
16
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
1,

 1
3,

 1

 Streszczenie  Wstęp. Zwiększona zapadalność na choroby nowotworowe wśród chorych leczonych nerkozastępczo, 
a szczególnie w grupie chorych po przeszczepie nerki, stała się inspiracją do zgłębienia mechanizmów tej patologii. 
Ważną rolę w progresji, inwazji i migracji nowotworu stanowi sieć naczyń i stymulujące jej rozwój czynniki proan-
giogenne. 
Cel pracy. Celem badania była ocena stężeń angiopoetyny-1 (ang-1) i angiopoetyny-2 (ang-2) u chorych hemodiali-
zowanych ze współistniejącą chorobą nowotworową i bez choroby nowotworowej oraz u chorych po przeszczepie 
nerki w porównaniu z grupą kontrolną.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w czterech grupach badanych. Pierwszą stanowili pacjenci przewlekle 
hemodializowani (HD), drugą stanowili pacjenci przewlekle hemodializowani z rozpoznaną towarzyszącą chorobą 
nowotworową (HD-NPL), kolejną chorzy po przeszczepie nerki (KTX). Ostatnią grupę stanowiły osoby bez choroby 
nerek i choroby nowotworowej. Oznaczeń dokonano testem immunoenzymatycznym ElISA firmy R&D.
Wyniki i wnioski. uzyskane wyniki okazały się niejednorodne i zawierały wiele odstających wartości skrajnych, 
co wpłynęło negatywnie na poziom istotności statystycznej obserwowanych zjawisk. W zakresie średnich wartości 
ang-1 uzyskano podobne wyniki w grupach HD-nPl i KTX (odpowiednio: 32,50 i 30,76 ng/ml), były one znacznie 
niższe od tych w grupie CnT (44,16 ng/ml). najniższe wyniki ang-1 zarejestrowano w grupie HD (26,89 ng/ml). 
Zdecydowane różnice wartości zarysowały się przy ocenie ang-2, gdzie szczególnie wysokie wartości w porównaniu 
z grupą kontrolną zaobserwowano w grupie HD-nPl (10,06 vs 1,66 ng/ml), znaczny wzrost odnotowano również 
w grupie HD (6,35 ng/ml) i tylko niewielkie zmiany wartości u pacjentów po przeszczepie nerki (1,98 ng/ml). 
Analiza korelacji wykazała dodatnie skorelowanie wartości ang-1 i ang-2 w grupie HD-nPl (r = 0,54, p < 0,05), 
korelacje w pozostałych grupach badanych okazały się nieistotne statystycznie. 
Słowa kluczowe: angiopoetyna-1, angiopoetyna-2, angiogeneza, hemodializa, nowotworzenie.

 Summary  Background. Increased morbidity rate of cancer among dialyzed patients, after the kidney transplant in 
particular, has become an inspiration to fathom mechanisms of this pathology. The blood vascular system and stimula-
ting its development proangiogenic factors play an important role in progression, invasion and migration of cancer.
Objectives. The objective of the research was to assess the concentration of angiopeptin-1 (ang-1) and angiopep-
tin-2 (ang-2) among patients treated with hemodialysis, suffering or not from cancer and those after the kidney 
transplant in comparison with the control group.
Material and methods. The research was conducted among four groups. The first one constituted the patients 
treated with hemodialysis for a long time (HD), the second the patients treated with hemodialysis for a long time 
with diagnosed cancer (HD-NPL), the next the patients after the kidney transplant (KTX). The last group constituted 
patients not suffering from kidney or cancer diseases. Markings were carried out by means of R&D Company immu-
noenzymatic test ElISA.
Results and conclusions. Results obtained were non-homogenous and contained a lot of extreme results which had 
a negative impact on statistical importance of the observed phenomena. Within average results of ang-1 similar results 
were obtained in groups HD-nPl and KTX (as follows 32.50 and 30.76 ng/ml), they were significantly lower than the 
ones in the group CnT (44.16 ng/ml). The lowest results of ang-1 were noted in the HD group (26.89 ng/ml). High 
result differences were shown in the assessment of ang-2, where particularly high results, in comparison with the the 
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K. Doskocz i wsp. � Czynniki proangiogenne a nowotworzenie w grupie chorych leczonych nerkozastępczo

Wstęp

Znany z literatury oraz praktyki codziennej, lecz 
niewyjaśniony fakt zwiększonej zapadalności na 
choroby nowotworowe wśród chorych leczonych 
nerkozastępczo, a szczególnie w grupie chorych po 
przeszczepie nerki [1], jest inspiracją do zgłębienia 
mechanizmów tej patologii.

