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Streszczenie: Angiogeneza jest jednym z najbardziej istotnych czynników warunkujących wzrost 
i rozwój nowotworów. Większość guzów litych wykazuje zwiększony stopień unaczynienia. Do-
tyczy to także siatkówczaka – nowotworu wieku dziecięcego, rozwijającego się z komórek ner-
wowych siatkówki. Doniesienia literaturowe potwierdzają udział głównego regulatora angiogenezy 
– naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w patogenezie siatkówczaka. Intensyw-
na angiogeneza nowotworowa wiąże się z dużym potencjałem inwazyjnym guza (naciekanie błony 
naczyniowej, nerwu wzrokowego), co jednocześnie przekłada się na niekorzystne rokowanie dla 
pacjenta. Z drugiej jednak strony, tak duże znaczenie VEGF dla rozwoju nowotworu stwarza nowe 
możliwości terapeutyczne. Wydaje się, że terapia z zastosowaniem bewacyzumabu – inhibitora 
VEGF w znaczący sposób hamuje proces neowaskularyzacji, a tym samym rozwój nowotworu.

Słowa kluczowe: angiogeneza, naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu, VEGF, siatkówczak

Summary: Angiogenesis is one of the most important determinants of cancer growth and develop-
ment. Most solid tumors show an increased degree of vascularity. This also applies to retinoblastoma 
– a childhood cancer that develops from retinal nerve cells. Literature reports confirm the role of the 
main regulator of angiogenesis – vascular endothelial growth factor (VEGF) in the pathogenesis of 
retinoblastoma. Intensive tumor angiogenesis is associated with high tumor invasive potential (in-
filtration of the choroid, optic nerve) and unfavorable prognosis for the patient. On the other hand, 
the significance of VEGF for cancer development comprises new therapeutic options. It seems that 
therapy with bevacizumab – a VEGF inhibitor, significantly inhibits the neovascularization process, 
and thus the development of cancer.
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ANGIOGENEZA

Proces powstawania naczyń krwionośnych dotyczy przede wszystkim życia 
prenatalnego. Układ krążenia rozwija się jako jeden z pierwszych. Bezsprzecz-
nie, jego funkcjonowanie jest jednym z najistotniejszych warunków utrzymania 
homeostazy organizmu.

Tworzenie nowych naczyń krwionośnych w życiu płodowym uwarunkowane 
jest zachodzeniem trzech procesów: waskulogenezy, angiogenezy oraz arterioge-
nezy. Mechanizmem zapoczątkowującym naczyniotworzenie jest waskulogeneza, 
w której pierwotna sieć naczyniowa powstaje na skutek różnicowania się, migra-
cji i proliferacji komórek macierzystych – hemangioblastów [15]. Z kolei rozrost 
sieci naczyniowej następuje na skutek angiogenezy, podczas której nowe naczynia 
krwionośne powstają z naczyń już istniejących poprzez ich rozgałęzianie i wydłu-
żanie [3]. Natomiast proces arteriogenezy jest istotny z punktu widzenia rozwoju 
naczyń tętniczych. Polega on na znacznym rozroście błony środkowej (warstwy 
mięśni) małych tętniczek, co prowadzi do powstania funkcjonalnych tętnic [40].

W okresie życia postnatalnego fizjologiczne naczyniotworzenie ograniczone 
jest do angiogenezy. Proces ten zachodzi podczas cyklu menstruacyjnego (prze-
budowa błony śluzowej macicy), implantacji zarodka w endometrium czy tworze-
nia łożyska [32, 66]. Wzrost kości na długość (kostnienie na podłożu chrzęstnym) 
oraz powstawanie ziarniny podczas gojenia się ran także uwarunkowane są zacho-
dzeniem angiogenezy [12, 76]. 

