
 I./5. fejezet: Daganatok növekedése és terjedése
Tímár József

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a daganatok növekedésének és
biológiai viselkedésének alapjait.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy megértse a
daganatok növekedésének és az áttétképzésének lehetséges útjait.

Bevezetés
A fejezet a rosszindulatú daganatok növekedésének és biológiai viselkedésének alapjait
tárgyalja, és nem foglalkozik a jóindulatú daganatok növekedésének problematikájával.
A meghatározó tétel az, hogy a malignitás definíciója patológiai értelemben az
inváziós/metasztatikus képesség, mivel minden egyéb biológiai jellemző (végtelen
osztódó képesség, lokális invázió, fokozott erezettség stb.) esetében lehet az egyes
daganatok esetében kivételeket találni, de ez az egy képesség valamennyi rosszindulatú
daganat esetében közös.

Kulcsszavak: proliferátió, daganat hypoxia, HIF, érújdonképződés, neoangiogenesis,
vaszkulogén mimikri, lymphatikus áttétképzés, haematogén áttétképzés, csontáttét,
meta-gének, szupresszorgének
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A.) A daganatok növekedése

Mi ad felvilágosítást
egy daganat
proliferációs
üteméről?

A rosszindulatú daganatok növekedését számos tényező befolyásolja, melyek közül csak
egy a daganatsejtek proliferációs képessége, amit alapvetően az S fázis sejtek aránya
befolyásol. Ebből a szempontból a különböző daganatok igen eltérőek, a leggyorsabb
proliferációs készséggel a lymphomák rendelkeznek, míg a leglassabban a vastagbélrák
növekszik. A proliferációs ütem mérésére az S-fázis sejtek (ki67, PCNA) illetve a
mitotikus sejtek arányának mérése alkalmas.

Ugyanakkor a daganatok változó, sokszor igen jelentős mennyiségű stromát is
tartalmaznak, melynek növekedési üteme igen heterogén és ez is döntő mértékben
befolyásolja a daganat növekedését. A valóságban csak a daganatsejtek egy része
proliferál, egy része differenciálódik, a tumor sejtek egy másik része elpusztul. A
patológiailag már detektálható 1 mm3 méretű tumor keletkezéséhez pl. emlőrák
esetében közel 5 évre van szükség. E alatt az idő alatt a számított kettőződések aránya
20, a makroszkópos 1 cm-es tumorméret megjelenéséig már csak 10 kettőződés mehet
végbe, míg az élettel összeegyeztethetetlen 1012 tumorsejt szám (1 kg-os tumorszövet
létrejöttéhez) újabb 10 kettőződés szükséges. Ugyanolyan kettőződési idő különböző



paraméterek mellett is bekövetkezhet: gyorsan proliferáló, de nagy sejtvesztési
frakcióval rendelkező tumor esetében, de relatíve alacsonyabb proliferációs ütem mellett
is, ahol viszont a sejtvesztés üteme sem olyan magas. (1. ábra)

1. ábra: Tumorszövet növekedési üteme

B.) A daganatok növekedésének feltételei: hypoxia és érellátás

B/a. Daganat hypoxia

Miért szükséges a
daganat számára az
érújdonképzés?

A vizsgálatok azt mutatják, hogy egy kapilláris környezetében a tápanyagok maximális
diffúziós távolsága nem nagyobb, mint 250 µm. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen térbeli
gömbnek az átmérője durván ½ mm. Tulajdonképpen ez az a ½ - 1 mm-es távolság,
amely a legtöbb növekedő rosszindulatú daganat esetében a kritikus határ lesz, amelyen
túl, ha a daganat nagyobbra nő, akkor új ér segítségére van szükség a tumorszövet
további növekedésének biztosítására, mert ha ez nem következik be, akkor a daganatban
súlyos, vagy nem súlyos hypoxia alakul ki. A hypoxiát, illetve az O2 szintet a
daganatsejtek és a normális sejtek is folyamatosan ellenőrzik. Ez az oxigénérzékelő
rendszer egy transzkripciós faktor működéséhez kapcsolt: a hypoxia indukált faktorhoz
(HIF) amelynek 3 genetikailag eltérő formája van: HIF 1, 2, 3.

