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Nowotwory złośliwe składają się z różnych komó-
rek, a więc mają budowę heterologiczną. Na przykład 
raki złożone są z: komórek raka – CC, (cancer cells), 
komórek inwazyjnych raka – ICC (invasive cancer 
cells), komórek macierzystych raka – CSC (cancer 
stem cells), fibroblastów towarzyszących komórkom 
rakowym – CAF (cancer – associated fibroblasts), 
komórek immunologicznych wchodzących w skład 
nacieku zapalnego – ICs (immune inflammatory cells), 
komórek śródbłonka i pericytów naczyń krwionośnych 
oraz wyjątkowo z macierzystych mezenchymalnych 
komórek pnia – MSCs (mesenchymal stem cells) (3, 
15). Tylko niektóre subklony tych komórek, głów-
nie ICC, wydzielają autokrynnie czynniki wzrostu, 
co predysponuje je do proliferacji, inne, wskutek 
ekspresji odpowiednich genów, produkują enzymy 

proteolityczne, np. katepsynę D, kolagenazę czy uro-
kinazowy aktywator plazminogenu, co pozwala im 
degradować błonę podstawną i infiltrować do otoczenia 
(21). Komórki nowotworów złośliwych uzyskawszy 
zdolność migracji z ogniska macierzystego (focus 
primarius neoplasmaticus), m.in. dzięki produkcji 
autokrynnego czynnika ruchu, nie tylko naciekają 
okoliczną tkankę (infiltratio), ale również kolonizują 
odległe narządy, gdzie mnożą się i tworzą przerzuty 
(metastases). Komórki te noszą miano klonogennych, 
gdyż są źródłem klonu jednorodnych genetycznie 
komórek potomnych. Są one bardziej homologiczne 
i często szybciej ulegają rozplemowi aniżeli komórki 
w guzie macierzystym. Niestety, znalezienie w guzie 
macierzystym komórek o wyraźnie zdefiniowanych 
cechach do przerzutowania jest aktualnie niemożliwe 
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Summary
A malignant tumor predominantly consists of proliferating cells, a smaller percentage of the cells in the resting 

phase G0 and G1, as well as necrotic and/or apoptotic cells. It is a heterogeneous structure with the ability to 
metastasize which includes the acquisition of additional genetic mutation, migration ability or the production 
of MMP (metalloproteinase). Unfortunately, at present it is impossible to find tissue cells with clearly specify 
features of metastasis in the tumor, and therefore it requires more intense research in this direction. This paper 
describes the stages of the cancer cell migration from a place of origin, the effect of which is to create metastatic 
deposits. The metastatic process is compared to the adoption of “seedlings in the soil” (seed and soil).

Complementary adhesion molecules are expressed in both the metastatic cells as well as in the target organ 
cells. The stroma of an organ decides whether cancer cells are adopted. It should be characterized by the 
absence of proteinase inhibitors, the presence of various growth factors and the ability of neoangiogenesis. 
Each metastasis can be a point of departure for further metastasis. It has been also describes a number of 
metastatic mechanisms, i.e. involved in the process of chemokines, adhesion molecules, neoangiogenesis, types 
of Lewis antigens a, b, x, y, cancer stem cells (CSC), and presents the phenomenon of transmigration through 
the blood vessels, which is similar to the migration of granulocytes in the system.

Tumor cell clones with a high metastatic potential differ from low metastatic counterparts with regard to 
pheno- and genotypic features. This means that not all of the malignant tumors have the same invasiveness 
or metastatic potential. Therefore, special attention was paid to the role of genes in metastatic neoplasia 
(genes: SDF1, BRMS1, MET, IAP-4, KAI-1, KISS-1, NM-23-H1, UGT8, alpha Klotho). The newly discovered 
intercellular connections are also mentioned, i.e. membrane nanotubes (tunnel – TNTs), enabling the 
mitochondrial transport between cells, mtDNA transfer and its mutation, as well as mediate in the phenomenon 
of MDR (multidrug resistance), i.e. removal the xenobiotics from the cells (such as cytostatics), which explains 
the failure of cancer chemotherapy. Unfortunately recognition of all metastatic molecular mechanisms has 
not been fully explained to date.
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i dlatego wymaga zintensyfikowania badań w tym 
kierunku. Wprawdzie komórki nowotworowe nacie-
kając tkankę, niszczą komórki zdrowe, m.in. poprzez 
miejscowy ucisk i działanie enzymów, czym różnią się 
od nacieku zapalnego, który nie likwiduje komórek 
żywych, a tylko komórki obumarłe, to o losie chorego 
decydują przerzuty, prowadząc najczęściej do jego 
śmierci. Czasem są to mikroprzerzuty, których wy-
krycie często nie jest możliwe przy pomocy obecnie 
znanych metod.

Wśród przerzutów wyróżnia się pojedyncze komórki 
nowotworowe ITC (isolated tumor cells), rozproszone 
izolowane komórki nowotworowe ITCs (struktury 
do 0,2 mm wielkości), mikroprzerzuty (0,2-2 mm), 
a w końcu makroprzerzuty (powyżej 2 mm wielkości) 
(4, 5). Nie ma zatem przesady w stwierdzeniu, że im 
mniejszy i szybciej wykryty nowotwór złośliwy, tym 
większa szansa na wyleczenie, zwłaszcza, że przerzu-
towanie nie jest zjawiskiem przypadkowym, ale prawie 
zawsze regułą. Wprawdzie obraz histologiczny guza 
macierzystego nie pozwala na ocenę, czy są już obecne 
mikroprzerzuty, niemniej przy pomocy badań dodatko-
wych, tj. immunocytochemicznych, cytometrycznych 
czy biologii molekularnej, można określić statystyczne 
prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów (4, 6, 9). 
Pozwala to na kwalifikację pacjenta do grupy małego 
lub dużego ryzyka wznowy i zastosowania adekwatnej 
terapii. Ta ostatnia uzależniona jest zatem od wyniku 

badań histopatologicznych. Czasem dodatkowym 
utrudnieniem rozpoznania jest mozaikowatość budowy 
histologicznej nowotworu i powstaje problem, czy 
guz ma charakter niezłośliwy, czy złośliwy (23). Taki 
guz nosi miano podejrzanego o złośliwość, czyli guza 
z pogranicza (borderline case tumor). Przykładem są 
nowotwory klasyfikowane pomiędzy inwazyjnymi 
rakami a gruczolakami, np. wywodzące się z jajnika, 
które wprawdzie nie naciekają ECM (extracellular 
matrix – macierz pozakomórkową), ale mogą już 
wszczepiać się do otrzewnej. Technika molekularna 
z kolei służy m.in. do wykrycia tzw. choroby resztko-
wej – MRD (minimal residual disease), tj. nielicznych 
komórek nowotworowych, jakie mogłyby pozostać po 
terapii onkologicznej (50). Jest ona także pomocna 
w sytuacji, gdy w obrazie histologicznym brak jest 
widocznych zmian patologicznych, pozwalając np. na 
ocenę ekspresji śródnabłonkowych komórek nowotwo-
rowych pęcherza moczowego, które utraciły tzw. geny 
harcownicze (forerunner genes) lub charakteryzują się 
delecją 13 q genu Rb i 17 p genu TP53 (9).