Każdy z powyżej przedstawionych procesów w okresie życia pozapłodowego 
może stać się kluczowym elementem dla rozwoju i przebiegu niektórych cho-
rób. Arteriogeneza jest charakterystyczna dla dysfunkcji dojrzałego serca w stanie 
nieodtlenienia i niedokrwienia [74]. Naczyniotworzenie z udziałem komórek pre-
kursorowych śródbłonka obserwuje się m.in. w przypadku uszkodzonej rogówki 
czy stanach niedokrwienia kończyn dolnych [46]. Z kolei zachodzenie procesu 
angiogenezy obserwuje się  w przebiegu przewlekłych zapaleń (łuszczyca, reu-
matoidalne zapalenie stawów), schorzeń gastrologicznych (choroba Crohna), 
kardiologicznych (miażdżyca, choroba niedokrwienna serca) [13, 14]. Ponadto, 
powstawanie nowych naczyń krwionośnych na drodze waskulogenezy, arterio-
genezy i angiogenezy obserwuje się w rozwoju i przebiegu chorób nowotworo-
wych. Wydaje się, że szczególną rolę w tym typie chorób odgrywa angiogeneza. 

Angiogeneza jest procesem złożonym i wieloetapowym. Jako pierwszy etap 
naczyniotworzenia poprzez angiogenezę wymienia się zwiotczenie ściany na-
czynia oraz stymulację komórek śródbłonka wyściełających światło naczynia, 
co skutkuje miejscowym poszerzeniem światła naczynia i następowym wzro-
stem przepływu krwi. Kluczowe dla indukcji angiogenezy są zmiany w obszarze, 
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w którym następowo dojdzie do naczyniotworzenia. Szczególne znaczenie ma 
hipoksja (niedotlenienie) i/lub kwasica czy hipoglikemia [75]. Zjawiska te sty-
mulują komórki śródbłonka naczyniowego do produkcji czynników o charakterze 
proangioennym. Do tej grupy zalicza się m.in. płytkowy czynnik wzrostu PDGF 
(ang. Platelet-Derived Growth Factor), angiopoetynę 2 Ang-2 (ang. Angiopoietin 
2), łożyskowy czynnik wzrostu (ang. placental growth factor) czy, najistotniej-
szy z nich, naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu VEGF (ang. Vascular 
Endothelial Growth Factor) [57]. Ponadto, na skutek uwalniania przez komórki 
śródbłonka tlenku azotu, następuje zwiększenie przepuszczalności ścian naczyń 
krwionośnych, w efekcie czego dochodzi do wynaczynienia niektórych białek 
osocza (m.in. fibrynogen). To z kolei prowadzi do lokalnej przebudowy substan-
cji międzykomórkowej (ECM, ang. Extracellular Matrix), do czego przyczynia 
się także wytwarzanie przez komórki śródbłonka enzymów proteolitycznych, do 
których zalicza się metaloproteinazy MMPs (ang. Matrix Metalloproteinases). 
Uwalniane metaloproteinazy degradują elementy macierzy zewnątrzkomórko-
wej otaczającej naczynie oraz błonę podstawną, na której spoczywają komórki 
śródbłonka. Otwiera to drogę dla migracji komórek śródbłonka i, jednocześnie, 
powoduje uwalnianie związanych z ECM cytokin proangiogennych, np. czynnika 
wzrostu fibroblastów FGF (ang. Fibroblast Growth Factor) czy VEGF [13]. Mi-
gracja komórek śródbłonka możliwa jest dzięki ekspresji cząsteczek o charakterze 
adhezyjnym na powierzchni wędrujących komórek śródbłonka (integryny αvβ3, 
αvβ5, selektyna E), które wchodzą w interakcje ze składnikami ECM [22]. Wśród 
migrujących komórek śródbłonka można wyróżnić tzw. komórki wiodące (ang. 
tip cells) oraz komórki podążające. Pierwsze z nich nie proliferują, ich rolą jest 
wyznaczanie kierunku wzrostu powstającego naczynia. Pozostałe natomiast inten-
sywnie się dzielą, co zachodzi jednoczasowo z migracją [3]. Komórki śródbłon-
ka układają się w szeregach i początkowo tworzą pęczki. Na skutek wzajemnych 
oddziaływań między komórkami śródbłonka, a także komórek śródbłonka z ele-
mentami macierzy zewnątrzkomórkowej dochodzi do wytworzenia rurkowatych 
struktur ze światłem, stanowiących przyszłą błonę wewnętrzną naczynia. Istotną 
rolę w selekcji komórek wiodących oraz tworzeniu światła naczynia przypisuje się 
receptorowi Notch oraz jego ligandowi Dll-4 (ang. Delta-like ligand 4) [34]. Ostat-
ni etap naczyniotworzenia obejmuje jego dojrzewanie i stabilizację. Konieczna 
jest stymulacja rekrutacji komórek przydanki (pericytów), a w przypadku naczyń 
większego kalibru – także komórek mięśni gładkich. Proces ten regulowany jest 
głównie przez PDGF [59]. Końcowa faza angiogenezy obejmuje wytworzenie 
stabilnych połączeń komórek śródbłonka z otaczającymi je komórkami mezen-
chymalnymi, za co odpowiadają przede wszystkim angipoetyna 1 Ang 1 (ang. 
Angiopoietin 1) oraz ich receptory Tie- 1 i Tie-2 [44]. 
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NACZYNIOWO-ŚRÓDBŁONKOWY 
CZYNNIK WZROSTU VEGF

