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Ο ρόλος της αγγειογένεσης στη μετάσταση
Η νεοαγγείωση αποτελεί ένα απαραίτητο τμήμα της ογκογόνου διεργασίας που διασφαλίζει τη
γρηγορότερη και ανεμπόδιστη ανάπτυξη του όγκου. Η λειτουργική της σημασία είναι άφθονη προμήθεια
θρεπτικών συστατικών αλλά και οξυγόνου στα κύτταρα του όγκου, ώστε να διευκολύνει τον
πολλαπλασιασμό τους. Η αγγειογένεση έχει όμως παράλληλο ρόλο και στη δημιουργία των
απομακρυσμένων μεταστάσεων. Με τον όρο μετάσταση σε απομακρυσμένους ιστούς χαρακτηρίζεται η
ανάπτυξη δευτερογενών νεοπλασματικών εμφυτεύσεων που δεν έχουν φυσική σύνδεση με τον
πρωτοπαθή όγκο.
Η μετάσταση των κακοήθων νεοπλασμάτων επιτυγχάνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος
από αυτούς περιλαμβάνει την απόσπαση κάποιων καρκινικών κυττάρων από τον κυρίως όγκο και την
εγκατάσταση – εμφύτευση τους στην σωματική κοιλότητα που περιλαμβάνει τον πρωτοπαθή όγκο.
Παράδειγμα αυτού του τρόπου είναι η απόσπαση καρκινικών κυττάρων από όγκο του στομάχου ή της
ωοθήκης και εμφύτευσή τους στο περιτόναιο. Ο δεύτερος τρόπος αφορά τη μετάσταση καρκινικών
κυττάρων διαμέσου της αιματικής κυκλοφορίας, ενώ ο τελευταίος τρόπος επιτυγχάνεται με τη
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μετακίνηση και εγκατάσταση καρκινικών κυττάρων σε απομακρυσμένα όργανα μέσω της λεμφικής
κυκλοφορίας.
Στην αιματογενή διασπορά η διαδικασία μετάστασης είναι πολυσταδιακή και περιλαμβάνει την
απόσπαση κάποιων καρκινικών κυττάρων από τον κυρίως όγκο, τη διείσδυσή τους στα παρακείμενα
αιμοφόρα αγγεία. (νεοαγγεία) και τη μεταφορά τους σε απομακρυσμένες θέσεις, όπου εγκαθίστανται και
πολλαπλασιάζονται δημιουργώντας δευτεροπαθείς εστίες. Πιο αναλυτικά, αρχικά παρατηρείται
αποσύνδεση των μεσοκυττάριων προσφύσεων που συγκρατούν φυσιολογικά τα κύτταρα σε μια ενιαία
δομή, και αποκόλληση μεμονωμένων κυττάρων από το συμπαγή όγκο. Ακολουθεί η πρωτεόλυση της
εξωκυττάριας ουσίας. μιας ουσίας που περιβάλλει ομάδες κυττάρων και περιορίζει την κινητικότητα
τους. Τελικά παρατηρείται μετακίνηση κυττάρων του όγκου στην εξωκυττάρια ουσία. Τα κύτταρα αυτά
έχουν τώρα εύκολη πρόσβαση στην παρακείμενη αιματική κυκλοφορία. Πρέπει εδώ να σημειωθεί πως τα
αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τον όγκο έχουν διαφορετική αρχιτεκτονική δομή από τα φυσιολογικά
αγγεία, με πολλά διακυτταρικά κενά στο τοίχωμά τους. Αυτό επιτρέπει και την ευκολότερη διήθηση τους
από τα καρκινικά κύτταρα, που μπορούν να εισέλθουν σε αυτά και να ταξιδέψουν με την αιματική
κυκλοφορία σε απομακρυσμένες θέσεις σε όλο το σώμα. Βέβαια οι αμυντικοί μηχανισμοί του αίματος
είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα περισσότερα από αυτά και να τα καταστρέψουν, αλλά κάποια
μπορούν να διαφύγουν της ανοσολογικής απάντησης και να κινηθούν ανεμπόδιστα. Σε ένα επόμενο
στάδιο, τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, μπορούν να προσκολληθούν στα ενδοθηλιακά κύτταρα
του τοιχώματος του αγγείου όπου βρίσκονται και περνώντας με αμοιβαδοειδείς κινήσεις από τα
διακυτταρικά κενά του τοιχώματος των αγγείων να εισέλθουν σε ένα νέο όργανο στόχο όπου θα αρχίσει
ο πολλαπλασιασμός τους. Όμως και εδώ παίζει ρόλο η αγγειογέννεση. Τα κύτταρα που εγκαταστάθηκαν
στο νέο ιστό δεν μπορούν να πολλαπλασιάζονται διαρκώς αν δεν εξασφαλιστεί η θρέψη τους. Οπότε και
στη μετάσταση ξεκινά μια διαδικασία παθολογικής αγγειογένεσης για να διασφαλιστεί η αύξηση του
μεταστατικού υγρού.