Komórki nowotworowe szerzą się w organizmie 
drogą naczyń limfatycznych, naczyń krwionośnych 
żylnych i tętniczych, drogą płynu mózgowo-rdze-
niowego, wszczepiając się do surowiczych jam ciała, 
osłonkami nerwów przez styczność oraz drogą kanali-
ków nabłonkowych; wyjątkowo przezłożyskowo oraz 
drogą jatrogenną z transplantatem (9, 24). Rodzaje 

Ryc. 1. Przerzuty klasyczne: A – drogą naczyń krwionośnych, B – drogą naczyń chłonnych
Objaśnienia: PP – prawy przedsionek; PK – prawa komora; LP – lewy przedsionek; LK – lewa komora; ECM – extracellular matrix 
(macierz zewnątrzkomórkowa)
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przerzutów nowotworowych przedstawiono na ryc. 
1 i 2, natomiast los przerzutów komórek rakowych 
na przykładzie raka sutka w węzłach chłonnych, 
jako klasyczny model metastazy zgodnej z drenażem 
limfatycznym – na ryc. 3. Z badań statystycznych 
wynika bowiem, że u kobiet przy braku przerzutów 
w węźle chłonnym wartowniczym (sentinel lymph 
node – SLN), czyli N = 0, pięcioletni czas przeżycia 
równa się 72%, przy zajęciu jednego węzła – 63%, 
dwu węzłów – 62%, 3 – 59%, a 6-10 tylko 41% (6). 
Niestety, 20-30% kobiet ma po 10 latach wznowę raka 
sutka, mimo ujemnego wyniku histopatologicznego 
w węzłach chłonnych. Wymusza to wykonywanie se-
ryjnych skrawków węzłów wartowniczych, co pozwala 
na wykrycie w nich kolejnych 10-35% przerzutów, 
niezauważonych w badaniu klasycznym. Badania 
immunocytochemiczne z kolei z użyciem przeciwciał, 
np. przeciw cytokeratynie, EMA (epithelial membrane 
antigen – nabłonkowy antygen błonowy) czy HMFG-2 
(human milk fat globule 2), ujawniają dodatkowe 
15-33% komórek rakowych więcej, mimo ujemnego 
obrazu histopatologicznego (23). Przekonano się także, 
że w sytuacji, gdy w przerzutach komórek raka sutka 
do węzłów chłonnych stwierdza się kumulację białka 
TP53, nadekspresję białka HER-2 i amplifikację genu 
c-erb-2/HER-2, rokowanie kliniczne jest złe (9, 42).

Według znanego modelu Gompertziana, nowotwór 
na początku wzrostu intensywnie rośnie, aby potem 

osiągnąć fazę plateau, w której liczba komórek pro-
liferujących i ginących jest identyczna. Czasem guz 
macierzysty hamuje wzrost przerzutów lub odwrotnie 
– przyspiesza ich wzrost po usunięciu chirurgicznym, 
jak to ma np. miejsce w nadnerczakach. Przerzuty 
pojawiają się często już na początku choroby nowo-
tworowej, co świadczy, że jest ona z reguły schorze-
niem układowym. W przerzucie rozwija się zarówno 
miąższ, jak i zrąb, przy czym miąższ tworzą komórki 
nowotworowe pochodzące z ogniska pierwotnego, zaś 
zrąb powstaje in situ, tj. z prawidłowego zrębu narządu, 
w którym przerzut się rozwija. Stąd wniosek, że to zrąb 
narządów „przyzwala” na podział i rozwój komórek 
przerzutujących. Jest on często skąpo rozwinięty, co 
jest powodem martwicy centrum guza przerzutowego 
(onkolizy) i powstania tzw. pępka rakowego (umbilicus 
carcinomatosus) lub odwrotnie – ulega nadmiernemu 
rozplemowi, jak ma to miejsce w rakach włóknistych, 
czyli desmoplastycznych (carcinoma scirrhosum s. de-
smoplasticum).

Wędrówka komórek nowotworowych  
z ogniska macierzystego

Wędrówka komórek nowotworowych z ogniska 
macierzystego odbywa się etapami, tj. poprzez:

– intrawazację komórek nowotworowych („odwrot-
na” diapedeza), czyli przechodzenie ich do naczyń 
krwionośnych i limfatycznych lub przez tzw. embo-

Ryc. 2. Przerzuty nietypowe (wsteczne)
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lizację, a więc przenoszenie komórek podobnie jak 
zatory (embolia neoplasmatica). Czasem towarzyszy 
temu efekt lymphadenitis hyperplastica, czyli odczy-
nowego zapalenia węzła chłonnego, jako odpowiedź 
na przedostanie się do niego antygenów powstałych 
wskutek martwicy komórek nowotworowych (21)  
(ryc. 3). Niekiedy przerzuty lokalizują się tylko w tkan-
ce tłuszczowej otaczającej węzeł chłonny (lymph 
node capsular invasion, extracapsular metastasis). 
Jednocześnie należy dodać, że z reguły występuje 
korelacja wprost proporcjonalna między stopniem 
złośliwości nowotworów nabłonkowych, np. raka 
sutka, a obecnością przerzutów w węzłach chłonnych 
wartowniczych,

– interakcję komórek nowotworowych z limfocy-
tami w świetle naczynia,

– agregację komórek nowotworowych w świetle na-
czynia z trombocytami lub/i granulocytami oraz pokry-
cie ich spolimeryzowanym włóknikiem i przyleganie 
takiego agregatu do komórek śródbłonka (marginatio). 
Agregat ten łatwiej chroni się przed atakiem komórek 
nadzoru immunologicznego. Ponadto wiązanie się 
komórek nowotworowych z trombocytami zwiększa 
ich lepkość i pozwala, dzięki PDGF (plateled derived 
growth factor – płytkowy czynnik wzrostu), na dłuższe 
przeżycie,

– ekstrawazację komórek nowotworowych (diape-
deza „typowa”), czyli transmigrację do ECM przebie-
gającą podobnie jak intrawazacja, gdzie po raz kolejny 
zostają wykorzystane receptory lamininy, integryny 
i enzymy proteolityczne. Komórki nowotworowe mi-

grują na początku na zasadzie haptotaksji, tj. kierują się 
głównie gradientem rosnącej adhezji, której źródłem 
są adhezyjne domeny cząsteczek ECM. Degradacja 
i wędrówka fragmentów tych cząsteczek do ECM 
powoduje, że komórka zaczyna następnie reagować 
na chemotaksję. Jest ona wywołana przez cytokiny 
oraz proteolitycznie rozłożone składowe ECM (ko-
lagen, fibronektyna, witronektyna, laminina, tena-
scyna) i odwrotnie, wymienione cząsteczki w formie 
nietkniętej stymulują migrację na drodze haptotaksji 
(42). Komórki przerzutujące najczęściej wędrują do 
miejsc, gdzie brak jest inhibitorów proteaz, są nato-
miast czynniki wzrostu (42). W ten sposób powstaje 
tzw. nisza nowotworowa przedprzerzutowa, a później 
depozyt przerzutowy, natomiast sam proces metastazy 
porównuje się do przyjęcia „sadzonki w glebie” (seed 
and soil) (12, 19).

