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Znaczenie procesów angiogenezy  
w patofizjologii astmy oskrzelowej

The role of angiogenesis in the pathophysiology of bronchial asthma

Maciej chałubiński, Marek L. kowaLski

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie

Przewlekłemu zapaleniu w przebiegu astmy oskrzelowej towarzy-
szy rozbudowa sieci naczyń krwionośnych w drogach oddechowych. 
Wzmożone procesy angiogenezy u chorych na astmę odzwierciedlają 
zwiększone zapotrzebowanie tkanek na tlen i substancje odżywcze  
i wynikają z nadmiernej aktywności licznych czynników proangio-
gennych uwalnianych zarówno przez tkanki budujące ścianę oskrzeli 
(nabłonek oddechowy, przerośnięte mięśnie gładkie, fibroblasty), jak 
również produkowane przez komórki immunologiczne i cytokiny typu 
Th2. W odpowiedzi na alergen dochodzi też do zwiększonej rekrutacji 
progenitorowych komórek śródbłonka naczyniowego do płuc. W efek-
cie rozbudowana sieć naczyń krwionośnych u chorych na astmę sprzy-
ja podtrzymywaniu zapalenia i jest ważnym czynnikiem przebudowy 
dróg oddechowych prowadzącej do nieodwracalnych zmian struktu-
ralnych. Oddziaływanie na angiogenezę może stać się w przyszłości 
kolejnym filarem leczenia astmy oskrzelowej.
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Summary

Chronic inflammation in asthma is accompanied by the increased 
vascular network in airways. Increased neovascularization occurs 
due to higher tissue demands for the oxygen and nutrients and re-
sults from the increased activity of proangiogenic factors released by 
tissues in airways (bronchial epithelium, smooth muscle cells, fibro-
blasts) as well as the immune cells and Th2-derived cytokines. Enhan-
ced recruitment of progenitor endothelial cells occurs in response to 
allergen exposition. Intensified vascular network in asthma facilitates 
inflammation and supports bronchial remodeling leading to irreversi-
ble structural changes. In the future, modulation of angiogenesis may 
become another way of asthma treatment.

Keywords: endothelium, asthma, allergy, angiogenesis, structural 
changes

Adres do korespondencji / Address for correspondence
Dr hab. n. med. Maciej Chałubiński
Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. 42 675 73 09 

© Alergia Astma Immunologia 2017, 22 (1): 12-16
www.alergia-astma-immunologia.pl

Przyjęto do druku: 25.01.2016

Wstęp
Przewlekły proces zapalny toczący się w drogach odde-

chowych wraz z ich przebudową (remodeling) stanowią 
zasadnicze składniki patofizjologii astmy oskrzelowej [1]. 
Zmiany strukturalne związane z przebudową obejmują 
m.in. zmniejszenie integralności nabłonka oddechowego, 
pogrubienie błony podstawnej, zwłóknienie podnabłonko-
we, pogrubienie mięśni gładkich oraz rozbudowa sieci na-
czyń krwionośnych [2]. Przyczyniają się one do zmniejszenia 
elastyczności dróg oddechowych, które prowadzi do nie-
odwracalnego ich zwężenia, determinując cięższy przebieg 
choroby.

Oprócz Th2-zależnych mechanizmów immunologicz-
nych odpowiedzialnych za rozwój zapalenia alergicznego 
u chorych na astmę, zwraca uwagę czynny udział tkanek 
tworzących ścianę oskrzeli: nabłonka, mięśni gładkich oraz 
śródbłonka naczyniowego [2]. W licznych badaniach wyka-
zano modulujący wpływ nabłonka i komórek mięśni gład-
kich, reagujących na czynniki zewnątrzpochodne, będących 
źródłem mediatorów zapalnych, zarówno na przebieg za-
palenia alergicznego, jak i procesy prowadzące do trwałej 
przebudowy w drogach oddechowych. Równie istotną rolę 

w tym procesie zdaje się odgrywać śródbłonek naczyniowy 
i sieć oskrzelowych naczyń krwionośnych [3].

