
  
  ع�وم پا� دا�ه 

ز��ت �نا�ی ��وه آ�وز�ی

  

  رساله براي دریافت درجه دکتري تخصصی در رشته زیست شناسی گرایش سولی و مولکولی

آنتاگونیست فاکتور رشد اندوتلیال عروقی اثر پپتید 

زایی در رگ فرآیند هاي اندوتلیال و مهاربر سلول

  تومور پستان

  :پژوهشگر

مریم فرزانه بهلگردي

:استاد راهنما

  دکتر صابر زهري

دکتر سید  محسن اصغري

  :استاد مشاور

  دکتر فرهاد مشایخی

  1397بهمن 

  

  



  …  اثرپپتیدآنتاگونیستفاکتوررشد2

  

  :نام پدیدآور عنوان و
.زایی در تومور پستانهاي اندوتلیال و مهار فرآیند رگاثر پپتید آنتاگونیست فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بر سلول

  مریم فرزانه بهلگردي 

  يد محسن اصغریدکتر س، يدکتر صابر زهر  : استادان راهنما

  یخیدکتر فرهاد مشا  : استاد مشاور

  1397بهمن  8  :تاریخدفاع

  .ص  104  : تعدادصفحات

  /...زیست شناسی  :نامهشماره پایان

  : چکیده

مهمـی در نفـوذ پـذیري    هاي خود در سـطح سـلولهاي انـدوتلیال نقـش     فاکتورهاي رشد اندوتلیال عروقی ترشح شده از تومورها با اتصال به گیرنده: هدف 

طراحـی شـد کـه بـا تـداخل در اتصـال        (VEGF)یک پپتید آنتاگونیست فاکتور رشـد انـدوتلیال عروقـ   یدر این مطالعه، . زایی تومور ایفا می کنندعروقی و رگ

VEGFA  وVEGFB  بهVEGFR1  وVEGFR2زایـی و رشـد تومورمهـار    رگآن ،  مسیرهاي پیام رسانی پایین دست هر دو گیرنده را بلوکه کند که به موجب

.گردد

، آنالیز فلوسایتومتري و ایمونوفلورسانس میکروسکوپی VEGFR2و  VEGFR1به  (VGB4)د اتصال پپتید طراحی شده ییتأبراي : شناسی پژوهشروش

اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسـان انجـام   هاي زایی روي سلولهاي تکثیر، مهاجرت و رگ، آزمونVGB4زایی پپتید به منظور بررسی ویژگی ضد رگ. انجام شد

در رسیدن به بافـت   VGB4، توانایی پپتید BALB/cبه عنوان مدل سرطان پستان در موش 4T1همچنین، با استفاده از رده سلولی کارسینوماي پستان . گردید

هـاي داراي  هاي مختلف با تزریق درون صفاقی بـه مـوش  غلظت سپس، پتانسیل ضد توموري پپتید در. مورد ارزیابی قرار گرفت invivoimagingتومور با آزمون 

زایی ، تکثیر و آپوپتوز در نمونه هاي توموري تیمار شـده بـا پپتیـد    با آنالیز ایمونوهیستوشیمی به بررسی میزان مارکرهاي رگ. بررسی گردید 4T1تومور پستان 

VGB4 هاي پیام رسان مهم و همچنین مارکرهاي متاستاز در مسیرهاي پائین دست گیرنده هـاي  براي ارزیابی مولکول. پرداخته شدVEGFR1  وVEGFR2 

 realtimePCRهاي توموري، با استفاده از آنـالیز  بر میزان بیان مارکرهاي مرتبط با مهاجرت و تهاجم سلول VGB4اثر . از آنالیز وسترن بالتینگ استفاده گردید

  .بررسی شد

هاي اندوتلیال بـه میـزان قابـل    زایی سلولرا داشته و از تکثیر، مهاجرت و رگ VEGFR2و  VEGFR1توانایی اتصال به هر دو گیرنده  VGB4پپتید :هاافتهی

بـه صـورت وابسـته بـه دوز      VGB4نشان داد کـه   invivoعالوه بر این، نتایج مطالعه . د گردیدییتأدر بافت تومور  VGB4توانایی تجمع . توجهی جلوگیري کرد

و  VEGFR1مسیرهاي پیام رسانی مربوط به هـر دو گیرنـده    VGB4همچنین . شودزایی و افزایش آپوپتوز میباعث کاهش موثر رشد تومور، کاهش میزان رگ

VEGFR2 را هم درinvitro و هم درinvivo  پتانسیل ضد متاستاتیک . به طور موثري مهار کردVGB4 4اي توموري پستان نیز در نمونه هT1د گردیدییتأ.  

