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Angiogeneza to z³o¿ony proces, który zale¿y od dzia³ania wielu
czynników pobudzaj¹cych i hamuj¹cych. W ¿yciu pozap³odowym
w stanie zdrowia zdecydowanie przewa¿aj¹ czynniki hamuj¹ce
angiogenezê, takie jak trombospondyna, endostatyna, angiostatyna,
inhibitory metaloproteinaz, p³ytkowy czynnik 4 i inne czynniki ELR. W wielu stanach chorobowych przewa¿aj¹ czynniki porednio lub
bezporednio pobudzaj¹ce angiogenezê. Najwa¿niejsze z nich to
VEGF, bFGF, metaloproteinazy, angiopoetyny, integryny αvβ3 i αvβ5,
tlenek azotu itp. Modulatorami angiogenezy s¹ naturalne chemokiny,
mitogeny, czynniki wzrostu, enzymy proteolityczne, czynniki
krzepniêcia krwi itd. Rola wielu mediatorów w angiogenezie nie jest
poznana i niezbêdne s¹ dalsze prace wyjaniaj¹ce udzia³ tych
czynników w tym wa¿nym dla wielu chorób procesie.
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Proces tworzenia nowych naczyñ krwiononych
wzbudza ostatnio coraz wiêksze zainteresowanie naukowców ró¿nych specjalnoci. Wydaje siê, ¿e uczestniczy on
w patogenezie wielu chorób. Od ponad 20 ju¿ lat poszukuje siê czynników hamuj¹cych unaczynienie guzów
nowotworowych [1]. Du¿e nadzieje wi¹¿e siê ze znalezieniem czynników stymuluj¹cych neowaskularyzacjê
w chorobach niedokrwiennych [1]. Najczêstsz¹ przyczyn¹
lepoty s¹ zmiany naczyniowe w siatkówce w przebiegu
cukrzycy [2]. Ostatnio coraz wiêcej danych wskazuje na
udzia³ proliferacji nowych naczyñ krwiononych w chorobach zapalnych, takich jak choroby tkanki ³¹cznej, astma czy przewlek³a obturacyjna choroba p³uc [2].
U doros³ych zdrowych osób angiogeneza nie jest czêstym zjawiskiem. Proliferacja komórek ródb³onka naczyñ jest bardzo powolna i czas obrotu tych komórek przekracza 1000 dni [3]. Uruchomienie angiogenezy wymaga lokalnej zmiany równowagi pomiêdzy czynnikami

Angiogenesis is a complex process depending on many stimulating
and inhibiting factors. In postnatal life in the healthy human organism
angiogenesis inhibiting factors such as: thrombospondin, endostatin,
angiostatin, inhibitors of metalloproteinases, platelet factor 4 and other
factors ELR- are dominating. When organism is affected by disease,
direct and indirect factors exciting angiogenesis dominate. The most
important are as follows: VEGF, bFGF, metalloproteinases, angiopoietin,
integrins αvβ3 and α vβ5, nitric oxide etc. Natural chemokines, mitogens,
growth factors, proteolytic enzymes, haemostasis factors etc. constitute
modulators of angiogenesis. The role of many mediators in angiogenesis
has not been fully determined yet. Hence further research work is
required to determine influence of these factors.
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pobudzaj¹cymi a hamuj¹cymi wzrost naczyñ w³osowatych. U zdrowych osób doros³ych równowaga czynników
pro- i antyangiogennych przechylona jest wyranie na
stronê tych ostatnich [4]. Wiele cytokin innych biologicznie czynnych mediatorów i zalicza siê do czynników pobudzaj¹cych angiogenezê i równie du¿o innych mediatorów wykazuje siê zdolnoci¹ hamowania tego procesu
(tab. I).
Czynniki pobudzaj¹ce angiogenezê
Czynnik wzrostowy komórek ródb³onka i jego receptory
G³ównym czynnikiem pobudzaj¹cym waskulogenezê
i angiogenezê, zarówno fizjologiczn¹ jak i patologiczn¹,
jest czynnik wzrostowy komórek ródb³onka (vascular
endothelial growth factor  VEGF). Jest to mitogen specyficzny dla ródb³onka naczyñ, który stymuluje powstawanie nowych naczyñ krwiononych na bazie ju¿
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Tabela I. Czynniki pobudzaj¹ce i hamuj¹ce angiogenezê
(wyjanienia skrótów w tekcie)
Stymulatory angiogenezy