A HIF α fehérjék a sejt legrövidebb fél életidejével rendelkező fehérjék, feleződési
idejük megközelítően 1 perc. A mikor az oxigén parciális nyomása magas, durván 20
%-os koncentráció, a HIF α fehérjék prolin hidroxilációja következik be. Az így
megjelölt transzkripciós faktor a VHL fehérje (von Hippel Lindau fehérje) (egy
tumorszuppresszor gén terméke) felismer, és biztosítja a proteaszomális degradálódását.
Amikor az oxigén parciális nyomása illetve koncentrációja lecsökken, kb 5%-os
oxigénszint környékén a HIF α transzkripciós faktor hidroxilációja annyira lecsökken,
hogy a citoplazmatikus lokalizáció helyett egyre nagyobb koncentrációban jelenik meg a
sejtmagban ez a transzkripciós faktor, és a β komplexszel kapcsolódva képes elindítani
számos génnek az átíródását, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a sejt alkalmazkodni
tudjon a hypoxiás környezethez.

Ezen gének között található valamennyi angiogén citokin génje, illetőleg érdekes módon
ezek sejtfelszíni, általában kináz típusú receptora. Ide tartozik az eritropoietin (EPO), ide
tartoznak a glikolitikus enzimek, amelyek a metabolikus alkalmazkodás
szabályozásában vesznek részt, ide tartoznak a vércukor transzporterek a
sejtmembránban (GLUT), ide tartozik az LDH, az endothelin, de számos egyéb gén is.
(2. ábra).

2. ábra: Hypoxia és a daganatsejt angiogén fenotípusa. A daganatsejt-hypoxia molekuláris következményei.



hre= hypoxia reszponzív elem, VHL= von Hippel Lindau fehérje

Ezen gének aktiválódása tehát egyrészt a sejtek alkalmazkodását biztosítja a hypoxiához
rövidtávon, másrészt hosszú távon elősegíti a sejt úgynevezett angiogén geno-,
fenotipusának kialakulását, azaz miután angiogén citokineket termel az ilyen hypoxiás
sejt, elősegíti a környezetében új erek keletkezését.

B/b. A daganatok ereződésének folyamata

Milyen módjai
vannak a daganatok
ereződésének?

A daganatok érellátásának számos módja van, amelyek között csak az egyik az un.
neoangiogenezis, legalább olyan gyakori a meglevő erek bekebelezése (érinkorporáció),
aktív lehet az embrionális korban zajló vasculogenezis, előfordulhat érátépülés
(glomeruloid ereződés) és extrém szélsőségként a daganatsejtek saját endotheliális
típusú szerepe is bekövetkezhet (daganatos szinuszok, vaszkulogén mimikri).(3. ábra)

3. ábra: A daganatszövet ereződésének módjai

Ezek általában nem egymástól függetlenül, hanem egymással kombinálódva valósulnak
meg, amelyet befolyásol a daganat genetikai sajátossága és angiogén fenotipusa, azaz,
hogy egy adott daganat a hypoxia vagy génszabályozási zavara hatására milyen
angiogén citokin profillal rendelkezik, ami befolyásolhatja azt, hogy milyen
vascularizációs folyamat valósulhat meg.

Legalább ekkora jelentősége van annak is, hogy a daganat milyen típusú szövetben
növekszik, ott mekkora a kapilláris sűrűség, mekkora esély van a hypoxia kialakulására.
Ezek kombinációja lesz egy adott szolid daganat tényleges erezettsége és vascularizációs
sajátossága, amelynek funkcionális sajátosságairól túl sokat nem tudunk. Az biztos,
hogy az esetek döntő részében a daganatos erek funkcionálisan károsodottak, ennek
következményeként az endothél sejtek áteresztőek, az interstítiális nyomás általában
megemelkedett a daganatszövetben. Ez rontja a tápanyagok és az oxigén transzportját,
összenyomhatja az amúgy sem jól funkcionáló ereket, és ez mind fokozhatja az amúgy
is fennálló hypoxiát, és ellehetetlenítheti a kemoterápiás szerek daganatszövetbe történő
eljutását is. A daganatok kezelésének új útja az angiogenezis gátló szerek használata
éppen ezen folyamatok megfordítását célozza. Ebből a szempontból fontos, hogy az
egyes ereződési formákban eltérő receptor-kinázok a kulcsszereplők, emiatt más-más
kinázgatló iránt érzékenyek.

