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Wstęp: W chorobach takich jak AMD czy typ retinopatia cukrzycowa 

proliferacyjna dochodzi do aktywacji nieprawidłowej angiogenezy, a w 

następstwie tego do licznych powikłań ocznych. Złotym standardem w terapii 

powyższych schorzeń są doszklistkowe iniekcje preparatów anty-VEGF, 

jednakże ze względu na wieloczynnikową etiologię tych chorób poszukiwane są 

stale inne substancje lecznicze. 

Cel: Celem pracy było badanie wpływu substancji dopaminergicznych: 

Kabergolina, Bromokrytyna i Pergolidu na angiogenezę w modelu 

laboratoryjnym D.rerio. W pracy skoncentrowano się głównie na obserwacji 

fenotypu larw D.rerio, a w szczególności rozwoju naczyń splotu podbrzusznego, 

naczyń siatkówki oraz unaczynienia ogona. Celem pracy była także ocena 

poziomu ekspresji genów VEGF i VEGFR-2 u larw D.rerio inkubowanych w 

obecności substancji dopaminergicznych oraz ocena przeżywalności larw. 

Materiał i Metody: Larwy D.rerio, w wieku od 0 do 5dpf inkubowane były w 

obecności substancji dopaminergicznych. Hamowanie angiogenezy 

dokumentowano fotograficznie i zilustrowano naczynia siatkówki , splotu 

podbrzusznego i naczynia międzysegmentalne ogona. Dodatkowo oznaczono 

ekspresję VEGF i VEGFR-2 metodą real-time PCR. Przeżywalność larw 

oceniono licząc żywe larwy pod mikroskopem. 

Wyniki: Wszystkie badane substancje dopaminergiczne hamowały rozwój 

naczyń splotu podbrzusznego oraz naczyń w obrębie gałki ocznej, a także 

zmniejszyły intensywność fluorescencji naczyń międzysegmentalnych ogona u 

larw D.rerio. W badaniu real-time PCR zanotowano spadek ekspresji 



VEGF/VEGFR2 u larw inkubowanych w obecności Kabergoliny,  
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Bromokryptyny i Pergolidu. Nie zaobserwowano zmian w przeżywalności larw 

D.rerio w obecności badanych substancji. 

Wnioski: Agoniści dopaminy wywierają hamujący wpływ na angiogenezę u 

larw D.rerio. Uzyskane wyniki badań mogą przyczynić się do postępu w 

poszukiwaniach nowych metod terapeutycznych w jednostkach chorobowych 

związanych z patologiczna angiogenezą. 

136 

10. Summary 

Introduction: Abnormal angiogenesis is activated in diseases such as AMD or 

proliferative diabetic retinopathy and leads to many eye complications. The antiVEGF therapy is 

golden standard in the treatment of above diseases. However, 

due to the multifactorial etiology of abnormal angiogenesis in the eye, other 

therapeutic substances are constantly being searched. 

Purpose: The aim of the study was to check the effect of dopaminergic 

substances: Kabergoline, Bromocriptine and Pergolid on angiogenesis in the 

zebrafish laboratory model. The work focuses mainly on observing the 

phenotype of zebrafish larvae, and in particular on the development of SIVP 

plexus vessels, the retinal vessels and tail vasculature. The aim of the study was 

also to assess the level of VEGF and VEGFR-2 gene expression in D.rerio 

larvae, which were incubated in the presence of dopaminergic substances and to 

assess the survival of larvae. 

Material and Methods: Larvae D.rerio, aged 0 to 5dpf, were incubated in the 

presence of dopaminergic substances. The inhibition of angiogenesis was 

observed under the microscope in the retina vessels, the SIVP plexus and the 

intersegmental tail vessels. In addition, VEGF and VEGFR-2 expression was 

measured by real-time PCR. The viability of the larvae was evaluated by 

counting live larvae using a microscope. 

Results: All tested substances significally inhibited the development of the 

vessels of the SIVP, the vessels of the eye and reduced the intensity of the 



fluorescence of the intersegmental tail vessels in zebrafish larvae. The real-time 

PCR showed decreased expression of VEGF/VEGFR2 in incubated zebrafish  
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larvae in the presence of caberogoline, bromocriptine and pergolide. There were 

no changes in the survival rate of D.rerio larvae. 

Conclusions: Dopamine agonists have an inhibitory effect on angiogenesis in 

zebrafish larvae. The results of the research may contribute to the progress in the 

field of searching new theraputic methods in the eye diseases associated with 

pathological angiogenesis. 