Ostatnio pojęcie „niszy nowotworowej” nabrało 
szczególnego znaczenia w odniesieniu do komórek 
macierzystych raka – CSC (carcinoma stem cells). 
Komórki te, uważane za „nieśmiertelne” (immortali-
ze), podtrzymują stały wzrost guza nowotworowego, 
mogą kolonizować odległe narządy, a więc tworzyć 
przerzuty, a także różnicować się w co najmniej jeden 
typ komórek i budować dowolną tkankę (54). Także 
wzrost tych komórek regulują geny (bmi1, notch, 
sonic hedgehog, wnt), uczestniczące w procesie kan-
cerogenezy. Komórki CSC zidentyfikowano w wielu 
nowotworach, m.in. w: ostrej białaczce szpikowej 
i limfatycznej, raku sutka oraz stercza, glejaku zło-
śliwym, szpiczaku mnogim. Przyjmuje się, że zabu-

Ryc. 3. Przerzuty komórek raka sutka do węzłów chłonnych 
Objaśnienia: 1 – rak ukryty, czyli nieustalone ognisko pierwotne nowotoworu (carcinoma occultum), ale z obecnością komórek no-
wotworowych w węźle; 2 – komórki rakowe powodujące zmiany zapalne w naczyniu limfatycznym (lymphangitis carcinomatosa) 
lub tylko zaczopowanie jego światła (lymphangiosis carcinomatosa); 3 – przerzut II rzutu do narządów docelowych występujący 
bardzo rzadko ze względu na wcześniejszą śmierć organizmu; 4 – odczynowy rozrost węzła chłonnego (lymphadenitis hyperplastica) 
spowodowany nie przerzutem komórek nowotworowych, ale spływaniem do węzła antygenów martwiczo zmienionych komórek 
nowotworowych lub komórek nowotworowych obumarłych na terenie węzła; 5 – anastomoza żylno-limfatyczna powodująca „omi-
nięcie” węzła chłonnego i przerzut drogą krwi; 6 – tzw. przerzuty skokowe, czyli przerzuty w dalszych węzłach z pominięciem 
węzłów bliższych ognisku nowotworowemu, np. gdy są one zapalnie zmienione lub zwłókniałe po naświetleniu promieniowaniem 
rtg; 7 – przerzut II rzutu do węzła
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rzenia w szlakach związanych z samoodnową CSC 
są powodem nowotworzenia, a więc zniszczenie tych 
komórek powinno prowadzić do samoistnej regresji 
starych komórek i sukcesu w terapii (54). Tak opisane 
komórki dokonują ekspansji „niszy nowotworowej”, 
a następnie uniezależniają się od jej wpływu, czyli 
stają się autonomiczne. Doświadczalnie wykazano 
bowiem, że komórki CSC przeniesione do nieodpo-
wiedniej dla nich niszy giną i odwrotnie, prawidłowe 
komórki macierzyste inokulowane do niszy typowej 
dla określonego nowotworu mogą z czasem tworzyć 
guz nowotworowy (54).

Wymienione etapy wędrówki komórki nowotwo-
rowej aż do momentu powtórnej ekstrawazacji są 
już stosunkowo dokładnie poznane, czego nie można 
powiedzieć o molekularnym mechanizmie powsta-
wania samego ogniska przerzutowego (9, 23). Wśród 
poznanych mechanizmów przerzutowania wymienia 
się (ryc. 4):

– powstanie przerzutu dzięki chemokinom, np. ko-
mórki raka sutka u ludzi mają wysoki poziom ekspresji 
genów receptora chemokin, tj. CXCR4 i CCG7 (2, 24, 
28). Znane są dwie grupy tych chemokin, tj. CXC, np. 
IL-8, działające głównie na neutrofile oraz CC, takie 
jak: MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1 
– białko chemotaktyczne monocytów), MIP-1 alfa 
(macrophage inflammatory protein 1 alfa), RANTES 
(regulated on activation normal T expressed and se-
creted – czynnik chemotaktyczny dla limfocytów T 
CD4+ pamięci i monocytów) i eotoksyna (działająca 
na eozynofile) – (22). Ligandy dla tych receptorów, 
np. CCL2 oraz CXC 112 wykazują wysoką ekspresję 
tylko tam, gdzie powstają przerzuty tego raka, stąd 

przypuszcza się, że blokowanie receptorów dla che-
mokin może zmniejszyć liczbę przerzutów (55),

– przerzut wiąże się z ekspresją cząsteczek adhezyj-
nych przez komórki nowotworowe, np. CD44, którego 
ligandy wybiórczo ulegają ekspresji w śródbłonku 
narządów, gdzie powstaje przerzut (22). CD44 ulegają 
ekspresji w wyniku aktywacji szlaku – białko sygna-
lizacyjne Wnt/β – katenina. Wśród cząsteczek adhe-
zyjnych CAM (cell adhesion molecule) są selektyny, 
tj. glikoproteiny zbudowane z C-końcowej domeny 
wewnątrzkomórkowej, domeny wewnątrzbłonowej 
i zewnątrzkomórkowych domen białkowych, np. 
CRD (carbohydrate – recognition – domain – domeny 
rozpoznającej cukry) (14). CRD wiąże ligandy na po-
wierzchni innych komórek, np. ligand sialyl – Lewisx. 
Może on łączyć się w komórkach nowotworowych 
z selektynami E komórek śródbłonka, aktywując tym 
samym integryny komórek nowotworowych i dając 
silniejsze połączenie z IgCAM (grupa CAM o do-
menach podobnych do immunoglobulin) komórek 
śródbłonka (14). Ułatwia to prześliźnięcie się komórek 
nowotworowych pomiędzy komórkami śródbłonka 
naczyniowego i zasiedlenie ECM w postaci przerzutu. 
Ponadto inwazyjne komórki nowotworowe nieposia-
dające cząsteczek adhezyjnych E – kadheryny nie 
wykazują kohezji. Na powierzchni wielu komórek, 
w tym również komórek nowotworowych, są białka 
ADAM (a disintegrin and metalloproteinase) w liczbie 
ok. 20, posiadające domeny: cytoplazmatyczną, śród-
błonową oraz pozakomórkową (10). W tej ostatniej 
jest obecny fragment o aktywności metaloproteinazy 
– MMP (matrix metalloproteinase – cynkozależnej) 
umożliwiający rozkład składników ECM i ruch komó-

Ryc. 4. Mechanizmy ułatwiające powstanie przerzutu nowotworowego
Objaśnienia: CXC – np. IL-8, CC-MCP, MIP, RANTES; 1 – geny: SDF1, BRMS1, MET, IAP-4, KAI-1, KISS-1, UGT8, NM-23-H1, 
alfa Klotho; 2 – antygeny Lewisy, Lewisb, Lewisx, Lewisa, antygen T, antygen Tn; 3 – rola IGF-1, PDGF, GM-CSF, IL-1, HIF-1α, 
VEGF, bFGF, Ang; 4 – rola PECAM-1, składowej C5a (p46) dopełniacza, leukotrienu B4 (LTB4-p47), IL-8; 5 – rola w transkrypcji 
białka MDR (multidrug resistance); 6 – np. utrata ekspresji cytokeratyny, zmiana ekspresji białek kodujących cytoszkielet
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rek w substancji pozakomórkowej, a więc tym samym 
ułatwiający przerzutowanie. W procesie tym, oprócz 
białek ADAM, biorą także udział inne białka obecne 
na powierzchni komórek, a mianowicie proteinazy 
oraz proteazy. Jednocześnie należy dodać, że zarówno 
komórki nowotworowe, jak i komórki ECM posiadają 
inhibitory metaloproteinaz TIMP (tissue inhibitor of 
metalloproteinase), które hamują degradację błony 
podstawnej oraz zapobiegają przerzutom. Ich niska 
aktywność sprzyja natomiast metastazie nowotworo-
wej (23),

– przerzutach współdecyduje drenaż naczyniowy, tj. 
krwionośny i limfatyczny, a więc układ topograficzny 
naczyń w badanym narządzie. Często jednak osiedlanie 
się komórek nowotworowych w miejscach predylek-
cyjnych nie wynika tylko z roli naczyń krwionośnych 
jako sita, lecz z samych cech tych komórek, na przy-
kład cząsteczki adhezyjne tych komórek są podobne 
do cząsteczek obecnych na komórkach narządu doce-
lowego, czyli powstaje reakcja „klucz i zamek” (23).

