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Aγγειογενετικοί παρÜγïντες
Ο ρόλος τους στις ΙΦΕΝ

Εισαγωγή 
Αγγειογένεση ονομάζεται η διαδικασία σχηματισμού 

νέων αιμοφόρων αγγείων και η ανάπτυξη αγγειακού 
δικτύου σε φυσιολογικές καταστάσεις ή κατά τη δια-
δρομή διαφόρων νοσημάτων. Ο όρος αγγειογένεση 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1935 από τον 
Hertig, για να περιγράψει το σχηματισμό νέων αγγείων 
σε πλακούντα πιθήκου1. Αργότερα παρατηρήθη-
κε ότι η αγγειογένεση κατέχει κεντρική θέση στην 
παθογένεια πολλών νοσημάτων όπως η διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια, η ψωρίαση, η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα και η υπερανάπτυξη των vasa vasorum στην 
αρτηριοσκλήρυνση2.

Οι γνώσεις μας γύρω από την αγγειογένεση προήλθαν 
κυρίως από την εκτεταμένη έρευνα στους συμπαγείς 
όγκους. Οι πρώτες μικροσκοπικές παρατηρήσεις της 
αγγείωσης των όγκων έγιναν 
από τους Ide et al. το 1939 με-
τά από εμφύτευση καρκινικών 
κυττάρων σε αυτί κουνελιών3. 
Ακολούθησαν οι Algire et al. 
το 1945 που μελέτησαν την 
ικανότητα των όγκων να α-
ναπτύσσουν νέο τριχοειδικό 
ενδοθήλιο, συνεχόμενο του 
ενδοθηλίου των αγγείων των 
γειτονικών υγιών ιστών, μετά 
από μεταμόσχευση καρκινικών 
κυττάρων σε ποντίκια και εισή-
γαγαν τον όρο αγγειογένεση 
των όγκων ή νεοαγγειογένεση4. 
Ακολούθησαν πολλές μελέτες 
in vitro στις οποίες διαπιστώ-
θηκε ότι τα καρκινικά κύτταρα 
πολλαπλασιάζονται και παίρ-
νουν τη μορφή μικρών όγκων 
διαμέτρου 1-2 mm, αλλά εάν 
αποτύχει η δημιουργία αγγεί-
ων, η ανάπτυξη τους τερματί-
ζεται, ενώ με την εμφάνιση αγ-
γειογενετικής δραστηριότητας 
αυξάνουν σε μέγεθος.

Αγγειογένεση: 
ομοιόσταση και νόσος

Η διαδικασία της αγγειογένεσης είναι φυσιολογικό 
φαινόμενο στον ανθρώπινο οργανισμό, κυρίως στα 
παιδιά αλλά και στους ενήλικες. Στο αναπτυσσόμενο 
έμβρυο κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής ανα-
πτύσσεται το εκτενές δίκτυο αρτηριών, φλεβών και 
τριχοειδών που ανευρίσκεται στο ώριμο ανθρώπινο 
σώμα. Η διεργασία αυτή παράγει αρχικά ένα δίκτυο 
αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων που θα δημιουργή-
σουν στη συνέχεια μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Αργότερα, 
η διαδικασία της αγγειογένεσης συνεχίζεται με την 
αναδόμηση του δικτύου αυτού προς νέα μικρότερα 
αιμοφόρα αγγεία και τριχοειδή που συμπληρώνουν 
το κυκλοφορικό σύστημα του παιδιού. 

Η δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων, μολονότι 
είναι σχετικά ασύνηθες, λαμβάνει χώρα και στους 
ενήλικες. Τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων των 

ενηλίκων σχηματίζονται από αγγειακά ενδοθηλιακά 
κύτταρα που σπάνια διαιρούνται. Η κυτταρική διαίρεση 
αυτών των κυττάρων συμβαίνει κατά μέσο όρο κάθε 
τρία έτη, ωστόσο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 
η αγγειογένεση μέσω μηχανισμών που αναφέρονται 
παρακάτω μπορεί να προκαλέσει τη διαίρεσή τους. Στις 
γυναίκες, η αγγειογένεση είναι ενεργός λίγες ημέρες 
μηνιαίως, καθώς νέα αγγεία σχηματίζονται στη μήτρα 
κατά τη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου. Επίσης, η 
αγγειογένεση είναι απαραίτητη για την ανάπλαση και 
την αναγέννηση των ιστών και κατά την επούλωση 
των τραυμάτων. 

