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dylEmaTu: aVasTin-lucEnTis
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Streszczenie
Neowaskularyzacja (neoangiogeneza) – tworze-

nie naczyń krwionośnych na bazie już istniejących – jest 
procesem fizjologicznym, jednakże może być również 
zarzewiem stanów patologicznych i chorób, m.in. oku- 
listycznych i nowotworowych. Ze względu na fizjologiczny i 
patologiczny aspekt neowaskularyzacji, proces ten jest precy-
zyjnie kontrolowany przez wiele czynników pro- i przeciw-
angiogennych. Wśród tych pierwszych, prominentne miejsce 
zajmuje liczna grupa czynników określanych nazwą VEGF 
(czynnik wzrostu śródbłonka naczyń), obejmująca rodziny czyn-
ników: VEGF-A, -B, -C, -D i -E oraz czynnik wzrostu łożyska 
 – PlGF).

Najsilniej działającymi czynnikami proangiogennymi są 
izoformy rodziny VEGF-A z wyróżniającą się izoformą VEGF

-A165. W celu przeciwdziałania neowaskularyzacji patologicz-
nej stosuje się leki „neutralizujące” czynniki rodziny VEGF-A, 
do których należą: Avastin (bewacizumab) i Lucentis (rani-
bizumab) – przeciwciała monoklonalne wobec czynników 
VEGF-A, Macugen (pegaptanib sodu) – aptamer inaktywujący 
selektywnie VEGF-A165 i ostatnio zarejestrowany Eylea (VEGF- 
Trap-Eye, aflibercept) – rozpuszczalny receptor-pu-
łapka, wiążący czynniki rodziny VEGF-A, VEGF-B  
i PlGF.

W niniejszej pracy skupimy się na najnowszym le- 
ku typu „anty-VEGF”, tj. Eylea, który, ze względu na najszer-
szy profil działania (w porównaniu z pozostałymi lekami klasy 

„anty-VEGF”), może okazać się bardzo przydatnym środkiem 
terapeutycznym. Z wyjątkiem bewacizumabu, którego oficjal-
nym wskazaniem terapeutycznym są choroby nowotworowe 
(guzy lite), pozostałe są zarejestrowane jako leki okulistycz-
ne do terapii neowaskularnej postaci AMD. Jednak, wbrew 
oficjalnym wskazaniom, onkologiczny bewacizumab (Ava-
stin) jest obecnie lekiem najczęściej stosowanym u pacjentów  
z AMD, stając się zarzewiem dylematu: Avastin-Lucentis. Po-
zytywne wyniki zaawansowanych badań klinicznych wskazu-
ją, że aflibercept niedługo stanie się nowym lekiem onkolo-
gicznym. Praca omawia leki „anty-VEGF” w kontekście ich 
zastosowania w terapii i znaczenie leku Eylea dla dylematu: 
Avastin-Lucentis.
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Summary
Neovascularization (neoangiogenesis), the formation of 

blood vessels from existing vessels, is a physiological pro-
cess, however, it may also be the cause of some pathological 
states, including ophthalmological and oncological diseases. 
Because of its significance for physiology and pathology, neo-
vascularization is precisely controlled by various pro and an-
tiangiogenic factors. Among proangiogenic regulators, VEGF 
(vascular endothelial growth factor) factors are prominent (VEGF- 
A, -B, -C, -D, -E family, and placenta growth factor − PlGF).

The most important proangiogenic factors are isoforms of 
VEGF-A family, with the distinctive VEGF165 isoform. In or-
der to oppose pathological neovascularization, several drugs 
can be used to neutralize VEGF-A factors: Avastin (bevaci-
zumab) and Lucentis (ranibizumab) – monoclonal antibodies 
against all VEGF-A factors, Macugen (pegaptanib sodium) – 
an aptamer which selectively inactivates VEGF-A165, and the 
recently introduced Eylea (VEGF-Trap-Eye, aflibercept) – a 
soluble decoy receptor for all VEGF-A isoforms, VEGF-B  
and PlGF.

This study focuses on the newest anti-VEGF drug, 
i.e. Eylea, which due to its broad profile of action may  
be a particularly useful therapeutic agent. Except for bevaci-
zumab officially recommended for oncological diseases, the 
remaining drugs are officially registered as ophthalmological 
drugs for the treatment of neovascular AMD. However, despi-
te the official indications, oncological bevacizumab (Avastin) 
is most often used by patients with AMD, what contributed 
to the generation of the Avastin-Lucentis dilemma. Positive 
results of advanced clinical testing indicate that aflibercept 
will soon become a new oncological drug. The study descri-
bes anti-VEGF drugs in the context of their use in therapy and  
the significance of Eylea for the Avastin-Lucentis dilemma.
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