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Streszczenie
Rak piersi od lat jest najbardziej rozpowszechnionym nowotworem złośliwym dotykającym kobiety i jedną z najczęstszych przyczyn
ich śmiertelności z powodu chorób nowotworowych. Obecnie w diagnostyce raka piersi najbardziej popularną metodą wśród badań
przesiewowych jest mammografia. Nie jest to jednak metoda wystarczająco czuła, dlatego też prowadzi się badania diagnostyczne,
mające na celu znalezienie nowych markerów nowotworowych. W przypadku raka piersi dotychczas uznawanym markerem jest CA
15-3. Jednak nie wykazuje on wystarczająco wysokiej czułości diagnostycznej i nie przyspiesza procesu diagnostycznego, co przyczynia
się do rozpoznania raka dopiero w stadium bardziej zaawansowanym i jednocześnie do skrócenia przeżywalności oraz jakości życia
pacjentek. Dlatego też poszukuje się nowych markerów, którymi mogłyby być m. in. czynniki z rodziny VEGF oraz ich receptory, aby
wykrywanie zmian nowotworowych odbywało się w jak najwcześniejszym stadium zawansowania raka piersi.
Abstract
Breast cancer since many years is the most widespread cancer in women and one of the most common causes of their death related
to malignancies. Currently in breast cancer diagnosis, the most popular screening test is mammography. However, this is not a sufficiently sensitive method, therefore, other diagnostic tests are performed to detect new cancer markers. In the case of breast cancer,
the currently accepted marker is CA 15-3. However, it does not show sufficiently high diagnostic sensitivity, does not accelerate the
diagnostic process, which simultaneously contributes to the delayed diagnosis of cancer in more advanced stages, shortening of survival
and quality of life for patients. Therefore, new diagnostic markers are being sought, which could be for example VEGF family factors and
their receptors, to detect cancer lesions at the earliest possible stage of breast cancer implantation.
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Wstęp
Rak piersi stanowi jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów oraz najczęstszą przyczynę zgonów wśród kobiet na świecie.
W 2012 roku stwierdzono 1,7 mln przypadków zachorowań oraz
521 900 zgonów. Największe odsetki zarówno występowania jak
i umieralności związanej z rakiem piersi stwierdzono w Stanach
Zjednoczonych, natomiast najmniejsze – w Afryce i Azji [1]. Na
całym świecie obserwuje się dużą zmienność wskaźnika przeżywalności z szacowanym 5-letnim czasem przeżycia wynoszącym
odpowiednio 80% w krajach o wysokim dochodzie, a poniżej 40%
w krajach biednych [2]. W przypadku krajów wysoko rozwiniętych,
takich jak USA, zachorowalność na raka piersi rokrocznie wzrasta [3].
Badania przesiewowe w raku piersi
Rak piersi jest zwykle diagnozowany w wyniku badań przesiewowych lub ze względu na zaobserwowanie niepokojących objawów

(np. ból, wyczuwalne palpacyjnie zmiany), co wpływa na konieczność zlecenia przez lekarza ginekologa specjalistycznych badań
diagnostycznych. Wytyczne NCCN (National Comprehensive Cancer
Network) z 2013 roku zalecają coroczne kliniczne badanie piersi
dla kobiet znajdujących się w przedziale średniego stopnia ryzyka,
mających powyżej 40 lat, oraz samobadanie piersi i konieczność
wykonywania regularnych badań profilaktycznych [4]. Ginekolodzy
zachęcają kobiety do wykonywania comiesięcznego samobadania
(między 3 a 5 dniem cyklu miesiączkowego), aby zapoznać się z ich
anatomią i tym samym wykryć wczesne zmiany nowotworowe [5].