Εκτός όμως από τις φυσιολογικές περιπτώσεις, η αγ-
γειογένεση ενεργοποιείται και στη διάρκεια διαφόρων 
παθολογικών καταστάσεων όπως η ανάπτυξη και η 
διασπορά των καρκινικών κυττάρων. Τα καρκινικά 

κύτταρα απελευθερώνουν μό-
ρια που αποστέλλουν «σή-
ματα-ερεθίσματα» στο γύρω 
φυσιολογικό ιστό του ξενιστή 
για ενεργοποίηση συγκεκρι-
μένων γονιδίων παραγωγής 
πρωτεϊνών, που προάγουν την 
ανάπτυξη νέων αιμοφόρων 
αγγείων εντός των καρκινικών 
δομών. Τα αγγεία αυτά πα-
ρέχουν θρεπτικές ουσίες και 
οξυγόνο στα νεοπλασματικά 
κύτταρα και απομακρύνουν τα 
προϊόντα του μεταβολισμού. 

Η αγγειογένεση επίσης συμ-
βάλλει στην παθογένεια πολ-
λών χρονίων, κυρίως φλεγ-
μονωδών νοσημάτων όπως 
η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η 
οστεοαρθρίτιδα, το άσθμα, η 
πνευμονική ίνωση, η ψωρίαση, 
η διαβητική αμφιβληστροειδο-
πάθεια, η νόσος Crohn (ΝC), 
η ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ) και 
πολλές άλλες παθήσεις των 
αρθρώσεων, των πνευμόνων ή 
του εντέρου. Ο φλεγμονώδης 
ιστός είναι υποξικός, η υποξία 
έχει σαν αποτέλεσμα την πα-
ραγωγή και απελευθέρωση 

ουσιών που προάγουν τη διαίρεση και τον πολλα-
πλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων στα ήδη 
υπάρχοντα αγγεία με τελικό αποτέλεσμα το σχηματισμό 
νέων αγγείων5,6.

Η αγγειογένεση στις φυσιολογικές 
καταστάσεις

Ο σχηματισμός των φυσιολογικών αιμοφόρων αγ-
γείων περιλαμβάνει δύο συγγενείς αλλά ξεχωριστές 
διαδικασίες. Η πρώτη λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια 
της εμβρυογένεσης και αφορά τη διαφοροποίηση των 
ενδοθηλιακών κυττάρων από πρόδρομα κύτταρα, 
τους αγγειοβλάστες και τον επακόλουθο σχηματισμό 
του αγγειακού δικτύου του εμβρύου, ενώ η δεύτερη 
περιλαμβάνει το σχηματισμό νέων τριχοειδών από 
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Περίληψη

Η αγγειογένεση συμβάλλει στην παθογένεια πολλών 

χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων. 

Η φλεγμονή, ως απάντηση των ιστών σε κάποιο 

βλαπτικό παράγοντα, προάγει την αγγειογένεση 

με ποικίλους τρόπους. Όμως, οι περισσότεροι 

αγγειογενετικοί παράγοντες είναι και παράγοντες που 

προάγουν τη φλεγμονή. Η ανάπτυξη των νέων αγγείων 

στο φλεγμονώδη ιστό μπορεί να δημιουργήσει ένα 

ανώριμο αγγειακό δίκτυο με μειωμένη ικανότητα 

διάχυσης που επιδεινώνει τη φλεγμονή. Η αγγειογένεση 

ρυθμίζεται από ενεργοποιητές και αναστολείς. 