Rola śródbłonka i naczyń w patogenezie  
zapalenia astmatycznego

Oskrzelowa sieć naczyń krwionośnych zapewnia prawi-
dłowe funkcjonowanie oskrzeli. Tętnice oskrzelowe rów-
noległe do oskrzeli biegną do oskrzelików końcowych  
i charakteryzują się mniejszym światłem i grubszą ścianą. 
Dostarczają utlenowaną i bogatą w substancje odżywcze 
krew z aorty, regulują temperaturę i wilgotność wdycha-
nego powietrza; stanowią też miejsce odpowiedzi immu-
nologicznej wobec antygenów zewnątrzpochodnych [4]. 
W przestrzeni podnabłonkowej chorych na astmę obser-
wuje się bardziej rozbudowaną sieć naczyń krwionośnych  
i zwiększony przepływ krwi w porównaniu z osobami zdro-
wymi [5-7].

Śródbłonek ze względu na źródło mediatorów zapal-
nych oraz ekspresję powierzchniową cząstek ułatwiających 
migrację komórek między krwią, a tkankami bierze czynny 
udział w rozwoju procesów zapalnych. Dodatkowo istotną 
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rolę odgrywa jego przepuszczalność dla czynników tkanko-
wych, regulowana przez złożone mechanizmy otwierania  
i zamykania połączeń ścisłych. Zaobserwowano, że zwięk-
szenie przepuszczalności śródbłonka naczyniowego po-
przedza rozwój zapalenia przebiegu astmy i zaostrzenie 
objawów [8].

Śródbłonek naczyniowy może również aktywnie wspie-
rać rozwój lokalnej odpowiedzi typu Th2. Otóż wykazano, 
że komórki progenitorowe śródbłonka, których zwiększony 
napływ do dróg oddechowych obserwuje się po ekspozy-
cji na alergen, inicjują polaryzację komórek Th2; blokada 
VE-kadheryny na komórkach śródbłonka hamuje bowiem 
angiogenezę w drogach oddechowych [9,10]. Co wię-
cej, zjawiska charakterystyczne dla zapalenia alergicznego  
w astmie, takie jak: produkcja IgE i rekrutacja eozynofilów, 
zwłóknienie podnabłonkowe, metaplazja i nadreaktywność 
oskrzeli są również ograniczone po zastosowaniu przeciwciał 
blokujących VE-kadherynę. Wykazano, że zahamowanie 
tych zjawisk następuje poprzez ograniczenie produkcji IL-25  
i TSLP [9]. Komórki progenitorowe śródbłonka uwalniają 
też eotaksynę, która aktywuje dojrzałe komórki śródbłonka  
w uformowanych naczyniach, jak również stymuluje angio-
genezę i zapalenie w drogach oddechowych [11].

Nadmierna angiogeneza w drogach  
oddechowych u chorych na astmę

Nasilona angiogeneza obserwowana u chorych na astmę 
jest efektem zwiększonego uwalniania czynników proangio-
gennych, wynikającego z przewlekłego procesu zapalnego 
toczącego się w drogach oddechowych [12]. Sprzyja ona 
łatwiejszej wymianie komórek immunologicznych, media-
torów zapalnych, chemoatraktantów i czynników wzrostu 
między tkankami układu oddechowego, a krwią [2,3,13], 
przyczyniając się w ten sposób do rozwoju i podtrzymywa-
nia zapalenia [14]. Rozbudowana sieć naczyń krwionośnych 
występuje u osób z w pełni rozwiniętą astmą, jednakże ce-
chy przebudowy naczyniowej odnotowano u dzieci z ato-
pią, u których nie doszło jeszcze do pojawienia się objawów 
choroby [6]. Zwiększone unaczynienie w drogach oddecho-
wych koreluje z ograniczeniem przepływu powietrza przez 
oskrzela, z wartością FEV1, nadreaktywnością oskrzeli oraz 
ciężkością przebiegu astmy. Najbardziej rozbudowana sieć 
naczyń występuje u pacjentów z astmą ciężką [15].

Przebudowę naczyń krwionośnych i rozrost sieci naczy-
niowej można zaobserwować w modelach zwierzęcych ast-
my po ekspozycji na alergen [16]. Alergeny roztoczy kurzu 
domowego mogą indukować uwalnianie związków pro-
angiogennych przez komórki nabłonka pęcherzykowego 
oraz czynników wzrostu pochodzenia mezenchymalnego  
i w ten sposób prowadzić do rozbudowy sieci naczyniowej 

[17,18]. Zaobserwowano, że po kilku godzinach od wziew-
nej prowokacji myszy ovalbuminą dochodzi do napływu 
komórek progenitorowych śródbłonka do płuc, a wzmo-
żona angiogeneza poprzedza rozwój pełnego zapalenia 
w drogach oddechowych oraz nadreaktywności oskrzeli 
[19,20]. Również u chorych na astmę ekspozycja na alergen 
powoduje zwiększoną rekrutację endotelialnych komórek 
progenitorowych do płuc [10]. Co więcej, liczba komórek 
CD34 koreluje ujemnie z wartością wskaźnika FEV1 [10]. Na 
powierzchni śródbłonka chorych na astmę ciężką zaobser-
wowano też nasiloną ekspresję cząstki adhezyjnej ICAM-1 
zwiększającą powierzchnię oddziaływania z komórkami im-
munologicznymi rekrutowanymi z krwi do błony śluzowej,  
i ułatwiającą ich migrację do tkanek [21].