Jedyną dostępną metodą badań przesiewowych, znacząco wpływającą na zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi jest
mammografia. Przesiewowe wykonywanie tego badania u kobiet
w wieku 40 lat może zmniejszyć śmiertelność o 15%, natomiast
u kobiet w wieku 60 lat – o 32%. American Cancer Society (ACS)
rekomenduje wykonywanie tego rodzaju badania co rok, po prze105
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kroczeniu 45 r.ż. lub wcześniej, w zależności od indywidualnych
wskazań klinicznych [6, 7]. Klinicyści podejmują jednak dyskusję
nad negatywnymi aspektami mammografii, do których zalicza się:
zwiększony odsetek wyników fałszywie dodatnich, dodatkowe
narażenie na promieniowanie, ból a także lęk przed badaniem [7].
W celu zwiększenia wykrywalności raka piersi u pacjentek z podwyższonym ryzykiem, badanie mammograficzne zostało uzupełnione o inne techniki obrazowe takie jak ultrasonografia i rezonans magnetyczny [8, 9].
Biochemiczne markery nowotworowe raka piersi
W rekomendacjach ASCO (American Society of Clinical Oncology)
uwzględniono markery nowotworowe przydatne w profilaktyce,
badaniach przesiewowych i leczeniu raka piersi. Wśród tych markerów wyróżnia się: CEA, CA 15-3, CA 27.29, receptor estrogenowy
(ER), receptor progesteronowy (PR) oraz receptor HER2 (human
epidermal growth factor receptor 2) [10].
Antygen karcinoembrionalny (CEA) jest glikoproteiną, zawierającą
45-50% węglowodanów [11]. CEA uznawany jest za klasyczny
marker, którego stężenie wzrasta podczas pojawiania się przerzutów nowotworowych. Wytyczne ASCO zalecają monitorowanie
stężenia CEA w surowicy chorych z przerzutowym rakiem piersi.
Pozwala to na podjęcie odpowiedniej decyzji odnośnie leczenia,
w połączeniu ze standardowym obrazowaniem, jeśli początkowe
stężenia tego markera są podwyższone w momencie rozpoznania
rozsianej choroby nowotworowej [12]. Mimo iż wykazano, że tylko
u 40-50% pacjentów z przerzutowym rakiem piersi obserwuje się
podwyższone stężenia CEA, to łączna analiza CEA z CA 15-3 może
powodować wzrost czułości diagnostycznej [13].
CA 15-3 jest glikoproteiną produkowaną przez gen MUC-1
oraz jednym z pierwszych krążących markerów, wykazujących
znaczenie jako niezależny czynnik prognostyczny u pacjentów
z rakiem piersi. Podwyższony poziom tego markera w surowicy
występuje częściej u chorych z rakiem piersi i towarzyszącymi
przerzutami odległymi, niż u pacjentów z nowotworem pierwotnym [14]. Oznaczanie CA 15-3 znalazło zastosowanie kliniczne
w monitorowaniu pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem piersi,
umożliwiając wczesne wykrywanie nawrotów [15]. W kolejnych
badaniach wykazano, że poziom CA 15-3 w surowicy jest niezależnym czynnikiem prognostycznym u chorych na raka piersi
z przerzutami [16].
CA 27.29 jest mucynopodobną glikoproteiną, produkowaną przez
gen MUC-1. Marker CA 27.29 u chorych z rakiem piersi wykazuje
znaczenie kliniczne podobne do markera CA 15-3. Niektóre badania wskazują jednak na jego wyższą czułość diagnostyczną [17].
Większość badań klinicznych dotyczących przydatności markerów
kodowanych przez gen MUC-1 w monitorowaniu przerzutowego
raka piersi przeprowadzono przy ocenie markera CA 15-3 [18].
Wydaje się, że CA 27.29 jest bardziej czuły i swoisty niż CEA, ale
wykazuje przydatność diagnostyczną podobną do CA 15-3, umożliwiając wcześniejsze wykrywanie przerzutowego raka piersi [19].
