraz integryny ανβ3 (CD51/CD61) występu-
jące w śródbłonku nowotworowych naczyń krwionośnych. Rolę domeny funkcyj-
nej spełnia w tym przypadku, pozbawiona części transbłonowej, forma tTF (ang. 
truncuted form TF). Powstałe białko chimeryczne tTF-NGR jest aktywną formą, 
która w kompleksie z czynnikiem VIIa aktywuje czynnik X, umożliwiając inicjację 
kolejnych etapów kaskady krzepnięcia [6]. Aplikacja tTF-NGR myszom z przesz-
czepionymi ludzkimi nowotworami, takimi jak: gruczolakorak, czerniak, czy też 
włókniakomięsak powoduje częściową lub całkowitą zakrzepową okluzję naczyń 
nowotworowych oraz spowolnienie wzrostu guza lub regresję [6]. Zastosowanie 
powyższej terapii u pacjentów onkologicznych z wysokim poziomem czynnika 
tkankowego krążącego w krwioobiegu może jednakże zwiększać ryzyko zakrzepi-
cy w naczyniach poza guzem.

Druga strategia terapii z wykorzystaniem czynnika tkankowego polega na za-
stosowaniu odpowiednio skonstruowanych immunokoniugatów. W jednym z opi-
sywanych konstruktów wykorzystano przeciwciało wobec domeny ED-B (ang. 
Extra-Domain B) fibronektyny, która jest ekspresjonowana w naczyniach krwiono-
śnych nowotworów złośliwych, natomiast nie występuje w tkankach prawidłowych 
[42]. Z przeciwciałem połączono cząsteczkę tTF w celu wywołania lokalnej zakrze-
picy w obszarze guza. Skutkiem podania powyższego kompleksu myszom z wyin-
dukowanymi nowotworami (okrężnicy, potworniak, mięsak) była niemal całkowita 
remisja guza [42]. Z uwagi na niewielką toksyczność podawanego białka, sugeruje 
się możliwość wykorzystania tego typu immunokoniugatów w terapii kojarzonej 
z innymi metodami leczenia. 

Jednym z najnowszych osiągnięć immunoterapii było skonstruowanie cząstecz-
ki tzw. Icon, będącej połączeniem czynnika VII z łańcuchem Fc IgG1. Badania 
z wykorzystaniem powyższego kompleksu (FVIIa-IgG1 Fc) przeprowadzono na 
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kilku mysich modelach pierwotnego oraz przerzutowego raka myszy i ludzi, w tym 
czerniaka, raka prostaty, gruczołu piersiowego, głowy i raka endometrium. Icon, 
wiążąc się z TF (receptorem dla czynnika VII) inicjuje proces, w którym komórka 
nowotworowa zabijana jest m.in. przez komórki NK (tzw. cytotoksyczność zależna 
od przeciwciał) [31].

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie terapii fotodynamicznej 
(ang. Photodynamic Therapy, PDT). Reakcja fototoksyczna, polega na oddziały-
waniu substancji fotouczulającej i światła o odpowiedniej dla danej substancji dłu-
gości fali. Światło lasera wzbudza fotouczulacz, który następnie przekształca tlen 
występujący w tkankach w reaktywne formy tlenu. W badaniach terapii fotodyna-
micznej na modelu raka gruczołu piersiowego zastosowano połączenie fotouczu-
lacza z czynnikiem VII skierowanym wobec komórek wykazujących ekspresję TF 
[22]. Pozytywny efekt terapii fotodynamicznej uzyskano także w komórkach raka 
gruczołu piersiowego opornych na chemioterapię [9].

Obecnie przeprowadzane są badania kliniczne nad wykorzystaniem dwóch le-
ków skierowanych wobec TF: ALT-836 (Altor Bioscience) oraz PCI-27483 (Phar-
macyclics). ALT-836 to przeciwciało hamujące TF [38]. Działanie tego związku 
jest testowane na guzach litych w skojarzeniu z Gemcitabiną. PCI-27483 jest czą-
steczką hamującą czynnik VIIa, a badania nad jej skutecznością prowadzone są na 
przypadkach raka trzustki [48].

Przedstawione przykłady wykorzystania czynnika tkankowego w celowanej te-
rapii antynowotworowej wydają się być interesujące, lecz wymagają potwierdzenia 
w zaawansowanych badaniach klinicznych. Wykorzystanie białek fuzyjnych, czy 
też immunokoniugatów, choć obiecujące, budzi obawy wystąpienia niekontrolowa-
nych krwotoków i/lub procesów krzepnięcia.

PODSUMOWANIE

Liczne badania in vitro oraz in vivo podkreślają znaczenie TF zarówno w wa-
runkach fizjologicznych, jak i patologicznych. Nie ma wątpliwości, iż TF pełni 
kluczową rolę w procesie angiogenezy, rozwoju guza i przerzutowaniu komórek 
nowotworowych. Towarzyszące nowotworzeniu zaburzenia układu krzepnięcia są 
dodatkowym atutem skłaniającym do badania TF pod kątem celowanej terapii an-
tynowotworowej. Nadal niejasną sprawą jest, w jaki sposób zaburzenie funkcjono-
wania TF może wpłynąć na fizjologiczne procesy organizmu. Badania na modelach 
zwierzęcych są obiecujące, lecz mechanizmy leżące u podstaw funkcjonowania TF 
wymagają dalszych badań.
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