Uważa się, że kluczową rolę w regulacji procesu angiogenezy pełnią czynniki 
o charakterze stymulatorów lub inhibitorów angiogenezy. Zrównoważona eks-
presja powyższych czynników jest jednym z elementów determinujących zacho-
wanie homeostazy organizmu. U dorosłych, zdrowych osób, nieco zwiększona 
ekspresja inhibitorów angiogenezy warunkuje utrzymanie tzw. przełącznika an-
giogennego (angiogenic switch) w pozycji „wyłączony”. Podczas fizjologicznego 
naczyniotworzenia, jak również w stanach patologicznych, a szczególnie w no-
wotworzeniu, równowaga przesuwa się w kierunku angiogenezy [30]. 

Dla zainicjowania procesu angiogenezy niezbędne jest uruchomienie kaskady 
sygnałowej, która będzie stymulować komórki śródbłonka naczyniowego do mi-
gracji i proliferacji. Kluczowym czynnikiem, który uruchamia powyższy proces, 
jest naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu VEGF. Odgrywa on znamienną 
rolę zarówno w angiogenezie fizjologicznej, jak i patologicznej. 

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu został odkryty w 1983 roku przez 
Dvoraka i pierwotnie opisywany był jako czynnik przepuszczalności naczyń krwiono-
śnych [61]. VEGF obejmuje rodzinę cytokin, do której zalicza się VEGF-A (zwycza-
jowo określany jako VEGF), VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F oraz 
łożyskowy czynnik wzrostu PlGF [71]. W wyniku alternatywnego składania podczas 
transkrypcji genu VEGF powstaje 6 izoform białka, spośród których najczęstsze 
są VEGF121, VEGF165 i VEGF189 [24]. VEGF oddziałuje na komórki śródbłonka 
naczyniowego poprzez wiązanie się ze specyficznymi receptorami błonowymi 
o charakterze kinaz tyrozynowych: VEGF-R1, VEGF-R2 oraz VEGF-R3. W wy-
niku oddziaływania VEGF z receptorem 1 i 2 inicjowany jest proces angiogenezy, 
z kolei receptor 3 stymuluje proces limfoangiogenezy [31]. Ponadto, VEGF-R1 
charakterystyczny jest dla naczyniotworzenia w okresie embrionalnym, natomiast 
ekspresję VEGF-R2 obserwuje się głównie podczas angiogenezy w okresie życia 
postnatalnego [72]. Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu wiąże się także 
do neuropiliny 1 i 2 (Nrp-1 i Nrp-2), które są receptorami czynników ukierunko-
wanego wzrostu aksonów – semaforyn. 

Głównym czynnikiem indukującym ekspresję VEGF jest HIF-1α (ang. Hypoxia 
Inducible Factor-1 alpha). Pełni on rolę czynnika transkrypcyjnego. W warun-
kach niedotlenienia, co często ma miejsce w nowotworzeniu, dochodzi do zablo-
kowania konstytutywnej degradacji HIF-1α zależnej od tlenu, w efekcie czego 
może on wiązać się do promotora genu VEGF i stymulować jego transkrypcję 
[60]. W efekcie VEGF wiążąc się ze swoimi receptorami na powierzchni komórek 
śródbłonka, uruchamia wewnątrzkomórkową kaskadę sygnałową, której następ-
stwem są proliferacja i migracja komórek śródbłonka [21]. Tym samym VEGF 
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wpływa na organizację przestrzenną komórek endotelialnych podczas formowa-
nia naczynia, a także zwiększa przepuszczalność naczyń krwionośnych [24]. 