Obecnie rutynowe leczenie kliniczne raka piersi opiera się na tradycyjnych czynnikach prognostycznych, do których zalicza się stan
węzłów chłonnych, ocenę histologiczną i wielkość guza pierwotnego [20, 21]. Standardową praktyką w leczeniu raka piersi stała się
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również ocena ekspresji receptora estrogenowego (ER) i progesteronowego (PR) w materiałach biopsyjnych inwazyjnego raka piersi
przed zabiegami terapeutycznymi, ponieważ dostarcza ona informacji na temat odpowiedzi na terapię hormonalną oraz rokowania
co do przeżycia pacjentów. Receptory hormonalne odgrywają rolę
w rozwoju i progresji raka piersi, a także identyfikują pacjentów
z mniejszym ryzykiem nawrotu i dłuższym przeżyciem [22]. Guzy
wykazujące ekspresję receptorów ER mają lepsze rokowanie i częściej reagują na terapię hormonalną niż nowotwory bez ekspresji
tych receptorów. Dodatkowa obecność receptora PR zwiększa
prawdopodobieństwo odpowiedzi na terapię hormonalną [23].
Receptor HER2 jest białkiem transbłonowym o aktywności kinazy tyrozynowej, kodowanym przez gen c-erbB-2. Aktywacja
i nadekspresja komórkowych onkogenów odgrywa istotną rolę
w rozwoju raka. Stwierdzono, że podwyższona ekspresja receptora
HER2 lub amplifikacja genu HER2 stanowią niekorzystne czynniki
rokownicze u pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych [24].
W innych badaniach zaobserwowano, że ekspresja receptora HER2
może być użytecznym wskaźnikiem prognostycznym przeżycia
pacjentów [25]. Cao i wsp. wykazali istotny związek między nadekspresją receptora HER2 a zmniejszoną przeżywalnością chorych
z rakiem piersi [26]. Zaobserwowano również, że zastosowanie
przeciwciał blokujących aktywność receptora HER2 skutkuje lepszą odpowiedzią na leczenie oraz wydłużeniem czasu przeżycia
chorych z rakiem piersi [24, 27, 28].
Rodzina śródbłonkowo-naczyniowego czynnika wzrostu
Czynniki z rodziny VEGF (śródbłonkowo-naczyniowy czynnik
wzrostu) zaliczane są do grupy białek nazywanych czynnikami
wzrostu wchodzących w skład szerszego zbioru protein sygnalizacyjnych – cytokin. Stanowią one grupę pięciu białek (VEGF-A,
VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D oraz PlGF (łożyskowy czynnik wzrostu))
mających znaczący wpływ na procesy angio– i limfangiogenezy
[29, 30, 31]. VEGF są uwalniane z komórek jako homodimeryczne
glikoproteiny związane mostkiem dwusiarczkowym (32). VEGF-A,
VEGF-B i PlGF posiadają różne izoformy, natomiast VEGF-C i VEGF-D
są proteolitycznie przetwarzane do postaci dojrzałej [29].
W przypadku VEGF-A nazywanego wcześniej czynnikiem przepuszczalności naczyń (VPF), w wyniku alternatywnego składania (splicingu) mRNA, mogą powstać jego izoformy. Wśród nich, możemy wyróżnić najważniejsze cztery, występujące u ludzi – VEGF121, VEGF165,
VEGF189 i VEGF206. VEGF165 jest dominującą formą VEGF-A
z punktu widzenia ilości i aktywności biologicznej. Ulega ona nadmiernej ekspresji w wielu nowotworach i jest często korelowana
z progresją, inwazją i przerzutowaniem komórek nowotworowych
[33-36]. VEGF-A został odkryty w roku 1989, jego gen składa się
z 8 egzonów i odgrywa ważną rolę w procesach tworzenia naczyń
krwionośnych [37, 38]. Jest syntetyzowany przez różne typy komórek, w tym komórki tuczne, komórki mięśni gładkich ścian naczyń
krwionośnych, makrofagi, fibroblasty, komórki nowotworowe, komórki śródbłonka, monocyty, keratynocyty, eozynofile i limfocyty T
[34]. W prawidłowych tkankach najwyższe poziomy mRNA czynnika
VEGF-A można znaleźć w płucach, nerkach, sercu i nadnerczach [39].