4. ábra: Különböző daganatereződési formák és domináló tirozin kináz receptoraik

C.) A sejt és a kötőszöveti állomány kölcsönhatása



A rosszindulatú daganatok egyik legfontosabb biológiai sajátossága, hogy növekedésük
során nem respektálják a környező szöveti határokat, ami invazivitásukban nyilvánul
meg, ami a környező mátrixxal kialakuló megváltozott viszonyrendszer. Ebben döntő
momentumok a mátrix felismerésében kulcsszereplő receptorok (integrinek, laminin
receptor, proteoglikánok) strukturális és funkcionális változásai, ami miatt kvázi-
onkogén jellegű túlműködésük is bekövetkezhet. Az inváziós folyamat fő célja a
vándorlás, ami csak a környező mátrix részleges lebontásával valósulhat meg. A
degradációs folyamatban valamennyi mátrixbontó enzim szerepet kaphat,
metalloproteázok (MMP), cisztein proteázok (katepszinek), valamint szerin proteázok.
Ugyanakkor ezek funció-fokozódása bekövetkezhet inhibitoraik elvesztése miatt is
(TIMP, steffin, PAI). Sok esetben az invázióhoz szükséges proteázok legfontosabb
forrásai nem maguk a daganatsejtek, hanem az általuk aktivált stromális fibroblasztok
vagy makrofágok.

Ugyanakkor ezen folyamatok csak mintegy előkészítik a terepet a sejtvándorlásra, ami a
rosszindulatú daganatok alapvető biológiai képessége. A daganatsejt-vándorlás a mátrix-
kölcsönhatások szigorúan szabályozott folyamata, melynek lebonyolítását a
sejtvázelemek és membránreceptorok dinamikus változásai jellemeznek, amit sejtszinten
a motogén jelpályák szabályoznak, melyek a mátrix-receptorokhoz és növekedési
receptorokhoz kapcsoltak. A rosszindulatú daganatok mozgását autokrin és parakrin
(stromális) faktorok gerjesztik. Szövetszinten a daganatsejtek vándorlásának
hatótávolsága néhány 100 mikron, ha ezen belül nem érnek el preformált csatornákat
ahol vándorlásuk passzívan történhet, ezek a sejtek általában elpusztulnak.

D.) Az áttétképzés formái és folyamata

D/a. A limphatikus áttétképzés jellemzői

A rosszindulatú daganatok egy jelentős része rendelkezik azzal a képességgel, hogy a
daganatban vagy a daganat körül elhelyezkedő nyirokutak közelébe kerülve azon
nyirokutakon keresztül a lokoregionális nyirokszervekbe jussanak el, és ott áttétet
képezzenek (5. ábra).

5. ábra: Laphámrák mikroszkópikus nyirokcsomó áttétének szöveti képe.

A folyamat alaplépése a helyi nyirokér behálózása és a daganat sejteknek a nyirokér
lumenébe történő bejutása az un intravazáció. Ez a folyamat biológiailag általában nem
túlzottan nehéz feladat egy daganatsejt számára, hisz a nyirokkapillarisok számos
fenesztrációval rendelkeznek, bazális membrán alig képezi az endothel sejtek alapját,
tehát a tumor sejteknek nem kell különösebben nagy proteáz aktivitást kifejteni az ún
kapillaris fal lebontásában. A nyirokérlumenbe belépve azonban egy másik típusú
kihívással néznek szembe a daganatsejtek, hiszen ebben a folyadékban az antigén
felismerő és immun effektor sejtek nagyon nagy koncentrációban vannak általában jelen,
tehát elsősorban azok a daganatsejteknek van esélye a túlélésre ilyen körülmények
között, amelyek érzéketlenek ezen immun effektor sejtek hatására.

Mi az

Újabban nagy klinikai jelentősége lett annak a ténynek, hogy minden daganat
rendelkezik, egy un. helyi regionális nyirokcsomó elvezetési rendszerrel, amely néhány
jól meghatározható helyi nyirokcsomóhoz vezeti a daganatsejteket. Kiderült, hogy ezen
un őrszemnyirokcsomók vizsgálata és felismerése, megismerése jelentősen hozzájárul
ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, hogy egy adott primer kiindulási daganat milyen
metasztatikus biológiai képességgel rendelkezik. Elképzelhető olyan anatómiai



őrszemnyirokcsomók
vizsgálatának a
jelentősége?

lokalizáció, ahol az un. regionális nyirokcsomók valamilyen közvetlen kapcsolatban
állhatnak a vérkeringéssel, ahol lehetőség van arra, hogy a haematogen áttétképzés
forrásai legyenek: gondoljunk csak a mediastinalis, vagy hilusi nyirokcsomókra, amely a
ductus thoraticus rendszerét elérve a vena cava rendszerével léphetnek kapcsolatba, és
így egy lymphogen áttétképzés haematogen áttétképzési szakaszba léphet. A tüdőrákok
esetében az ilyen jelenséggel mindenképpen számolni kell, azonban más daganatok
esetében az ilyen típusú kapcsolatok gyakorlatilag nem alakulhatnak ki.

