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Εισαγωγή
Η αγγειογένεση συνιστά ένα θεμελιώδες 

γεγονός στη διαδικασία ανάπτυξης όγκων 
και στη μεταστατική διασπορά και αποτελεί 
αντικείμενο ενδιαφέροντος διάφορων σύγ-
χρονων μελετών.

Ο όρος αγγειογένεση («angiogenesis») 
αναφέρεται στο σχηματισμό νέων αγγείων, 
τα οποία εκφύονται από προϋπάρχοντα 
μικρά αγγεία, τόσο σε εμβρυϊκό ιστό, όσο 
και σε ιστό ενηλίκων και ωριμάζουν μέσω 
της αγγειογενούς αναδιαμόρφωσης1.

H κύρια ομάδα νοσημάτων στην οποία 
επικεντρώνεται η έρευνα για την αγγειογέ-
νεση είναι τα κακοήθη νεοπλάσματα2,3,4. 
Όγκοι με μέγεθος >2mm χρειάζονται τη 
δημιουργία νέων αγγείων για την περαιτέ-
ρω ανάπτυξή τους5. Πρέπει επίσης να ανα-
φερθεί ότι η νεοπλασματική αγγειογένεση 
δεν αποτελεί προνόμιο των συμπαγών 
όγκων, όπως αρχικά πιστευόταν, καθώς 
έχει παρατηρηθεί και σε αιματολογικές 
κακοήθειες, όπως οι λευχαιμίες6,7 και το 
πολλαπλούν μυέλωμα8,9.

Μηχανισμοί νεοαγγειογένεσης και 
ανάπτυξη όγκων

H ιδέα της εξάρτησης των κακοηθών νεο-
πλασμάτων από το αγγειακό τους δίκτυο 
χρονολογείται από τις αρχές του περασμέ-
νου αιώνα4,10. 

Η στενή σχέση μεταξύ αγγειογένεσης και 
ανάπτυξης των όγκων οδήγησε στη δια-
μόρφωση της άποψης περί «αγγειογενούς 
μεταστροφής» («angiogenic switch»), η 
οποία αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στην 
αρχική φάση ανάπτυξης του όγκου, όπου 
προκαλείται αγγειογένεση με σκοπό την 
εξάπλωσή του4,11. 

Πραγματικά, η αγγειογενής μεταστροφή 
σχετίζεται ξεκάθαρα με την ανάπτυξη του 
όγκου σε ποντίκια με πολυεπίπεδη καρκι-
νογένεση12. 

Εύλογα γεννάται το ερώτημα πώς τα 
καρκινικά κύτταρα πυροδοτούν την αγγειο-
γενή μεταστροφή. 

Μελέτες που αφορούσαν σε γλοιοβλά-
στωμα ανθρώπων και σε γλοίωμα μυών 
έδειξαν ότι η υποξία αποτελεί αιτία έκφρα-
σης του ρυθμιστή της αγγειογένεσης, ήτοι 

του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού 
παράγοντα (VEGF-Vascular Endothelial 
Growth Factor) (ομοδιμερής γλυκοπρωτεΐ-
νη 45-kDa) και κατά συνέπεια της αγγειογέ-
νεσης, θεμελιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 
το ακόλουθο, κοινώς πλέον αποδεκτό 
μοντέλο: ο υψηλός ρυθμός πολλαπλασι-
ασμού των καρκινικών κυττάρων προκαλεί 
τη δημιουργία υποξικών περιοχών εντός 
της καρκινικής μάζας και τα καρκινικά κύτ-
ταρα που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές 
«εξαναγκάζονται» να εκφράσουν τον αγγει-
ακό ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα με 
την επακόλουθη ενεργοποίηση της νεοαγ-
γειογένεσης13,14 (εικόνα 1).

Η αναγνώριση του επαγόμενου από 
την υποξία παράγοντα 1 (HIF-1, hypoxia 
inducible factor) ως μεταγραφικού παρά-
γοντα, υπεύθυνου για την ενεργοποίηση 
του VEGF σε καταστάσεις υποξίας, παρεί-
χε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους 
μηχανισμούς της νεοπλασματικής αγγειογέ-
νεσης15,16,17. 