VEGF-B i PlGF również stymulują angiogenezę w prawidłowych
tkankach, jednak ich aktywność jest znacznie słabsza niż w przy-
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padku VEGF-A. Udowodniono, że wzrost stężenia PlGF sprzyja
[51]. Nadekspresja VEGF-D koreluje ze wzrostem naczyń limfapatologicznej angiogenezie w guzach i zmianach zapalnych [40,
tycznych i przerzutami limfatycznymi. Ostatnie badania sugerują,
41]. PlGF wyizolowano po raz pierwszy z ludzkiego łożyska krótko
że VEGF-D jest niezbędny do wprowadzenia komórek nowotworopo odkryciu VEGF, później nazwanego VEGF-A [30]. Istnieją cztery
wych do układu limfatycznego, co przyczynia się do powstawania
izoformy PlGF (PlGF-1-4) u ludzi, ale tylko jeden (PlGF-2) u myszy.
przerzutów. VEGF-D wspomaga zmiany strukturalne w naczyniach
PlGF jest znacząco wyrażany w łożysku, a w niższych stężeniach
limfatycznych i indukuje rozszerzenie naczyń. Zwiększa również
w sercu, płucach i mięśniach szkieletowych [42]. Później został
odpowiedź śródbłonka na prostaglandynę E2 (PGE2) przez hamozidentyfikowany również w różnych nowotworach [43]. PlGF jest
wanie dehydrogenaz prostaglandyn (PGDH) [52, 53]. Rola niedotlebardzo podobny do VEGF-B pod wieloma względami, ale ich
nienia w promowaniu ekspresji VEGF-D nie została jednoznacznie
wpływ na angiogenezę wydaje się znacznie różnić. PlGF wiąże
ustalona. Ostatnie badania wykazały korelację między ekspresją
się z siarczanem heparanu i tymi samymi receptorami co VEGF-B,
VEGF-D i HIF-1α w inwazyjnym raku sutka oraz po resekcji raka
a mianowicie VEGFR-1 i NRP-1. W przeciwieństwie do VEGF-B, PlGF
płaskonabłonkowego przełyku. Wyniki te ujawniły, że ekspresja
jest w stanie stymulować angiogenezę z podobną wydajnością jak
czynników limfangiogennych jest ściśle związana z niedotlenieVEGF-A. Zwiększa on również przepuszczalność naczyń [30, 40].
niem, które aktywuje ich ekspresję zarówno na poziomie transkrypVEGF-B (znany również jako VRF – VEGF-related factor) został odcyjnym, jak i translacyjnym. Obecnie wiadomo, że przynajmniej
kryty po raz pierwszy w 1996 r. Ma strukturę bardzo podobną
w guzach litych hipoksja jest głównym składnikiem mikrośrododo struktury VEGF-A, a mysie VEGF-B są w około 43% identyczne
wiska nowotworu i indukuje krytyczne zmiany w metabolizmie
z sekwencją aminokwasową mysiego VEGF-A164 [34]. Gen Vegfb
komórek nowotworowych, angiogenezie i limfangiogenezie [54].
jest wysoce konserwatywny u ssaków, wykazuje 88% homoloStrukturalnie VEGF należą do rodziny czynników wzrostu tzw.
gii między mysim a ludzkim czynnikiem wzrostu na poziomie
węzła cystyny, gdyż posiadają wspólną grupę cystynową zaansekwencji aminokwasowej. Vegfb składa się z siedmiu eksonów
gażowaną w intra– i intercząsteczkowe wiązania dwusiarczkowe.
i wytwarza dwie izoformy z powodu istnienia akceptorowych
Wszystkie opisane wyżej czynniki, posiadają odpowiadające im
alternatywnych miejsc składania (splicingowych) w eksonie 6
receptory, dzięki którym dochodzi do ich aktywacji [30, 55].