Angiogenny efekt działania VEGF ujawnia się także na innych polach. Czyn-
nik aktywuje syntazę tlenku azotu eNOS, w efekcie czego, poprzez tlenek azotu, 
powoduje wazodylatację w początkowym stadium angiogenezy [36]. Bierze także 
udział w degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej poprzez stymulację ekspre-
sji odpowiednich proteaz [50]. Ponadto, poprzez aktywację antyapoptotycznego 
białka Bcl-2 hamuje programowaną śmierć komórki, sprzyjając procesom proli-
feracji [26]. 

Udział VEGF w procesach naczyniotworzenia ulega wzmocnieniu w wyniku 
indukcji jego ekspresji przez inne cytokiny proangiogenne. Należą do nich m.in. 
transformujący czynnik wzrostu TGFβ (ang. Transforming Growth Factor β), 
PDGF, nabłonkowy czynnik wzrostu EGF (ang. Epithelial Growth Factor) czy 
interleukina 1 [64]. Podobnie oddziałuje tlenek azotu, tworząc tym samym auto-
krynną pętlę z VEGF [55].

Oprócz niewątpliwej roli w neowaskularyzacji, VEGF zaangażowany jest 
także w procesy związane z dojrzewaniem i różnicowaniem komórek nerwowych 
oraz glejowych [67]. Wykazano także, że VEGF pełni rolę neurotroficzną wzglę-
dem neuronów ośrodkowego układu nerwowego [65]. Co więcej, badania w wa-
runkach in vitro i in vivo wykazały zaangażowanie cytokiny w neurogenezę [37]. 

ANGIOGENEZA I VEGF W NOWOTWORZENIU

Jednym z kluczowych elementów w rozwoju chorób nowotworowych jest 
proces powstawania nowych naczyń krwionośnych. Fakt ten jest znany od 1971 
roku, kiedy Judah Folkman postawił tezę, która mówi o tym, że wzrost guza no-
wotworowego zależny jest od angiogenezy [28]. W początkowym etapie rozwo-
ju nowotwór rozwija się niezależnie od sieci naczyniowej, tlen, substancje od-
żywcze, produkty przemiany materii są transportowane na drodze dyfuzji [27]. 
Jednakże ciągły wzrost objętości guza spowodowany zwiększeniem liczby ko-
mórek powoduje, iż dotychczasowy sposób wymiany substancji z otaczającymi 
tkankami jest niewystarczający. Osiągniecie przez guz nowotworowy objętości 
1-2 mm3, co odpowiada około 1 milinowi komórek, jest momentem krytycznym 
w jego rozwoju. Mikrośrodowisko guza ulega hipoksji i zakwaszeniu na skutek 
gromadzenia się produktów przemiany materii, a w wyniku niedotlenienia licz-
ba komórek proliferujących i ulegających apoptozie bądź martwicy zrównuje 
się [49]. Zjawisko to, jak już wspomniano, jest czynnikiem inicjującym proces 
tworzenia nowej sieci naczyniowej w obrębie guza nowotworowego. Komórki 
nowotworowe wydzielają czynniki proangiogenne, oddziałujące na drodze para-
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krynnej na komórki śródbłonka, stymulując ich wzrost, proliferację i migrację. 
Indukcja angiogenezy charakteryzuje już początkowe etapy kancerogenezy i jest 
warunkiem niezbędnym do rozwoju i progresji nowotworu. Istotnym z tego punk-
tu widzenia jest także fakt, iż nowopowstała sieć naczyń krwionośnych warunkuje 
rozprzestrzenianie się nowotworu w organizmie – tworzenie przerzutów [28]. Po-
nadto, naczynia krwionośne w obrębie guza stają się źródłem czynników wzrostu, 
cytokin czy hormonów stymulujących wzrost guza, jak również wykazujących 
aktywność proteolityczną promującą inwazyjność nowotworu [54, 9]. 