 تواند به عنوان یـک کاندیـداي مناسـب جهـت درمـان     بر مهار رگزایی و رشد تومور، این پپتید می VGB4آنتاگونیستیک بارز  ثیراتبا توجه به تأ : گیرينتیجه

  .سرطان مورد توجه قرار گرفته شود

  VEGFRsو  VEGFزایی، پپتید آنتاگونیست، رگ: هاي کلیديواژه



٣          منابع

زاییرگ -1- 1

براي تشکیل عروق . آیندهاي جدید، عروق خونی نیز به وجود میدر طول مراحل مختلف تکوین جنینی با تشکیل بافت

پیش ساز سلول (هاي بنیادي مزودرمال به همانژیوبالست ها  شود، سلولخوانده می 1خونی در این مرحله که واسکولوژنز

در مراحل بعدي، همانژیوبالست تمایز بیشتري یافته و . ]1[یابند تمایز می) هاي اندوتلیال و سلول هاي هماتوپویتیک

خونی اولیه منجر  دهند و ادغام این جزایرشود که آنژیوبالست ها جزایر خونی اولیه را تشکیل میتبدیل به آنژیوبالست می

در این . باشندشود که حاوي مویرگ هاي نازك تشکیل شده از سلول هاي اندوتلیال میبه تشکیل شبکه عروقی اولیه می

شود و سپس با تغییر شکل این  شبکهعروقی در حین مرحله با تشکیل  شبکه عروقی اولیه، فرآیند واسکولوژنز کامل می

- رگ زایی شامل مجموعه اي از  مراحل پیچیده و تنظیم شده می. ]2[یابد فرآیندادامه میاین 2فرایندي به نام رگ زایی

. افتداتفاق می 4زدنو غیر جوانه 3زدنکنند و به دو شکل جوانهباشد که طی آن رگ هاي جدید از رگ هاي قبلی رشد می

باشد، شامل تکثیر بیش از حد سلول یی  میهاي فیزیولوژیک و پاتولوژیک رگ زازنی که روش اصلی در فرایندروش جوانه

زنی با ایجاد شکاف داخل روش غیر جوانه. ]3[باشد هاي اندوتلیال و بیرون زدگی مویرگ جدید از مویرگ هاي قبلی می

باشد مویرگی منجر به تقسیم یک مویرگ به دو مویرگ شده و نیازمند میزان کمتري از تکثیر سلول هاي اندوتلیال می

زنی شامل هضم آنزیمی غشاي پایه مویرگ ، تکثیر سلول اندوتلیال، زایی به روش جوانهاحل اصلی فرایند رگمر. ]4[

، ادغام عروق تشکیل شده و در نهایت پایدار سازي دیواره 5هاي کوچکهاي اندوتلیال، ایجاد لولهدار سلولمهاجرت جهت

در واقع سلول هاي مورال با کاهش . باشدمی) عضالنی صافها و سلول هاي پریسیت(عروق توسط سلول هاي مورال 

هاي تازه تشکیل شده هاي اندوتلیال و همچنین کاهش نفوذ پذیري عروقی منجر به پایداري رگمهاجرت و تکثیر سلول

گ هاي گیرد،یکلومن متصل به هم براي عبور جریان خون در سرتاسررهنگامیکهادغام عروقصورتمیعالوه بر این، . شوندمی

عبورجریانخونورسیدناکسیژنومواد غذاییبهبافتی که دچار هایپوکسی شده است،منجربهکاهشسطح .آیدجدیدبه وجودمی

زایی از طریق این مکانیسم هاي رگبنابر. ]5[) 1- 1شکل (شود زاییو پایداریسلولهایاندوتلیالمیسیگنال هاي محرکرگ

. شودتنظیم می) سلول هاي اندوتلیال ومورال(دهنده عروق خونی  برهمکنش صحیح بین دو نوع اصلی سلول هاي تشکیل

- شود که میزان اکسیژن مورد نیاز در محیط کم بوده و بنابراین بافت ها دچار هایپوکسی میزنی زمانی آغاز میروش جوانه

توسیت ها، نورون ها، میوسیت ها، هپا(نیازهاي متابولیسمی سلول هاي پارانشیمی  تأمیندر این شرایط به منظور . شوند

