مقاله مروری

دوره  15شماره  1بهار )57-97( 79

ملیحه روزبهانی ،1حسن جمشیدیان ،2اسماعیل محمودی ،3اصغر عرشی

4

چكيده
سابقه و هدف

رگ زایی به تشکیل عروق خونی جدید از عروق موجود اطالق میشود .رگزایی یک رویدداد مهدد در اندوا
فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند رشد جنین ،چرخه ماهیانه ،تولید مثل و ترمید زخد است .هد چنین در تعددادی
از فرآیندهای پاتولوژیکی مانند تومور ،بیماری چشد ،رتینوپاتی ،نفروپاتی دیابتی و چاقی دارای نقش مرکدزی
است .رگزایی توسط ترکیبی از عوامل رشد و محرکهای رگزایی هدایت و توسط گروهی به همدان انددازه
متنو از مهارکنندههای رگزایی ،تعدیل میشود.
مواد و روشها

به دلیل اهمیت فرآیند رگزایی در ایجاد بیماریهای وابسته به آن ،در این مقاله مروری به بررسی ابعاد مختلف
فرآیند رگزایی و مکانیسدها و عوامل مربوط به آن و هد چنین مطالعههای پیرامون آنها که بالغ بدر  57مقالده
می باشد ،پرداخته شده است .برای جستجوی مقالهها از پایگاههای خارجی و داخلی مورد اطمینان نظیر NCBI
و  SIDاستفاده شد.
يافتهها

بر اساس کارهای اخیر از چندین آزمایشگاه ،واضح است که فرآیندهای رگزایی و بیماریهای مرتبط با ایجاد
رگ ،نه تنها نتیجه تولید نامحدود فرمهای طبیعی و غیر طبیعی از واسطههای محرک رگزایی است بلکه نتیجده
کمبود نسبی مولکولهای مهارکننده رگزایی نیز می باشد .به طور کلی ،این فرآیند تحت تاثیر عوامل مختلدف
بوده و دربرگیرنده یک سری رخدادهای سلولی از قبیل مهاجرت ،تکثیر و تمدایز سدلولهدای انددوتلیال و در
نهایت تشکیل عروق ،بلوغ و بازسازی نهایی آنها است.

نتيجه گيري

فاکتور کلیدی و مؤثر در تکثیر و مهاجرت سلولهای اندوتلیال که اساس تشکیل هر رگ جدیددی مدیباشدد،
فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی است .رگ زایی درمانی شامل مهار رگزایی غیر طبیعی در مواردی مثل تومورها
و تحریک رگزایی در بیماریهای ایسکمی مثل ایسکمیک قلبی و یا بیماریهای عروق محیطی است.
كلمات كليدي :پاتولوژی ،فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی ،رگهای خونی
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رگزایی،مروریبرمکانیسممولکولی 


ملیحه روزبهانی و همکاران

رگزايی
مقدمه

موجود است .میتوان رگزايی را يک فرآينـد رـروری در
فیزيولوژی بدن دانست که با واسطه تعادل بین فاکتورهـای
القاکننده و مهارکننده رگزايی تنظیم میگردد و در صورتی

 -9واسکولوژنز:
در ابتدايیترين مراحل جنینی ،جنین در فقـدان عـروق،
توسعه و مواد غذايی را از طريق انتشـار دريافـت مـیکنـد.
سپس در يک روند مـنظم و پـیدرپـی ،جنـین بـه سـرعت

که اين تعادل از بین برود ،زمینه برای بروز برخی بیماریها

تبديل به موجودی با عروق بسیار میشود .سازماندهی اولیه

فرآيند نیازمند تکثیر فعال سلولهای اندوتلیال است .به اين

سلولهای اندوتلیال کـه منجـر بـه ايجـاد عـروق مـیگـردد
واسکولوژنژ خوانده شده و قبل از آن هـیچ سیسـتم عروقـی

از جمله رشد و متاسـتاز تومـور فـراهم مـیشـود  .)9ايـن
صورت که تشکیل رگهای فعال ،مستلزم بـرهمکن هـای

ديگری وجود ندارد .)7

هماهنگ بین سلولهای اندوتلیال ،ماتريکس خارج سـلولی

لذا زمانی که بافت جديـدی تشـکیل مـیشـود ،عـروق

مهمترين محرکهای فیزيولـوژيکی رگزايـی ايسـکمی

خونی نیز بايستی توأم با آن به وجود آيند .واسـکولوژنز بـا
تمايز سلولهای مزودرمی به همانژيوبالستها که پی ساز

و سلولهای احاطهکننده آنها میباشد .)2
بافتی ،هیپوکسی و التهاب هستند و عالوه بـر آن برخـی از
فــاکتورهــای اختصاصــی از قبیــل فــاکتور رشــد رگــی،
س ـايتوکاينه ــای التهاب ــی ،م ــولکولهــای بسبانن ــده و
نیتريـــک اکســايد ،رگزايـــی را تحريــک و يــا مهــار
میکنند .)3
متاستاز نق

ويژهای در گسترش سرطانهـايی دارد کـه

سلولهای هماتوپوئتیک و سلولهای اندوتلیال هستند) آغاز
میگردد .)6
با تمايز بیشتر ،همانژيوبالستها به آنژيوبالسـت تبـديل
شده و با تجمع آنژيوبالستها جزاير خـونی اولیـه تشـکیل
میگردد .سپس اين جزاير خونی با هم ادغام شـده و شـبکه
اولیه عروقی که شامل مويرگهای نازک تشکیل شده توسط