W ciągu jednej doby z guza o średnicy 1 cm 
u zwierząt doświadczalnych wysiewa się do krążenia 
żylnego ponad milion komórek. Mimo tego tylko 
0,5-1% komórek nowotworowych obecnych we krwi 
osiąga narząd docelowy, reszta jest niszczona przez 
komórki typu „killer” oraz makrofagi. U ludzi praw-
dopodobieństwo, że jedna komórka krążąca we krwi 
stanie się źródłem przerzutu wynosi > 1: 106. Czasem 
komórki nowotworowe mogą krążyć w naczyniach, 
jako pojedyncze struktury bez tworzenia agregatów, 
np. w białaczce leukemicznej. W tym przypadku nie 
musi się obserwować ekstrawazacji i tworzenia prze-
rzutów w tkance, ponieważ choroba ta ma od samego 
początku charakter uogólniony. Nie wyklucza to jednak 
obecności nacieku komórek białaczkowych w różnych 
narządach.

Komórki przerzutujące po przylgnięciu do śródbłon-
ka naczyń mnożą się, uzyskując substancje odżywcze 
i tlen na drodze dyfuzji, a następnie – poprzez naczynia 
krwionośne wytworzone przez czynniki proangiogen- 
ne nowotworu, jak i makroorganizmu. Determinuje to 
fakt, że neoangiogeneza jest nieodzowna do wzrostu 
guza nowotworowego, guz o wielkości 1-2 mm (około 
105 komórek) nie jest bowiem w stanie rozrastać się 
bez unaczynienia, gdyż stan niedotlenienia indukuje 
apoptozę poprzez aktywowanie genu TP53 (13, 21, 
46). W procesie angiogenezy w prekursorowych ko-
mórkach śródbłonka – EPC (endothelial progenitur 
cells) są włączone geny nadrzędne notch (dla tętnic) 
oraz coup – TF II dla żył i pod wpływem cytokiny 
EGFL7 tworzą się rurowate naczynia (46). Na tak 
powstałą strukturę napełzają proliferujące prekurso-
rowe pericyty i miocyty naczyniowe stymulowane 
do wzrostu przez PDGF, angiopoetyny oraz efryny. 
Nowo powstałe komórki śródbłonka pobudzają z ko-
lei do wzrostu komórki nowotworowe, wydzielając 
takie polipeptydy, jak: insulinowy czynnik wzrostu 
IGF-1 (insulin-like growth factor), PDGF, czynnik 

stymulujący makrofagi i granulocyty (GM-CSF – 
granulocyte-macrophage colony stimulating factor) 
i interleukinę 1 (IL-1) (42). Angiogenezę wspiera także 
hipoksja, gdyż zostaje uwolniony czynnik HIF-1 alfa 
(hypoxia-inducible factor-1 alfa – czynnik aktywo-
wany niedotlenieniem), kontrolujący VEGF (vascular 
endothelial inducible factor-1 – śródbłonkowy czynnik 
wzrostu). Transkrypcja VEGF kontrolowana jest z ko-
lei przez onkogen RAS, którego aktywacja prowadzi 
do produkcji VEGF (45). W efekcie hipoksji spada 
prężność tlenu w tkankach i dochodzi do proliferacji 
naczyń mikrokrążenia, bez procesu neowaskularyzacji 
wzrost guza uległby bowiem zahamowaniu, a nawet 
regresji. HIF-1 alfa stymuluje również transkrypcję 
genu IG2, kodującego IGF-2, który ułatwia przeżycie 
komórek nowotworowych (46).

Ostatnio wykazano związek między HIF-1 alfa 
a białkiem RGS5, kodowanym przez gen zlokalizowa-
ny na chromosomie 1q23.3.(33). Wzmacnia ono GTP- 
-azową aktywność podjednostki alfa, przyspieszając 
rekonstrukcję heterotrimerycznej struktury białka G, 
zakotwiczonego na wewnętrznej powierzchni tratw 
oraz kaweoli błony komórkowej i bezpośrednio od-
powiedzialnego za przenoszenie przez nią sygnałów. 
Przekazywanie sygnałów związanych z regulacją pro-
liferacji komórek jest w wielu nowotworach zaburzone 
wskutek mutacji genów kodujących je, np. mutacji 
białka RAS, co skutkuje utratą aktywności GTP- 
-azowej i stałą jego aktywnością po związaniu GTP. 
Białko RGS5 uczestniczy także w neoangiogenezie 
i promuje apoptozę w warunkach hipoksji (33). I tak 
wzrost ekspresji RGS5 obserwowano w naczyniach 
raka jajnika oraz wyspiaka trzustki w porównaniu 
z prawidłowymi naczyniami. Podobnie wzrost mRNA 
tegoż białka stwierdzono w śródbłonku naczyń raka 
wątroby i nerek (33). Pozbawienie natomiast komó-
rek białka RGS5 w wyindukowanym doświadczalnie 
wyspiaku trzustki u myszy prowadzi do normalizacji 
chaotycznego układu naczyniowego, ułatwiając tym 
samym przenikanie limfocytów T oraz chemiotera-
peutyków do guza nowotworowego (1). Z neoangio-
genezą nowotworową związane jest również białko 
PINCH (cysteine-histidine-rich protein – cząsteczka 
bogata w połączenia cysteiny i histydyny należąca 
do niedawno odkrytej rodziny białek LIMS-1), ko-
dowane przez gen zlokalizowany na chromosomie 2 
q12.2. (51). Białko to pośredniczy w przekazywaniu 
sygnału z ECM do efektorów wewnątrzkomórkowych 
oraz uczestniczy w zjawisku „up-regulation”, czyli 
zwiększaniu liczby białek na powierzchni komórek. 
Nadekspresję białka PINCH obserwowano w raku 
macicy, raku odbytu oraz raku płaskonabłonkowym 
przełyku, co ma świadczyć o nasileniu się progresji 
i zdolności do inwazji oraz przerzutowania komórek 
nowotworowych (51).