Παρά το γεγονός ότι η προκαλούμενη 
από την υποξία ενεργοποίηση του VEGF 
στα νεοπλασματικά κύτταρα έχει αποδειχτεί 
από διάφορες μελέτες15,18,19,20, πιστεύεται 
ότι η υποξία ενεργοποιεί τη νεοπλασματική 
αγγειογένεση έμμεσα. Για παράδειγμα, τα 
μακροφάγα που αναπτύσσονται σε υποξι-
κές συνθήκες απελευθερώνουν αυξητικούς 
παράγοντες πεπτιδίων, όπως τον παραγό-
μενο εξ αιμοπεταλίων αυξητικό παράγο-
ντα PDGF (platelet derived growth factor) 
και τους ινοβλαστικούς αυξητικούς παρά-
γοντες FGFs (fibroblast growth factors), 
οι οποίοι με τη σειρά τους ενεργοποι-
ούν την ανάπτυξη ενδοθηλιακών κυττά-
ρων21-26. Επιπροσθέτως, ο VEGF παράγεται 
από νεοπλασματικά στρωματικά κύτταρα 
in vivo27, υποδηλώνοντας τη συνεργασία 
μεταξύ στρωματικών και καρκινικών κυττά-
ρων στην πρόκληση της νεοπλασματικής 
αγγειογένεσης. 

Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του VEGF 
στην ανάπτυξη των όγκων έχει αποδειχτεί, 
υπάρχει ένας ικανός αριθμός αποδεικτικών 
στοιχείων που καταδεικνύει την εμπλοκή 
και άλλων αγγειογενετικών παραγόντων 
στη νεοπλασματική αγγειογένεση28. 

Μεταξύ αυτών οι FGF1και FGF2 μελε-
τήθηκαν εκτενώς. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
παρά την έλλειψη ακολουθιών σημάτων 
για έκκριση, οι FGF1 και FGF2 αποβάλ-
λονται ειδικά από τα καρκινικά κύτταρα, 
προφανώς μέσω μίας εναλλακτικής οδού 
αποβολής29. 

Επιπλέον, η αποβολή FGF1 και FGF2 
φαίνεται να σχετίζεται με τη μεταστρο-
φή στη νεοαγγειογένεση σε ποντίκια που 
έπασχαν από ινοσάρκωμα και καρκίνω-
μα β-κυττάρων αντίστοιχα, αυξάνοντας την 
πιθανότητα εμπλοκής των παραπάνω ουσι-
ών στην έναρξη της νεοπλασματικής αγγει-
ογένεσης30,31. 

Έχει αναφερθεί επανειλημμένως ότι η 
προκαλούμενη εξ ογκογονιδίων κυτταρική 
μεταμόρφωση συνοδεύεται από την αυξη-
μένη έκφραση πεπτιδικών παραγόντων, 
οι οποίοι είναι σε θέση να προκαλέσουν 
αγγειογένεση32. 

Παρόλα αυτά, οι μελέτες που αφορούν 
στη διερεύνηση του ρόλου που παίζουν τα 
ογκογονίδια και τα ογκοκατασταλτικά γονί-
δια στην αγγειοποίηση νεοπλασμάτων αντι-
προσωπεύουν ένα νέο τομέα στο φάσμα 
της αντικαρκινικής έρευνας. 

H ενεργοποίηση ογκογονιδίων, όπως του 
ras, έχει συσχετιστεί με αυξημένη παραγω-
γή του VEGF, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
μία από τις βασικές λειτουργίες των ογκο-
γονιδίων είναι η συμβολή τους στη δια-
μόρφωση του αγγειογενετικού φαινοτύπου 
των κακοηθών νεοπλασμάτων17,32. Για τον 
παραπάνω λόγο, η πρόκληση αγγειογέ-
νεσης λόγω αυξημένης παραγωγής VEGF 
αποτελεί απαραίτητη αλλά όχι επαρκή 
συνθήκη για την ενεργοποίηση των ογκο-
γονιδίων ras και την κατ’ επέκταση δημι-
ουργία όγκων33,34. 

H ογκογονιδιακά εξαρτώμενη πρόκληση 
αγγειογένεσης δεν περιορίζεται στα ογκο-
γονίδια ras. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η ενεργοποίηση της αγγειογένε-
σης από την τυροσινική κινάση src κατά 
τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των γλοιωμά-
των35, ενώ πολλά άλλα κλασικά ογκογονί-
δια ενεργοποιούν την παραγωγή μορίων, 
τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν 
αγγειογένεση36. Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι 
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το ογκογονίδιο H-ras ελαττώνει τη δρα-
στηριότητα των TIMPs (tissue inhibitors of 
metalloproteinases) μέσω μίας οδού μετα-
βίβασης σημάτων διαφορετικής από αυτή 
που προκαλεί αύξηση της παραγωγής του 
VEGF37. Για τον παραπάνω λόγο, τα ογκο-
γονίδια θα μπορούσαν να διαταράξουν 
την αγγειογενετική ισορροπία, όχι μόνο 
ενεργοποιώντας τους αγγειογενετικούς διε-
γέρτες, αλλά και αποδυναμώνοντας τους 
ενδογενείς αγγειογενετικούς αποκλειστές. 