Inhibitory angiogenezy

VEGF
bFGF
aFGF
angiopoetyna 1 i 2
TGF α
TGF β
integryna αvβ3 i αvβ5
PDGF
PD-ECGF
MMP-1, MMP-2, MMP-9
angiogenina
PlGF
interleukina 8
interleukina 1β
interleukina 6
TNF α
HGF
G-CSF
GM-CSF
tlenek azotu
heparyna
ENA-78
GRO α β γ
PBP
beta-tromboglobulina
NAP-2
GCP-2

trombospondyna-1
angiostatyna
endostatyna
troponina I
TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3
antyintegryna αvβ3
PEX
czynnik p³ytkowy 4
interferon α
interferon β
interferon γ
interleukina 4
interleukina 6
interleukina 10
interleukina 12
interleukina 18
TGF-β1
chemokiny CXC
MMP-12
IP-10
antytrombina III
heparyny drobnocz¹steczkowe
MIG
prolaktyna

istniej¹cych i zwiêksza przepuszczalnoæ naczyñ [5].
VEGF jest bia³kiem o ciê¿arze 40-45 kDa, które uwalniane jest przez ró¿nego typu komórki, w tym równie¿ nowotworowe. U cz³owieka istnieje co najmniej 5 izoform
VEGF (121, 145, 165, 189 i 206), z których najwa¿niejsze
to VEGF165 i VEGF121 [5]. Poziom ekspresji tego czynnika na komórkach zale¿y od wielu czynników, takich jak
utlenowanie, temperatura, poziom cukru, prostaglandyn,
estrogenów, cytokin itp. [6]. Proangiogenny efekt VEGF
wi¹¿e siê z obecnoci¹ odpowiednich receptorów dla tego
czynnika. Opisano 2 swoiste dla kinazy tyrozyny receptory przezb³onowe dla VEGF (VEGFR-1, VEGFR-2), które obecne s¹ g³ównie na komórkach ródb³onka oraz na
monocytach/makrofagach i niektórych komórkach nowotworowych [7]. Komórki ródb³onka naczyñ limfatycznych posiadaj¹ na swej powierzchni odmienne receptory
VEGF [4].