6. ábra: Lokális lymphatikus és haematogén invázióban szerepet játszó tényezők.

D/b. Haematogén áttétképzés

A folyamat alapja a daganatszövetben és az a körül elhelyezkedő kapillárisok inváziója
(7. ábra).

7. ábra: Daganatsejt intravazáció bőr melanóma esetében (szövettan). Daganatsejt (melanóma) belépése kisér
lumenébe.

Mi a haematogén
áttétképzés alapja?

A daganatsejteknek anatómiailag bonyolultabb érfalat kell áttörniük, hiszen a vérerek
kifejezett bazális membránnal rendelkeznek, az endothél sejtek szorosan kapcsolódnak
általában egymáshoz pericytaborítása van a kapillarisoknak.

A daganatsejtek intravazácios folyamata ezért komplex folyamat, amely során a bazális
membrán legalább átmeneti lebontására a pericyták és endothél sejtek közötti átjutásra
van szükség ahhoz, hogy daganatsejtek a lumenbe bekerüljenek. Ez az invazivitás
szempontjából kulcsszerepet betöltő proteázok, mátrix receptorok és migrációs képesség
kifejeződését tételezik fel. És hogyha ezt a daganatsejtek mind végre is hajtják, az erek
lumenébe történő belépéskor a mikrokörnyezet drámai változáson megy keresztül, az
érpályában a nyomás viszonyok alapvetően mások, mint a környező interstitiumban
voltak, s általában sokkal nagyobbak. Az oxigenizációs viszonyok drámai módon
megváltoznak és a keringésben a daganatsejtek immun effektor sejtekkel is találkoznak,
ha nem is olyan koncentrációban, mint például a nyirokszövetben. Ennek köszönhető az,
hogy az érpályába bejutó daganatsejtek jelentős része a bejutást követően közvetlenül
néhány órával elpusztulnak.

A vérerek felismerése a daganatsejtek részéről részben az oxigén koncentráció gradiense
miatt, részben kemotaktikus anyagok és tápanyag koncentrációjának gradiense révén
történhet. A zárt kapilláris lumen megnyílását több tényező is elősegíti, az egyik a
daganatsejtek által termelt VEGF, amely nyugvó endothél sejtek esetében
érpermeabilitási faktor, amely az endothél sejtek kontrakcióját válthatja ki, de ezt
idézheti elő a daganatsejtek által termelt több bioaktív lipid is, mint például a



lipoxigenázok által termelt 12-HETE. Az így kontrahálódó endothél sejtek mintegy utat
nyitnak a tumor sejtnek a lumen felé. Figyelembe véve az érpályában lévő fizikai és
kémiai viszonyokat, azt lehet mondani, hogy az intravazáció után igen nagy jelentősége
van a daganatsejtek túlélési képességének, és kisebb jelentősége van a proliferativ
képességének.

Mi lehet az oka,
hogy a thrombocyta
aggregációra
hajlamos
daganatsejtek szervi
áttétképző képessége
magasabb?

Azok a daganatsejtek, amelyeknek a programozott sejthalál szabályozását végző
molekuláris mechanizmusaik károsodottak, amelyek révén csökkent vagy elveszett
érzékenységük az apoptózis szignálokra jelentősen nagyobb eséllyel élnek túl a
keringésben, mint azok, amelyekben ezek a szabályozó mechanizmusok érintetlenek.
Fény derült arra, hogy ha daganatsejtek felszínén olyan receptorok helyezkednek,
amelyek elősegítik a vérlemezkék kitapadását (integrin receptorok), amelyek a
vérlemezkék sejtfelszíni integrinjeivel képesek kapcsolatba lépni, illetőleg olyan
fehérjéket képesek megkötni, amelyeket a vérlemezkék is felismernek, mint amilyen
például a fibrinogen. Ezen daganatsejtek körül kialakuló thrombocyta,
mikroaggregátumok segíthetnek a mechanikus károsodások kivédésében. Ezért van az,
hogy a thrombocyta aggregációra hajlamos daganatsejtek szervi áttétképző képessége
általában magasabb, mint az ilyen készséggel nem rendelkező daganatsejteké.

