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Streszczenie
Neowaskularyzacja  (neoangiogeneza,  nowotwór- 

stwo naczyniowe) to proces tworzenia naczyń krwio-
nośnych (angiogeneza) na bazie istniejących naczyń. 
Naczynia krwionośne wytworzone w czasie wasku-
logenezy, co ma miejsce głównie w rozwoju embrio-
nalnym, nie podlegają dalszemu rozrostowi, są sta-
bilne; wyjątkiem są procesy stanowiące fizjologię,  
w których naczynia krwionośne z powodu fizjologicz-
nego uwarunkowania podlegają okresowej odbudowie,  
jak np. w cyklu menstruacyjnym, tworzeniu łoży-
ska albo zmianach w gruczole sutkowym w okresie  
laktacji.

Innym rodzajem fizjologicznej angiogenezy jest  
angiogeneza „reparacyjna”, a więc tworzenie naczyń 
w tkance/narządzie uszkodzonym, która/y wymaga  
naprawy (np. proces gojenia ran). Proces tworze-
nia naczyń krwionośnych może zostać zainicjowany  
w tkance niedotlenionej bądź objętej przewlekłym  
procesem zapalnym – wówczas jest on wyrazem re-
akcji homeostatyzującej, w której wzrost łożyska na- 
czyniowego ma umożliwić większy dopływ krwi 
do obszaru objętego hipoksją i dostawę tlenu wraz  
z mikroelementami odżywczymi. Tworzenie naczyń 
może również występować jako proces niechcia-
ny, np. w fizjologicznie awaskularnych rejonach oka, 
wówczas neowaskularyzacja jest zjawiskiem patologi- 
cznym,  wymagającym  terapii.

Molekularnie, neowaskularyzacja jest wyrazem  
przewagi czynników angiogennych (np. VEGF) nad 
czynnikami antyangiogennymi – angiostatycznymi 
(np. PEDF). Jest to proces wysoce złożony, w któ-
rym uczestniczą dziesiątki specyficznych molekuł, 
receptorów i szlaków sygnalizacyjnych – wie-
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Summary
Neovasclarization (neoangiogenesis) is a process  

of blood vessel formation (angiogenesis) based on exi-
sting vessels. Blood vessels formed during vasculo-
genesis, mainly in embryonic life, do not undergo fur-
ther growth but are stable. The processes which require  
periodic blood vessel reconstruction, e.g. menstru-
ation, placenta formation or changes in the mammary  
gland  during  lactation,  form  an  exception.

Another type of physiological angiogenesis is  
the formation of vessels in a damaged tissue/organ  
requiring repair (e.g. wound healing). Angiogene-
sis can be initiated in hypoxic or chronically inflamed  
tissues, representing a homeostatic reaction during 
which an increased vascular bed is to assure a bet-
ter blood supply into the hypoxic region and oxygen  
supply along with micronutrients. Vessel formation  
may also occur as an unwanted process, e.g. in  
physiologically avascular eye regions. Such neova- 
scularization is a pathologic phenomenon and requi- 
res therapy.

Molecularly, neovascularization represents the do- 
minance of angiogenic factors (e.g. VEGF) over an-
tiangiogenic/angiostatic factors (e.g. PEDF). It is  
a highly complex process involving numerous spe-
cific molecules, receptors and signalling pathways. 
Many of them have been recognized and some are tar-
gets for modern therapeutics (e.g. the VEGF-neutra-
lizing compounds, including ophthalmological and 
oncological drugs: Macugen, an aptamer blocking iso-
form VEGF-A165; Avastin and Lucentis, anti-VEGF-A  
monoclonal antibodies; Eylea and Zaltrap, decoy re- 
ceptors  for  VEGF-A,  VEGF-B  and  PlGF).

This paper describes molecular and cellular me-
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le z nich jest już znanych, niektóre stanowią tar- 
cze dla nowoczesnych leków (np. związki neutrali-
zujące VEGF, wśród nich leki okulistyczne i onkolo-
giczne: Macugen – aptamer inaktywujący izoformę  
VEGF-A165, Avastin i Lucentis – przeciwciała mo-
noklonalne wobec wszystkich izoform rodziny  
VEGF-A, Eylea i Zaltrap – receptory „pułapki” dla  
VEGF-A, VEGF-B  i  PlGF).

W obecnej pracy omówiono mechanizmy mole- 
kularno-komórkowe angiogenezy, przedstawiono cho-
roby okulistyczne przebiegające z neowaskularyza-
cją siatkówkową i naczyniówkową oraz wymienio-
no leki „antyangiogenne” – stosowane już obecnie  
i leki przyszłości.
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chanisms underlying angiogenesis, portrays eye  
diseases with retinal and choroidal neovasculariza- 
tion and lists antiangiogenic therapeutics in present  
and  future  use.