Czynniki wzrostu fibroblastów i ich receptory
Czynniki wzrostu fibroblastów s¹ silnymi mitogenami
i czynnikami chemotaktycznymi nie tylko dla fibroblastów
lecz równie¿ dla komórek ródb³onka naczyñ krwiononych i komórek miêni g³adkich. Wykazuj¹ one silne dzia³anie proangiogenne zarówno in vivo jak i in vitro, ale w
przeciwieñstwie do VEGF nie wykazano, aby odgrywa³y
one istotn¹ rolê w trakcie embriogenezy [8]. Wi¹¿¹ siê
one z heparyn¹ i ich dzia³anie zale¿y od interakcji z tym
wa¿nym czynnikiem hemostazy [9].
Kwany czynnik wzrostu fibroblastów (acidic fibroblast growth factor  aFGF/FGF-1) obecny jest zw³aszcza w mózgu i rogówce. Wykazuje dzia³anie proangiogenne stymuluj¹c proliferacjê miocytów i komórek ródb³onka [10].
Zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów (basic fibroblast growth factor  bFGF/FGF-2) by³ jednym z pierwszych odkrytych czynników proangiogennych, obok VEGF
uwa¿anych za jeden z najsilniejszych stymulatorów tego
procesu [11]. Jest on obecny w wielu tkankach, ale nie
jest wykrywany w surowicy. bFGF jest zlokalizowany w
cytoplazmie, jednak mechanizm uwalniania tego czynnika nie zosta³ dobrze poznany. Odpowied ródb³onka na
bFGF odbywa siê za porednictwem przezb³onowych receptorów kinazy tyrozyny (FGFR), a wród kilku odmian
tych receptorów istotne s¹ jedynie dwa pierwsze FGFR1 i FGFR-2 [12].
Angiopoetyny i ich receptory
Receptory kinazy tyrozyny (Tie1 i Tie2) oraz ich ligandy (angiopoetyny  Ang1, Ang2) odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w angiogenezie w okresie zarodkowym [8]. Wrodzony brak Tie1 lub Tie2 jest miertelny [13]. Receptory
te s¹ obecne na komórkach ródb³onka i odpowiedzialne
s¹ za stabilizacjê sieci naczyniowej. Angiopoetyna-1 jest
ligandem dla Tie2, natomiast ligand dla Tie1 nie zosta³
jeszcze opisany. Ang1 pobudzaj¹c fosforylacjê tyrozyny
komórek ródb³onka nie wp³ywa na ich proliferacjê i chemotaksjê. Wykazano natomiast, ¿e pobudza tworzenie
p¹czka naczyniowego i podtrzymuje prze¿ycie komórek
ródb³onka. Dzia³anie Ang1 wi¹¿e siê z komórkami mezenchymalnymi otaczaj¹cymi komórki ródb³onka. Nadmiar Ang1 powoduje powstawanie liczniejszych i bardziej rozga³êzionych naczyñ w³osowatych. Mutacje kinazy tyrozyny w domenie Tie2 powoduj¹ powstawanie
¿ylnych malformacji i niedobór komórek miêni g³adkich
w cianie naczynia [15]. Natomiast mRNA dla Ang2 jest
obecny wy³¹cznie w tofoblacie, ale czynnik ten nie pobudza Tie1 ani Tie2 [14]. S¹ nawet sugestie, ¿e byæ mo¿e
jest ona nawet naturalnym blokerem Ang1 i angiogenezy, gdy¿ nadmiar tego czynnika powoduje zaburzenia
obserwowane przy niedoborze Ang1 lub Tie2 [16].
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Przekszta³caj¹ce czynniki wzrostu

mórek [25]. Poniewa¿ p³ytki krwi jako pierwsze pojawiaj¹ siê w ranach i w ogniskach zapalnych, st¹d PD-ECGF
Przekszta³caj¹cy czynnik wzrostu alfa (transforming
growth factor alpha  TGFα) jest monomerem zbudo- mo¿e przygotowywaæ ³o¿ysko naczyniowe do zmian spowanym z 50 aminokwasów, produkowanym g³ównie przez wodowanych przez inne czynniki wzrostu [17].
makrofagi, ale mo¿e byæ tak¿e uwalniany przez komórki Metaloproteinazy
nowotworowe [17]. Wykazuje aktywnoæ mitogenn¹
Metaloproteinazy (MMP) to enzymy proteolityczne,
w stosunku do fibroblastów, komórek ródb³onka i nab³onka. Uwa¿any jest za czynnik pobudzaj¹cy angioge- które jako pozakomórkowe endopeptydazy s¹ wydzielanezê, ale jego dzia³anie w tym procesie nie zosta³o w pe³ni ne w nieaktywnej postaci i staj¹ siê aktywne w macierzy
pozakomórkowej i selektywnie rozk³adaj¹ jej sk³adniki.
okrelone [18].
S¹ produkowane przez ró¿ne komórki, takie jak fibroblaPrzekszta³caj¹cy czynnik wzrostu beta (TGFβ) uwasty, komórki zapalne, nab³onka i ródb³onka [26]. W an¿any jest za jeden z wa¿niejszych mediatorów zapalenia
giogenezie bior¹ udzia³ przede wszystkim MMP-1, MMPi gojenia siê ran [17]. Jednak jego dzia³anie na proces
2 i MMP-9 [26]. Rozk³ad b³ony podstawnej i innych ponowotworzenia naczyñ jest dwojakie. TGFβ in vivo pozakomórkowych sk³adników macierzy przez te enzymy
rednio stymuluje angiogenezê. Natomiast in vitro bezjest jedn¹ z wczeniejszych konsekwencji uruchomienia
porednio hamuje wzrost wielu komórek, takich jak fiprocesu angiogenezy. Przerwanie ci¹g³oci b³ony podbroblasty, komórki nab³onka i ródb³onka, ale w mastawnej naczyñ umo¿liwia migracjê komórek ródb³on³ych stê¿eniach dzia³a pobudzaj¹co na proliferacjê tych
ka z istniej¹cych naczyñ do nowotworzonych. Wykazakomórek [4]. Czynnik ten zmniejsza równie¿ pozakomórno tak¿e zwi¹zek MMP z receptorem dla integryny αvβ3 ,
kowy rozk³ad bia³ek i wp³ywa na dojrzewanie naczyñ który pobudza angiogenezê [27]. Równoczenie MMPkrwiononych [19].
12 uwalniana przez makrofagi mo¿e powodowaæ uwalIntegryny