– VEGF-B167 oraz VEGF-B186. Masa cząsteczkowa homodimerów wynosi odpowiednio 42 i 60 kDa. Obie izoformy wiążą się
Receptory VEGF
z VEGFR-1 oraz NRP-1 (Neuropilina 1) [30].
Istnieją trzy powszechnie znane rozpuszczalne receptory dla
VEGF-C i VEGF-D są wytwarzane z prekursorów poprzez cięcia
czynników VEGF (VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3) występujące na
proteolityczne. VEGF-C został po raz pierwszy zidentyfikowany
powierzchni komórek. Każdy z nich ma możliwość przyłączenia
w roku 1996, jest niezbędny w rozwoju zarodkowym w procesie
wybranych czynników należących do rodziny VEGF na podstawie
tworzenia naczyń limfatycznych. Jest wytwarzany jako białko
różnego powinowactwa i selektywności [32, 56]. Wszystkie reprekursorowe, które jest aktywowane przez wewnątrzkomórkowe
ceptory posiadają siedem domen immunoglobulinopodobnych
konwertazy pro-proteiny [44]. Ujawnia on mitogenną i ochronną
w regionie zewnątrzkomórkowym i domenę kinazy tyrozynowej
rolę zarówno dla naczyń limfatycznych, jak i naczyń krwionośnych.
w regionie wewnątrzkomórkowym [33]. VEGFR-1 i VEGFR-2 wyWyraźną ekspresję VEGF-C stwierdza się w sercu, łożysku, miękazują ekspresję w komórkach śródbłonka naczyniowego i heśniach, jajnikach, jelitach i niektórych nowotworach. Czynnik ten
matopoetycznych komórkach macierzystych. Również niektóre
odpowiada również za wzrost przepuszczalności i średnicy naczyń
komórki nowotworowe wykazują ekspresję VEGFR-1 i VEGFR-2.
limfatycznych [39, 45, 46]. Udowodniono, że brak prawidłowego
Dodatkowo, wykazano również ekspresję VEGFR-1 na monocytach
tworzenia naczyń limfatycznych, związanego z brakiem genu dla
i makrofagach. Ekspresja VEGFR-3 natomiast, jest w znacznym
VEGF-C, skutkuje u myszy śmiercią prenatalną z powodu nagromastopniu ograniczona do limfatycznych komórek śródbłonka [33,
dzenia płynu w tkankach zarówno u homo-, jak i heterozygot, co
57]. VEGF-A aktywuje VEGFR-1 i VEGFR-2, podczas gdy VEGF-B
wskazuje, że VEGF-C odgrywa ważną rolę w rozwoju zarodkowej
i PlGF wiążą się tylko z VEGFR-1. Dodatkowo, VEGF-C i VEGF-D
limfangiogenezy [45, 47, 48].
wiążą się z VEGFR-2 i VEGFR-3. Ponadto, heparyna i neuropilina-1
VEGF-D (c-fos induced growth factor) ulega ekspresji w płucach,
są zdolne do wiązania VEGF165 i są zaangażowane w indukowaną
skórze, sercu, mięśniach szkieletowych, przewodzie pokarmowym
przez VEGF-A aktywację VEGFR [32, 34, 58]. Możliwość wiązania
i niektórych nowotworach. Stymuluje wzrost i migrację limfatyczposzczególnych receptorów z czynnikami z rodziny VEGF oraz
nych komórek śródbłonka. Podobnie jak VEGF-C, VEGF-D uczestpełnioną rolą w organizmie człowieka została przedstawiona
niczy w procesie limfangiogenezy [34, 49, 50]. Gen VEGF-D koduje
w tabeli 1.