منجر به مرگ میگردند ،در طی روند متاسـتاز سـلولهـای

سلولهای اندوتلیال است پديدار میشـود .واسـکولوژنز بـا

بافتها وارد مـیشـوند و در نهايـت باعـت درگیـر شـدن

تشکیل شبکه عروقی اولیه و تغییر شکل آن در حین فرآينـد
رگزايی ادامه میيابد .)6 ،5

سرطانی از طريق عروق خونی مهاجرت نموده و بـه سـاير
بافتهای سالم بدن میگردند .)9 ،2
در سال  9659فولکمن خاطر نشـانکـرد کـه "تومورهـا
هرگز فراتر از اندازه مشخصی رشد نمیکنند مگـر ايـن کـه
عروق آنها افزاي

يابد ".در اين مقاله ،او همبنین نظريهای

را مطرح کرد مبنی بر اين که تومورها دارای رگهای خـونی
جديدی هستند که فاکتوری قابل انتشار را به نـوعی بـه کـار
میگیرند .او از اين فاکتورهـا بـه عنـوان فـاکتور آنژيـوژنزی
تومور ياد میکند.
در نهايت ،اظهار داشت که از لحـا تئـوری ،اگـر بتـوان
رگزايی را مهـار نمـود ،تومورهـا در انـدازه کوبـک بـاقی
میمانند و سرانجام آسیبرسـان نخواهنـد شـد .از ايـن رو
مطابق با نظريه فولکمن ،مهار رگزايی و متعاقـب آن مهـار
متاستاز سلولها روش مناسبی برای مقابله با سرطان اسـت
و شناخت عوامل درگیر در رگزايی طبیعی و يا غیر طبیعی
بسیار مهم و حیاتی میباشد .)4

 -2رگزايی:
رگزايی به ايجاد عروق جديد از عـروق موجـود گفتـه
میشود که به دو شکل جوانهزدن و غیـر جوانـهزدن اتفـاق
میافتد .روش جوانهزنی به عنوان مکانیسم اصلی رگزايـی
در طــی مراحــل تکــوين طبیعــی و ســرطانهــا محســوب
میگردد  .)8جوانه زدن به شاخهدار شدن و بیرونزدگی يک
مويرگ جديد از مويرگ قبلی اشاره دارد کـه تکثیـر بـی

از

حد سـلولهـای آنـدوتلیال ،الزمـه ايـن رخـداد اسـت .)6
برعکس روش غیرجوانهزدن ،به دونیمـه شـدن رگ تکامـل
يافته با شکافت مويرگ از داخل تقسـیم طـولی مـويرگ) و
تبديل يک مويرگ به دو مويرگ اشـاره دارد .در ايـن روش،
بون نیاز کمتری به تکثیر سلول آندوتلیال است در مقايسه با
جوانه زدن فرآيندی کاراتر میباشد .)91 ،99
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واژه رگزايی به معنی ايجاد مويرگهای جديد از عـروق

روند رگزایی:

دوره  ،97شماره  ،9بهار 65

بزرگ و آرتريتهای کوبک صورت مـیگیـرد .آرتريـوژنز
است .مهمترين محرکهـای درگیـر در فرآينـد آرتريـوژنز،
محرک همودينامیکی شیر استرس فشار تنشـی) اسـت ،97
.)94

مکانیسم مولکولی رگزايی:
نگاه کلی به مکانیسم مولکولی رگزايی:
شکل  :1جوانه زندی رگ ،انتخداس سدلول ر س( .)17سدلولهدای
اندوتلیال با سیگنال های  VEGFR2فعال شده ،بیان  Dll4را افزایش
میدهند و به رسپتور  Notchکه روی سلولهای انددوتلیال همسدایه
است متصل میشود .سلولهای اندوتلیال بدا بدارترین  VEGFR2و
کمترین  VEGFR1به موقعیت سلول رأس مهاجرت میکنند.

محققان بر اين عقیدهانـد کـه بـرای القـا رگزايـی در
شرايط فیزيولوژيک يا پاتولوژيـک کـه مشـتمل بـر مراحـل
متعدد است ،کاه

فشار اکسیژن هیپوکسـی) در بافـت از

اهمیت زياد برخوردار است .در بنین شرايطى بافت دبار
هیپوکسى ،اقدام بـه سـاخت و رهاسـاز فاکتورهـا رگزا
هــمبــون فــاکتور رشــد ســلولهــا انــدوتلیال)(VEGF
مىکند  .)96اين فاکتورها پس از اتصال به گیرندهها خـود
بر رو سلولها اندوتلیال ،منجـر بـه فعـال شـدن آنهـا
میشوند .شـاخ

فعـال شـدن سـلولهـای انـدوتلیال بـا

شــاخ میتــوزی بــاال ،افــزاي ظرفیــت بــرای تهــاجم و
پروتئــولیز مــاتريکس شــناخته مــیشــود  .)95ســلولهــای
اندوتلیال فعـال قـادر بـه تهـاجم بـه غشـای پايـه  )BMو
مــاتريکس خــارج ســلولی  )ECMو اخــتالل در اتصــاالت
محکم ،اتصاالت بسـبنده و  gap junctionدر بـین  ECهـا
میباشد .به اين صورت که بـا شـروف فعالیـت سـلولهـای
اندوتلیال ،انواف خاصى از متالوپروتئازها از سلولهـا فـوق
شکل  :2راهنمایی سلول ر س و طویل شدن ساقه( .)17هنگامی که
جوانههای در حال رشد در امتداد شیب  VEGFحرکدت مدیکنندد،

ترشح مىشـود و غشـای پايـه را در منطقـه مـذکور تجزيـه
مىکند  .)98با هضم غشای پايه ،سلولها اندوتلیال اقـدام

سلولهای نوک از طریق اینتگرین به  ECMمیچسبند و بده سدمت

به مهاجرت و تکثیر مىنمايند ،عالوه بر ايـن ،مولکـولهـا
اتصالی از قبیل اينتگرين  αvβ5و  αvβ3نیز به فرآيند کشیدن

میکنند .سلولهای ساقه پشت سلول ر سی قرار میگیرندد و بدرای

و جلو رفتن جوانهها رگهای خونى در حال رشـد کمـک

مولکولهای سیگنال هدایتگر مانند سمافورین و افرینها مهاجرت
طویل شدن جوانه و تشکیل لومن تکثیر میشوند.