Integryny to przezb³onowe bia³ka sk³adaj¹ce siê z podjednostek z rodziny α i β, które tworz¹ ró¿ne kombinacje
na powierzchni komórek. Cz¹steczki te pozwalaj¹ rozpoznaæ i odpowiedzieæ na ró¿norodne bia³ka macierzy pozakomórkowej [20]. Wi¹¿¹ siê one z tymi bia³kami lub z
ligandami powierzchni komórkowych i s¹ zdolne do przekazywania sygna³ów ze rodowiska pozakomórkowego
do komórki i w odwrotnym kierunku [21]. W normalnym
spoczynkowym ródb³onku stwierdza siê minimaln¹ ekspresjê integryny αvβ3, ale znacz¹co wzrasta ona w pobudzonym ródb³onku [22]. Drug¹ wa¿n¹ dla procesu angiogenezy integryn¹ jest αvβ5. Integryny chroni¹ równie¿
proliferuj¹ce komórki ródb³onka przed apoptoz¹ [22].

nianie z macierzy pozakomórkowej inhibitorów angiogenezy takich jak np. angiostatyna [28].
Interleukiny proangiogenne (IL-8, IL-1, IL-6)

Wiele mediatorów zapalenia ma równoczenie zarówno bezporednie jak i porednie dzia³anie proangiogenne. IL-8 to czynnik chemotaktyczny i pobudzaj¹cy neutrofile, który produkowany jest przez ró¿ne komórki (monocyty, limfocyty, fibroblasty, komórki ródb³onka, keratynocty, chondrocyty). Jest on wa¿nym czynnikiem proangiogennym zarówno in vivo jak i in vitro, gdy¿ stymuluje on chemotaksjê, proliferacjê i migracjê komórek ródb³onka oraz uwalnianie zawartoci lizosomów przez neutrofile [31]. Ekspresja mRNA IL-8 koreluje z angiogenez¹ nowotworow¹, progesj¹ guza, czasem prze¿ycia chorego i czasem wznowy w niedrobnokomórkowym raku
Czynniki wzrostowe uwalniane przez p³ytki
p³uca [32]. Choæ in vitro wykazano, ¿e IL-1β silnie poP³ytkowy czynnik wzrostowy (platelet derived growth budza angiogenezê, to jednak niejednoznaczne s¹ doniefactor  PDGF) jest g³ównym czynnikiem wzrostu uwal- sienia dotycz¹ce wp³ywu tej cytokiny na proliferacjê
nianym przez pobudzone p³ytki, który odgrywa rolê w re- i migracjê komórek ródb³onka [33]. Jeszcze bardziej
krutacji komórek przydanki. Izoform PDGF-BB jest sil- sprzeczne doniesienia dotycz¹ IL-6. Wykazano wprawnym chemoatraktantem i mitogenem dla komórek przy- dzie, ¿e IL-6 powoduje wzrost poziomu mRNA dla VEGF
danki i miêni g³adkich [23]. Rola tego czynnika w an- i nasila migracjê komórek ródb³onka [33,34], ale pomigiogenezie polega g³ównie na stabilizacji powsta³ych mo to niektórzy autorzy zaliczaj¹ IL-6 do czynników hanaczyñ. Stwierdzono, ¿e PDGF porednio pobudza an- muj¹cych angiogenezê [4].
giogenezê in vitro, nawet gdy w naczyniach w³osowatych brak jest receptorów dla PDGF [24].
Angiogenina
Czynnik wzrostu komórek ródb³onka uwalniany
Angiogenina jest pojedynczym ³añcuchem 123 aminoprzez p³ytki (platelet derived endothelial cell growth fac- kwasów produkowanym g³ównie w w¹trobie oraz przez