Nasilony proces naczyniotworzenia, głównie na drodze angiogenezy, obser-
wuje się w szeregu nowotworów mających postać guzów litych, ale zjawisko to 
dotyczy także chorób nowotworowych o charakterze uogólnionym (białaczki, 
chłoniaki) [70]. Szereg badań potwierdza nasilenie angiogenezy w obrębie no-
wotworów. Obserwuje się zależność pomiędzy wzrostem guza nowotworowego 
a intensywnością angiogenezy, mierzoną poziomem ekspresji czynników proan-
giogennych czy też gęstością mikrounaczynienia guza. Obserwacje te poczynio-
no dla większości nowotworów o charakterze guzów litych, m.in. w raku piersi, 
jelita grubego, przełyku, pęcherzyka żółciowego, trzustki czy prostaty [43, 62, 
6, 52, 68]. Stwierdza się także, iż nasilenie naczyniotworzenia koreluje ze stop-
niem zaawansowania klinicznego choroby, rokowaniem dla pacjenta i częstością 
występowania przerzutów [45]. Nasilona angiogeneza charakteryzuje również 
nowotwory limfoproliferacyjne, gdzie obserwuje się powstawania naczyń krwio-
nośnych na terenie szpiku kostnego [51, 1, 47]. 

U uwagi na znaczący udział naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzro-
stu w procesie angiogenezy, jest on jedną z najczęściej badanych molekuł pro-
angiogennych w nowotworach. Wielokrotnie wykazano obecność VEGF w wie-
lu typach nowotworów, takich jak nowotwory płuc, jajnika czy nerki [11, 23]. 
W nowotworach mózgu, żołądka, przełyku, wątroby obserwuje się istotnie pod-
wyższony poziom transkryptu VEGF. W przypadku nowotworów jelita grubego, 
piersi, jajnika, przełyku czy kości wykazano podwyższony poziom białka VEGF 
we krwi pacjentów [78, 63, 8, 48, 35]. Ponadto, w wielu nowotworach (m.in. 
w raku jajnika, piersi, żołądka czy czerniaku) stwierdzono bezsprzeczną zależ-
ność pomiędzy poziomem ekspresji VEGF a stopniem zaawansowania nowotwo-
ru, czasem przeżycia pacjentów oraz ryzykiem nawrotu choroby [18, 43, 58]. 

Fakt, iż naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu ma tak niebagatelne zna-
czenie w rozwoju większości typów nowotworów, spowodował, iż cytokina ta 
stała się celem terapii antynowotworowej. Początek XXI wieku był momentem, 
w którym, po 30 latach badań, zaakceptowano do użytku klinicznego pierwszy 
lek blokujący działanie VEGF [20]. Substancją czynną leku jest bewacyzumab, 
który ma postać rekombinowanego przeciwciała mysio-ludzkiego, wykazującego 
zdolność wiązania wszystkich izoform VEGF. W efekcie dochodzi do zahamowa-
nia VEGF-zależnej angiogenezy [25]. Wartością dodaną zastosowania inhibitora 
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VEGF jest upośledzenie nowotworowej sieci naczyniowej, co skutkuje redukcją 
ciśnienia śródmiąższowego wewnątrz guza i tym samym ułatwia penetrację che-
mioterapeutyków [73]. Z uwagi na fakt, iż zastosowanie leczenia hamującego an-
giogenezę charakteryzuje się wysoce swoistym efektem terapeutycznym, w przy-
padku nowotworu jelita grubego oraz piersi bewacyzumab jest lekiem pierwszego 
rzutu [17].

SIATKÓWCZAK (RETINOBLASTOMA)

Siatkówczak (retinoblastoma) stanowi około 11% wszystkich nowotworów 
pediatrycznych. Tym samym jest jednym z najczęściej występujących nowo-
tworów u dzieci. U zdecydowanej większości dzieci siatkówczak rozpoznawany 
przed ukończeniem 5 r.ż. Nowotwór może występować sporadycznie lub rodzin-
nie, przy czym dziedziczona jest z reguły postać obuoczna. Wczesne rozpoznanie 
i szybka interwencja terapeutyczna sprawiają, że w chwili obecnej 95% pacjen-
tów udaje się uratować [19].