Dane statystyczne z ostatnich 10 lat dostarczyły 
informacji na temat szczególnie częstej lokalizacji 
nowotworów w narządach moczowo-płciowych 
oraz częściej występujących nowotworów hema-
tologicznych w populacji chorych hemodializowa-
nych – śmiertelność odpowiednio: 73,9 i 16,7 na 
10 000 pacjentów rocznie [1].

Mimo iż choroby onkologiczne nie są główną 
przyczyną umieralności pacjentów dializowanych, 
wyżej w hierarchii są postawione choroby układu 
krążenia i zakażenia, to stanowią one istotny pro-
blem kliniczny. Odmiennie sprawa przedstawia się 
u chorych po przeszczepie nerki – w pierwszym 
roku po transplantacji główną przyczynę zgonów 
stanowi choroba sercowo-naczyniowa (30,1%), 
jednak z każdym dalszym rokiem wzrasta ryzyko 
rozwoju choroby nowotworowej, które po 15 la-
tach wynosi 45–50%, a po 30 latach – aż 75–80%. 
W sumie ryzyko wystąpienia nowotworu ocenia 
się na 1,3%/rok, w tym skóry na 2,1%/rok [2]. Po 
transplantacji obserwuje się 2–3-krotny wzrost ry-
zyka zachorowania na raka jelita grubego, gruczołu 
krokowego czy piersi w stosunku do populacji 
ogólnej, za to aż 84-krotny w raku skóry, 42 – raku 
nerki, 74 – w raku macicy i 40-krotny w non-Hodg-
kin lymphoma w pierwszym roku po transplantacji 
w porównaniu z populacją ogólną [3]. 

Fakt wystąpienia nowotworu w jakiejkolwiek 
grupie pacjentów nie warunkuje zgonu, za to 
odpowiedzialny jest dalszy rozwój nowotworu, 
a szczególnie jego przerzuty, poza oczywiście 
nowotworami miejscowo złośliwymi ze wzglę-
du na lokalizację, np. w o.u.n. czy w sercu. Do 
prawidłowego funkcjonowania każdej tkanki, ale 
również do progresji, inwazji i migracji nowotworu 
potrzebna jest sprawna sieć naczyń. W 1971 r. 
Folkman zasugerował zależność wzrostu guzów od 
neowaskularyzacji [4]. jedną z głównych ról w pro-
cesie neowaskularyzacji nowotworowej i nie tylko 
odgrywa śródbłonek naczyniowy. 

Wraz z rozwojem nauki poznajemy coraz więk-
szą liczbę czynników proangiogennych oraz inhi-

bitorów angiogenezy łączących rolę śródbłonka 
z procesem naczyniotworzenia. 

W ostatnim czasie poza dość już dobrze po-
znanym naczyniowo-śródbłonkowym czynnikiem 
wzrostu (VEGF) dużo uwagi poświęcono angiopo-
etynom współdziałającym w angiogenezie i stabi-
lizacji naczyń, a letalność wrodzonego braku ich 
receptorów (Tie-1 lub Tie-) od dawna świadczy 
o ich istotnej roli w procesie angiogenezy [5].

Przezbłonowe receptory Tie-1 i Tie-2 (zwany 
również Tec) zlokalizowane są głównie na komór-
kach śródbłonka. W ostatnich latach dowiedziono, 
że receptory te występują w 3 typach komórek, 
które biorą udział w angiogenezie nowotworowej 
– monocytach o charakterze proangiogennym, pro-
genitorowych perycytach i fibroblastach. Co waż-
ne, w przypadku braku monocytów o charakterze 
proangiogennym wykazano brak rozwoju procesu 
nowotworowego [6]. Dowiedziono istotnej roli 
ligandów receptora Tie-2 (zwanych angiopoety-
nami) i istnieje przekonanie o niezbędności tych 
związków w formowaniu prawidłowego naczynia.

Angiopoetyna 1 (Ang-1) zidentyfikowana przez 
Daviesa i wsp. [7] w 1996 r. jest proteiną utworzo-
ną przez 498 aminokwasów aktywującą receptor 
Tie-2. Występuje w formie tri-, tetra- i pentame-
trów, które mogą tworzyć polimery, dodatkowo 
niektóre z nich mogą pełnić domniemaną funkcję 
endogennych inhibitorów Tie-2 [8], a tylko forma 
co najmniej tetrameryczna, połączona mostkami 
disiarczkowymi, zdolna jest związać i pobudzić 
receptor Tie-2 [9].