مــىکننــد  .)96در مراحــل بعــد فرآينــد رگزايــی،
متالوپروتئینازها مـاتريکس
 )MMPجهـت تجزيـه مـاتريکس خـارج سـلولى و آغـاز
;Matrix Metalloproteinases

 -3آرتريوژنز:
فرآينــد ديگــری نیــز در خصــو

رگزايــی بــه نــام

بازساز مجدد آن تولید مـیشـوند .سـپس بـا بـرهم کـن

آرتريوژنز وجود دارد .آرتريـوژنز بـه معنـی بـزرگ شـدگی

آنژيوپوئیتین Tie2-فرآيند تشکیل لوله آغـاز مـیگـردد .در

رگها هم از لحـا قطـر و هـم از لحـا رـخامت ديـواره

مرحلــه بعــد ،سیســتم  EphB-ephrinBنیــز تنظ ـیم فرآينــد

عروقی است  .)92 ،93آرتريوژنز عمدتاً در آرتريـولهـای

تشکیل لولهها را بر عهده گرفته و در نهايت پـریسیتها و
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مستلزم تکثیر سلولهای عضله صاف و سلولهای آندوتلیال

ملیحه روزبهانی و همکاران

رگزايی

سلولها ماهیچها صاف برا پايدار کردن رگخونى تازه

 ،VEGFعدم پاسخ سلولهـای سـاقه را بـه  VEGFکـاه
میدهد VEGFR1 .درحالیکه تمايل

برای گـرفتن

VEGF

مراحل مکانیسم مولکولی رگزايی:

از  VEGFR2بیشتر است اما قدرت سیگنالدهی آن ده برابر
رــعیفتــر از VEGFR2اســت .از ايــن رو ســلولهــای

 -9-9انتخاب و هدايت سلول رأسی:

اندوتلیال با بـاالترين  VEGFR2و کـمتـرين  VEGFR1بـه

 -9جوانهزنی رگ:
جوانــه زنــی رگ نیازمنــد همکــاری بــین مهــاجرت

موقعیت سلول رأس مهاجرت میکنند .)25 ،28

سلولهای رأسی و تکثیر سلولهای سـاقه است شـکل .)9
در ابتدا سلولهای اندوتلیال موجود در لبـه پیشـرو جوانـه
رگــی ،میلــههــای میکرونــی خــود موســوم بــه فیلوپــديا را

تغییر ورعیت

گسترش داده و به سـمت سـیگنالهـای محـرک رگزايـی

شل شدن اتصاالت

مهاجرت میکنند  .)22به اين صورت که در قسـمت جلـو

کناره گیری پرسیتها
در نهايت تشکیل سلول رأس و مهاجرت )26

تحريک مهاجرت سلول رأس فعال میکند .عـالوه بـر ايـن

 -9-2تکثیر سلولهای ساقه و تشکیل لومن:

کــه ســطح  VEGFدارای بــاالترين مقــدار اســت ،VEGF
رسپتور  VEGFR2موجـود در سـطح سـلول رأس را بـرای

شرايط الزم برای مهاجرت سلول رأس:
ECM

Nrp1

هنگامی که جوانههای در حـال رشـد در امتـداد شـیب

مـیيابـد و باعـا ارتقـای عملکـرد سـلول رأسـی

 VEGFحرکت میکنند ،سلولهای نوک از طريق اينتگـرين

میشود  .)23اما بیزی کـه در ايـن جـا از اهمیـت بـااليی
برخوردار است اين است که اگر تمام سلولهای انـدوتلیال

به  ECMمـیبسـبند و بـه سـمت مولکـولهـای سـیگنال

سیگنالهای  VEGFR2از طريق يک کورسپتور به نام
افزاي

به يک اندازه به محرکهای رگزايی واکـن

نشـان دهنـد،

هدايتگر مانند سمافورين و افرينهـا مهـاجرت مـیکننـد.
سلولهای ساقه پشت سلول رأسی قرار مـیگیرنـد و بـرای

پس از آن قسمتی از شبکه عروقی از هم میپاشد و فـراهم

طويل شدن جوانه و تشکیل لومن تکثیر میشـوند  .)31در

کردن خون در آن قسمت از بافت مختل مـیشـود  .)24در
نتیجه برای جلوگیری از ايـن اتفـاق ،مکانیسـمهـايی بـرای

حالی که سیگنالهای  Notchمانع از تکثیر سلولهای سـاقه

انتخاب تنها يک سلول اندوتلیال داخل مويرگ بـرای آغـاز

مـــیشـــود ،بیـــان  Nrarpدر محـــل شـــاخهشـــکن بـــه
سیگنالهای  Wntاجازه پشتیبانی از تکثیر سلولهـای سـاقه