در حقیقت سلول هاي پارانشیمی با ترشح فاکتور . شوندرگ هاي خونی جدید تشکیل می) آستروسیت ها و غیره

یک . دهندبه شرایط هایپوکسی ایجاد شده پاسخ می (VEGF-A)پروآنژیوژنیک کلیدي به نام فاکتور رشد اندوتلیال عروقی

پیشرو جوانه رگی از طریق زواید بلند و باریک موجود در سطح خود به نام داخل مویرگ واقع در لبه  6رأسیسلول 

. کندزایی مهاجرتمیبا ترشح آنزیم هاي پروتئولیتیک و هضم ماتریکس خارج سلولی  بهسمتسیگنالهایمحرکرگ 7فیلوپودیا

در سطح  را VEGFR2به میزان زیادي موجود در محیط،  VEGF-Aها به منظور سنجش غلظت فاکتور رشد فیلوپودیا

- گیرندوبراي طویلشدنجوانهوتشکیللومنتکثیرمیپشتسلولهایرأسیقرارمی8در ضمن، سلول هاي ساقه. ]6[کنند خود بیان می

در زاییواکنشنشاندهند،قسمتیازشبکهعروقیبهمحرکهایرگاگر تمام سلول هاي اندوتلیال مویرگی . ]7[)2- 1شکل (شوند 
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- Vasculogenesis
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- Angiogenesis
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- Sprouting
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5 - Tubulogenesis
6- Tip cell
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8
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شود بنابر این براي جلوگیري از این وفراهمکردنخوندرآنقسمتازبافتدچار اختاللمیازهمپاشیدهمنطقه دچار هایپوکسی 

 Delta-like ligand)لیگاند متصل به سلول با  Notchگیرنده مسیر پیام رسانی . اتفاق، مکانیسم هایی ایجاد شده است

4)Dell4 در داخل مویرگ به عنوان سلول براي انتخاب تنها یک سلول اندوتلیال از جمله مکانیسم هاي مورد استفاده

فعال شده در سطح  VEGFR2مکانیسم به این صورت است که . باشدرأسیدر فرآیند رگ زایی به روش جوانه زنی می

موجود در سطح سلول  Notchدر این سلول ها شده و با اتصال به گیرنده Dll4باعث بیان باالي لیگاند  رأسی سلول هاي 

سلول اندوتلیال (را در سلول مجاور VEGFR2تولید می شود که بیان  NICDور رونویسی به نام اندوتلیال مجاور، یک فاکت

در اتصال به فاکتور  VEGFR1تمایل باالي . در این سلول ها افزایش می یابد VEGFR1کاهش و همزمان بیان ) ساقه اي

-VEGFاندوتلیال مجاور  به و قدرت ضعیف سیگنال دهی این گیرنده باعث کاهش پاسخ سلول هاي  VEGF-Aرشد 

Aبنابر این، سلول هاي اندوتلیال در معرض غلظت باالي  .شودمیVEGF-A  رأسی تبدیل می شوند که به به سلول هاي

 کنند و سلول هاي ساقه اي، با پتانسیل تکثیري باالتر نسبت به سلول هاي رأسی،سمت سیگنال هاي محرك مهاجرت می

زایی در فرایند هاي فیزیولوژیک مهم از جمله در جانداران بالغ، رگ. ]9، 8[کنند نقش ایفا می 1در طویل شدن اسپروت

زایی هاي مرتبط با رگ اختالل در فرایند. باشدترمیم زخم، رشد و عملکرد مناسب اندامهاي تولید مثلی ماده ضروري می

داشته  5و آترواسکلروزیس 4، آرتریت3، رتینوپاتی2پسوریازیستواند نقش مهمی در پاتوژنز بیماري هایی مانند سرطان، می

  .]10[داشته باشد 

  

                                                            
1- Sprout
2 - Psoriasis
3 - Retinopathy
4 - Arthritis
5

- Atherosclerosis



٥          منابع

که با رنگ  VEGFدر مرحله اول، سلول هاي اندوتلیال قرار گرفته در معرض غلظت باالي فاکتور رشد (A). زنیزایی به روش جوانهمراحل اصلی در فرایند رگ - 1-1شکل

زا مهاجرت کرده و اسپروت سلول هاي رأسی از طریق زوائد انگشت مانند به نام فیلوپودیا به طرف سیگنال محرك (B). شوندتبدیل می رأسیسبز نشان داده شده اند به سلول های