tor PD-ECGF) jest monomerem 45 kDa uwalnianym tak- fibroblasty, monocyty i nab³onek jelita grubego [29]. Obec¿e przez p³ytki krwi, który pobudza syntezê DNA komó- na jest w surowicy zdrowych osób i pobudzaj¹c enzymy
rek ródb³onka, ale nie wp³ywa na proliferacjê tych ko- proteolityczne wywiera dzia³anie proangiogenne [17].
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£o¿yskowy czynnik wzrostu
£o¿yskowy czynnik wzrostu (placenta growth factor  PlGF) odgrywa istotn¹ rolê w fizjologicznej i patologicznej angiogenezie. Pobudzaj¹c proliferacjê komórek
ródb³onka dzia³a podobnie jak VEGF [30]. Pierwotnie
czynnik ten by³ wyizolowany z ³o¿yska ludzkiego, ale
póniej zosta³ zidentyfikowany w ró¿nych nowotworach.
Czynnik wzrostu guzów
Podobnie jak prozapalne interleukiny, proangiogenne
dzia³anie wywiera tak¿e inna silnie prozapalna cytokina 
czynnik martwicy guza alfa (tumour necrosis factor alpha  TNFα). Cytokina ta wydzielana jest przez komórki nowotworowe oraz makrofagi pobudzone przez endotoksyny lub produkty degradacji fibryny [17]. Sprzeczne
s¹ doniesienia na temat wp³ywu tej cytokiny na proliferacjê komórek ródb³onka in vitro, ale wydaje siê, ¿e czynnik ten nasila migracjê i ró¿nicowanie tych komórek [33,17].
Natomiast in vivo TNFα pobudza angiogenezê [35].
W¹trobowy czynnik wzrostu
Uwalniany przez fibroblasty w¹troby czynnik wzrostu (hepatocyte growth factor HGF), wród wielu funkcji wykazuje równie¿ w³aciwoci proangiogenne [36].
Równoczenie jeden z fragmentów tego czynnika ma silne dzia³anie antyangiogenne i byæ mo¿e znajdzie zastosowanie w terapii ograniczaj¹cej wzrost guza [37].
Czynniki pobudzaj¹ce kolonizacjê granulocytów i makrofagów
Czynnik pobudzaj¹cy kolonizacjê granulocytów (granulocyte colony stimulating factor G-CSF) oraz czynnik
pobudzaj¹cy kolonizacjê granulocytów i makrofagów
(granulocyte-macrophage colony stimulating factor GMCSF) obok VEGF i bFGF nale¿¹ do czynników bezporednio pobudzaj¹cych angiogenezê [33]. Oba te czynniki pobudzaj¹ proliferacjê, migracjê i ró¿nicowanie komórek ródb³onka [38].
Tlenek azotu NO
Ostatnio du¿e zainteresowanie wzbudza tlenek azotu,
który uwa¿a siê za kluczowy czynnik w sygnalizacji i regulacji angiogenezy [39]. Jest to wa¿ny mediator relaksacji naczyñ krwiononych, czynnoci p³ytek, zapalenia, neurotransmisji, proliferacji limfocytów oraz czynnoci cytotoksycznej makrofagów [40]. Tlenek azotu pobudza angiogenezê in vitro oraz in vivo wp³ywaj¹c na migracjê i
ró¿nicowanie komórek ródb³onka we w³oniczkach [39].
Niewyjaniony pozostaje jednak mechanizm dzia³ania tlenku azotu w procesie nowotworzenia naczyñ. Byæ mo¿e
wi¹¿e siê on ze zwiêkszeniem ekspresji integryn αvβ 3 na
powierzchni komórek ródb³onka. Wykazano równie¿
odmienny wp³yw NO na angiogenezê indukowan¹ bFGF
i VEGF165 [40].