7 egzonów. Dojrzewanie VEGF-D jest
podobne do VEGF-C i zachodzi przez
Tabela I. Rola i możliwość wiązania poszczególnych receptorów z czynnikami z rodziny VEGF [32, 85].
rozszczepienie białka w regionach N
Receptor
Czynniki wiążące się z receptorem
Rola receptora
i C-końcowych. Ostatnie doniesienia
Inhibicja angiogenezy embrionalnej
VEGFR-1
VEGF-A, VEGF-B, PlGF
wykazały, że nadekspresja VEGF-D
Stymulacja patologicznej angiogenezy
indukuje limfangiogenezę guza
VEGFR-2
VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D
Stymulacja angiogenezy
i sprzyja przerzutom limfatycznym
VEGFR-3
VEGF-C, VEGF-D
Stymulacja limfangiogenezy
w modelach nowotworu u myszy
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VEGFR-1 jest znany również jako Flt-1 (fms-like tyrosine kinase-1)
[59]. Kinaza tyrozynowa słabo aktywuje się w odpowiedzi na
VEGF-A, mimo iż VEGFR-1 wiąże VEGF-A z około 10-krotnie wyższym powinowactwem niż VEGFR-2. Doniesiono, że VEGFR-1
pośredniczy w proliferacji komórek śródbłonka, migracji monocytów i makrofagów oraz rekrutacji komórek śródbłonka ze
szpiku kostnego i prekursorowych komórek krwiotwórczych
[33]. Badanie prowadzone na myszach z brakującym genem
VEGFR-1 wykazało, że VEGFR-1 negatywnie reguluje fizjologiczną waskulogenezę podczas embriogenezy. Nadmierny wzrost
naczyń krwionośnych powoduje ich śmierć. Myszy wykazujące
ekspresję VEGFR-1 pozbawioną domeny kinazy tyrozynowej mają
prawidłowe unaczynienie, co wskazuje, że VEGFR-1 jest słabo
zaangażowany w pośredniczenie w fizjologicznej angiogenicznej
odpowiedzi na VEGF [60, 61]. W przeciwieństwie do tego, sygnalizacja VEGFR-1 była powiązana ze wzrostem guza i przerzutami.
Stymulacja VEGFR-1 pośrednio indukuje angiogenezę nowotworu poprzez aktywację monocytów i makrofagów. Komórki
te migrują do guza i zmian zapalnych w celu wytworzenia VEGF-A, VEGF-C i cytokin, prowadząc do unaczynienia nowotworu
poprzez VEGFR-2 i VEGFR-3 [62].
VEGFR-2 inaczej określany jako KDR (kinase insert domain receptor)
u ludzi lub Flk-1 (fetal liver kinase 1) u myszy, posiada silniejszą
aktywność kinazy tyrozynowej niż VEGFR-1 pomimo niższego
powinowactwa do VEGF-A. Coraz więcej dowodów wskazuje, że
VEGFR-2 jest w przeważającej mierze odpowiedzialny za odpowiedzi komórek śródbłonka naczyń na VEGF zarówno w warunkach
fizjologicznych, jak i patologicznych. Stymulacja VEGFR-2 promuje wzrost, migrację i tworzenie komórek śródbłonka i zwiększa
przepuszczalność naczyń. Niepowodzenie w tworzeniu naczyń
krwionośnych powoduje śmierć na etapie embrionu u myszy
z niedoborem flk-1, co wskazuje, że VEGFR-2 odgrywa istotną rolę
w tworzeniu układu krążenia podczas tego etapu rozwoju. Przeciwciało anty-VEGFR-2 hamuje pierwotny i przerzutowy wzrost
guza w modelach myszy, wskazując na kluczową rolę VEGFR-2
w angiogenezie nowotworów [63].