Δείκτες νεοαγγειογένεσης και καρ-
κίνος πνεύμονα

Η συνειδητοποίηση της σημασίας της 
νεοπλασματικής αγγειογένεσης στην έκφρα-

ση της επιθετικής συμπεριφοράς των κακο-
ηθών νεοπλασμάτων κατέστησε εμφανή 
την ανάγκη της ποσοτικής μέτρησής της38. 
Η ανακάλυψη ειδικών αντισωμάτων κατά 
των ενδοθηλιακών κυττάρων ικανοποίησε 
την παραπάνω ανάγκη, καθώς η χρήση της 
ανοσοϊστοχημείας οδήγησε στη χρώση και 
ανάδειξη αγγείων σε ιστολογικές τομές νεο-
πλασμάτων. 

Τα κύρια αντισώματα που χρησιμοποι-
ούνται για την ανάδειξη των αγγείων με 
ανοσοϊστοχημική χρώση σε τομές παραφί-
νης είναι το CD31, το CD34 και το αντίσω-
μα κατά του von Willebrand Factor (vWF), 
η ευαισθησία και ειδικότητα των οποίων, 
όπως έχει διαπιστωθεί σήμερα, απέχει από 

το τέλειο39-44. Οι προαναφερόμενοι δείκτες 
αντιδρούν με την ίδια ένταση τόσο με τα 
νεοπλασματικά νεοαγγεία, όσο και με τα 
φυ  σιολογικά που βρίσκονται στον υγιή ιστό 
που περιβάλλει το νεόπλασμα. Για τους 
παραπάνω λόγους έχει προταθεί η χρή-
ση άλλων δεικτών ή η ταυτόχρονη χρή-
ση ενός συμβατικού αντισώματος (κυρίως 
του CD34) με ένα δείκτη κυτταρικού πολ-
λαπλασιασμού (όπως το ki-67), ώστε να 
αναδεικνύονται νεοαγγεία σε φάση πολλα-
πλασιασμού40,44,45. Mη ενδοθηλιακοί δεί-
κτες, όπως η α-ακτίνη, που στρέφονται 
κατά των περικυττάρων (τοιχωματικά κύτ-
ταρα αγγείων) χρησιμοποιούνται για την 
ανάδειξη αγγείων40,46. Άλλοι δείκτες που 
έχουν χρησιμοποιηθεί, αν και όχι ευρέως, 
είναι το CD36, το TEC-11, το E9, το FB5, το 
BW20040. Τα TEC-11, FB5 και E9 δεν μπο-
ρούν να εφαρμοστούν σε δείγματα μονι-
μοποιημένα σε παραφίνη, παρά μόνο σε 
τομές κρυοστάτη. 

H μικροαγγειακή πυκνότητα στα 
καρκινώματα των πνευμόνων

Η αγγειογένεση αξιολογείται έμμεσα σε 
κακοήθη νεοπλάσματα μέσω της μέτρη-
σης μικροαγγείων και τον υπολογισμό της 
μικροαγγειακής πυκνότητας. Η σχέση της 
μικροαγγειακής πυκνότητας με τα κλινικο-
παθολογικά χαρακτηριστικά και την κλινική 
έκβαση ασθενών με καρκίνωμα πνεύμονα 
έχει εξεταστεί από πολύ μικρό αριθμό μελε-
τών47-60, εκ των οποίων οι περισσότερες 
αναφέρονται σε μη μικροκυτταρικά καρκι-
νώματα. Όσον αφορά στα μικροκυτταρικά 
καρκινώματα των πνευμόνων, οι βιβλιο-
γραφικές αναφορές είναι ελάχιστες49,57,59,60 
λόγω της μικρής συχνότητας του εν λόγω 
ιστολογικού τύπου, αλλά και των γενι-
κότερων ιδιαιτεροτήτων του πνευμονικού 
ιστού.  Ορισμένες από τις παραπάνω μελέ-
τες έδειξαν ότι η αυξημένη μικροαγγειακή 
πυκνότητα σχετίστηκε με αυξημένη συχνό-
τητα υποτροπών της νόσου και χειρότερη 
επιβίωση48,50,51,53,57,59, ενώ άλλες δεν επιβε-
βαίωσαν τις παρατηρήσεις αυτές47,52,54-56,60. 
Όλες οι προαναφερόμενες μελέτες εμφα-
νίζουν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, με αποτέλεσμα να κρίνεται επι-
τακτική η ανάγκη πραγματοποίησης επι-
πλέον μελετών οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη όχι μόνο τα μειονεκτήματα αλλά και 
το σχεδιασμό των προηγούμενων μελετών, 
ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους 
ως ενιαίο σύνολο. 

Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες - 
Θεραπευτικές προοπτικές

Η κατανόηση του ουσιαστικού ρόλου 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΔΙΟ
ΟΥΣΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Bevacizumab Anti-VEGF Σύνδεσμοι του VEGF Φάση ΙΙΙ
 αντίσωμα

Sorafenib TKI Raf-1, VEGFR2,  Φάση ΙΙΙ
  VEGFR3, PDGFR-h, 
  Flt-3, c-Kit 

Sunitinib TKI VEGFR1, VEGFR2,  Φάση ΙΙ
  VEGFR3, Flt-3, PDGFR-a, 
  PDGFR-h, c-Kit 

Vatalanib TKI VEGFR1, VEGFR2,  Φάση ΙΙ
  VEGFR3, PDGFR-h, 
  c-Kit, c-Fms 

AMG 706 Αναστολέας  VEGFR1, VEGFR2,  Φάση ΙΙ
 πρωτεϊνικής κινάσης VEGFR3, PDGFR, 
  c-Kit, c-Ret 

CP-547,632 TKI VEGFR2 Φάση ΙΙ

AZD2171 TKI VEGFR2 Φάση ΙΙ-ΙΙΙ

AEE788 TKI VEGFR1, VEGFR2,  Φάση Ι/ΙΙ
  EGFR, HER2 

ZD6474 TKI VEGFR2, VEGFR3,  Φάση ΙΙ
  EGFR 

Εικόνα 1. Έκφραση του VEGF από τα 
καρκινικά κύτταρα συνεπάγεται την ε-
νεργοποίηση της νεοαγγειογένεσης.

VEGF
Production

VEGF

Tumor

Blood Vessel
Growth

Tumor
Growth
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του VEGF στη νεοπλασματική αγγειογένε-
ση οδήγησε στην παραγωγή φαρμάκων, 
με σκοπό την αναστολή της δράσης του και 
επομένως τη βελτίωση της επιβίωσης των 
καρκινοπαθών.  Ο πιο εξελιγμένος κλινικά 
στοχευμένος αντιαγγειογενετικός παράγο-
ντας είναι το bevacizumad (Avastin, Roche, 
Basel,Switzerland; Genentech, Inc., South 
San Francisco, CA)61, που αποτελεί ένα 
ανασυνδυασμένο μονοκλωνικό αντίσωμα 
κατά του VEGF. 

Προκλινικές μελέτες με το bevacizumad 
έδειξαν αναστολή της ανάπτυξης σε διάφο-
ρους όγκους, συμπεριλαμβανομένου του 
μη μικροκυτταρικού καρκινώματος πνεύ-
μονα62. Το bevacizumad σε συνδυασμό 
με την 5-φθοροουρακίλη έχει πρόσφα-
τα εγκριθεί στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες ως θεραπεία πρώτης γραμμής για 
μεταστατικά καρκινώματα παχέoς εντέρου 
και στις Ηνωμένες Πολιτείες ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής για εκτεταμένο μη πλακώ-
δες μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμο-
να. Ο πίνακας 1 αναφέρει τους αναστολείς 
της αγγειογένεσης για τα μη μικροκυτταρι-
κά καρκινώματα πνευμόνων που βρίσκο-
νται σε κλινική εξέλιξη.

Συμπεράσματα
Η αγγειογένεση αποτελεί μία δυναμι-

κή διαδικασία, η οποία κατέχει σημαντική 
θέση στην ανάπτυξη των καρκινωμάτων 
του πνεύμονα και ρυθμίζεται από πολύ-
πλοκους μηχανισμούς. Η αντιαγγειογενε-
τική θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου 
έχει προταθεί ως πιθανώς αποτελεσματι-
κή, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται 
προσπάθεια ανάπτυξης αντίστοιχων φαρ-
μακευτικών σκευασμάτων, τα οποία σε 
συνδυασμό με συνηθισμένους κυτταρο-
τοξικούς παράγοντες αναμένεται να επιφέ-
ρουν θεραπευτικά οφέλη στη θεραπεία του 
καρκίνου του πνεύμονα.
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