ی از دو اسپروت در هم رأسسلول هاي  (D). شوندمنجر به طویل شدن اسپروت می) که با رنگ بنفش نشان داده شده اند(تکثیر سلول هاي اندوتلیال ساقه اي  (C). دهندتشکیل می

هاي دچار هایپوکسی باعث کاهش ترشح جریان یافتن خون از طریق مویرگ هاي تازه تشکیل شده و رسیدن اکسیژن کافی به بافت (E). شودادغام شده و یک لومن واحد تشکیل می

.]11[شوند پایدار و مقاوم می) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند(هاهاي تازه تشکیل شده با بکارگیري پري سیتدیواره مویرگ (F). شودمی VEGFفاکتور رشد 

  

سلول هاي اندوتلیال موجود در لبه پیشرو جوانه زنی ساختارهاي فیلوپودیا را تشکیل داده و به . زنیزایی به روش جوانهرأسی در فرایند رگمراحل اصلی انتخاب سلول  - 2-1شکل

منجر به فعال شدن مسیرهاي پیام رسانی مربوط به این گیرنده شده و بیان لیگاند  VEGFR2به  VEGFاتصال فاکتور رشد . کنندمهاجرت میزایی طرف سیگنال هاي محرك رگ

Dll4  اتصال . یابدرأسی افزایش میدر سلول هايDll4  به گیرندهNotch  در سطح سلول هاي اندوتلیال همسایه باعث تولید فاکتور رونویسیNICD دشومی .NICD  تولید شده

و بیان پائین  VEGFR2سلول هاي اندوتلیال با بیان باالي . دهدرا افزایش می VEGFR1و گیرنده کمکی نوروپیلین را کاهش و بیان  VEGFR2در سلول هاي ساقه، بیان 

VEGFR1  ضعیف شدن اتصاالت )توسط ماتریکس متالوپروتئینازها(پایه شوند و مهاجرت سلول هاي رأسی مستلزم هضم آنزیمی غشاي رأسی انتخاب میبه عنوان سلول هاي ،

.]4[باشدموجود بین سلول هاي اندوتلیال و جدا شدن پریسیت ها از سلول هاي اندوتلیال و ناپایداري در جدار عروق می

  زایی توموررگ -1- 2

هاي توموري و استروما تشکیل شده اند که استروما شامل فیبروبالست ها، ماکروفاژها،  ها از مجموعه ي سلولتومور

رفتارهاي . باشدآدیپوسیت ها، ماست سل ها، سلول هاي اندوتلیال، پریسیت ها و پروتئین هاي ماتریکس خارج سلولی می

قت توسعه و متاستاز تومور نتیجه یک در حقی. ]12[باشد که در آن وجود دارند ها وابسته به محیطی میزیستی تومور

رگ هاي خونی جدید اکسیژن و مواد غذایی را به میزان الزم براي تومور فراهم . باشدپاسخ عروقی مناسب و کارآمد می

. ]13[کنندمی
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  زایی تومور روش هاي رگ - 2-1- 1

  زایی به روش جوانه زنیرگ - 1- 1-2- 1

در این . باشدزایی تومور میهاي مهم رگنشان داده شده، جوانه زنی یکی از روش 3-1طور که در شکل همان       

کنند که منجر به تحریک جوانه زنی رگ هاي خونی میزبان  و آغاز فرآیند روش سلول هاي تومور مولکول هایی آزاد می

. ]7[شوند زایی به طرف بافت توموري میرگ

  .]14[کند زنی و دریافت مواد غذایی رشد کرده و فرآیند متاستاز را آغاز میزایی به روش جوانهتومور کوچک از طریق رگ. زنیروش جوانهزایی تومور به رگ -3- 1شکل 

  Vascular co-optionزایی به روش رگ - 1- 1-2- 2

در این روش، سلول هاي سرطانی به بافت هاي سالم اطراف نفوذ کرده و با اتصال به رگ هاي خونی میزبان تغذیه       

  .]15[شده و رشد می کنند 

  Vessel intussusceptionزایی به روش رگ - 1- 1-2- 3

تقسیم درون لومنی و ایجاد شکاف باشد، مویرگ ها با زنی میزایی به صورت غیر جوانهاینروش که به عبارتی رگ       

.]15[باشدزایی میمزیت این روش سرعت باالي رگ. شوندطولی به دو مویرگ تقسیم می

  Vasculogenic mimicryزایی به روش رگ - 1- 1-2- 4

در این روش، سلول سرطانی فنوتیپ یک سلول اندوتلیال را بیان کرده و با تولید ساختارهاي شبه عروقی، خون مورد 