VEGFR-3 (Flt-4 – fms-like tyrosine kinase 4) ulega ekspresji głównie
w limfatycznych komórkach śródbłonka i reguluje limfangiogenezę w odpowiedzi na VEGF-C i VEGF-D [64]. Aktywacja VEGFR-3
przez jego ligandy, a także późniejsza aktywacja wewnątrzkomórkowej domeny kinazy tyrozynowej, stymuluje proliferację limfatycznych komórek śródbłonka. Limfangiogenezę wykorzystującą
oś VEGFR-3/VEGF-C/VEGF-D wykazano w licznych badaniach in
vivo i in vitro [34, 65].
Stymulacja VEGFR za pomocą VEGF lub PlGF powoduje dimeryzację receptora, co prowadzi do aktywacji wewnętrznej kinazy
tyrozynowej. Sygnały generowane z różnych VEGFR są różne, pomimo wysokiej homologii w domenie kinazy. Domeny VEGFR-1
i VEGFR-2 są rozdzielane poprzez wstawienie regionu hydrofobowego, co działa jako ważne miejsce rozpoznawania substratów
kinazowych [66].
Kompleksowa sygnalizacja VEGFR wykorzystuje wiele czynników
do określenia odpowiedzi biologicznych na VEGF. VEGFR-1 jest
słabo autofosforylowany przez czynnik VEGF-A w komórkach śródbłonka. Zbadano, że fosfolipaza C-γ, 3-kinaza fosfatydyloinozytolu
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(PI3K), fosfataza Src 2 (Shp2) i białko 2 związane z receptorem
czynnika wzrostu (Grb2 – Growth factor receptor-bound protein
2) mogą być potencjalnie oddziałującymi proteinami z VEGFR-1.
Natomiast sygnalizacja VEGFR-2 jest stosunkowo dobrze poznana.
VEGFR-2 jest bardziej skutecznie autofosforylowany niż VEGFR-1,
a reszty Tyr1175 i Tyr1214 są identyfikowane jako główne miejsce
autofosforylowania w VEGFR-2 [67]. Fosforylacja w Tyr1175 ma
kluczowe znaczenie dla zainicjowania aktywacji fosfolipazy C– γ.
Ponadto Tyr1175 jest miejscem wiązania dla innych białek adaptorowych, takich jak Shb (SH2 domain-containing adapter protein B), który jest odpowiedzialny za aktywację PI3K i późniejszą
migrację komórek. Fosforylacja Tyr1214 bierze udział w aktywacji
Cdc42 (Cell division control protein 42 homolog) i aktywowanej
stresem kinazy białkowej p38, która może regulować ruchliwość
komórek śródbłonka [68].
Rola i znaczenie cytokin z rodziny VEGF i ich receptorów
w raku piersi
Rak piersi jest jednym z nowotworów złośliwych, które wykazują znaczne skłonności do tworzenia wczesnych przerzutów.
Jego ogniska spotyka się najczęściej w tkankach: kostnej, płuc,
wątroby i mózgu. Komórki nowotworowe w guzie pierwotnym
charakteryzują się wysoką heterogennością, podyktowaną występowaniem mutacji i niestabilnością genetyczną komórek [69,
70]. W przebiegu rozwoju zmian nowotworowych wyróżnia się
dwa etapy – wzrost guza pierwotnego i tworzenie przerzutów
odległych [69, 71]. W drugim z tych procesów, bardzo ważną rolę
spełniają procesy angio– i limfangiogenezy. Umożliwiają one nie
tylko tworzenie przerzutów, ale również warunkują lokalny rozwój
nowotworu. Zahamowanie tych procesów prowadzi do wzrostu
guza oraz uniemożliwia migrację komórek zmienionych nowotworowo do odległych tkanek poprzez systemy naczyń [71].
W wyniku licznych doniesień wykazano, iż w następstwie rozwoju
raka piersi dochodzi do wzrostu aktywności wielu czynników
przyczyniających się do nasilenia procesów zarówno angio-, jak
i limfangiogenezy [72, 73, 74].