گسترش رگزايی سلول رأس) ،ايجاد شـده اسـت  .)27از

را میدهد .تشکیل لومن و متعاقب آن تشکیل لوله يکـی از

اين مکانیسمها میتوان به رسـپتورهـای خـانواده  Notchو

مشخصــههــای رگزايــی و يــک رفتــار نســبتا خــا

از

لیگاندهايشان  )Dll4اشاره کرد .سلولهای اندوتلیال يـا بـه
سلولهای رأسی پیشرو و مهاجم تبديل میشـوند و يـا بـه

سلولهای اندوتلیوم و اپیتلیوم است .با تکثیـر سـلولهـای

سلولهای تکثیرشـونده سـاقه ،کـه ايـن فنوتیـ

را

Notch

ساقه ،لومن تا جايی طويل میشود که دو سـلول رأسـی از
دو رگ مجاور به هم میرسند و ادغام میشـوند .مکانیسـم

تنظیم میکند  .)26به اين صورت که سلولهـای انـدوتلیال

ادغام شدن توسط ماکروفاژهايی که در اطراف ايـن رگهـا

با سیگنالهای VEGFR2فعال شـده ،بیـان  Dll4را افـزاي
میدهند و به رسپتور  Notchکه روی سلولهـای انـدوتلیال

حضور دارند ،انجام مـیشـود  .)39ماکروفاژهـا بـه عنـوان

همسايه است متصل میشوند .بعد از اتصال  Dll4به گیرنده

سلولهای پـل و از طريـق تعامـل داشـتن بـا فیلوپـدياهای
سلولهای رأسی مجاورشان ،کار خود را انجـام مـیدهنـد.

 Notchروی سـلولهـای انـدوتلیال همسـايه ،يـک فــاکتور

اتصال و ارتبـا سـلولهـای رأسـی بـه همـديگر ،توسـط

رونويســی بــه نــام  NICDآزاد مــیشــود کــه ايــن فــاکتور

اتصــاالت حــاوی  VE-cadherinقــویتــر مــیشــود و

میدهد در حالی که بیـان

مـاکروفاژهای اطـراف عـروق از طريـق تولیـد فاکتورهای

بیان  VEGFR2و  Nrp1را کاه
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تشکیل شده ،به اين ساختار ارافه مىشوند ،29

.)21

 VEGFR1را افزاي

میدهد VEGFR1 .با بـه دام انـداختن
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سلولهای اندوتلیال از طریق سیگنالهای پاراکرین و اتوکرین و سلولهای حمایتکننده اطراف از طریق  FGF ، Ang1 ، Notchو  VEGFاز
فنوتیپ سلولهای اندوتلیال پایدار نگهداری و از رگها در مقابل شیب استرس حفاظت میکند.

رگزايـی و يـا آزادسـازی آنهـا از  ، ECMجوانــهزدن را
بیشتر تحريک میکنند .سلولهای ساقه همبنین با رسـوب

وجود میآيد .عبور جريان خون و دريافت اکسیژن و مـواد
غـذايی توســط بافــت هیپوکســی منجــر بــه کــاه ســطح

غشای پايه و جذب پرسیتها ،موجب پايداری رگ درحال

سیگنالهای رگزايی ،غیر فعال شدن سنسـورهای اکسـیژن

تشکیل میشوند .پی سازهای پرسیت سلولهای پی سـاز

سلولهای اندوتلیال و افزاي

مولکولهای محرک پايداری

مزانشیمی) از طريق بیـان  PDGFاز سـلولهـای انـدوتلیال

منجــر بــه پايــداری ســلولهــای انــدوتلیال مــیشــود .)34

جذب رگها میشوند و در پاسخ به  TGFβبـه پرسـیتهـا
تمـايز مـیيابنــد .پرسـیتهـا بــا کـاه مهـاجرت ،تکثیــر

سلولهای اندوتلیال دوباره فنوتی فـاالنکس پايـدار را بـه
صورت يک تک اليه محکم و مقاوم بـا يـک سـطح سـاده

نشت عروق منجر به پايداری

برای انتقال جريان خون و تنظیم جريان خون به بافتها ،از

سلولهای اندوتلیال و کاه

سر میگیرند.

رگهای نو ظهور میشوند .)32

شرايط الزم و فاکتورهای دخیل در تشکیل لـومن و تکثیـر
ساقه شکل :)2
آزادسازی فاکتورهای محرک رگزايی از

ECM

سلولهای اندوتلیال از طريق سـیگنالهـای پـاراکرين و
اتوکرين و سلولهای حمايتکننده اطراف از طريق ،Notch
 FGF ،Ang1و  VEGFاز فنوتیــ

ســلولهــای انــدوتلیال

پايدار نگهداری و از رگها در مقابل شیب استرس حفاظت

راهنمايی و بسبندگی سلول رأسی

میکنند .در نهايت با پايـداری و بلـوغ ،رگ سـدی را بـین

مهاجرت سلولهای اندوتلیال به هم پیوسته
طويل شدن ساقه

خون و بافت اطراف جهت کنتـرل تبـادل مايعـات و مـواد
تشکیل میدهد  )37شکل .)3

تشکیل لومن
به کارگیری ماکروفاژها و سلولهای میلوئید

شرايط الزم برای بلوغ رگها:

استخدام پرسیتها )32 ،33

برقراری دوباره اتصاالت سلول به سلول
رسوب غشا پايه

 -2بلوغ به واسطه پايداری سلولهای فاالنکس:
هنگامی که ادغام صورت میگیرد ،يک لومن متصـل بـه
هم برای عبور جريان خون در سرتاسر مـويرگ جديـد بـه