Rozbudowa sieci naczyń krwionośnych, nasilony prze-
pływ krwi oraz zwiększona przepuszczalność śródbłonka 
w drogach oddechowych chorych na astmę są odpowie-
dzią na wzrost zapotrzebowania tkanek budujących ścianę 
oskrzeli, w tym w dużej mierze przerośniętych mięśni gład-
kich, na tlen i substancje odżywcze [22].

Regulacja angiogenezy w drogach  
oddechowych w przebiegu astmy

Wzmożone tworzenie nowych naczyń krwionośnych 
prowadzące do rozrostu sieci naczyniowej w oskrzelach 
wymaga różnicowania śródbłonkowych i mezenchymal-
nych komórek progenitorowych oraz fibrocytów w dojrzałe 
komórki śródbłonka naczyniowego oraz ich ekspansji w już 
istniejące struktury tkankowe. Cały proces podlega złożo-
nej regulacji przez czynniki pro- i antyangiogenne (tab. I) 
[12,16,23].

U chorych na astmę obserwuje się zwiększenie aktyw-
ności czynników sprzyjających procesom tworzenia nowych 
naczyń krwionośnych [22]. Należą do nich: czynniki wzrostu 
(VEGF [vascular endothelial growth factor], FGF [fibroblast 
growth factor], PDGF [platelet-derived growth factor] i an-
giogenina), mediatory zapalne (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α [tumor 
necrosis factor] i TGF-β [transforming growth factor]), biał-
ka macierzy międzykomórkowej oraz związki uwalniane 
w wyniku niedotlenienia tkanek [14,16,24-27]. Czynniki 
te promują migrację komórek śródbłonka, ekspansję na-
czyń oraz zwiększają ich przepuszczalność. Produkowane 
są przez komórki immunologiczne, nabłonek oddechowy, 
komórki mięśni gładkich oraz fibroblasty. W popłuczynach 
oskrzelowych chorych na astmę znaleziono wiele czynni-
ków proangiogennych, świadczących o wzmożonych pro-
cesach angiogenezy (VEGF, angiogenina, MCP-1 [monocyte 
chemotactic protein 1], FGF, jak również NGF [nerve growth 
factor], IL-8 i GM-CSF [granulocyte macrophage colony-sti-
mulating factor]) [28].

Proangiogenne Antyangiogenne

IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, IL-33 IFNα,β,γ

Histamina Angiostatyna

ECP-1 Tumstatyna

VEGF, FGF, PDGF, IGF-1, EGF

Angiopoetyny

Tabela I. Czynniki proangiogenne i antyangiogenne biorące udział w rozbudowie naczyń krwionośnych w drogach oddechowych w przebiegu 
astmy oskrzelowej
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Najważniejszym czynnikiem promującym angiogenezę 
jest VEGF, którego głównym źródłem w drogach oddecho-
wych są komórki nabłonka oddechowego i mięśni gładkich, 
fibroblasty oraz makrofagi pęcherzykowe [16]. Reguluje 
on wzrost naczyń krwionośnych w drogach oddechowych 
poprzez indukowanie proliferacji i różnicowania komó-
rek śródbłonka; zwiększa również jego przepuszczalność.  
W płucach osób chorych na astmę odnotowano zwiększo-
ną ekspresję zarówno VEGF, jak i jego receptora (VEGFR) 
oraz angiopoetyny-1 [29]. Poziom VEGF, większy w indu-
kowanej plwocinie od chorych na astmę, koreluje z liczbą 
naczyń, grubością błony podstawnej, stopniem obturacji  
i ciężkością astmy [30,31]. Zaobserwowano, że komórki na-
błonka oddechowego i mięśni gładkich dróg oddechowych 
u chorych na astmę produkują więcej VEGF w porówna-
niu z osobami zdrowymi [24,32]. Co więcej, jego produkcję 
nasilają cytokiny typu Th2 (IL-4, IL-5 i IL-13) i w ten spo-
sób przyczyniają się do rozbudowy sieci naczyń krwiono-
śnych [16]. Uwalniają go również bazofile w odpowiedzi 
na aktywację IgE-zależną [33]. Dodatkowo VEGF indukuje 
odpowiedź typu Th2, co sprzyja rozwojowi zapalenia aler-
gicznego oraz odpowiada za hiperplazję gruczołów błony 
śluzowej [16,34].