Głównymi czynnikami przyczyniającym się do powstawania nowych naczyń krwionośnych i limfatycznych są białka z rodziny
VEGF. Ich głównym przedstawicielem jest VEGF-A, gdyż wykazuje
się najwyższą aktywnością biologiczną. Na podstawie badań własnych [74, 75] oraz innych badaczy [76, 77, 78], można stwierdzić,
iż stężenia VEGF-A wykazują wysokie wartości w przebiegu raka
piersi w porównaniu nie tylko z osobami zdrowymi, ale również
w porównaniu do kobiet ze zmianami łagodnymi piersi.
W wyniku licznych doniesień wykazano również, iż w następstwie
rozwoju raka piersi dochodzi do wzrostu aktywności lub ekspresji
genów pozostałych czynników z rodziny VEGF (VEGF-C, PlGF) [73,
79, 80, 81] oraz ich receptorów (VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3) [77,
78, 82] lub udowodniono ich znaczący wpływ na przerzutowanie
(VEGF-B, VEGF-D) [72, 76, 83].
Prace przeprowadzone przez Choi i wsp. [84] udowodniły, że VEGF-C oraz VEGF-D wykazują selektywną rolę w procesie limfangiogenezy w tkance guza, a VEGF-A ma znaczący wpływ na zwiększenie
gęstości naczyń krwionośnych w okolicy zmian nowotworowych.
Częściowo, badania te potwierdziły prace Zhao i wsp. [80] oraz
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Yao i wsp. [72], w których udowodniono rolę VEGF-C w raku piersi.
Co więcej, badania Tylor’a i wsp. [81] dotyczące PlGF wykazały,
że czynnik ten również ma znaczący wpływ na przerzutowanie.
W przypadku badań przeprowadzonych nad VEGF-B, grupa badawcza Gunninhgam’a [83] udowodniła, że w przypadku tej cytokiny, mimo braku zwiększonej ekspresji, ma ona znaczący wpływ
na powstawanie przerzutów do węzłów chłonnych.
W przypadku receptorów dla cytokin z rodziny VEGF, prace przeprowadzone przez Thielemann’a i wsp. [78] oraz Mylona i wsp. [77]
nad VEGFR-1 i VEGFR-2 udowodniły, że podwyższone stężenia tych
receptorów mają znaczący wpływ na zwiększenie ilości naczyń
krwionośnych w obrębie guza. Natomiast badania Varney i wsp.
[79] wykazały, że szlak sygnalizacji autokrynnej VEGF-C/VEGFR3
reguluje przeżycie i proliferację komórek raka piersi, a neutralizacja sygnalizacji VEGFR3 może prowadzić do opracowania nowego
podejścia terapeutycznego do tego nowotworu.
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Podsumowanie
Wczesna diagnoza i określenie stanu zaawansowania nowotworu
pozwala na zwiększenie przeżywalności chorych na nowotwory
piersi, poprzez wskazanie skutecznych metod leczenia. Ważne
jest ciągłe poszukiwanie nowych czynników prognostycznych
i diagnostycznych, które umożliwią wczesne wykrycie raka piersi
i chirurgiczne usunięcie guza nowotworowego, a jednocześnie
pozwolą, jeśli to konieczne, na wykorzystanie dostępnych możliwości leczenia w postaci chemioterapii, radioterapii lub hormonoterapii. Procesami, które w znaczącym stopniu przyczyniają
się do rozrostu zmian nowotworowych i ich przerzutowania są
angio– i limfangiogeneza, a substancjami mającymi na te procesy
największy wpływ są czynniki z rodziny VEGF oraz ich receptory.
W związku z tym, badania potwierdzające ich skuteczność jako
markerów nowotworowych, są potrzebne nie tylko przy detekcji
nowotworu, ale również ustalaniu i monitorowaniu późniejszego
leczenia. Wprowadzenie wczesnej diagnozy i skutecznej terapii
staje się misją współczesnej ochrony zdrowia, zwłaszcza w przypadku tak częstego schorzenia, jakim jest rak piersi u kobiet.
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