Angiopoetynę 2 (Ang-2) wyizolował rok po ang-
1 Maisonpierre i wsp. jest ona naturalnym antago-
nistą receptora Tie-2, a także o 2 aminokwasy krót-
sza od ang-1 i w 60% zgodna z nią sekwencyjnie 
[10]. Ekspresja genów dla angiopoetyn regulowana 
jest głównie przez hipoksję (czynnik indukowany 
hipoksją HIF 1α), podobnie jak ekspresja VEGF, 
dodatkowo sam VEGF stymuluje ich ekspresję, 
szczególnie ang-2 [11]. Ang-1 wykazuje działanie 
parakrynne na komórki śródbłonka [7], jest wydzie-
lana i włączana za pomocą peptydu łączącego do 
macierzy zewnątrzkomórkowej i przez to jej dzia-
łanie jest głównie miejscowe [12], a ang-2 dzia-
ła autokrynnie, wykazuje ekspresję w komórkach 
śródbłonka w miejscach przebudowy naczyń [10].

Ang-1 po połączeniu z receptorem Tie-2 dopro-
wadza do jego autofosforylacji, indukując migrację, 
adhezję i przeżycie komórek śródbłonka [13]. Do-

control group, were observed in the group HD-nPl (10.06 vs. 1.66 ng/ml), a substantial increase was noted in the 
HD group as well (6.35 ng/ml) and only slight result changes among the patients after the kidney transplant (1.98 ng/
ml). The analysis of correlation indicated positive correlation of ang-1 and ang-2 results in the group HD-nPl (r = 
0.54, p < 0.05), correlations in the remaining groups were of no statistical importance.
Key words: angiopoietin-1, angiopoietin-2, angiogenesis, hemodialysis, malignancy.
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chodzi do tego na drodze aktywacji szlaków PI3’K/ 
/AKT i ERK1/2 oraz p38 MAPK. jej proangiogenny 
charakter wyraża się przez stymulację migracji 
komórek śródbłonka, ale również perycytów i ko-
mórek mięśni gładkich [14], aktywowanie interakcji 
między nimi i błoną podstawną przez oddziaływa-
nie z integrynami, głównie αVβ3 oraz opisywaną 
wyżej inhibicję apoptozy [15].

Reasumując, ang-1 odpowiedzialna jest za sta-
bilizację i integralność naczyń.

jak się okazuje rola ang-2 jest zależna od pa-
nujących w danym środowisku warunków, najczę-
ściej jednak hamuje szlaki kinaz białkowych i jest 
antagonistą receptora Tie-2 [10]. niemniej trudne 
do wyjaśnienia jest to zjawisko przeciwstawnego 
działania ang-1 i ang-2, skoro oba ligandy konkuru-
ją o tę samą domenę receptora Tie-2. Można pró-
bować wytłumaczyć to współzawodnictwem kom-
petycyjnym o miejsce na receptorze z ang-1, może 
jednak wiązać się w nieco inny sposób z Tie-2, jak 
również może przyłączać się do innego receptora 
na powierzchni komórki [13]. Ciekawe i kompli-
kujące sprawę badania Harfouche’a i wsp. przed-
stawiły ang-2, działającą w wysokich stężeniach 
i przez dłuższy czas, jako czynnik stabilizujący 
przeżycie komórek śródbłonka podobnie do ang-1, 
angażując szlaki PI3’/AKT i ERK1/2 [16]. Działanie 
ang-2 jest zależne od obecności VEGF, gdyż wraz 
z nim pobudza angiogenezę [17], natomiast przy 
braku VEGF promowana jest regresja naczyń przez 
brak integralności śródbłonka. W przypadku angio-
genezy nowotworowej ciekawe staje się badanie 
Vajkoczy’ego, pokazujące możliwość szybszego 
aktywowania w guzie systemu sygnalizacji ang-2/ 
/Tie-2 niż sygnału VEGF/Flk1 [18]. Dodatkowo 
badania eksperymentalne nie upraszczają analizy 
problemu, przedstawiając z kolei ang-1 jako pro-
motora [19] lub nawet inhibitora [20] angiogenezy 
na konkretnych modelach zwierzęcych z wszcze-
pionymi komórkami ludzkiego raka transfekowa-
nymi ang-1. 

Inne badania [21, 17] wykazują, że egzogenna 
nadekspresja ang-2 wywołuje masywną regresję 
naczyń nawet bez zahamowania VEGF, prowadzi 
również do aktywacji apoptozy i zahamowania 
wzrostu guza. 