Do czynników angiogennych zalicza się także za-
sadowy czynnik wzrostu fibroblastów – bFGF (basic 
fibroblast growth factor), mezenchymalny czynnik 
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wzrostu – SDF1 (stromal cell derived factor 1) oraz 
angiopoetyny (Ang), tj. białka współpracujące z recep-
torem komórek śródbłonka, do których należą Ang 1 
i Ang 2. Wzrost ilości naczyń krwionośnych w guzie 
nowotworowym uwarunkowany jest także stężeniem 
BMP-1/m TLD (bone morphogenic protein – białko 
morfogenetyczne kości – mTLD – mammalian Tolloid, 
czyli dłuższy produkt genu bmp1. Wynika to z faktu, 
że liczba kopii mRNA, które koduje BMP-1/mTLD 
w śródbłonku naczyń nowotworu, w porównaniu do 
liczby jego kopii w śródbłonku prawidłowym, jest 
wyższa w tkance nowotworowej (46). Z kolei do 
czynników inhibujących angiogenezę w prawidłowych 
komórkach należą: angiostatyna (z rozpadłego plaz- 
minogenu), endostatyna (produkt rozpadu kolagenu 
typu XVIII), wazostatyna (z rozpadu kalretikuliny) 
oraz trobospondyna (czynnik płytkowy 4). Ta ostatnia 
zachowuje się często paradoksalnie, a mianowicie 
uczestnicząc w adhezji przerzutu, może jednocześnie 
hamować migrację i proliferację komórek nowotwo-
rowych. Należy także dodać, że nie jest to proces 
obligatoryjny i niektóre nowotwory nie produkują 
czynników hamujących angiogenezę (21). Ostatnio 
uważa się nawet, że natężenie neoangiogenezy może 
być pomocne w ocenie zdolności inwazyjnej komórek 
nowotworowych, jak również zdolności do dawania 
przerzutów. W ocenie tej bierze się pod uwagę mi-
kroinwazję, czyli tzw. vascular grading (VG), a więc 
procentowy udział małych mikronaczyń poniżej 20 µm 
w całej liczbie naczyń krwionośnych (8). Zupełnie 
wyjątkowo, wskutek zaburzeń równowagi pomiędzy 
czynnikami pro- i antyangiogennymi oraz pobudze-
nia makrofagów i fibroblastów w ECM, dochodzi 
do nadmiernej proliferacji poliklonanych komórek 
progenitorowych śródbłonka (hem Ecs – hemangioma 
endothelial cells) i powstania naczyniaka (angioma), 
czyli drugiego, niezależnego typu nowotworu w miej-
scu pierwszego depozytu przerzutowego (46).

Naczynia nowotworu w porównaniu z naczyniami 
prawidłowymi mają przebieg kręty, są pozbawione 
unerwienia, elementy kurczliwe są nieliczne lub 
w ogóle nie występują, a obszary ukrwione przez nie 
– chaotyczne i nierówne (32). Naczynia te charaktery-
zują się nieszczelnością i większą przepuszczalnością 
– EPR (enhacer vascular permeability and retention). 
Wynika to ze średnicy naczyń włosowatych nowotwo-
ru, która wynosi 100-800 nm w porównaniu z 2-6 nm 
w naczyniach prawidłowych (11). Ponadto struktura 
naczyń nowotworu ulega wpływom mechanicznym, 
np. poprzez ucisk na tkankę nowotworową (tzw. san-
dwich tumor), modyfikację przez właściwości lityczne 
nowotworu oraz przez zmiany chemiczne w tkance 
nacieczonej przez guz. Zjawisko to dotyczy zarówno 
nowotworów spontanicznych, jak i doświadczalnych. 
Po przeszczepieniu nowotworu wpierw powstaje krą-
żenie żylne i dominuje ono w trakcie ciągłego rozwoju 
łożyska naczyniowego, co oznacza, że odpływ krwi jest 
sprawniejszy niż jej dopływ (13). Ponadto zauważono, 

że w nowotworach jest co najmniej 8 układów mi-
kroangiograficznych, pojawiających się w zależności 
od typu histologicznego guza, a więc układ ten jest 
bardziej zróżnicowany i jednocześnie mniej doskonały 
aniżeli w tkankach prawidłowych (34).

Ognisko pierwotne i przerzuty mogą się ujawnić 
w tym samym czasie (metastases synchronicae), prze-
rzuty są wtórne w stosunku do ogniska macierzystego 
(metastases tardivae) lub wykrywa się je wcześniej niż 
guz pierwotny (metastases praecoces). W tej sytuacji 
w około 2-3% przypadków brak jest takiego ogniska, 
gdyż zostało ono zniszczone przez układ immunolo-
giczny. Ponadto u ludzi w 3-9% przypadków z prze-
rzutami obecnymi w węzłach chłonnych szyi nie udaje 
się ustalić ogniska pierwotnego (carcinoma occultum) 
– CUP (cancer of unknown primary site – nowotwór 
o nieznanym pierwotnym umiejscowieniu) (9). Czasem 
komórki nowotworowe po osiągnięciu narządu docelo-
wego nie mnożą się przez wiele lat, a więc żyją jakby 
w „uśpieniu”, co tłumaczy się osiągnięciem przez nie 
długotrwałej fazy spoczynkowej G1, co ma np. miejsce 
w czerniaku złośliwym (21). Istnieje też pojęcie tzw. 
przerzutu tranzytowego, tj. zlokalizowanego między 
ogniskiem nowotworowym a regionalnym węzłem 
chłonnym oraz ogniska satelitarne, leżące w pobli-
żu guza macierzystego i prawdopodobnie powstałe 
na drodze rozsiewu poprzez naczynia limfatyczne. 
Czasem ognisko przerzutowe prowadzi do całkowitego 
obumarcia guza macierzystego, np. w kosmówczaku, 
czyli nabłoniaku kosmówkowym (chorioepithelioma 
s. choriocarcinoma), tj. nowotworze pozbawionym 
naczyń krwionośnych i zrębu, ale który wrastając do 
naczyń, powoduje krwotok, prawdopodobnie hamując 
krzepnięcie krwi, co jest ewenementem w onkologii.

Antygeny nowotworowe mogą wzbudzać w or-
ganizmie zarówno reakcję typu humoralnego, jak 
i komórkowego z następowym odczynem zapalnym 
oraz obrzękiem, co często toruje komórkom nowotwo-
rowym dalszą wędrówkę. Jednakże należy podkreślić, 
że ognisko przerzutowe łatwiej tworzą komórki słabo- 
lub w ogóle nieantygenowe, gdyż nie są one niszczone 
przez układ immunologiczny. Podobnie jest z komór-
kami wymagającymi mniej czynników wzrostu, gdyż 
są one pozytywnie selekcjonowane (46). Stąd przerzut 
składa się z subpopulacji komórek „odporniejszych” 
na atak immunologiczny gospodarza oraz czynniki 
środowiska, aniżeli guz macierzysty. Ostatnio przyjęto 
nawet założenie, że przerzut to forma ucieczki komó-
rek nowotworowych z guza macierzystego z powodu 
panującego tu wysokiego stężenia wolnych rodników 
(WR), które uszkadzają nie tylko komórki zdrowe, 
ale także nowotworowe (48). Zauważono także, że 
krążące we krwi komórki nowotworowe – CTC (cir-
culating tumor cell) mają zwiększoną odporność na 
niedotlenienie, co wyraża się wzrostem ekspresji białek 
związanych z hipoksją, tj. HIF-1 alfa, w porównaniu 
do guza macierzystego. Taka „adpatacja” pozwala 
na przeżycie komórkom nowotworowym w nowym 
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miejscu jako przerzutu (45). Wykazano bowiem do-
świadczalnie, że nawet zdrowe komórki gruczołowe 
sutka po opuszczeniu koryta naczyniowego mogą żyć 
w płucach przez krótki okres, niemniej nie proliferują 
tu tak, jak to czynią komórki nowotworowe i to tylko 
te, które cechują się wysoką złośliwością (41, 42). 
Podobnie naturalnemu wszczepieniu mogą ulec ko-
mórki prawidłowego endometrium do innych części 
narządu rodnego, np. jajnika (endometriosis) lub do 
jamy otrzewnowej, np. jelit (adenomyosis), tworząc 
rodzaj przerzutu, którego komórki wprawdzie prolife-
rują, niemniej nie wykazują cech nowotworowych (9).