  .]15،16[کند می تأمینرا ) که دچار هایپوکسی شده(نیاز قسمت هاي مرکزي بافت تومور 



٧          منابع

  1هاي پیش ساز اندوتلیالی مشتق از مغز استخوانزایی به وسیله سلولرگ - 1- 1-2- 5

گیري سلول هاي پیش ساز اندوتلیالی مشتق از مغز استخوان در جریان خون توسط بافت کاراین روش شامل به       

تجمع این سلول ها وتمایزشان به سلول هاي اندوتلیال،  رگ هاي خونی مناسب براي تومور در حال . باشدهاي توموري می

  .]15[کند رشد را فراهم می

  2وسیله سلول هاي شبه بنیادي سرطانی زایی بهرگ - 1- 1-2- 6

  . ]15[شوند زایی در بافت تومور میسلول هاي بنیادي سرطان با تمایز به سلول هاي اندوتلیال منجر به انجام رگ      

  3زایی به وسیله سلول هاي میلوئیديرگ - 1- 1-2- 7

اندوتلیال عروقی، به طور قابل توجهی در  سلول هاي میلوئیدي با ترشح فاکتور هاي پروآنژیوژنیک نظیر فاکتور رشد

عالوه بر این، . شوندباعث افزایش رشد تومور می M2ماکروفاژها با قطبیت / مونوسیت. کندزایی تومور نقش ایفا میرگ

ها از جریان خون گرفته شده و با نیز توسط تومور Tie2(TEMs)مطالعات نشان داده است که مونوسیت هاي بیان کننده 

، 15[زایی تومورها دارند باشد، نقش بسیار زیادي در رشد و رگه تعداد این مونوسیت ها در درون یک تومور اندك میاینک

)4- 1شکل (]17

                                                            
1- Bone marrow derived vasculogenesis
2- Cancer stem-like cell derived vasculogenesis
3
- Myeloid cell derived angiogenesis
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حیط سلول هاي بافت با افزایش اندازه تومور، به دلیل عدم دریافت اکسیژن و مواد غذایی کافی، مرکز بافت توموردچار نکروز و م. زایی تومورروش هاي مختلف رگ -4- 1شکل 

.]15[زایی، رشد و توسعه یافته و فرآیند متاستاز را آغاز می کند بافت تومور با انجام روش هاي مختلف رگ. تومور هایپوکسیک و اسیدي می شود

  زاییفاکتور هاي فعال کننده رگ -3-1  

خانواده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، شود که شامل اعضاي زایی در تومور به واسطه فاکتورهاي مختلفی القا میرگ

، 4، فاکتورهاي رشد فیبروبالستی3، فاکتورهاي رشد مشتق از پالکت2هاي رشد تغییر دهنده، فاکتور1آنژیوپویتین ها

، انواع 1- 1در جدول . ]18[می باشند  6، ماتریکس متالوپروتئینازها و فاکتورهاي نکروز تومور5فاکتورهاي رشد اپیدرمی

  . زایی به همراه اطالعات وزن مولکولی و گیرنده هاي هر یک ذکر شده استاي فعال کننده رگفاکتور ه

  آنژیوپویتین ها - 3-1- 1

-Ang1)یک خانواده از پروتئین هاي ترشحی         Ang2)  هستند که به گیرنده هايTie2  وTie1  در سطح سلول

در . باشندزایی طبیعی ضروري میبراي یک رگ Tie2وجود آنژیوپویتین ها و گیرنده هاي . شوندهاي اندوتلیال متصل می

زایی و پایداري سلول هاي اندوتلیال باعث القاي رگ Tie2با فسفریالسیون  Ang1مسیر پیام رسانی این گیرنده ها، لیگاند 

انجام شده و اطالعات کمتري در  2- و آنژیوپویتین 1- نبیشتر مطالعات روي آنژیوپویتی. شودپوشیده شده با پریسیت ها می

  .]19[وجود دارد  4- ارتباط با عملکرد آنژیوپویتین

  فاکتورهاي رشد تغییر دهنده - 3-1- 2

بتا وجود دارند که براي فعال شدن به گیرنده هاي  –در پستانداران سه ایزوفرم  فاکتورهاي رشد تغییر دهنده 

این فاکتورها مسئول فعال شدن فیبروبالست ها در انواع مختلفی . شوندترئونین کینازي نوع یک و نوع دو متصل می/سرین

شد ، سیتوکین هاي متعلق به خانواده فاکتورهاي ر(BMPs)پروتئین هاي مورفوژنتیک استخوان . باشنداز سرطان ها می