Kolejnym proangiogenym czynnikiem, który bierze 
udział w późnej fazie tworzenia nowych naczyń poprzez 
wzmaganie proliferacji i migracji komórek śródbłonka są 
angiopoetyny [35]. W plwocinie i krwi chorych na astmę 
odnotowano wyższe poziomy angiopoetyny-1 i angiopo-
etyny-2, z którymi koreluje ciężkość choroby. Wykazano, że  
u chorych z nawracającymi zaostrzeniami astmy dochodzi 
do większej produkcji angiopoetyny-2; może ona zatem 
stanowić biomarker ciężkiej astmy [36].

Wiele cytokin odpowiedzi Th2-zależnej dominującej  
w zapaleniu alergicznym reguluje proces tworzenia nowych 
naczyń krwionośnych, jak również wpływa na aktywację 
zapalną śródbłonka naczyniowego. Wykazano, że IL-4 na-
sila proliferację komórek śródbłonka dróg oddechowych  
w obecności VEGF. IL-4 może też promować formowanie 
nowych naczyń krwionośnych poprzez autokrynne uwal-
nianie chemokin CXC2 posiadających proangiogenne wła-
ściwości [37]. Cytokiny proazapalne zaangażowane w pro-
cesy alergiczne zwiększają przepuszczalność śródbłonka 
naczyniowego, a także go aktywują oraz indukują uwalnia-
nie licznych mediatorów zapalnych. IL-4 wraz z IL-33, zwięk-
sza przepuszczalność śródbłonka naczyniowego, zmniejsza 
ekspresję białek połączeń ścisłych i adherentnych oraz nasi-
la ekspresję powierzchniową cząstek adhezyjnych ICAM-1, 
co ułatwia wymianę cytokin oraz przepływ komórek im-
munologicznych między krwią, a tkankami [38,39]. Rów-
nież IL-25 zwiększa ekspresję VEGF i VEGFR na komórkach 
śródbłonka, ułatwia rekrutację komórek progenitorowych 
śródbłonka do płuc i przyczynia się w ten sposób do two-
rzenia nowych naczyń. Dodatkowo wraz z indukcją około-
oskrzelowej depozycji kolagenu produkowanego przez fi-
broblasty, stymulację rozrostu mięśni gładkich może nasilać 
nadreaktywność oskrzeli oraz przyczyniać się do ich przebu-
dowy [40,41]. IL-25 i IL-33 to cytokiny produkowane przez 
nabłonek oddechowy poddany w odpowiedzi na alergen. 
IL-17 zaangażowana w rozwój zapalenia alergicznego rów-
nież promuje rozrost naczyń poprzez indukcję uwalniania 
VEGF, zaś komórki Th17 mogą nasilać produkcję VEGF przez 
komórki nabłonka oddechowego [42,43].

Kolejnymi ważnymi czynnikami indukującymi angiogene-
zę są: hipoksja, elementy macierzy międzykomórkowej oraz 

komórki mięśni gładkich oskrzeli [27]. U chorych na astmę 
hipoksja spowodowana jest obturacją oskrzeli, upośledzo-
ną wentylacją, przewlekłym procesem zapalnym w ścianie 
oskrzeli, wysiękiem w pęcherzykach płucnych, zwłóknie-
niem oraz zgrubieniem błony podstawnej oraz obecno-
ścią przerośniętej warstwy mięśni gładkich oskrzeli [44].  
W efekcie niedotlenienia makrofagi płucne uwalniają czyn-
nik HIF-1α (hypoxia-inducible factor 1-alpha) o właściwo-
ściach proangiogennych, który zwiększa wydzielanie VEGF. 
Co ciekawe, do uwolnienia HIF-1α w płucach dochodzi rów-
nież po ekspozycji na alergeny roztocza kurzu domowego 
[45].