Siatkówczak rozwija się w obszarze siatkówki wewnątrz gałki ocznej. Objawy 
choroby zależą od wielkości oraz lokalizacji jednego bądź wielu ognisk nowotwo-
rowych. Siatkówczak we wczesnym stadium, kiedy obszar nowotworu ogranicza 
się jedynie do niewielkich skupisk na obwodzie siatkówki, bardzo często pozostaje 
bezobjawowy. Najbardziej charakterystycznym objawem siatkówczaka, który nie-
pokoi rodziców i jest przyczyną zgłoszenia się z dzieckiem do lekarz, jest biała źre-
nica, tzw. leukokoria, która ma postać białego refleksu na dnie oka [2]. 

Jak każdy nowotwór, retinoblastoma ma podłoże genetyczne. Główną przy-
czyną wystąpienia siatkówczaka jest mutacja genu RB1, występującego na długim 
ramieniu chromosomu 13 w miejscu 14 [39]. RB1 zaliczany jest do puli genów 
supresorowych, które w warunkach fizjologicznych hamują podziały komórko-
we. Zmiany w locus genu powodują, iż nie może on pełnić swojej funkcji, co 
tym samy skutkuje nadmierną, niekontrolowaną proliferacją komórek nerwowych 
siatkówki. Istotnym jest fakt, że mutacja musi dotyczyć obydwu kopii genu. Po-
nadto, mutacje w obrębie genu RB1 prowadzą do powstania zmian niezłośliwych, 
które mogą przekształcić się w postać złośliwą w wyniku zmian w innych obsza-
rach genomu [16]. 

Siatkówczak należy do nowotworów, których wzrost i rozwój uzależnione są 
od unaczynienia. Cechą charakterystyczną nowotworu w obrazie mikroskopo-
wym jest tworzenie skupisk komórek w postaci mankietu otaczającego naczynia 
krwionośne. W peryferyjnych obszarach mankietów komórki nowotworowe ule-
gają nekrozie, co wyraźnie wskazuje na to, że rozwój nowotworu bardziej uza-
leżniony jest od jego zdolności do indukcji neowaskularyzacji niż od wzrostu 
komórek nowotworowych [10]. Co równie istotne, stopień unaczynienia guza 
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wyraźnie koreluje z potencjałem metastatycznym nowotworu. Siatkówczak wy-
kazujący bogate unaczynienie często nacieka struktury wewnątrzgałkowe (błona 
naczyniowa, nerw wzrokowy) [56]. 

VEGF W SIATKÓWCZAKU

Siatkówczak jest nowotworem naczynio-zależnym, stąd też wiele aspektów 
związanych z procesem angiogenezy w przebiegu tego nowotworu jest przedmio-
tem intensywnych badań. Z uwagi na fakt, iż czynniki proangiogenne pełnią klu-
czową rolę w inicjacji i przebiegu angiogenezy w nowotworach, określenie po-
ziomu ich ekspresji oraz lokalizacji może być wyznacznikiem naczyniotworzenia 
w obrębie guza. Szczególne zainteresowanie budzi naczyniowo-śródbłonkowy 
czynnik wzrostu, jako główny mediator neowaskularyzacji. 