Η παραπάνω περιγραφή για να πραγματοποιηθεί απαιτεί την παρουσία πολλών μοριακών μηνυμάτων
διέγερσης και καταστολής μηχανισμών των κυττάρων. Υπάρχουν δύο τρόποι μέσω των οποίων
επιτυγχάνεται η δίηθηση των αιμοφόρων και λεμφικών αγγείων. Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να
διηθήσουν το ήδη υπάρχον σύστημα αγγείων. Για να συμβεί αυτό, εκκρίνεται ο VEGF και ο bFGF
(αυξητικοί παράγοντες των αγγείων) από τα καρκινικά κύτταρα ή από τα συρρέοντα στην περιοχή του
όγκου κύτταρα (ενδοθηλιακά, μακροφάγα, μαστοκύτταρα, λεμφοκύτταρα). Παράλληλα εκφράζεται ο
ενεργοποιητής του πλασμινογόνου και των κολλαγονασών. Με αυτόν διεγείρεται η αποδόμηση της
βασικής μεμβράνης των προϋπαρχόντων αγγείων και γίνεται συνεπώς ευκολότερη η πρόσβαση στα
καρκινικά. Η έκφραση των αγγειογόνων παραγόντων δημιουργεί «οδό» για την έξοδο των καρκινικών
κυττάρων από την πρωτοπαθή εστία, παρέχοντας ένα μεγάλο δίκτυο νεόπλαστων αγγείων με ευένδοτο
τοίχωμα., λεπτή βασική μεμβράνη, εύκολα διαπερατό τοίχωμα και χαλαρή συνοχή των ενδοθηλιακών
τους κυττάρων. Η δημιουργία των αγγείων αυτών αυξάνει την πιθανότητα επέκτασης των καρκινικών
κυττάρων μέσα στον αυλό των αγγείων, επομένως στη συστηματική κυκλοφορία, ενώ ταυτόχρονα
παρέχει και θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο για την ανάπτυξη της μεταστατικής εστίας.
Επιβεβαίωση αλλά και απόδειξη πως απαιτείται η παραπάνω διαδικασία για να αυξηθεί και να
μετασταθεί ένας όγκος είναι το γεγονός πως διηθιτικοί καρκίνοι που δεν μπορούν να κάνουν
«μεταστροφή» στον αγγειογενετικό φαινότυπο, δεν μπορούν να αναπτυχθούν πέραν του μεγέθους των 1
– 2 mm και παραμένουν υποκλινικοί. Από νεκροτομικές μελέτες έχει αποδειχτεί πως οι όγκοι αυτοί είναι
πολύ συχνοί σε άτομα που καταλήγουν από ατύχημα. Οι περισσότεροι .όμως από αυτούς παραμένουν για
μακρό χρονικό διάστημα σε κατάσταση νάρκης λόγω της ανεπαρκούς παροχής θρεπτικών συστατικών
και οξυγόνου. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα είναι οι όγκοι που «παγιδεύουν» το ήδη υπάρχον
αγγειακό σύστημα του οργάνου στο οποίο αναπτύσσονται.
Για να αποδειχτεί η διαδικασία αυτή πειραματικά, έγινε από τους Taylor S και Folkman J. {1982
Nature (297: 307 - 12) το ακόλουθο: Σε πειραματόζωα με εγκατεστημένους πρωτοπαθείς όγκους
χορηγήθηκε αναστολέας της αγγειογένεσης (σουλφιδική πρωταμίνη) και διαπιστώθηκε ότι η μειωμένη
αγγειοβριθία του πρωτοπαθή όγκου, αποτέλεσμα της χορήγησης της παραπάνω ουσίας συσχετιζόταν
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πάντα με μειωμένο σχηματισμό μεταστατικών εστιών. Επιπλέον πειραματικά δεδομένα στήριξαν την
άμεση συσχέτιση μεταξύ της μικροαγγειακής πυκνότητας (ιστολογικός δείκτης αγγειογένεσης) και της
πιθανότητας μετάστασης στον καρκίνο του μαστού {Weinder N, Folkman J et al 1991, New England
Journal of Medicine (324: 1 – 8)}. Το ίδιο ισχύει και για άλλους όγκους: καρκίνος προστάτη, πνεύμονα,
στομάχου, τραχήλου, ωοθηκών, πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου {Weinder N, Folkman J et
al New England Journal (344: 1 – 8)}.