Czynniki hamuj¹ce angiogenezê
Trombospondyna-1
Trombospondyna-1 jest to du¿a glikoproteina macierzy zewn¹trzkomórkowej (450 kDa), wydzielana przez
komórki pochodzenia nab³onkowego i mezenchymalnego [41]. By³a ona jednym z pierwszych odkrytych naturalnych inhibitorów angiogenezy. Jej ekspresja jest odwrotnie skorelowana z aktywnoci¹ angiogenn¹ [42].
Czynnik ten wp³ywa na adhezjê komórek ródb³onka,
pobudzaj¹c przyleganie i blokuj¹c odpowied komórek
ródb³onka na bFGF. W zale¿noci od warunków czynnik ten pobudza lub hamuje wzrost i migracjê komórek
ródb³onka oraz komórek zapalnych [43]. Trombospondyna jest regulowana przez gen supresorowy guza p53.
Zmniejszenie p53 powoduje supresjê trombospondyny
i w konsekwencji wzrost aktywnoci angiogennej [44].
W badaniach u zwierz¹t wykazano skutecznoæ tego inhibitora w zahamowaniu wzrostu guzów [41].
Angiostatyna
Angiostatyna to wewnêtrzny fragment plazminogenu o ciê¿arze 38 kDa. Utrzymuje ona w upieniu przerzuty nowotworowe zwiêkszaj¹c apoptozê komórek raka
[45]. Poniewa¿ zaobserwowano, ¿e usuniêcie pewnych
guzów powodowa³o wzrost upionych przerzutów, sugerowano produkcjê czynników hamuj¹cych angiogenezê
przez guza [46]. W oparciu o te sugestie wyizolowano
angiostatynê z surowicy i z moczu zwierz¹t z guzem Lewisa w p³ucach.
Endostatyna
Endostatyna jest koñcowym fragmentem kolagenu
XVIII o ciê¿arze 20 kDa [47]. Podobnie jak angiostatyna
to ukryty inhibitor angiogenezy, uwalniany z wiêkszej
cz¹steczki macierzystej, która sama w sobie nie hamuje
angiogenezy. Nie zidentyfikowano jeszcze enzymu, który powoduje odszczepienie endostatyny z kolagenu. Endostatyna swoicie hamuje proliferacjê komorek ródb³onka in vitro oraz wzrost guza i przerzutów in vivo [47].
Troponina
Troponina I jest niedawno opisanym inhibitorem angiogenezy, który wyizolowano z chrz¹stki [48]. Bia³ko
to jest specyficznym dla tkanki miêniowej inhibitorem
ATP-azy aktynomiozyny i jego antyangiogenne dzia³anie by³o nieoczekiwanym odkryciem. Wykazano, ¿e troponina I jest specyficznym dla komórek ródb³onka inhibitorem bFGF, hamuj¹cym neowaskularyzacjê in vitro
oraz powstawanie przerzutów in vivo u zwierz¹t [48].
Poziom troponiny I jest stosowany w praktyce klinicznej
jako czu³y marker uszkodzenia miênia serca w zawale.
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Inhibitory enzymów proteolitycznych
Angiogeneza jest hamowana przez tkankowe inhibitory metaloproteinaz (TIMP) [49]. S¹ to endogenne inhibitory procesu nowotworzenia naczyñ krwiononych.
Aktywnoæ MMP zale¿y od stanu równowagi pomiêdzy
MMP/TIMP. Opisano ju¿ kilka TIMP (TIMP-1, TIMP-2
i TIMP-3), które s¹ kodowane przez geny po³o¿one na
ró¿nych chromosomach i wykazuj¹ swoist¹ czynnoæ fizjologiczn¹ [49]. Wykazano, ¿e poziom TIMP-2 odgrywa
istotn¹ rolê w przejciu MMP-2 w aktywn¹ formê, co
zapocz¹tkowuje proces rozk³adu b³ony podstawnej.
TIMP-1 uwa¿any jest za wa¿ny czynnik w hamowaniu
powstawania przerzutów.
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Interleukiny (IL-10, IL-12, IL-18)