Pierwsze doniesienia świadczące o zaangażowaniu VEGF w angiogene-
zę w przypadkach siatkówczaka pojawiły się w połowie lat 90-tych XX wieku. 
Kvanta i wsp. odnotowali obecność VEGF w komórkach siatkówczaka, zarów-
no na poziomie mRNA, jak i białka [41]. Dwa lata później, w 1998 roku, grupa 
badawcza Stitt i wsp. przeprowadziła immunolokalizację naczyniowo-śródbłon-
kowego czynnika wzrostu w komórkach guza, tkankach otaczających guz (tę-
czówka, siatkówka, błona naczyniowa), jak również w tym samych strukturach 
zdrowych gałek ocznych. Wykazano, że ekspresja VEGF charakteryzuje komórki 
guza oraz tęczówkę i naczyniówkę zajętych gałek ocznych, natomiast nie zaob-
serwowano VEGF w prawidłowych elementach oka, pochodzących z niezajętych 
gałek ocznych. Ponadto, grupa ta oceniała także lokalizację i ekspresję receptorów 
1 i 2 VEGF. Obecność obydwu receptorów odnotowano w komórkach śródbłonka 
naczyń towarzyszących guzowi, jak również w komórkach guza zlokalizowanych 
w sąsiedztwie naczyń. Dodatkowo, podwyższona ekspresja receptorów charakte-
ryzowała także naczynia błony naczyniowej oraz tęczówki. Co ciekawe, tęczówka 
i naczyniówka, jak również komórki Müllera, amakrynowe, zwojowe siatkówki 
pochodzące z prawidłowych gałek ocznych wykazywały ekspresję VEGF oraz jego 
receptorów [69]. Część z tych obserwacji została potwierdzona przez Bai i wsp.. 
Badania na myszach z nokautem genu VEGF wykazały, że komórki Müllera w wa-
runkach niedotlenienia mają zdolność do regulacji neowaskularyzacji w siatków-
ce poprzez wydzielanie VEGF [7]. Z kolei Kim i wsp. zasugerowali, że naczy-
niowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu może mieć znaczenie w różnicowaniu się 
komórek siatkówczaka oraz formowaniu rozet Flexnera-Wintersteina, które są 
dosyć charakterystycznym dla tego nowotworu topograficznym ugrupowaniem 
komórek. Potwierdza to fakt lokalizacji białka w określonych obszarach guza, 
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szczególnie wewnętrznych partiach rozet [38]. Grupa Youssef i wsp. wykazała, 
że VEGF może być czynnikiem niepomyślnej prognozy dla pacjentów. Zaobser-
wowali oni wyraźną zależność między poziomem ekspresji cytokiny a potencja-
łem inwazyjnym nowotworu (co oceniano poprzez obecność lub brak nacieku 
komórek nowotworowych w obszarze nerwu wzrokowego). Ponadto, wykazali 
wysoką korelację pomiędzy ekspresją VEGF i białka CD117 (C-kit), które jest 
wyznacznikiem poziomu agresywności guza [79]. Podobną obserwację poczyni-
ła grupa Garcia i wsp., przy czym dotyczyła ona korelacji ekspresji VEGF oraz 
Sox2, białka będącego markerem komórek macierzystych. Wykazano, że komór-
ki wykazujące ekspresję Sox2 zaangażowane są w procesy związane z progresją 
nowotworową, wytwarzaniem mechanizmów oporności lekowej czy powstawa-
niem wznowy. Z uwagi na to, wydaje się, że zwiększony poziom obydwu molekuł 
w siatkówczaku może tłumaczyć agresywny charakter nowotworu [29]. W 2018 
roku opublikowano rezultaty badań, w których za pomocą techniki metaanalizy 
określono zależność pomiędzy ekspresją naczyniowo-śródbłonkowego czynni-
ka wzrostu a patogenezą siatkówczaka. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na 
związek między nadekspresją VEGF a ryzykiem zachorowania na siatkówczaka. 
Ponadto, podwyższony poziom cytokiny wyraźnie koreluje z potencjałem inwa-
zyjnym nowotworu (zajęcie nerwu wzrokowego), jak również z poziomem różni-
cowania się komórek [77]. 

Co ciekawe, powyższych obserwacji nie potwierdzili Arean i wsp.. Nie 
stwierdzili oni zależności pomiędzy ekspresją VEGF a niepomyślnymi czynnika-
mi prognostycznymi, wśród których znalazły się poziom zróżnicowania komórek 
guza, naciekanie błony naczyniowej i/lub nerwu wzrokowego, rozsiew w obsza-
rze komory przedniej i komory ciała szklistego, jak również stopień zaawansowa-
nia nowotworu. Jednakże, zaobserwowali wyraźną zależność pomiędzy progresją 
guza a zwiększoną ekspresją VEGF na poziomie białka w obszarze guza. Ponad-
to, poziom VEGF korelował z indeksem mitotycznym i apoptotycznym komórek, 
co odzwierciedla wysoki  potencjał proliferacyjny nowotworu [5]. 