بلوغ پرسیتها
پايداری
ايجاد سلولهای فاالنکس )36
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شکل  :3بلوغ با واسطه پایداری سلولهای فارنکس(.)17

رگزايی

نق

ملیحه روزبهانی و همکاران

رگزايی در تومور و متاستاز:

 aFGFاشــاره کــرد کــه بــه رســپتورهای تیــروزين کینــازی

که توانايی تنظیم تکثیر خود را از دست دادهانـد و بنـابراين

فاکتور رگزايی و قابل اتصال به هپارين و هپاران سـولفات

به مقدار نامحدود تکثیر میشوند .بافت توموری مـیتوانـد
مواد تغذيـهای و اکسـیژن کـافی را از طريـق انتشـار سـاده

است .اين فاکتور هم به صورت ذخیره شده در غشای پايـه
به عنوان يک منبع ذخیره و هم به صورت افـزاي بیـان در

تا محدوده  9تا  2میلیمتر جذب نمايد و از اين نقطـه بـه

طول رگزايی ديده میشود .اين فـاکتور بـه طـور کلـی در

بعد نیازمند ايجاد رگهای تغذيهکننده جديد مـیباشـند .در

مهاجرت و تمايز سلولهای اندوتلیال و پروتئـولیز خـارج-
دارد FGF .ها میتوژن اختصاصـی سـلولهـای

طی فرآيندی که بسیار به رگزايی نرمال شباهت دارد ،يـک

سلولی نق

تومور میتواند تشکیل رگهای جديد را از شبکه مـويرگی
موجود القا کند .)35 ،38

انــدوتلیال بــوده کــه توســط ســلولهــای تومــوری و
ماکروفاژهای جذب شده ترشح میشوند .)49
آپوپتـوز

 : HGF -4فاکتور رشد هپاتوسیت ،که در کـاه

تعدادی از عوامل فعالکننده:

سلولهای اندوتلیال و ترمیم ماتريکس خارجسـلولی نقـ

 :VEGF -9فــاکتور رشــد انــدوتلیوم بــه عنــوان فــاکتور
نفوذپذيری عروق نیز شناخته مـیشـود .ايـن فـاکتور يـک

دارد .)97
 -7اينترلــوکین  :8باعــا تکثیــر و مهــاجرت ســلولهــای

پروتئین همودايمر باند شـده بـه هپـارين اسـت کـه دارای

اندوتلیال و تشکیل تیوپ مويرگی میشود .)96

وزنـی معــادل  47کیلــو دالتـون مــیباشــد VEGF .دارای 5

 : TNFα -6يک سايتوکاين التهابی است که در ابتدا توسـط

ايزوفــــرم  E ، D ، C ، B ، A ، PIGFو  Fکــــه نتیجــــه

ماکروفاژهای فعال شده در طول التهاب و پاسخهای ايمنـی

اسپاليسینگ متفات از ژن  VEFGمیباشد ،است VEGF .از
طريق  -9تنظـیم سـاخت  DNAباعـا تکثیـر سـلولهـای

ترشح می شـود .ايـن فـاکتور همچنـین بـا مسـت سـلهـا،
سلولهای اندوتلیال ،فیبروبالسـتهـا و مونوسـیت مـرتبط

اندوتلیال  -2افزاي

مؤلفههای آنتیآپوپتیک مانند  BcL2و

است.

TNFα

به طور مستقیم از طريق القای تمايز و به طور

 A1باعا بقا  -3تخريـب غشـا پايـه باعـا مهـاجرت -4

غیرمستقیم از طريق تحريک تولید فاکتورهـای رگزايـی از

فسفريله کردن اجزاء بسبنده بین سـلولهـای انـدوتلیال و
اتصاالت محکم باعـا نفوذپـذيری سـلولهـای انـدوتلیال

ديگــر ســلولهــا بــر روی ســلولهــای انــدوتلیال ا ــر
میگذارد .)42
 :TGFβ -5شامل سه ايزوتاي

میشود .)36
 -2رسـپتورهای

VEGF :VEGFR

تیروزين کینازی بـه نـامهـای

دارای سـه نـوف گیرنـده

)(flt4

،VEGFR3

VEGFR1

) (flt1و ) VEGFR2 (KDR/flk1میباشد که اين گیرنـدههـا
بر روی سلولهای اندوتلیال عروق وجود دارنـدVEGFA .
به

 VEGFR1وVEGFR2

متصل میشود.

 VEGFBو PIGF

تنها بـه  VEGFR1متصـل مـیشـود و  VEGFDو

VEGFC

محکم به  VEGFR3متصل میشـوند VEGFA .بـا افینیتـی
باالتری به  VEGFR1نسبت به  VEGFR2متصل میشود در
حــالی کــه فعالیــت تیــروزين کینــازی

VEGFR1

ده برابــر

رعیفتر از  VEGFR2است .)41

TGFβ2 ،TGFβ1

میباشد .اين فاکتور در بدن باعا افزاي
افــزاي

و

TGFβ3

رسـوب  ECMو

بیــان رســپتورهای اينتگــرين و واســطه تکثیــر

سلولهای انـدوتلیال زخـمهـا ،مهـاجرت و تشـکیل لولـه
مويرگی میگردد .ولی بیشترين نقـ آن در واسـطه شـدن
تعامالت بین اندوتلیال-پرسیت و پايداری رگ است .)43
 -8لپتین :باعا تکثیر سلولهای اندوتلیال و افـزاي