Czasem komórki rakowe podlegają procesowi 
transformacji nabłonkowo-mezenchymalnej – EMT 
(epithelial-to-mesenchymal transition), w której ko-
mórki nabłonkowe zmieniają swój fenotyp, np. tracąc 
ekspresję cytokeratyny, na typowy dla komórek mezen-
chymalnych (35). Dochodzi także do zmiany ekspresji 
wielu genów, np. kodujących białka cytoszkieletu 
komórki, co wiąże się z nabyciem przez nie zdolności 
do migracji i inwazyjności (40).

W powstaniu ogniska przerzutowego biorą udział 
geny przerzutowania.

Komórki nowotworowe nabywają fenotyp inwa-
zyjny, czyli powstaje klon komórek, które dziedziczą 
mutację odpowiadającą za nieograniczoną zdolność 
do proliferacji, a więc „nieśmiertelności” komórek 
(9, 32). Klony komórek nowotworowych o dużym 
potencjale przerzutowania różnią się od ich odpo-
wiedników słabo przerzutujących pod względem cech 
geno- i fenotypowych. Z tego wniosek, że nie wszyst-
kie nowotwory złośliwe mają tę samą inwazyjność 
czy potencjał przerzutowania (35). Ponadto poznanie 
mechanizmu przerzutowania to istotny cel dla terapii 
przeciwprzerzutowej. Do najlepiej poznanych genów 
przerzutowania należą:

● gen SDF1 (stromal cell-derived factor 1 – czyn-
nik komórek zrębu 1) działający poprzez receptory 
CXCR 4 i CXCR 7. Kompleks SDF1 – CXCR4 od-
grywa kluczową rolę aż w 23 typach nowotworów 
u ludzi (7, 49). Wpływa on na promocję wzrostu oraz 
hamowanie apoptozy, indukcję neoangiogenezy, jak 
również aktywację inwazji komórek. Gen ten uczest-
niczy w przerzutowaniu komórek nowotworowych 
CXCR4 + do narządów mających ekspresję SDF1 
poprzez naprowadzenie przerzutów (22). Z kolei 
receptor CXCR7 ulega ekspresji na powierzchni róż-
nych komórek nowotworowych i prawdopodobnie 
uczestniczy w procesach wzrostu i adhezji nowotwo-
rów. Jednocześnie należy dodać, że połączenie SDF1 
z receptorem CXCR4 powoduje wzrost ilości integryn 
na komórkach nowotworowych oraz wzrost adhezji 
tych komórek do komórek zrębu i innych składowych 
ECM, co manifestuje się większą opornością komórek 
nowotworowych na chemioterapię (55).

● gen BRMS1 (breast cancer metastasis suppres-
sor), zlokalizowany u ludzi na chromosomie 11q13.1 
– q.13.2., hamuje rozwój przerzutów poprzez ścieżkę 

sygnalizacji jądrowej NF-kB i sygnalizacji fosfoinozy-
tolowej (53). Spadek ekspresji genu powoduje spadek 
adhezji komórek, deregulację białka fascyny, skupia-
jącej aktynę w pęczki w czasie ruchu komórki, a także 
jest powodem utraty heterozygotyczności chromosomu 
11 q u ludzi. Gen BRMS1 ulega ekspresji w raku sutka, 
czerniaku złośliwym i raku jajnika, co sugeruje, że 
hamuje on przerzuty nowotworowe pochodzące z tych 
narządów (49). Zauważono bowiem, że w przerzutach 
i guzach inwazyjnych częstsze są wówczas delecje 
chromosomu 11q.

● gen MET (mesenchymal-epithelial transition fac-
tor) to protoonkogen kodujący białko MET (c-MET), 
którego ligandem jest HGF (hepatocyte growth factor 
– czynnik wzrostu hepatocytów). Stymulacja c-MET 
przez HGF pobudza naciekanie nowotworu, natomiast 
nadekspresja związana jest z przerzutowaniem poprzez 
aktywację metaloproteinazy MMP-2 oraz MMP-9 (8).

● gen IAP-4 (inhibitor of apoptosis protein – inhibi-
tor aktywatora plazminogenu) produkuje białko nale-
żące do inhibitorów apoptozy – surwiwinę. Ma domenę 
BIR (baculovirus IAP repeat), przez którą IAP wiążę 
się z kaspazami, tj. enzymami proteolitycznymi bio-
rącymi udział w apoptozie (25). Gen IAP-4 należy do 
uniwersalnych antygenów nowotworowych, gdyż jest 
obecny w wielu ich typach; nie występuje natomiast 
w tkance prawidłowej. Ekspresja mRNA surwiwiny, 
np. w raku jajnika, skorelowana jest z przerzutami oraz 
z progresją tego nowotworu (25).

● gen KAI-1 (metastasis suppressor protein – gen 
supresji przerzutów) zlokalizowany jest na chromoso-
mie 11p11.2 u ludzi i hamuje przerzuty raka gruczołu 
krokowego (38).

● gen KISS-1 (kisspeptyna, metastatyna) zloka-
lizowany jest na chromosomie 1q32 u ludzi i koduje 
receptor GPR 54 – ligand (neurohormon). Hamuje 
przerzutowanie raka sutka i czerniaka złośliwego 
(27, 31). Ponadto niskie stężenie kisspeptyny koreluje 
z inwazją i złym rokowaniem w raku żołądka.

● gen NM-23-H1 (non metastatic clone no 23-H1 
– gen supresji przerzutów) zlokalizowany jest na 
chromosomie 17q21 u ludzi i koduje rodzinę konser-
watywnych białek, wykazujących aktywność enzyma-
tyczną kinaz NAD (nukleazy dwufosfohydrolazowe) 
biorących udział w naprawie DNA oraz utrzymujących 
równowagę między wewnątrzkomórkowymi nukleoty-
dami (36). Wymienione białka wpływają też na kształt 
wrzeciona podziałowego. U ludzi poznano 8 typów 
tych genów (NM23-H1 – H8). Mają one związek 
z progresją nowotworów i tworzeniem przerzutów 
(36). Gen NM-23-H1 jest aktywny w nowotworach 
złośliwych bez przerzutów, natomiast nieaktywny 
w nowotworach dających przerzuty. Odpowiada to ni-
skiemu poziomowi białka kodowanemu przez ten gen, 
co np. obserwowano w szybko rosnących rakach sutka. 
Ponadto w raku jelita grubego oraz raku żołądka u ludzi 
zaobserwowano, że komórki z przerzutów miały niższą 
niż w komórkach guza macierzystego ekspresję biał-
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ka nm23-H1. Zauważono także, że niektóre komórki 
rakowe po zasiedleniu węzłów chłonnych uczestniczą 
w dalszej metastazie (tzw. przerzuty II-go rzutu); po-
zostałe tracą tą zdolność i wówczas często wykrywa 
się w nich białko nm23, czyli białko przeciwdziałające 
przerzutom. Gen NM-23 – H1 wprowadzony doświad-
czalnie do komórek nowotworowych powoduje utratę 
ich zdolności do przerzutowania.