Ze względu na niewielką liczbę badań i publi-
kacji, zarówno w literaturze krajowej, jak i świato-
wej, poświęconych ocenie stężeń tych czynników 
w grupie chorych z niewydolnością nerek, która 
narażona jest na zwiększoną zapadalność na cho-
roby nowotworowe, postanowiono ocenić stęże-
nia, angiopoetyn 1 i 2 u chorych hemodializowa-
nych i po przeszczepie nerki. 

Cel pracy

Celem badania była ocena i analiza stężeń 
wybranych czynników proangiogennych: angiopo-
etyny 1 (ang-1) i angiopoetyny 2 (ang-2) u chorych 
hemodializowanych ze współistniejącą chorobą 
nowotworową i bez choroby nowotworowej oraz 
u chorych po przeszczepie nerki w porównaniu  
z grupą kontrolną stanowiącą potencjalnie zdrową 
populację.

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono w czterech grupach 
badanych. Pierwszą stanowili pacjenci przewlekle 
hemodializowani (HD), objęła ona – 39 chorych 
leczonych (11 kobiet i 28 mężczyzn, średnia wieku 
63,4 lata). Grupę drugą stanowili pacjenci przewle-
kle hemodializowani z rozpoznaną towarzyszącą 
chorobą nowotworową (HD-NPL) – 14 chorych 
(4 kobiet i 10 mężczyzn, średnia wieku 64,9 lat). 
Do grupy chorych po przeszczepie nerki (KTX) 
włączono  26 pacjentów po przeszczepie nerki 
(9 kobiet i 17 mężczyzn, średnia wieku 49,5 lat), 
grupę kontrolną (CNT) stanowiło 37 pacjentów 
bez upośledzenia funkcji nerek (31 kobiet i 6 męż-
czyzn, średnia wieku 39 lat). 

Wszystkim pacjentom z użyciem systemu za-
mkniętego firmy SARSTEDT pobrano 10 ml krwi 
żylnej. W grupie HD oraz HD-nPl – krew pozy-
skano bezpośrednio przed zabiegiem hemodializy, 
u pozostałych termin pobrania materiału był do-
wolny. Oznaczeń poziomów angiopoetyn doko-
nano testem immunoenzymatycznym ElISA firmy 
R&D System.

Wyniki

Analizie statystycznej poddano stężenia 
ang-1 i ang-2 w czterech grupach pacjentów. nie-
stety uzyskane wyniki są niejednorodne i zawierają 
wiele odstających wartości skrajnych, co wpłynęło 
negatywnie na poziom istotności statystycznej ob-
serwowanych zjawisk (ryc. 1).

W zakresie średnich wartości ang-1 uzyskano 
podobne wyniki w grupach HD-nPl i KTX (odpo-
wiednio: 32,50 i 30,76 ng/ml), były one znacznie 
niższe od tych w grupie CnT (44,16 ng/ml). naj-
niższe wyniki ang-1 zarejestrowano w grupie HD 
(26,89 ng/ml). 

Zdecydowane różnice wartości zarysowały się 
przy ocenie ang-2, gdzie szczególnie wysokie war-
tości w porównaniu z grupą kontrolną zaobser-
wowano w grupie HD-nPl (10,06 vs 1,66 ng/ 
/ml), znaczny wzrost odnotowano również w grupie 
HD (6,35 ng/ml) i tylko niewielkie zmiany wartości 
u pacjentów po przeszczepie nerki (1,98 ng/ml). 
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Histogram   Ang-1 CNT
Arkusz1 22v*119c

Ang-1 CNT = 37*5*normal(x; 44,1554; 10,8176)
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Histogram   Ang-2 CNT
Arkusz1 22v*119c

Ang-2 CNT = 37*0,2*normal(x; 1,6568; 0,5611)
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Histogram   ANG-1 HD
Arkusz1 22v*119c

ANG-1 HD = 39*5*normal(x; 26,8863; 11,2193)
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Histogram   ANG-2 HD
Arkusz1 22v*119c

ANG-2 HD = 39*2*normal(x; 6,3496; 2,8233)
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Histogram   ANG-1 HD-NPL
Arkusz1 22v*119c

ANG-1 HD-NPL = 14*5*normal(x; 32,4949; 16,5067)
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Histogram   ANG-2 HD-NPL
Arkusz1 22v*119c

ANG-2 HD-NPL = 14*2*normal(x; 10,0611; 4,6566)
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Histogram   ANG-1 KTX
Arkusz1 22v*119c

ANG-1 KTX = 26*5*normal(x; 30,7585; 9,4026)
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Histogram   ANG-2 KTX
Arkusz1 22v*119c