زایی و منجر به رگ SMADتغییر دهنده بتا، با اتصال به گیرنده هاي نوع یک و نوع دو و فعال شدن مسیر پیام رسانی 

  .]20[شوندمهار آپوپتوز در سلول هاي توموري می

  فاکتورهاي رشد مشتق از پالکت - 3-1- 3

ي اندوتلیال، اپیتلیال، گلیال و سلول هاي چهار ایزوفرم فاکتور رشد مشتق از پالکت توسط پالکت ها، سلول ها       

گیرنده هاي فاکتور رشد مشتق از . التهابی ترشح می شوند و در بلوغ رگ هاي خونی و بکارگیري پریسیت ها نقش دارند

پالکت آلفا و بتا از نوع تیروزین کینازي بوده و در سطح الیگو دندروسیت ها، فیبروبالست ها و سلول هاي عضالنی صاف 

زایی تومور نیز فاکتورهاي رشد مشتق از پالکت عالوه بر تحریک تکثیر سلول هاي سرطانی، در رگ.  ق بیان می شوندعرو

  .]21[کنندنقش مهمی ایفا می

  فاکتورهاي رشد فیبروبالستی - 3-1- 4

                                                            
1
- Angiopoietins

2 - Transforming growth factors
3 - Platelet-derived growth factors
4 - Fibroblast growth factors
5- Epidermal growth factors
6
- Tumor necrosis factors



٩          منابع

باشند که به گیرنده هاي تیروزین کینازي متصل شده و عالوه بر تنظیم این فاکتورها پروتئین هاي ترشحی می

در مسیرهاي پیام رسانی این فاکتورهاي رشد پروتئین . متابولیسم در تکثیر، بقا، مهاجرت و تمایز سلولی نقش مهمی دارند

فاکتورهاي . یر می باشنددرگ PI3k/Aktو پروتئین هاي آبشار  (MAPK)هاي زیادي نظیر کینازهاي فعال شده با میتوژن 

رشد فیبروبالستی به همراه فاکتورهاي رشد اندوتلیال عروقی و دیگر فاکتور هاي پروآنژیوژنیک با تحریک تکثیر و مهاجرت 

  .]22[کنند زایی تومور ایفا میسلول هاي اندوتلیال نقش زیادي در رگ

  فاکتورهاي رشد اپیدرمی - 3-1- 5

ها از جمله سلول هاي ها هستند که در رشد و متابولیسم انواع سلولاین فاکتورهاي رشد نوعی از سیتوکین       

از نوع گیرنده هاي تیروزین (ErbBگیرنده هاي فاکتورهاي رشد اپیدرمی متعلق به خانواده . اپیدرمی دخیل هستند

و یک دم ) با عملکرد تیروزین کینازي(اخل سلولی ، د1متشکل از نواحی خارج سلولی، سرتاسر غشایی) کینازي

در بسیاري از بدخیمی ها، بیان بیش از حد . ]23[باشندمی) که حاوي تعداد زیادي ریشه هاي تیروزینی(سیتوپالسمی 

  .]24[زایی شدید و متاستاز تومور می شوند فاکتورهاي رشد اپیدرمی و گیرنده هایشان منجر به رگ

  لوپروتئینازهاماتریکس متا - 3-1- 6

باشند که با برش پروتئولیتیک ترکیبات مختلف ماتریکس خارج عضو می 23خانواده ماتریکس متالوپروتئینازها شامل 

زایی به ، تغییراتی در ساختار آن ایجاد و منجر به تسهیل روند رگ5و المینین 4فیبرونکتین، 3، ژالتین2سلولی مثل کالژن

  . ]25[شود پتانسیل متاستاز در انواعی از تومور ها میروش جوانه زنی و افزایش 

  فاکتورهاي نکروز تومور - 3-1- 7

شوند و در فعال ترشح می T- هایی هستند که به وسیله ماکروفاژها، سلول هاي ماستوسیت و لنفوسیت هايسیتوکین

بیوپسی هاي بسیاري از بدخیمی ها، بیان در . زایی نقش مهمی دارندسازي ماکروفاژها و تحریک آزادسازي فاکتورهاي رگ

گزارش شده است که ارتباط ) گیرنده هاي تیروزین کینازي نوع یک و نوع دو(باالي این سیتوکین و هر دو گیرنده آن 