Και ενώ από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η αγγειογέννεση αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για
την μετάσταση, φαίνεται πως και εδώ υπάρχει μία εξαίρεση. Η αγγειογένεση φαίνεται ότι είναι περιττή
στην ανάπτυξη μεταστατικών όγκων στους λεμφαδένες. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι τα
μεταστατικά κύτταρα εντοπίζονται κυρίως στους λεμφοκόλπους που είναι πλούσιοι σε θρεπτικά
συστατικά. Επιπλέον οι λεμφαδένες έχουν δική τους ενδογενή πλούσια αγγείωση και δεν χρειάζεται
επιπρόσθετη. Παράλληλα η έκκριση κυτοκινών από τα λεμφοειδή κύτταρα του λεμφαδένα μεταβάλλει
τις θρεπτικές ανάγκες των καρκινικών κυττάρων {Naresh Medical Hypotheses}.
Η μεμβράνη των λεμφαγγείων είναι λεπτή, ασυνεχής και με λίγες διακυτταρικές συνδέσεις. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα τα καρκινικά κύτταρα να μπορούν με ευκολία να εισέλθουν στη λεμφαγγειακή
κυκλοφορία. Όπως στην αγγειογένεση και στη λεμφαγγειογένεση ενέχονται μοριακοί μηχανισμοί που
την ελέγχουν. Πρόκειται και εδώ για αυξητικούς παράγοντες της οικογένειας του VEGF, και
συγκεκριμένα πιθανολογείται πως σε αυτή τη διαδικασία ενέχονται τόσο ο VEGF – C όσο και ο VEGF D. Υπάρχουν πολλά κλινικά δεδομένα που συσχετίζουν την έκφραση των παραγόντων VEGF – C και
VEGF – D με τη μεταστατική επέκταση των όγκων. Υπάρχει στατιστική συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης
λεμφαγγειογόνων παραγόντων και της ικανότητας του πρωτοπαθούς όγκου για εξάπλωση. Από τη μελέτη
των Stacker S. et al {Faseb Journal 2002} που χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές όπως η RT – PCR και ο in situ
υβριδισμός έγινε φανερό ότι τα επίπεδα του VEGF – C στο αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα και στον
καρκίνο του μαστού σχετίζονται με τη λεμφαδενική μετάσταση. Αντίστοιχη δράση στην πρόκληση
μεταστάσεων παρατηρήθηκε ότι έχουν οι παραπάνω παράγοντες και στη μετάσταση του καρκίνου του
θυρεοειδούς, του στομάχου, του προστάτη και του τραχήλου της μήτρας. Στην προηγούμενη μελέτη έγινε
επιπλέον και συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης των αυξητικών αυτών παραγόντων και του βάθους
διείσδυσης του όγκου και της πρόγνωσης. Συγκεκριμένα, με αυξημένη έκφραση των παραγόντων αυτών,
στο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα διαπιστώθηκε αυξημένη διήθηση των λεμφαγγείων και
πτωχή πρόγνωση, στο παχύ έντερο παρατηρήθηκε μεταβολή στο βάθος διήθησης όσο και του αριθμού
των λεμφαδενικών μεταστάσεων και στον καρκίνο του μαστού αυξημένη διήθηση των λεμφαγγείων από
τα καρκινικά κύτταρα.
Όσον αφορά τη λεμφαγγειογέννεση, τα πειραματικά δεδομένα είναι πολύ πρόσφατα. Συγκεκριμένα,
μόλις πριν 2 χρόνια βρέθηκαν λεμφαγγειακοί – ειδικοί δείκτες που σχετίζονται με την αυξημένη
εμφάνιση μεταστάσεων. Στόχος όλων των προσπαθειών για την αποκωδικοποίηση των μοριακών
μηχανισμών της αγγειογένεσης και της λεμφαγγειογένεσης είναι η ανάπτυξη και η μελλοντική εφαρμογή
αναστολέων των παραγόντων αυτών, που αποτελεί έναν ελπιδοφόρο τρόπο περιορισμού της αύξησης και
μετάστασης των καοήθων νεοπλασμάτων.
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