Φυσιολογικά οι αναστολείς κυριαρχούν αποτρέποντας 

τη συνεχή αγγειογενετική δραστηριότητα. Όταν 

όμως προκύπτει η ανάγκη για νέα αιμοφόρα αγγεία, 

οι ενεργοποιητές της αγγειογένεσης παρουσιάζουν 

αυξημένη δραστηριότητα. Πολλές πρωτεΐνες και μόρια 

έχουν ταυτοποιηθεί ως αγγειογενετικοί παράγοντες 

που απελευθερώνονται κατόπιν ερεθίσματος για 

αύξηση ή αναστολή της αγγειογένεσης. H ανακάλυψη 

των αναστολέων της αγγειογένεσης θέτει το ερώτημα 

αν τέτοια μόρια θα μπορούσαν σε θεραπευτικές 

δόσεις να διακόψουν ή να περιορίσουν την εμφάνιση 

νοσημάτων που παρουσιάζουν έντονη αγγειογενετική 

δραστηριότητα. Αποτελεσματική αναστολή της άναρχης 

αγγειογένεσης στα πρώιμα στάδια της φλεγμονής 

θα μπορούσε να διατηρήσει την οργάνωση και την 

ωριμότητα της αγγείωσης ώστε αυτή να ανταποκρίνεται 

στις ιστικές απαιτήσεις. Η μελέτη της αγγειογένεσης ίσως 

οδηγήσει στην ανάπτυξη πλέον ειδικών και λιγότερων 

τοξικών φαρμάκων συμβάλλοντας στη θεραπευτική 

αντιμετώπιση των χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων. 

Σχετικά με τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες, 

η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι ελλειπής 

και αναποτελεσματική. Μακροχρόνια θεραπεία με μη 

ειδικά αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως αμινοσαλικυλικά, 

κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά συχνά 

συνοδεύεται από ανεπιθύμητες και δυνητικά 

σοβαρές παρενέργειες. Νέες βιολογικές θεραπείες 

δοκιμάζονται στην κλινική πρακτική, περιλαμβάνοντας 

ανασυνδυασμένες κυτταροκίνες και ειδικά μονοκλωνικά 

αντισώματα που επιδρούν στην αγγειογένεση.

A' Mέρος
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τα προϋπάρχοντα αγγεία τόσο στο έμβρυο όσο και στους 
ενήλικες. 

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες στην αγγειογένεση 
παρατηρούνται διαδοχικά: ενεργοποίηση του αγγειογε-
νετικού μηχανισμού, εκφύλιση της βασικής μεμβράνης, 
μετανάστευση κυττάρων, εισβολή της εξωκυττάριας ουσίας, 
πολλαπλασιασμός των ενδοθηλιακών κυττάρων και τελικά 
ο σχηματισμός του τριχοειδικού αυλού. Η νεοσχηματιζό-
μενη μικροκυκλοφορία ωριμάζει με την ενεργοποίηση του 
μηχανισμού της «λύσης» που περιλαμβάνει αναστολή του 
πολλαπλασιασμού, αναδόμηση της βασικής μεμβράνης και 
το σχηματισμό συνάψεων μεταξύ των κυττάρων. Επιπλέον, τα 
νεοσχηματισμένα αγγεία ωθούν τα κύτταρα που βρίσκονται 
γύρω από το ενδοθήλιο να παρέχουν στήριξη. Τα κύτταρα 
αυτά ονομάζονται περικύτταρα στα μικρά τριχοειδή και λεία 
μυϊκά κύτταρα στα μεγαλύτερα αγγεία. Τα περιενδοθηλιακά 
υποστηρικτικά κύτταρα είναι γνωστό ότι δρουν ως παράγο-
ντας επιβίωσης για τα ενδοθηλιακά κύτταρα7,8.

Η φυσιολογική αγγειογένεση είναι αυστηρά ρυθμιζόμενη 
διαδικασία και ελέγχεται από πλήθος παραγόντων με αυ-
τοκρινή και παρακρινή δράση. Απαιτεί τη συνεργασία των 
γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τον πολλαπλασιασμό, 
τη μετανάστευση και τη διαφοροποίηση των ενδοθηλια-
κών κυττάρων. Από την ενεργοποίηση των γονιδίων ως 
τη δράση στους ειδικούς υποδοχείς που βρίσκονται στα 
κύτταρα στόχους του ενδοθηλίου, απαιτείται η μεσολά-
βηση δευτερευόντων ρυθμιστών. Ο εξωκυττάριος χώρος 
διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο σαν δεξαμενή των 
διαλυτών παραγόντων της αγγειογένεσης. Επιπλέον, η η-
παρίνη, η πλασμίνη και οι φωσφολιπάσες τροποποιούν τη 
δράση των παραγόντων που παρεμβαίνουν στην ανάπτυξη 
των ενδοθηλιακών κυττάρων. Παρά το γεγονός όμως ότι 
πολλοί ρυθμιστές της αγγειογένεσης έχουν ταυτοποιηθεί έως 
σήμερα, μελέτες σε πειραματόζωα ανέδειξαν ότι ελάχιστα 
συμπλέγματα υποδοχέων τυροσινικής κινάσης καθορίζουν 
τη φυσιολογική αγγειακή ανάπτυξη9.