ANG-2 KTX = 26*0,5*normal(x; 1,9803; 0,6587)
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Rycina 1. Histogramy obrazujące rozkład wyników w poszczególnych grupach
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Analiza korelacji wykazała dodatnie skorelowa-
nie wartości ang-1 i ang-2 w grupie HD-nPl (r = 
0,54, p < 0,05) (ryc. 2), korelacje w pozostałych 
grupach badanych okazały się nieistotne statystycz-
nie. 

nie udało się również zaobserwować istotnych 
statystycznie relacji między wynikami ang-1 oraz 
ang-2 uzyskanymi w poszczególnych grupach ba-
dawczych (ryc. 3 i 4).

omówienie wyników

jak wobec powyższych rozbieżnych doniesień 
z piśmiennictwa zinterpretować fakt podwyższo-
nego stężenia ang-2 u chorych hemodializowanych 
i ocenić rolę tego zjawiska? Pomocna w tej inter-
pretacji może się wydawać obserwacja poziomów 
ang-1 i ang-2 przeprowadzona w trakcie i bezpo-
średnio po zastosowaniu krążenia pozaustrojowe-
go, u 48 dzieci z wrodzoną wadą serca poddanych 
korekcji operacyjnej z użyciem sercowo-płucnego 

bypassu (CPB – cardiopulmonary bypass). W 6. go- 
dzinie trwania zabiegu poziom ang-2 znacząco 
wzrósł i pozostawał wysoki do 24 godzin po CPB. 
Poziom ang-1 bezpośrednio po zabiegu był nie-
zmieniony, lecz po 24 godzinach znamiennie się 
obniżył [22]. Przedstawione dwie grupy chorych, 
mimo różnic wieku i schorzeń, łączy fakt krążenia 
pozaustrojowego – u dzieci jako epizod, u hemo-
dializowanych – jako stały element terapii trwającej 
3 razy w tygodniu po minimum 4 godziny. Ponadto 
w grupie hemodializowanych występują a priori 
zaburzenia hemostazy nasilone przez krążenie 
pozaustrojowe oraz stosowane leki i nierzadko 
obserwuje się w praktyce nadmierne krwawienia 
współistniejące z wykrzepianiem w krążeniu po-
zaustrojowym mimo stosowania leków przeciw-
krzepliwych. Fakt ten jest przypisywany aktywacji 
płytek w krążeniu pozaustrojowym i pomimo upo-
śledzonej funkcji płytek w mocznicy (trombostenii) 
ich aktywowanie na powierzchniach sztucznych 
jest na tyle mocne, że może doprowadzać do opi-
sywanych zaburzeń w stężeniach angiopoetyn. 

Wykres rozrzutu   ANG-2 HD-NPL względem ANG-1 HD-NPL
Arkusz1 22v*119c

ANG-2 HD-NPL = 5,1286+0,1518*x
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W jaki sposób na nowotworzenie i progresję 
choroby wpływa fakt zaburzeń równowagi w stę-
żeniach angiopoetyn na korzyść ang-2 i niekorzyść 
ang-1 oraz zaburzeń hemostazy biorącej również 
czynny udział w procesie neoangiogenezy. W ze-
stawieniu z brakiem danych statystycznych pozo-
staje nadal kwestią otwartą.

niewiele doniesień na temat oceny stężeń 
angiopoetyn można napotkać w piśmiennictwie. 
W ostatnich nowo powstałych dwóch pracach 
oceniających stężenia angiopoetyn u chorych he-
modializowanych i po przeszczepie nerki uzyskano 
wyniki podobne do naszych i dodatkowo stwier-
dzono w nich istotność statystyczną [23, 24].

Wnioski

W zakresie średnich wartości ang-1 uzyskano 1. 
podobne wyniki w grupach HD-nPl i KTX 

(odpowiednio: 32,50 i 30,76 ng/ml), były one 
znacznie niższe od tych w grupie CnT (44,16 
ng/ml). najniższe wyniki ang-1 zarejestrowano 
w grupie HD (26,89 ng/ml). 
Zdecydowane różnice wartości zarysowały się 2. 
przy ocenie ang-2, gdzie szczególnie wysokie 
wartości w porównaniu z grupą kontrolną za-
obserwowano w grupie HD-nPl (10,06 vs 1,66 
ng/ml), znaczny wzrost odnotowano również 
w grupie HD (6,35 ng/ml) i tylko niewielkie 
zmiany wartości u pacjentów po przeszczepie 
nerki (1,98 ng/ml). 
Analiza korelacji wykazała dodatnie skorelowa-3. 
nie wartości ang-1 i ang-2 w grupie HD-nPl 
(r = 0,54, p < 0,05), korelacje w pozostałych 
grupach badanych okazały się nieistotne staty-
stycznie. 
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