بیـان

 MMPمیشود .)44
 : E-selectin -6باعــا مهــاجرت و تمــايز ســلولهــای
اندوتلیال میشود .)98
 -91هپــارين :باعــا تســهیل اتصــال  VEGFو  FGFبــه
سطح  NOمیشود .)47

 : FGF -3فاکتور رشد فیبروبالست است که شامل  6عضو

رسپتورهای سلولی و افزاي

مجزا میباشد .از مهمترين  FGFهـا مـیتـوان بـه  bFGFو

 : Epherin -99فعـالکننـده رسپتورهــای تیروزين کینازی
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سلولهای تومور جمعیتی از سلولهـای میزبـان هسـتند

 FGFR1و  FGFR2متصل میشود .اين فـاکتور قـویتـرين
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همچنین در تمـايز شـريان از وريـد دخالـت دارد .بـه ايـن

میگردد .)48

سرنوشت رگ را به سمت تشـکیل

 -97اينتگرين :مهمترين رسپتورهای سطح سلول درگیر در

صورت که

عروق وريدی میبرد در حالی که  EpherinB2سرنوشت را
به سمت عروق شريانی میبرد .)46

تعامــل ســلول -مــاتريکس هســتند .اينهــا رســپتورهای
هترودايمريک ترانس ممبران هستند که از زير واحدهای 

 -92ماکروفاژها :کار آنها هماهنگ و موزون کردن فیـوژن

و تشکیل شدهاند .باهم قرار گرفتن سطح فعالی از

EpherinB4

MMP2

سلولهای پل

بــه همــراه اينتگــرين  V3در رگزايــی رگهــای خــونی،

را بین سلولهای رأسی در حال ملحق شدن بـه هـم بـازی

بازتابی از همراه شدن حرکت و تخريـب مـاتريکس بـرای

میکنند .)91 ،96
 -93متالوپروتئینازها يا  : MMPاين فاکتور با شناخته شـدن

تهاجم سلولها است .اينتگرينها باعا جذب سـلولهـای
در حال جوانهزدن نیز میشـوند .بیـان شـدن و فعـالشـدن

آنها در تکامل قورباغه توسط گراس مطرح شـد MMP .بـه

مکانیسمهـای پروتئـولیتیکی  ECهـا از طريـق فعـالشـدن

بهــار دســته -9کالژنــاز -2ژالتینــاز -3اســترومیلینازو -4

سیگنالهای وابسته به اينتگرين میباشد .)5 ،21

رگها و تشکیل آنها است .ماکروفاژها نق

مـیشـوندMMP.

 :PDGFβ -96برای جـذب و تکثیـر پرسـیتهـا در طـول
رگزايــی حیــاتی هســتند و بــه عنــوان میتــوژن بــرای

درونـی

فیبروبالســتهــا و ســلولهــای عضــالت صــاف و ديگــر

 MMPهای غشـايی ) )TM MMPتقسـیم
اندوپپتیدازهايی هستند که از درون ،بر زنجیره پلـیپپتیـدی
ا ر کـرده و يـک يـا بنـد اسـیدآمینـه را از بخـ

ساختمان کالژن قطع میکنند ،باعا هضم کالژن نوف  4در

سلولهای مزانشیمال عمل میکنند .)46

ساختار  ECMمیشوند و زمینه را برای مهـاجرت و تکثیـر

 -95پرسیتها :جزء محرکها و باعا پايـداری رگهـا از

سلولهای اندوتلیال فراهم میسازند .)45
 : Ang-Tie2 -94رسپتور  Tie2در سـلولهـای انـدوتلیال و

طريق کاه تکثیر سلولهـای انـدوتلیال ،کـاه بلـوغ و
نشت عروق ،مـیشـوند .تمـايز سـلولهـای پـی سـاز بـه

برخی از سلولهای خونساز در طی تکوين بیان مـیشـود.

پرسیتها از طريق  TGFβصورت مـیگیـرد .پرسـیتهـای

بـرای رگزايـی طبیعـی رـروری اسـت و بـه سـه لیگانـد

بیـانکننـده  PDGFRβدر پاسـخ

متفاوت  Ang2 ،Ang1و  Ang4متصل میشود .آنژيوپويتین
خودش شامل  Ang1و  Ang2میشود که  Ang1-Tie2جزو

سلولهای اندوتلیال مهاجرت کرده و عـروق تـازه تشـکیل
شده را احاطه میکنند .پرسـیتهـا همچنـین بـا بیـان ،S1P

محرکها و مسئول پايداری رگها است.
به اين صورت که از طريق افـزاي

بسـبندگی

EC-EC

باعــا بقــای ســلولهــای انــدوتلیال مــیشــود و توســط

بــه PDGF

تولیـد شــده از

خوا

ســد بــودن سـلولهــای انـدوتلیال را از طريـق

افزاي

بیان  N-cagherinبین  ECپرسـیت تنظـیم مـیکننـد

.)71

فیبروبالست و سلولهای حمايتکننده عروق و سلولهـای
سرطانی بیان میشود .اين فاکتور هم بنین مهاجرت دسـته

 :VE-cadherin -98مولکــولهــای اتصــالی ســلولهــای
اندوتلیال هستند که برای بسبندگی سلولهای انـدوتلیال و

جمعی سلولهای اندوتلیال را به لبه پیشرو که توسـط يـک

احیای آنها رروری است .باعا پايداری رگها از طريـق

جــاب ـهجــاگر غیــر معمــولی  PKCانجــام مــیشــود ،ارتقــا

مهار سـیگنالهـای  VEGFR2و فعـالکـردن مسـیر

مـیدهـد Ang2-Tie2 .نقـ دوگانـه در رگزايـی دارد بـه
طوری که رمن رشد تومـور و افـزاي متابولیـتهـای آن