Η ποσοτική εκτίμηση της αγγειογένεσης σε ιστολογικά 
παρασκευάσματα επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων 
που αφορούν το τελικό προϊόν μιας πολυσύνθετης διαδι-
κασίας. Η μικροσκοπική εξέταση των αγγείων με σκοπό την 
καταμέτρηση τους επιτυγχάνεται με ανοσοϊστοχημική χρώση 
του ενδοθηλίου. Έχουν αναπτυχθεί πλήθος από μεθόδους 
με τις οποίες μπορούν να μελετηθούν ανοσοϊστοχημικά τα 
αγγεία. Οι κυριώτερες περιλαμβάνουν αντισώματα έναντι 
του παράγοντα von Willebrand, των ομάδων αίματος ΑΒΟ 
και των μορίων των ενδοθηλιακών κυττάρων CD31, CD34, 
CD36, κ.ά10. 

Η αγγειογένεση στους όγκους
Οι γνώσεις μας γύρω από την αγγειογένεση έχουν προέλθει 

κυρίως από μελέτες σε όγκους. Η διαδικασία ανάπτυξης 
αγγειακού δικτύου στους όγκους ονομάζεται νεοαγγειογένε-
ση. Η αγγείωση των όγκων όμως παρουσιάζει ανατομικές, 
φυσιολογικές και ανοσολογικές ιδιότητες διαφορετικές από 
αυτές των υγιών ιστών.

Σε αντίθεση με τη φυσιολογική αγγειογένεση, τα αγγεία 
των όγκων συχνά παρουσιάζουν ανωμαλίες όπως η πλήρης 
έλλειψη σύνδεσης μεταξύ ενδοθηλιακών κυττάρων και 
βασικής μεμβράνης, η ελικοειδής πορεία και οι αρτηριο-
φλεβικές αναστομώσεις. Επίσης, η ροή του αίματος μέσα 
στον όγκο είναι βραδεία, με διαφυγή αίματος σε πολλά 
σημεία, ενώ πολλά αγγεία δεν διαθέτουν περιενδοθηλιακό 
υποστηρικτικό υπόστρωμα.

Η έναρξη της αγγειογενετικής δραστηριότητας σε έναν 
όγκο εξαρτάται από μια κρίσιμη ισορροπία ανάμεσα στους 
ενεργοποιητές και τους αναστολείς της αγγειογένεσης, ο 
καθένας εκ των οποίων παρουσιάζεται σε συγκεκριμένα 
στάδια της ογκογένεσης. Στην αρχή, οι όγκοι έχουν πτωχή 
αγγείωση, ενώ μετά από κάποιο λανθάνοντα χρόνο αρχίζει 
η έντονη ανάπτυξη των αγγείων και ο όγκος γίνεται πιο 
επιθετικός11.

Έχουν προταθεί δύο μηχανισμοί για την εξήγηση της 
αγγειογένεσης των όγκων. Ο πρώτος διατυπώθηκε από 
τον Folkman το 1984 και προτείνει ότι αρχικά στους συ-
μπαγείς όγκους εκκρίνονται πρωτεολυτικά ένζυμα από τα 
μετατριχοειδικά φλεβίδια του υγιούς ιστού που βρίσκεται 
σε συνέχεια με τον όγκο. Στη συνέχεια, γίνεται αποδόμηση 
της μεσοκυττάριας ουσίας, ακολουθεί πολλαπλασιασμός 
και μετανάστευση ενδοθηλιακών κυττάρων προς τον όγκο 
τα οποία σχηματίζουν τρεις διαφορετικές ζώνες, τη ζώνη 