.]26[دهند زیادي با افزایش توانایی متاستاز تومور نشان می

  .]27[زایی انواع فاکتورهاي فعال کننده رگ -1-1جدول 

  

  

                                                            
1- Transmembrane
2- Collagen
3 - Gelatin
4 - Fibronectin
5

- Laminin
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  فاکتورهاي رشد اندوتلیال عروقی- 3-1- 8

 VEGF-D، گلیکو پروتئین هایی با مشابهت ساختاي و شامل   (VEGF)خانواده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

,VEGF-C ,VEGF-B ,VEGF-A  وPlGF در شرایط کمبود اکسیژن، بیان فاکتورهاي رشد اندوتلیال عروقی . باشندمی

 (VEGFR3 ,VEGFR2 ,VEGFR1)این فاکتورها از طریق اتصال به گیرنده هاي تیروزین کینازي خود . افزایش می یابد

ات خود را اعمال رتأثیشوند، که در سطح سول هاي اندوتلیال بیان می 2- و نوروپیلین 1- هاي کمکی نوروپیلینو گیرنده

زایی عروق خونی و لنف و اعضاي خانواده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نقش بسیار زیادي در رگ). 5- 1شکل (کنند می

به سه گروه  VEGFبر اساس عملکرد و الگوي اتصال به گیرنده، اعضاي خانواده . کنندهمچنین در واسکولوژنزیس ایفا می

که به  VEGF-Aنوع دو، . شوندمتصل می VEGFR1که تنها به  PlGFو  VEGF-Bنوع یک،. شوندتقسیم بندي می

نوع . باشدزایی و افزایش نفوذ پذیري عروق را دارا میشود و پتانسیل رگمتصل می VEGFR2و  VEGFR1گیرنده هاي 

از اگرچه بسیاري . ]28[شوند متصل می VEGFR3و  VEGFR2که به گیرنده هاي  VEGF-Dو  VEGF-Cسه، 

زایی و واسکولوژنزیس شرکت دارند ولی خانواده فاکتورهاي رشد سیتوکین ها و فاکتورهاي رشد در فرآیند هاي رگ

، در VEGF-nullاین یافته که موش هاي . کننداندوتلیال عروقی در فرآیند هاي ذکر شده نقش اساسی و پراهمیتی ایفا می

دهد که فاکتورهاي و نقص در فرآیند واسکولوژنز، مردند نشان میروز هشتم جنینی به دلیل عدم تشکیل جزایر خونی 

VEGF 29[کنند در مراحل اولیه واسکولوژنز جنینی شرکت می[ .  

  Aفاکتور رشد اندوتلیال عروقی  - 1- 8-3- 1

در افزایش نفوذ پذیري عروق نقش دارد و همچنین منجر به  Aمطالعات نشان داده که فاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

در مطالعه اي دیگر نشان داده شد که توالی آمینو اسیدي انتهاي آمین . ]30[شود تحریک تکثیر سلول هاي اندوتلیال می

ی بادي مربوط با تهیه و کاربرد یک آنت. ]32، 31[باشد مسئول فعالیت هاي ذکر شده می Aفاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

افزایش نفوذ پذیري عروق و تکثیر سلول (آمینواسید انتهاي آمین این فاکتور رشد مشخص شد که هر دوعملکرد  21به 

-Ala-Proدر واقع، توالی آمینو اسیدي انتهاي آمین شامل . ]30[به میزان قابل توجهی سرکوب شدند ) هاي اندوتلیال

Thr-Thr-Glu عالوه بر عملکردهاي ذکر شده، این . ]33[لکرد نقش اصلی و محوري دارند به طور مشخص در این دو عم

 Aفاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوع . سلول هاي اندوتلیال و مونوسیت ها نیز نقش مهمی دارند 1فاکتور همچنین در تحرك

) رونویسی شده از یک ژن محتوي هشت اگزون(mRNAایزوفرم است که از آلترناتیو اسپالیسینگ پیش ساز  9شامل 

باشد در بیان این فاکتور در اندام هاي حاوي عروق خونی فراوان نظیر ریه، کلیه و قلب باال می. ]34، 28[ایجاد می شوند 

 و پروتئین این فاکتور همچنین در  mRNA.]35[حالیکه در کبد و طحال میزان بیان این فاکتور پائین گزارش شده است 

به همین دلیل، این فاکتور . ]28[شوند انواع بدخیمی هاي انسانی شامل کارسینوماي پستان، روده، پروستات و ریه بیان می