Istotną rolę w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych 
odgrywa macierz międzykomórkowa, składająca się z bia-
łek takich jak fibronektyna, kolagen czy elastyna. Komórki 
śródbłonka przechodzące przez błonę podstawną do tka-
nek wchodzą w interakcje z macierzą międzykomórkową, 
umożliwiając ich proliferację, migrację, i w efekcie two-
rzenie nowych naczyń [46]. Nadsącza z hodowli komórek 
mięśni gładkich dróg oddechowych astmatyków powodu-
ją intensywne rozprzestrzenianie się komórek śródbłonka  
w badaniach in vitro prawdopodobnie drogą oddziały-
wania chemokin CXC [47]. Komórki mięśni gładkich dróg 
oddechowych produkują również więcej VEGF, EGF, IGF-1 
(Insulin-like growth factor 1) oraz IFN-γ [24,25].

Hamowanie angiogenezy – perspektywy  
terapii astmy

Zrozumienie znaczenia mechanizmów regulujących an-
giogenezę towarzyszącą przewlekłemu zapaleniu oraz prze-
budowie dróg oddechowych u chorych na astmę oskrzelo-
wą otwiera nowe możliwości terapeutyczne. Dotychczas 
wykazano, że glikokortykosteroidy wziewne będące pod-
stawą leczenia astmy mogą ograniczać procesy przebudo-
wy oskrzeli, również poprzez wpływ na tworzenie naczyń 
krwionośnych m.in. poprzez hamowanie uwalniania VEGF 
i HIF-1α [16,48-50].

Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości do grona le-
ków stosowanych w leczeniu astmy dołączą farmaceutyki 
antyangiogenne stosowane obecnie w innych obszarach 
medycyny. W modelu astmy oskrzelowej zaobserwowano, 
że sunitinib, który m.in. blokuje receptory dla VEGF, hamuje 
zapalenie związane z obecnością eozynofilów w drogach 
oddechowych, zmniejsza nadreaktywność oskrzeli oraz 
przebudowę dróg oddechowych [51]. Podobnie bevuci-
zamab będący monoklonalnym przeciwciałem przeciwko 
VEGF znacznie redukuje grubość błony mięśniowej i bło-
ny podstawnej oskrzeli myszy indukowanych ovalbuminą  
w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi.

Podobne wyniki uzyskano w przypadku zastosowania 
fragmentów kolagenu będącego składnikiem macierzy 
międzykomórkowej. Podanie endostatyny, fragmentu kola-
genu XVIII, myszom indukowanym ovalbuminą zapobiega 
rozwojowi nadreaktywności oskrzeli oraz stanu zapalnego 
w drogach oddechowych, jak również redukuje tworzenie 
nowych naczyń w obszarze podnabłonkowym oskrzeli [52]. 
Zaś tumstatyna, będąca fragmentem kolagenu IV o silnych 
właściwościach antyangiogennych, której niedobór obser-
wuje się u chorych na astmę, w tym samym zwierzęcym 
modelu astmy daje podobne efekty związane ze zmniejsze-
niem uwalniania VEGF [53].

Nadzieje terapeutyczne przynosi również oddziaływa-
nie na komórki progenitorowe śródbłonka naczyniowego, 
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których zwiększony napływ do płuc obserwuje się po eks-
pozycji na alergen w wyniku wzmożonego uwalniania SDF 
[54]. W mysim modelu astmy oskrzelowej podanie antago-
nisty SDF-1, który jest inhibitorem receptora chemokinowe-
go CXCR4, hamuje rekrutację komórek progenitorowych 
śródbłonka po prowokacji alergenem. Podobnie blokada 
receptora CXCR2, który odpowiada za napływ EPC do płuc, 
zmniejsza ich liczbę w drogach oddechowych, co przekłada 
się na ograniczenie rozbudowy naczyń oskrzelowych. Idea 
zastosowania terapii antyangiogennych w astmie wymaga 
jeszcze wielu badań.

Choć wzmożona angiogeneza i zapalenie w przebiegu 
astmy to zjawiska zależne od siebie, trudno jest precyzyjnie 
ustalić, które z nich są przyczyną, a które skutkiem proce-
sów astmatycznych. Niewątpliwe oba procesy nasilają się 
wzajemnie, prowadząc w efekcie do cięższego przebiegu 
astmy oskrzelowej. Udział śródbłonka naczyń dróg odde-
chowych w rozwoju zapalenia alergicznego szczególnie  
w odpowiedzi na alergen wymaga dalszych badań.
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