Interleukina 10 produkowana przez makrofagi i limfocyty T pomocnicze nale¿y do g³ównych cytokin o dzia³aniu przeciwzapalnym. Wykazano jej dzia³anie hamuj¹ce
wzrost guza poprzez zmniejszenie syntezy VEGF, TNFα
oraz MMP-9 [55]. Stwierdzono równie¿ antyangiogenne
dzia³anie IL-10 na angiogenezê wywo³an¹ niedokrwieniem
z towarzysz¹cym zahamowaniem wydzielania VEGF [56].
Interleukina 12 jest produkowana przez komórki prezentuj¹ce antygen i wi¹¿e siê z receptorami na komórkach T i NK. Odgrywa ona kluczow¹ rolê w regulowaniu
odpowiedzi immunologicznej. Wykazano zahamowanie
wzrostu guza in vivo [57] oraz zmniejszenie unaczynienia tkanek po implantacji fibroblastów produkuj¹cych
Inhibitory integryn
IL-12 [58]. Hodowla komórek ródb³onka z IL-12 powoUzyskane dziêki in¿ynierii genetycznej humanizowa- dowa³a wzrost ekspresji INFγ oraz IP-10 (interferon-γne przeciwcia³a antyintegryna αvβ3 oraz syntetyczne cy- inducible protein), które wykazuj¹ dzia³anie antyangiokliczne peptydy bêd¹ce antagonistami integryn hamuj¹ genne [58]. Ostatnio wykazano, ¿e podobn¹ rolê jak ILtworzenie nowych naczyñ krwionone, nie wp³ywaj¹c na 12 spe³nia IL-18, która równie¿ pobudza produkcjê i wyju¿ istniej¹ce naczynia [22]. Stwierdzono, ¿e po³¹czenie dzielanie INFγ [59].
integryny αv β3 z MMP-2 na powierzchni komórek ródb³onka u³atwia degradacjê macierzy pozakomórkowej. Chemokiny
Równoczenie fragment MMP-2 tzw. PEX (hemopexinWród czynników moduluj¹cych angiogenezê wyró¿like domena MMP-2) mo¿e powodowaæ zablokowanie
nia siê tak¿e grupê zwan¹ chemokinami CXC. Tworzy j¹
interakcji integryn i MMP-2, co z kolei hamuje proces
rodzina chemotaktycznych polipeptydów o ciê¿arze cz¹angiogenezy [27].
steczkowym mniejszym ni¿ 10 kDa. Nazwa wywodzi siê
st¹d, ¿e wród trzech ostatnich aminokwasów N-koñca
Czynnik p³ytkowy 4
³añcucha polipeptydowego znajduj¹ siê dwie cz¹steczki
Ta produkowana przez p³ytki krwi cytokina o ma³ej cysteiny przedzielone innym aminokwasem (C-X-C) [60].
masie cz¹steczkowej by³a testowana jako pierwszy czyn- Wa¿ne jest wystêpowanie w koñcowym fragmencie ³añnik hamuj¹cy angiogenezê. Hamowanie tworzenia no- cucha polipeptydowego sekwencji aminokwasów Gluwych naczyñ krwiononych wynika z zablokowania wi¹- Leu-Arg tzw. motyw ELR. Te chemokiny, które posiadazania angiogennych czynników wzrostowych z proteogli- j¹ motyw ELR+ wykazuj¹ dzia³anie proangiogenne, a nie
kanami b³ony komórkowej [50]. Mo¿e on in vitro hamo- posiadaj¹ce tego motywu dzia³aj¹ hamuj¹co na angiogewaæ proliferacjê i migracjê komórek ródb³onka. Aktyw- nezê [61]. Wród proangiogennych czynników (ELR+)
noæ mitogenów komórek ródb³onka, takich jak VEGF wyró¿nia siê IL-8, nab³onkowe bia³ko pobudzaj¹ce neui bFGF jest wra¿liwa na zahamowanie spowodowane trofile 78 (epithelial neutrophil activating protein-78,
czynnikiem p³ytkowym 4 [51].
ENA-78), geny zwi¹zane ze wzrostem (growth related
genes GRO α β γ), bia³ko chemotaktyczne dla granuloInterferony
cytów 2 (GCP-2), zasadowe bia³ko p³ytkowe (PBP), biaInterferony alfa, beta i gamma to heterogenna grupa ³ko pobudzaj¹ce tkankê ³¹czn¹ III (CTAP-III), beta-tromcytokin, które odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w obronie organi- boglobulinê (β-TG) i bia³ko pobudzaj¹ce neutrofile 2
zmu przeciwko wirusowym i innym zaka¿eniom. Inter- (NAP-2). Do antyangiogenych czynników (ELR-) zaliferony I typu (INFα i INFβ) s¹ produkowane przez licz- cza siê p³ytkowy czynnik 4, monokinê indukowan¹ przez
ne komórki w odpowiedzi na infekcjê wirusow¹, a II typ interferon g (MIG) oraz IP-10 [60,61]. ELR+ CXC che(INFγ) jest wytwarzany przez pobudzone limfocyty T i mokiny wykazuj¹ siê znacz¹cym dzia³aniem chemotakNK [4]. Choæ in vivo wykazano, ¿e INFα hamuje angio- tycznym dla komórek ródb³onka, podczas gdy ¿adna z
genezê [52] to jednak in vitro obserwowano, ¿e mo¿e ELR- chemokin nie wykazywa³a takiego dzia³ania [61].
pobudzaæ wzrost i migracjê komórek ródb³onka [53]. Chemokiny CXC reguluj¹ wzrost guza [32,50,62].
Stwierdzono natomiast, ¿e receptory INFγ hamuj¹ proliferacjê komórek ródb³onka [54].
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Czynniki krzepniêcia krwi