W 2012 roku grupa Radhakrishnan i wsp. dokonała oceny ekspresji VEGF 
w gałkach ocznych, które zostały pobrane od pacjentów poddanych uprzednio che-
mioterapii neoadiuwantowej. Obserwacje były zaskakujące – w ponad 27% przy-
padków stwierdzono obecność VEGF w komórkach guza. Ponadto, ekspresja VEGF 
korelowała z lokalnym rozsiewem obserwowanym w badaniu rezonansem magne-
tycznym wykonanym przed enukleacją, jak również z rozsiewem guza poza twar-
dówkę. Sugeruje to, że VEGF jest czynnikiem niepomyślnej prognozy, jak również 
wskazuje, że stosowane leczenie nie jest wystarczająco efektywne [53]. Implikuje 
to także przypuszczenie, że być może skuteczniejszą forma leczenia w przypadku 
siatkówczaka mogłoby być zastosowanie także/lub terapii antyangiogennej. 
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TERAPIA ANTYANGIOGENNA W SIATKÓWCZAKU

Nowotwory bogato unaczynione należą do tej grupy chorób, w których jedną 
z form potencjalnej terapii może być leczenie hamujące powstawanie nowych na-
czyń krwionośnych. Podobne próby podejmowane są także w przypadku siatków-
czaka. Czynnikiem, który potwierdza zasadność podejmowanych prób wydaje się 
być także fakt, iż terapia hamująca VEGF przynosi doskonałe rezultaty u pacjen-
tów z chorobami naczyniowymi siatkówki i naczyniówki [4].

Pierwsze doniesienia dotyczące zastosowania inhibitorów VEGF w retino-
blastoma pojawiły się w pierwszych latach XXI wieku. W 2008 roku Lee i wsp. 
sprawdzili skuteczność stosowania bewacyzumabu na liniach komórek siatków-
czaka  Y79. Komórki nowotworowe wszczepiane były także myszom, w celu 
określenia działania terapeutyku w warunkach in vivo. W obydwu przypadkach 
zastosowanie leku znacząco zahamowało wzrost guza nowotworowego [42]. Po-
dobnych obserwacji dokonali Zhang i wsp. Ponadto, wyniki ich badań wyraźnie 
wskazują, że jednoczesne zastosowanie inhibitora VEGF i karboplatyny hamuje 
wzrost guza i zwiększa potencjał apoptotyczny komórek nowotworowych [80]. 
Ciekawe obserwacje poczyniła grupa Heo i wsp. Wykazali oni, że bewacyzumab 
może hamować różnicowanie komórek siatkówczaka, poprzez blokadę ścieżki 
sygnałowej kinazy ERK1/2, jak również hamowanie ekspresji neurofilamentów 
i białka shank2 [33]. Sugeruje to, że oprócz klasycznego efektu antyangiogenne-
go, bewacyzumab może oddziaływać negatywnie na rozwój nowotworu również 
poprzez inhibicję samych komórek guza. 

Mimo niewątpliwego zaangażowania naczyniowo-śródbłonkowego czynniki 
wzrostu w rozwój siatkówczaka, jak również obiecujących rezultatów stosowania 
inhibitorów VEGF, należy zwrócić uwagę na bardzo istotny aspekt potencjalne-
go wykorzystania tego typu terapii u pacjentów pediatrycznych, jako że nowo-
twór ten występuje właśnie w tej grupie wiekowej. Otwartą kwestią pozostaje 
ogólnoustrojowy wpływ inhibitorów VEGF u pacjentów w okresie intensywnego 
wzrostu i rozwoju. Również z uwagi na zaangażowanie VEGF w rozwój komó-
rek nerwowych i glejowych, krótkotrwała supresja cytokiny może negatywnie od-
działywać na funkcjonowanie układu nerwowego. 

PODSUMOWANIE

Retinoblastoma jest nowotworem charakteryzującym się wysokim stopniem 
unaczynienia. W dużej mierze świadczy o tym fakt, iż komórki guza wykazują 
ekspresję kluczowego stymulatora angiogenezy – naczyniowo-śródbłonkowego 
czynnik wzrostu. Wydaje się także, że ekspresja VEGF wiąże się ze zwiększoną 
inwazyjnością nowotworu, co sugeruje zaangażowanie cytokiny w rozwój siat-
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kówczaka. Sprawia to także, że VEGF jest potencjalnym celem w  terapii nowo-
tworu. Dotychczasowe wyniki badań z zastosowaniem bewacyzumabu – inhibi-
tora VEGF, są obiecujące. Jednakże, należy mieć na uwadze fakt, iż stosowanie 
u pacjentów pediatrycznych terapeutyków hamujących czynniki działające na 
poziomie fizjologicznym i niezbędne dla prawidłowego rozwoju, obarczone jest 
pewnym ryzykiem wystąpienia niepożądanych powikłań.
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