میشود .توسط غلظت اکسیژن تنظیم میگردد .يک کـاه
در  VE-cadherinسلولهای همسايه از طريق اندوسیتوز در

در کل

پاسخ به محرکهای رگزايـی منجـر بـه پشـتیبانی تشـکیل

باعا ناپايداری رگهـا مـیشـود بـه ايـن صـورت کـه در

عروق جديد میشود .اين فاکتور هم بنـین در فیلوپـديای

حضور محرکهای رگزايی منجر به رگزايی گرديده و در

سلول رأسـی باعـا ايجـاد يـک ارتبـا جديـد بـا ديگـر

صورت عدم حضـور محرکهـای رگزايـی و فاکتورهـای

جوانههای عروق میگردد .)91 ،29

مانند  VEGFباعا تحريک رگزايی میشود.

Ang2

TGFR
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است .ايـن فـاکتور در تنظـیم توسـعه مورفـوژنز رگهـا و

احیــای ســلولهــای اندوتلی ــال ،منج ــر بــه پســرفت رگ

ملیحه روزبهانی و همکاران

رگزايی
درمانهای ضد رگزایی
سرطان
سرطان روده بزرگ ،سرطان ریه ،سرطان سینه ،گلیوبالستوما ،سرطان تخمدان
مهارکنندههای  -- VEGR TKسرطان سلول کلیه ،سرطان کبد
آنتیبادی ضد  RNA ،VEGFاپتامر -- VEGF-Trap ،دژنره شدن مولکولی وابسته به سن
اثرات مضر :هیپرتانسیون ،ترومبوزیس

بازدارنده بیان ژن VEGF

آنتی بادیهای خنثیکننده ضد VEGF

(مانند بازدارنده )HIF

اپتامر ( -)RNAضد VEGF-165

ایمنی درمانی ضد VEGFRS

آنتیبادی های خنثیکننده ضد VEGFRS

مهارکنندههای VEGFR TK
مانند ()sorafenib ،Sunitinib

استفاده کلینکی آن ثابت شده است

مهارکنندههای سیگنال
آنژیوژنز لنفی

آنژیوژنز

شکل  :4درمانهای ضد رگزایی علیه  VEGFو رسپتورهایش(.)13

تعدادی از عوامل مهارکننده:
تـا بـه امـروز تعـداد زيـاد از فاکتورهـای درونزای

هستند .بر اين اساس ،مهارکنندههای درونزای رگزايـی بـه
دو کالس اصلی شامل مهارکنندههای مشـتق از مـاتريکس و

) (Endogenousمهارکننده رگزايـی شناسـايى شـدهانـد کـه

مهارکننــدههــای مشــتق نشــده از مــاتريکس تقســیم

منشاء بسیاری از آنها به طـور طبیعـی از مـاتريکس خـارج

میشوند .)79

سلولی میباشد و برخى هم درواقع پروتیینهای غشای پايـه

الف ـ مهارکنندههای مشتق از ماتريکس -9 :کانستاتین -2

Downloaded from bloodjournal.ir at 6:42 +0330 on Wednesday September 29th 2021

آنتیبادی ضد VEGF

دوره  ،97شماره  ،9بهار 65

اجزای فیبرونکتین  -7اندورپلین  -6آرستن .)79

بــرای شناســايی عوامــل رــدرگزايــی و رــد ســرطان

ب -مهارکننـــدههـــای مشـــتقنشـــده از مـــاتريکس-9 :

میباشند  )73شکل .)4

آنژيواستاتین  -2آنتیتـرومبین  -4 TIMP -3اينترفـرون -7
اينترلــوکین  -6وازوســتاتین  -5تروپــونین  -8 ،9اجــزای

نتيجهگيري

پروالکتین -6

SFlt-1

تهاجم و متاستاز از مشخصههای بیولوژيـک تومورهـای

.)79

بدخیم و علت عمده عوارض جسمی و مرگ و میر سرطان

مکانیسم تا یر مهارکنندههای رگزايی:

میباشد .ادامه رشـد نئوپالسـم اولیـه و متاسـتاز بسـتگی بـه

مهارکنندههای رگزايی از بند طريق پديده رگزايی را
مورد هدف قرار میدهند:

خونرسانی کافی به آن منطقـه دارد .فرآينـد تشـکیل عـروق
جديد يا همان رگزايی ،به تومورها اين امکان را میدهد که

مهارکننـدههـای PDGF

فراتر از  2-9میلـیمتـر مکعـب توسـعه يابنـد .بـه اسـتثنای

و  VEGFکه گیرندههـای تیـروزين کینـاز ماننـد ،Sunitinib

تومورهای خوشخیم که رگزايـی کمـی دارنـد و سـرعت

 SU5416 ، SU6668 ،PD173074 ، Sorafenibو  FGFرا
مهار میکننـد ب) آنتـیبـادیهـای مونوکلونـال مهارکننـده

رشد آنها کنـد اسـت ،رگزايـی يک فرآيند مهم در شرايط
فیزيولوژيکی و پاتولوژيکی است .گسترش سیستم عروقـی،

 VEGFو گیرنده آن.

احتمال تهاجم سلولهای توموری را از طريق وارد شدن بـه

 -9مهار مسیر  VEGFشـامل الـف)

 -2مهارکننـــدههــــای مـاتريکــــس متـالوپروتئینازهــــا

جريان خون و انتشار به اندامهای ديگـر افـزاي

مـیدهـد.