Podsumowanie

W regulacji angiogenezy bierze równie¿ udzia³ system krzepniêcia krwi [43]. Jak wykazywano powy¿ej,
wiele czynników uczestnicz¹cych w modulacji angiogenezy odgrywa równie¿ rolê w hemostazie. Silnym inhibitorem angiogenezy jest antytrombina III [63]. P³ytki krwi
uczestnicz¹ce w procesie krzepniêcia wydzielaj¹ wiele
czynników pobudzaj¹cych angiogenezê (VEGF, bFGF,
HGF, PDGF, PD-ECGF) oraz hamuj¹cych angiogenezê
(PF-4, trombospondyna, TGF-β1). Z kolei angiostatyna
jest fragmentem plazminy [43]. Stwierdzono równie¿
modulacjê angiogenezy przez heparynê. Niskocz¹steczkowe frakcje heparyny hamuj¹, a cz¹stki o du¿ym ciê¿arze pobudzaj¹ angiogenezê [64].

Przedstawione powy¿ej czynniki nie s¹ pe³nym zestawieniem czynników moduluj¹cych proces powstawania
nowych naczyñ krwiononych na bazie ju¿ istniej¹cych.
Lista ta stale ulega rozszerzeniu. Wa¿na jest wiadomoæ,
¿e proces angiogenezy zale¿y od dzia³ania wielu bezporednich i porednich czynników pobudzaj¹cych i hamuj¹cych ten proces. Czynniki te nie s¹ swoiste wy³¹cznie
dla tego procesu i wykazuj¹ wiele innych funkcji. S¹ to
naturalne chemokiny, mitogeny, czynniki wzrostu, enzymy proteolityczne, czynniki krzepniêcia krwi itp. Konieczne
s¹ dalsze prace wyjaniaj¹ce bardziej dok³adnie znaczenie udzia³u tych czynników w angiogenezie.
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