Miután a daganatok erezettsége a környező vénás oldali kapillárisokból keletkezik,
ennek az is a következménye, hogy ezen daganatos erekbe történő belépés a vénás
elvezetés irányába tereli a daganatsejteket. Így ezen vénás rendszerek első filter szervei
képezik az áttétképzések első lépcsőjét. Ez azonban egy pillanatig sem jelenti azt, hogy
az áttétek keletkezésének nem volna szervi sajátossága, olyan értelemben, hogy
függetlenül az anatómiai konstellációtól a daganatsejtek különbséget tesznek különböző
befogadó szövetek között, és egyesek permisszív mások pedig gátló szerepet játszanak.

D/c. Csontáttét képzés

A szervi áttétképzés egy másik jól ismert molekulárisan feltérképezett formája a
csontáttét képzés. A daganatok a csontokba általában az artériás keringés révén jutnak
(kivétel a prosztatarák). A csontvelőben a daganatsejtek meglehetős gyakorisággal
kimutathatók szolid daganatok esetén (műtétkor 30-50-60 %), amelyekből azonban a
továbbiakban kis valószínűséggel keletkezik áttét. Vannak azonban olyan daganataink,
amelyek áttétképzésének egyik preferált szerve a csont. Ilyen daganatok az emlő, a tüdő,
veserák, prosztatarák. A molekuláris vizsgálatok kiderítették, hogy ezen csontáttét képző
daganatok több közös sajátossággal rendelkeznek.

Melyek a csontáttét
képző daganatok
közös sajátosságai?

Az egyik sajátosság az, hogy a primer tumorban ezen daganatok olyan mátrix fehérjéket
termelnek, amelyek a csont alapállományára jellemzők: ilyenek az osteopontin, az
osteonectin, vagy a csont morfogenikus fehérje, a BNP. Ezen daganatok tehát a
daganatos stromában csontszerű fehérjéket tartalmaznak, és így számukra a csontmiliő,
ez a különleges alapállomány, nem szolgál idegenként. Bár a csontáttét képző daganatok
rendelkeznek proteolitikus aktivitással, de ennek mértéke messze elmarad attól, hogy
ezek a daganatok képesek volnának a csontmátrixot lebontani. A folyamat finom
lépéseinek tisztázása során kiderült, hogy azok a daganatsejtek képeznek áttétet a
csontokba, amelyek egy parthormon-szerű fehérjét termelnek (PTHrP). Ez a fehérje arra
képes, hogy az osteoblastokat aktiválja, és a RANK rendszer révén osteoclast irányú
differenciálódást segít elő. Ezek a daganatsejtek környezetében felszaporodó
osteoclastok végzik el végül is az alapállomány lebontását, így keletkeznek, az un.
osteolitikus áttétek.

Természetesen nem csak osteolitikus áttétek keletkeznek, vannak osteoblastikus
csontképző áttétek, illetőleg kevertek. Ez utóbbiak esetében az osteoblast aktiválása az
endothelinen keresztül osteocyta irányú differenciációt is el tud indítani. Ilyen esetben
azonban a csont átépülése történik, és általában nem lebontása.

E.) Az áttétképzés genetikai alapjai: áttétgének

Az áttétképzés bonyolult folyamatát áttét-elősegítő (8. ábra) és gátló gének (9.ábra)
szabályozzák, melyek gyakran a sejtmozgást és plaszticitást befolyásoló szabályozó
elemek vagy transzkripciós faktorok.
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Ugyanakkor a sokféle genetikájú és szövettani típusú daganatok esetében ezen gének
köre igen eltérő lehet, melyeket nem ismerjük még teljes mértékben: az biztos hogy ezek
nem a klasszikus onkogének és onkoszuppresszor gének. Következő érdekes kérdés az
áttétek genetikája abból a szempontból, hogy vajon a primer daganat és az áttét
genetikailag egymáshoz hasonló, vagy eltérő. A primer daganat kialakulása során
(elsősorban szolid daganatokban) meglehetősen nagyszámú un. daganatos klón
keletkezik: egyes vizsgálatok alapján 30-40 különböző klón is kimutatható. Ezek a
klónok eltérő genetikai sajátosságokkal rendelkeznek, és közöttük nem mindegyik
rendelkezik feltétlenül áttétképző képességgel. A jelenlegi dogma alapján 3 elmélet
szcenárió állítható fel. (10. ábra)

10. ábra: Áttétképződés elméletei

Az egyik szerint a primer tumor genetikailag nagyfokú hasonlóságot mutat az áttéti
daganathoz, tehát minden genetikai vizsgálat, melyet a primer tumoron végzünk,
gyakorlatilag választ ad az áttét esetleges genetikai szerkezetére, amely alapján terápiás,
vagy egyéb klinikai konzekvenciákat lehet levonni.