مانند .Marimastat ، AG3340 ، BAY

عالوه بر اين ،نشان داده شده که تشکیل سیسـتم عروقـی در

 -3مهارکنندههای درونزاد مانند اندواستاتین ،آنژيواستاتین،
تومستاتین ،ترومبواسپوندين.

تومورهای بدخیم با قـدرت متاسـتاز تومـور رابطـه مسـتقیم
دارد .به طور کلی در بافتهای سـالم و پايـدار )(Quiescent

 -4مـهـارکـننـدههـای کـیـنازهـای درون سلـولـی ماننــد

فاکتورهايی که از رگزايی ممانعت میکنند غالب هستند اما

مهارکنندههای  ،mTORمهارکنندههای پروتئین کیناز.C

در بافتهايی که به سرعت تقسیم میشوند ،مولکـولهـايی

 -7آنتاگونیستهای اينتگرين مانند  ،Vitaxinآنتی اينتگرين
آنتیبادی ،پپتیدهای مسـدود کننـده عملکـرد  α5β1و ανβ3

که فرآيند رگزايی را تحريک میکنند غلبه دارند .بـه همین
دلیل مهار رگزايــــی به عنوان يک عامل کمــ ـککننده در

اينتگرين يا .Cilengitide

درمان ســرطان شــناخته مــیشــود .در نتیجــه مطالع ـههــای

 -6سايتوکاينها و کموکاينها مانند فاکتور نکـروز تومـور،

محققــان جهت تشــخی

اينترفرون آلفا و بتا و اينترلوکین .)72

دخــــ ـیل در اين فرآيند ،میتواند زمینهساز توسعه راههای

در زير به برخی از اين مکانیسمها اشـاره شـده اسـت ،22
:)91

درمانی باشد .با توجـه بـه اهمیـت رگزايـی در تحقیقـات
مربــو بــه کشــف و شناســايی فاکتورهــای آنژيوژنیــک و

 -9مرگ برنامهريزی شده سلول

عوامــــل مهارکننــــده رگزايــــی جهــــت درمــــان

 -2رونويسی فاکتورهای رشد در سلولهای سرطانی

بیماریهای مختلـف از جملـه انـواعی از تومورهـا کـه بـا

 -3انتقال سیگنال در سلولهای اندوتلیال
 -4مهاجرت سلولهای اندوتلیال

رگزايی ارتبا تنگاتنگی داشـته و بـه آن وابسـته هسـتند،
روشهـای مهـار رگزايی که با هدف تداخل با اين فرآيند

 -7بیان مولکولهای بسبان به

نام E-cadherin

مکانیسم مولکــولی و فاکتورهای

مهم جهتگیری نمودهانـد ،مسـیر امیـدوار کننـدهای بـرای

بسیاری از ترکیبـات رـد رگزايـی کـه اکنـون در مرحلـه

درمان سرطان محسوب می گردند .از طرف ديگر ،ررورت

آزماي های کلینیکی قرار دارند ،ترکیبـات طبیعـی هسـتند.

مطالعــههــای بیشــتر در زمینــه فــرآوردههــای طبیعــی رــد

تولید دارو از فرآوردههای طبیعی به سرعت در حال رشد و

رگزايـی و هم بنیـن مسیرهای مولکولی که منجر به مهار

Downloaded from bloodjournal.ir at 6:42 +0330 on Wednesday September 29th 2021

ترومبوسپوندين  9و  -3 ،2اندوستاتین  -4اجزای کـالژن و

توسعه میباشد ،اين ترکیبات اسـتراتژی بسـیار امیـدبخـ

ملیحه روزبهانی و همکاران

رگزايی
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خود را از همه عزيزانی که ما را در بـه مـر رسـاندن ايـن
. اعالم میدارند،مقاله ياری نمودند

. کامالً محسوس به نظر میرسد،رگزايی میشود
تشکر و قدردانی

محققان و نويسندگان اين مقاله بدينوسیله مراتب امتنان
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Abstract
Background and Objectives
Angiogenesis is the formation of new blood vessels from pre-existing ones. Angiogenesis is an
important event in a variety of physiological processes such as embryonic development,
menstrual cycles reproduction, and wound repair. It is also involved in pathological conditions
such as solid tumors, diseases of the eye diabetic retinopathy and nephropathy, hypertension
psoriasis, endometriosis and obesity. Angiogenesis is dependent on a delicate equilibrium
between endogenous angiogenic and antiangiogenic factors.
Materials and Methods
Because of the angiogenesis importance in the development of its dependent diseases in this
Review article we examined the different dimensions of the angiogenesis process, mechanisms
and factors. The data were extracted from NCBI and SID.
Results
Angiogenesis has driven by a cocktail of growth factors and pro-angiogenic cytokines and is
tempered by an equally diverse group of inhibitors of neovascularization based on recent work
from several laboratories; it is now eminently clear that angiogenesis and unrestricted
production of normal or aberrant forms of pro-angiogenic mediators but also the result of a
relative deficiency in angiogenic-inhibitory molecules. In general, the process of angiogenesis
is a multi-factorial and highly structured sequence of cellular events comprising migration,
proliferation and differentiation of endothelial cells and finally vascular formation, maturation
and remodeling
Conclusions
The key factor that regulates proliferation and migration of endothelial cells is the Vascular
Endothelial Growth Factor (VEGF). Angiogenic therapy includes inhibition of abnormal
angiogenesis in some conditions such as tumors and stimulation of angiogenesis in conditions
of ischemia, such as in ischemic heart disease or peripheral vascular disease.
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