● gen UGT8 koduje enzym UGP – galaktoza: ce-
ramid galaktozylotransferaza (UGT8) odpowiedzialny 
za syntezę galaktozyloceramidu. Poziom ekspresji 
UGT8 (na poziomie mRNA i białka) rośnie wraz ze 
stopniem złośliwości raka sutka, a także jest on wyższy 
w guzach pierwotnych dających przerzuty do regio-
nalnych węzłów chłonnych, w porównaniu z guzami 
nieprzerzutującymi (43). Podobne obserwacje poczy-
niono w nowotworach nabłonkowych (gruczolakach, 
gruczolakorakach) gruczołu mlekowego u suk (29, 30).

● gen alfa Klotho, nazwany tak od rzymskiej Parki 
(Mojry) Klotho, która przędła nić życia, odpowiedzial-
ny jest za proces starzenia i śmierć organizmu (52). 
Obniżoną ekspresję tego genu obserwowano w wielu 
nowotworach, co koreluje z bardziej agresywnym fe-
notypem nowotworzenia. Spadek ekspresji genu alfa 
Klotho manifestuje się m.in. hipermetylacją wysp CpG 
w obrębie regionu promotorowego oraz deacylacją 
histonów (37).

Antygeny grupowe komórek nowotworowych
Transformacji nowotworowej oraz progresji różnych 

typów nowotworów towarzyszą zmiany ekspresji anty-
genów grupowych typu Lewis. Układ Lewis jest ukła-
dem grupowym krwi, a strukturę antygenów tworzą 
białka, wielocukry i lipidy. Dokładny ich opis zawiera 
monografia Kaczmarka (17). Nadekspresja antygenów 
Lewisy, Lewisb i innych struktur alfa 1,2-fukozylo-
wych u ludzi wiąże się z podwyższoną zdolnością do 
przerzutowania i opornością komórek raka okrężnicy 
na terapię. Z kolei wysoka ich ekspresja w raku sutka 
towarzyszy nowotworom o dużej inwazyjności i złym 
rokowaniu. Jednocześnie obserwuje się wzrost syntezy 
antygenu Lewisx. Nadekspresja oligosachardu Lewisa 
pojawia się natomiast w stanach przedrakowych żo-
łądka (17). Z kolei ekspresja antygenu sjalo Lewisa, 
kodowanego przez geny FUT (fukozylotransferazy), 
spotykana jest w wielu nowotworach (raku okrężnicy, 
sterczu, trzustki, płuc) – (18, 44).

Niektóre antygeny typu Lewis są ligandami swo-
istych receptorów i cząsteczek adhezyjnych, np. sja-
lowane antygeny typu Lewis są ligandami selektyn 
E i P, które są głównymi cząsteczkami w procesie 
adhezji leukocytów do komórek śródbłonka. Adhezja 
linii komórek raka płuc do komórek śródbłonka, które 
mają nadekspresję antygenów sjalo Lewixx, odbywa 
się za pośrednictwem oddziaływań glikotypu sjalo 
Lewisx z selektyną E (39). Ponadto antygeny sjalo 
Lewisx oraz sjalo Lewisa prawdopodobnie biorą udział 
w angiogenezie (18). Komórki śródbłonka w obecności 

komórek nowotworowych o dużej ekspresji struktur 
sjalo Lewisx i sjalo Lewisa tworzą wówczas w guzie 
nowotworowym struktury rurowate przypominające 
sieć naczyń krwionośnych.

Onkogenezie towarzyszą zaburzenia procesu gliko-
zylacji białek i lipidów, a mianowicie: zanik lub poja-
wienie się w komórce nowotworowej struktur zawie-
rających reszty cukrowe, synteza silnie rozgałęzionych 
i bogato sjalowych glikanów, zahamowanie syntezy 
i powstanie niekompletnych glikoform, a także wy-
stępowanie antygenów płodowych (14). Glikozylacja 
najczęściej spowodowana jest zmianą ekspresji en-
zymów uczestniczących w syntezie glikanów, a więc 
enzymy te (glikozylotransferazy, glikozydazy) mogą 
mieć znaczenie jako markery nowotworowe. Na ko-
mórkach nowotworowych dosyć wcześnie pojawia się 
także antygen T (antygen Thomsena-Friedenreicha) 
i antygen Tn, a także ich sjalowe izoformy, co często 
skorelowane jest z szybkością wzrostu nowotworu 
(44).

Komórki nowotworowe w trakcie wnikania do świa-
tła naczynia wykorzystują tę samą drogę przejścia, co 
granulocyty migrujące do tkanek. Granulocyty wiążą 
się m.in. z ICAM 1 i ICAM 2 i migrują między ko-
mórkami śródbłonka z PECAM-1 (plateled endothelial 
cell molecule-1 – płytkowo-śródbłonkowa cząsteczka 
adhezji międzykomórkowej z nadrodziny immuno-
globulin CD34) i CD1, czyli międzykomórkowej 
cząsteczki z nadrodziny Ig. Działanie chemotaktyczne 
na te komórki wykazują zarówno substancje egzo-, jak 
i endogenne (18). W przypadku nowotworu mogą to 
być: składniki dopełniacza (głównie C5a (p46), meta-
bolity kwasu arachidonowego (głównie leukotrien B4 
(LTB4 – p47) oraz cytokiny, zwłaszcza chemokiny, 
np. IL-8 (43). Z kolei znaczną ruchliwość komórek 
nowotworowych można prawdopodobnie tłumaczyć 
wzrostem poziomu wapnia, jaki np. wykazano metodą 
MAR (mikroanalizy rentgenowskiej) w limfocytach 
białaczek spontanicznych i doświadczalnych u zwie-
rząt (26). Powstają wówczas kurczliwe elementy 
cytoszkieletu, co skutkuje intensywnym ruchem tych 
komórek w ECM. Wapń uwalniany jest z SER (sia-
teczki edocytoplazmatycznej) komórek oraz napływa 
z zewnątrz, dzięki trójfosforanowi inozytolu (IP3), któ-
ry powstaje z hydrolizy PIP2 z błony komórkowej pod 
wpływem fosfolipazy C. Ta z kolei uaktywaniana jest 
przez cząsteczki chemotaktyczne związane z recep-
torami na powierzchni komórki. Ponadto funkcjonuje 
autokrynne wydzielanie czynnika stymulującego ruch 
komórki, np. tymozyny beta 15 lub czynnika wzrostu 
hepatocytów, którego receptor jest kodowany przez 
protoonkogen met (46).

Narząd docelowy powinien „przyjąć” przerzut, 
gdyż nie posiada on inhibitorów proteaz, ma natomiast 
specyficzne czynniki wzrostu i komplementarne czą-
steczki adhezyjne dla komórki nowotworowej, która 
także dostosowuje swe cząsteczki do tego procesu (32). 
Niestety, warunki przyjęcia komórki nowotworowej 
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w nowym narządzie są dalekie od pełnego poznania, 
mimo że byłoby to przełomem w całej onkologii. 
Istnieją wprawdzie nowotwory o „przewidywalnym” 
przerzutowaniu, np. rak sutka do płuc i mózgu, ale 
z kolei inne, np. czerniak złośliwy rozwija się w róż-
nych narządach.