μετανάστευσης, τη ζώνη πολλαπλασιασμού και τη ζώ-
νη ωρίμανσης. Στην τελευταία, τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
οργανώνονται σε σωληνώδεις αγγειακούς σχηματισμούς 
που αναστομώνονται μεταξύ τους και με τα αγγεία του 
ιστού-ξενιστή και σχηματίζεται η αρχέγονη κυκλοφορία 
του όγκου12. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη που διατυπώθηκε από 
τους Hori et al. το 1990, μέσα στον όγκο αναπτύσσονται 
τριχοειδή αγγεία που προέρχονται κυρίως από τα προτρι-
χοειδικά αρτηρίδια του ξενιστή. Η αγγείωση του όγκου 
επεκτείνεται αποδιοργανώνοντας τα αγγεία του ξενιστή με 
σχηματισμό πολλών διακλαδώσεων και αναστομώσεων 
μεταξύ των αγγείων του όγκου με εκείνα του ξενιστή13. 

Τα δύο αυτά μοντέλα διαφέρουν μεταξύ τους, το πρώτο 
είναι κυρίως μηχανιστικό και εστιάζεται περισσότερο στις 
ικανότητες του ενδοθηλιακού κυττάρου για μετανάστευση, 
πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση, ενώ το δεύτερο 
δίνει περισσότερο έμφαση σε μια δυναμική διαδικασία που 
εμπλέκει το αγγειακό δίκτυο στο σύνολό του. 

Υποξία και αγγειογένεση
Καθώς ο συμπαγής όγκος μεγαλώνει, μερικά κύτταρα 

αναπόφευκτα απομακρύνονται από το θρεπτικό αγγειακό 
στρώμα και η παροχή συστατικών και οξυγόνου σε αυτά 
τα κύτταρα περιορίζεται. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μετα-
βολικό στρες και κυτταρική υποξία που αποτελεί ερέθισμα-
σήμα για τη δημιουργία πρόσθετων αιμοφόρων αγγείων. 
Η υποξία έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του κυτταρικού 
μεταβολισμού και την ανάπτυξη ανώριμων, αρχιτεκτονικά 
αποδιοργανωμένων με μεγάλη διαπερατότητα αιμοφόρων 
αγγείων που διευκολύνουν το πέρασμα των καρκινικών 
κυττάρων στην κυκλοφορία. Έτσι, η υποξία συμβάλλει 
στην ανάπτυξη και επιβίωση του όγκου και συντηρεί την 
εισβολή και μετάστασή του. 

Οι λόγοι για τους οποίους οι όγκοι γίνονται υποξικοί 
παραμένουν αδιευκρίνιστοι αλλά πιθανώς σε αυτό συμ-
βάλλουν πολλοί μηχανισμοί. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 
η ταχεία ανάπτυξη, η αυξημένη κατανάλωση οξυγόνου 
από τα καρκινικά κύτταρα, η φτωχή λεμφαδενική παρο-
χέτευση των όγκων που οδηγεί σε αύξηση της πίεσης του 
ενδιάμεσου χώρου, το όξινο pH και η ενδοογκική διαφυγή 
του πλούσιου σε οξυγόνο αίματος μέσα από την ανώριμη 
αγγείωση. Επιπλέον τα αγγεία του όγκου δεν πετυχαίνουν 
πάντα τον εφοδιασμό του όγκου με αίμα, καθώς η ασυνε-
χής βασική μεμβράνη των ανώριμων νεοαγγείων επιτρέπει 
την εξαγγείωση πλάσματος και πρωτεϊνών, προκαλώντας 
αύξηση της ενδοογκικής πίεσης με τελικό αποτέλεσμα τη 
φτωχή παροχή οξυγόνου. 

Για να αυξήσουν λοιπόν τη διάθεση οξυγόνου ή να μει-
ώσουν την κατανάλωση του, τα κύτταρα του όγκου τρο-
ποποιούν τη μεταγραφή ευρείας κλίμακας γονιδίων τα 
πρωτεϊνικά παράγωγα των οποίων χρησιμεύουν είτε ως 
προαγγειογενετικοί παράγοντες είτε ως γλυκολυτικά ένζυμα 
που μειώνουν τον κυτταρικό μεταβολισμό της γλυκόζης. 