A másik elmélet természetesen ezen elméletnek a szöges ellentéte. Ez azt állítja, hogy az
áttétképzési folyamat olyan korán megindulhat egy szolid daganat esetében - hiszen a
malignus transzformáció sine qua non-ja az invazív metasztatikus készség megszerzése
-, hogyha ez a folyamat nagyon korán megindult, néhány sejtes tumorszövet esetében,
akkor azok a disszeminálódott daganatsejtek, melyek más szervekbe eljutottak, más
genetikai fejlődésen mehetnek át hosszú évek során, amíg a primer tumor pl.
felismerésre kerül. Ezeknek az elméleteknek a hátterében az áll, hogy a daganatokat
nagyfokú genetikai instabilitás jellemzi. Ennek következménye az, hogy a genetikai
károsodások folyamatosan akkumulálódnak a daganatsejtekben, amely a daganat és a
daganatos beteg életének végéig zajlik. Hogyha itt kellően hosszú idő áll rendelkezésre,
akkor a primer tumorban növekvő daganat sejtek, vagy az áttétben növekedő daganat
sejtek teljesen eltérő genetikai profilra tehetnek szert, ami miatt az áttétek minimálisan,
vagy egyáltalán nem hasonlítanak genetikailag a primer tumorokhoz.

A harmadik elmélet megpróbálja a két szélsőséges elképzelést egy egységes elméletbe
gyúrni, amely azt jelenti, hogy elismeri, hogy a primer tumor klonálisan heterogén, ezen
sejtklónok eltérő biológiai képességekkel rendelkeznek, amelyek között csak néhány
klón az, amely áttétképző képességgel bír. Ha ezek a klónok elkerülnek a szervezet
távoli részébe és áttéti szervekbe és ott elkezdenek szaporodni, un. klonális expanzión
esnek át, ezek a klónok egymáshoz jobban fognak hasonlítani, mint a primer tumorban
lévő daganatsejtek többségéhez. Ez az elmélet elismeri azt, hogy ezek az áttéti klónok
felismerhetők a primer tumorban, azonban a primer tumorban nem feltétlenül domináns



módon vannak jelen. Így aztán az áttétek általános genetikai képe drámai módon eltérő
képet mutathat a primer tumortól, bár annak elemei, azok a bizonyos áttéti klónok ha kis
számban is, de kimutathatók a primer tumorban.

A jelenlegi elképzelések szerint a három elmélet egymás mellett valósul meg és nem
zárja ki egymást, azonban nem jósolható meg hogy egy adott daganat esetében egy adott
betegben éppen melyik elmélet szerint jön létre az áttét.

F.) Összefoglalás
Összefoglalva azt lehet mondani, hogy a daganatok érellátásának számos módja van,
amelyek között az embrionális korban zajló vasculogenezistől a daganatsejtek saját
endotheliális típusú szerepének kialakulásáig mindenféle variáns előfordulhat. Ezek
általában nem egymástól függetlenül, hanem egymással kombinálódva valósulnak meg,
amelyet befolyásol a daganat genetikai sajátossága és angiogén fenotipusa, azaz, hogy
egy adott daganat a hypoxia vagy génszabályozási zavara hatására milyen angiogén
cytokin profillal rendelkezik, ami befolyásolhatja azt, hogy milyen vascularizációs
folyamat valósulhat meg.

Legalább ekkora jelentősége van annak is, hogy a daganat milyen tipusú szövetben
növekszik, ott mekkora a kapilláris sűrűség, mekkora esély van a hypoxia kialakulására.
Ezek kombinációja lesz egy adott szolid daganat tényleges erezettsége és vascularizációs
sajátossága, amelynek funkcionális sajátosságairól túl sokat nem tudunk. Az biztos,
hogy az esetek döntő részében a daganatos erek funkcionálisan károsodottak, ennek
következményeként az endothél sejtek áteresztőek, az interstítiális nyomás általában
megemelkedett a daganatszövetben. Ez rontja a tápanyagok és az oxigén transzportját,
összenyomhatja az amúgy sem jól funkcionáló ereket, és ez mind fokozhatja az amúgy
is fennálló hypoxiát, és ellehetetlenítheti a kemoterápiás szerek daganatszövetbe történő
eljutását is. A daganatok kezelésének új útja az angiogenezis gátló szerek használata
éppen ezen folyamatok megfordítását célozza.
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