Wokół guza nowotworowego jest przestrzeń dysy-
patogenna, w której prawdopodobnie zachodzą zmiany 
nie pozwalające wprawdzie jeszcze uzyskać przez 
komórkę fenotypu nowotworowego, ale już zezwa-
lające na utratę jej heterozygotyczności z sąsiadującą 
tkanką zdrową. Uzyskanie fenotypu nowotworowego 
jest zjawiskiem złożonym i związane jest między in-
nymi z: różnicowaniem komórek, apoptozą, wzrostem, 
neoangiogenezą, migracją, adhezją, regulacją cyklu 
komórkowego oraz w końcu ze śmiercią komórki 
(20). Na przykład, gdy do ciałek apoptotycznych, 
powstałych w trakcie apoptozy komórki nowotworo-
wej, zostanie włączony pojedynczy zmutowany gen 
poprzez DNA i będzie wbudowany do komórki pra-
widłowej, to dalej może replikować, czym usiłuje się 
tłumaczyć powstawanie przerzutów (20). Zauważono 
także, że niesfałdowanie na czas białek w RER (rough 
endoplasmic reticulum – siateczce śródplazmatycznej 
szorstkiej) przez białka opiekuńcze hsp70 (heat shock 
protein – białka szoku termicznego, czyli białka cha-
peronowe) lub zmutowanie ich genów prowadzi do 
gromadzenia się białek w komórce. Odpowiedzią jest 
reakcja naprawcza siateczki zwana UPR (unfolded pro-
tein response – odpowiedź niesfałdowanych białek), 
czyli stresu RER. Włączenie UPR może prowadzić 
do nowotworzenia z kumulacją tego białka i odwrot-
nie – ich inaktywacja spowalnia wzrost nowotworu 
(41). Za degradację białek w komórce odpowiedzialne 
są proteasomy 20S i 26S (kompleks 20S z dwoma 
aktywatorami PA700), tj. organelle obecne w jądrze 
i cytoplazmie. Ich inhibitory mogą zablokować cykl 
mitotyczny, a także spowodować apoptozę komórek 
nowotworowych przy braku efektu cytotoksycznego 
na komórki zróżnicowane (47).

Ostatnio odkryto nowe połączenia międzykomór-
kowe, tj. nanotuby błonowe, czyli nanotuby tunelowe 
(TNTs) zbudowane z mikrotubul i filamentów po-
średnich, które umożliwiają przy niskim pH transport 
mitochondrium między komórkami nowotworowymi, 
jak również transfer mtDNA (mitochondrialny DNA) 
oraz jego mutację (16). Efektem jest heterogenność 
mutacyjna mtDNA w nowotworach u tego samego 
pacjenta. Transport mitochondrium między komórkami 
nowotworowymi, dzięki TNTs, ma także świadczyć 
o tym, że paradoksalnie do efektu Wartburga, mówią-
cego o głównie beztlenowym metabolizmie nowotwo-
rów, rośnie w nich produkcja energii uzyskanej drogą 
tlenową, a także rośnie szybkość proliferacji oraz 
stężenie wolnych rodników (16). Nanotuby tunelowe 
pośredniczą również w procesie MDR (multidrug resi-
stance – oporności wielolekowej) poprzez transkrypcję  
w błonie komórek nowotworowych P-glikoproteiny 

i białka MPR (multidrug resistance protein) usuwa-
jących z komórki toksyny, w tym, niestety, także 
cytostatyki, czym tłumaczy się niepowodzenia w che-
mioterapii nowotworów (45).

W końcu należy wspomnieć, że z progresją nowo-
tworową oraz tworzeniem się przerzutów związana 
jest ekspresja metalotioneiny (MT), jako czynnika 
antyapoptotycznego (20). Stopień nasilenia ekspresji 
MT w naprawie uszkodzonego DNA może świadczyć 
o natężeniu zmian genetycznych zachodzących w ko-
mórce nowotworowej i komórkach sąsiednich oraz 
o możliwości ingerencji ciałek apoptotycznych po-
chodzących z komórek nowotworowych w kontakcie 
z komórkami marginesu tkanki zdrowej. Na przykład 
ekspresja MT rośnie nie tylko w komórkach raka en-
dometrium u ludzi, ale również w zdrowym nabłonku 
sąsiadującym z guzem i w mięśniówce gładkiej macicy 
w bezpośrednim sąsiedztwie nacieku.

Podsumowanie
Nowotwór złośliwy złożony jest z różnych komórek, 

czyli heterogenny, co jest efektem nabywania przez 
komórki nowotworowe następujących po sobie mutacji 
somatycznych. Heterogenne komórki nowotworowe 
mają zdolność do przeżycia bez niektórych czynników 
wzrostu, a także są niewrażliwe na sygnały hamujące 
wzrost, czyli są samowystarczalne. Wskutek selekcji 
klonalnej tylko część komórek nowotworowych z guza 
pierwotnego nabywa cech usposabiających je do prze-
rzutowania, np. poprzez dodatkowe, uwarunkowane 
mutacje genetyczne, zdolność do migracji, produkcję 
MMP. Przerzutowanie promowane jest m.in. poprzez 
wzrost ilości integryn na komórkach nowotworowych 
oraz adhezji ich do ECM. W komórkach przerzutu-
jących, a także w komórkach narządu docelowego 
zachodzi ekspresja komplementarnych cząsteczek 
adhezyjnych, co świadczy o tym, że nie jest to proces 
przypadkowy, a ukierunkowany. W przerzutach często 
stwierdza się wzrost liczby komórek z zaburzeniami 
genetycznymi, bardziej złośliwy ich fenotyp lub/i 
obecność dwóch odmiennie proliferujących typów 
komórek w porównaniu do guza macierzystego, a także 
rośnie lekooporność tych komórek (MDR), dlatego też 
heterogenność i progresja nowotworowa warunkuje 
niepewność klinicznego rokowania.

O przyjęciu komórki nowotworowej „decyduje” 
zrąb narządu „przyzwalający” na jej podział, który 
powinien cechować się brakiem inhibitorów proteaz, 
obecnością natomiast różnych czynników wzrostu, 
a przede wszystkim możliwością neoangiogenezy. 
Neoangiogenezę usiłuje się hamować przy pomocy 
peptydów antyangiogennych, np. endostatyny (natu-
ralny fragment kolagenu XVIII) i angiostatyny (frag-
ment plazminogenu) lub przeciwciał skierowanych 
przeciwko VEGF, względnie jego receptorom (46). 
Każde ognisko przerzutowe może być punktem wyj-
ścia dla dalszych przerzutów (przerzuty II i III rzutu). 
Szczególną rolę w metastazie nowotworowej przypisu-
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je się ostatnio genom przerzutowania. Niestety, mimo 
poznania wielu, nawet molekularnych mechanizmów 
przerzutowania pełne wyjaśnienie tego procesu jest 
jeszcze dalekie od rozwiązania. Dlatego też efekty tera-
pii nowotworów złośliwych są nadal niezadowalające.
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