Είναι σήμερα γνωστό ότι ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων 
γονιδίων ρυθμίζονται από την υποξία όπως αυτά που κω-
δικοποιούν την ερυθροποιητίνη, τον VEGF, κ.ά.14 

Η αγγειογένεση στη φλεγμονή 
Η αγγειογένεση θεωρείται ότι συμβάλλει στην παθογένεια 

πολλών χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων των αρθρώ-
σεων, των πνευμόνων, του εντέρου κ.ά. Η φλεγμονή ως 

απάντηση των ιστών σε κάποιο βλαπτικό παράγοντα προάγει 
την αγγειογένεση με ποικίλους τρόπους. Ο φλεγμονώδης 
ιστός είναι συχνά υποξικός και η υποξία όπως αναφέρεται 
και παραπάνω μέσα από την παραγωγή παραγόντων που 
προάγουν την αγγειογένεση προκαλεί τη δημιουργία νέων 
αγγείων. Επίσης, οι πρωτεΐνες του πλάσματος που εξαγγειώ-
νονται, όπως τα προϊόντα αποδόμησης του ινωδογόνου, 
ενισχύουν την αγγειογένεση. Τα φλεγμονώδη κύτταρα 
όπως τα μακροφάγα, τα λεμφοκύτταρα, τα μαστοκύτταρα 
και οι ινοβλάστες παράγουν ουσίες που ενισχύουν την 
ανάπτυξη των αγγείων. Επιπλέον, πολλές κυτταροκίνες 
που προάγουν τη φλεγμονή, όπως ο TNF-a, έχουν και 
αγγειογενετική δράση. Ακόμα η αυξημένη ροή αίματος 
που παρατηρείται στην περιοχή της φλεγμονής ενισχύει 
την αγγειογένεση μέσω αύξησης της πίεσης που ασκείται 
στο ενδοθήλιο. 

Η φλεγμονή και η αγγειογένεση μοιάζουν να είναι αλλη-
λοεξαρτώμενες διαδικασίες. Οι περισσότεροι αγγειογενε-
τικοί παράγοντες είναι και παράγοντες που προάγουν τη 
φλεγμονή. Η φλεγμονή και η αγγειογένεση μπορούν να 
συμβούν ανεξάρτητα, όμως η συνύπαρξή τους πιθανώς 
οδηγεί σε πιο σοβαρή, καταστροφική και επίμονη βλάβη. Η 
ανάπτυξη των νέων αγγείων στο φλεγμονώδη ιστό μπορεί 
να δημιουργήσει ένα ανώριμο κακορυθμισμένο δίκτυο με 
μειωμένη ικανότητα διάχυσης ανάλογα με την τοπική μετα-
βολική απαίτηση. Αποτελεσματική αναστολή της άναρχης 
αγγειογένεσης στα πρώιμα στάδια της φλεγμονής μπορεί να 
διατηρήσει την οργάνωση και την ωριμότητα της αγγείωσης, 
ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ιστικές απαιτήσεις15. 

Στοιχεία από έρευνες επίσης δείχνουν ότι οι παράγοντες 
που αναστέλλουν την αγγειογένεση αναστέλλουν και τη 
χρόνια φλεγμονή. Έτσι, εισερχόμενοι σε βάθος και μελετώ-
ντας την αγγειογένεση ίσως να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη 
πιο ειδικών και λιγότερο τοξικών φαρμακολογικών παρα-
γόντων που θα μπορούσαν να αναστέλλουν ταυτόχρονα 
την αγγειογένεση και τη φλεγμονή, συμβάλλοντας στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των χρόνιων φλεγμονωδών 
νοσημάτων. 
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Σε αντίθεση με τη φυσιολογική αγγειογένεση, τα αγγεία των 

όγκων συχνά παρουσιάζουν ανωμαλίες όπως η πλήρης έλ-

λειψη σύνδεσης μεταξύ ενδοθηλιακών κυττάρων και βασικής 

μεμβράνης, η ελικοειδής πορεία και οι αρτηριοφλεβικές ανα-

στομώσεις. Επίσης, η ροή του αίματος μέσα στον όγκο είναι 

βραδεία, με διαφυγή αίματος σε πολλά σημεία, ενώ πολλά 

αγγεία δεν διαθέτουν περιενδοθηλιακό υποστηρικτικό υπό-
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