  .به عنوان یک هدف مهم مورد توجه درمان هاي ضد سرطان قرار گرفته است

                                                            
1-

Motility



١١          منابع

  Bفاکتور رشد اندوتلیال عروقی  - 1- 8-3- 2

mRNAشامل دو ایزوفرم می باشد که نتیجه اسپالیسینگ آلترناتیو پیش ساز  Bفاکتور رشد اندوتلیال عروقی         

-VEGFآمینو اسید مربوط به پپتید نشانه،  21بعد از برش . می باشند) رونویسی شده از یک ژن محتوي هفت اگزون(

B167) آمینو اسید 167محتوي ( وVEGF-B186) وع ایزوفرم ن. تولید می شوند) آمینو اسید 186محتويB186  از

هپاران سولفات بوده و  1به صورت متصل به پروتئوگلیکان B167ایزوفرم نوع . سلول ها ترشح شده و آزادانه انتشار می یابد

  . ]36[هر دو ایزوفرم به صورت همودایمر می باشند . بنابر این قابل انتشار نمی باشد

در  Bو عدم توانایی نوع  Aتوانایی نوع . م نزدیک استبسیار به ه Bو  Aساختمان سوم فاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

وجود میزان باال از رونوشت . ]37[می باشد  62بتا-5به واسطه تفاوت هاي ساختاري در لوپ بتاVEGFR2اتصال به 

mRNA  فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوعB  موشی گزارش شده است در روزه14در قلب و سیستم عصبی مرکزي جنین

فاکتور رشد . ]38[حالیکه در موش بالغ، میزان باالیی از رونوشت هاي این فاکتور در مغز، قلب و کلیه بیان می شوند 

همچنین، این فاکتور در کارسینوماي پستان، .براي عملکرد طبیعی قلب در بالغین مورد نیاز می باشد Bاندوتلیال عروقی 

  . ]39[وماي متاستاتیک بیان می شود فیبروسارکوما و مالن

  Cفاکتور رشد اندوتلیال عروقی  - 1- 8-3- 3

شود که پس از طی مراحل پروتئولیتیک، فرم سنتز می 3پروتئین- به عنوان یک پري پرو Cفاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

پروتئین  –آمینواسیدي مربوط به پپتید نشانه از یک پري پرو  31یک توالی . ]40[گردد بالغ این فاکتور رشد تشکیل می

دو پیش ساز فاکتور رشد . آمینو اسیدي تولید می شود 388پروتئین  –آمینو اسیدي برداشته شده و یک پرو  419

قبل . متصل می شوندیک همودایمر آنتی پارالل تشکیل می دهند که توسط پیوند دي سولفید به هم  Cاندوتلیال عروقی  

ریشه هاي آمینو اسیدي (از ترشح، این دایمر یک مرحله پروتئولیز انجام داده به این صورت که انتهاي کربوکسی هر مونومر 

،  111تا  32به انتهاي آمین خود متصل شده و در مرحله اي دیگر، با برداشتن ریشه هاي آمینو اسیدي ) 419تا  228

قلب، تخمدان، . ]41[ژن این فاکتور حاوي هفت اگزون می باشد . بالغ ایجاد می شود Cوقی فاکتور رشد اندوتلیال عر

می  Cفاکتور رشد اندوتلیال عروقی  mRNAجفت، ماهیچه اسکلتی و روده کوچک انسان بالغ محتوي میزان باالیی از 

فرم پردازش نشده . ر رشد بیان می شوددر بافت هاي کلیه، ریه، پانکراس و طحال میزان متوسطی از این فاکتو. ]40[باشد 

شود در حالیکه فرم پردازش شده آن به هر دو متصل می VEGFR3به گیرنده  Cفاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

VEGFR2 وVEGFR3 42[شود متصل می[.  

در تعداد زیادي از تومورهاي انسانی شامل تومورهاي پستان، روده، ریه، پروستات و  Cفاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

زایی سرطان بنابر این، فاکتور مورد نظر به عنوان هدف در درمان هاي ضد رگ. ]43[شود معده به میزان باالیی یافت می

جنینی مردند که نشان  17و  15اي ، در روزهnull-VEGF-Cدر حدود نیمی از موش هاي . مورد توجه قرار گرفته است

بنابر . ]44[باشد دهد، پیام رسانی این فاکتور رشد در مهاجرت و بقاي سلول هاي اندوتلیال عروق لنفاوي ضروري میمی

  .زایی عروق لنفاوي داردنقش مهمی در رگ Cاین، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوع 

                                                            
1- Proteoglycan
2 - β5−β6 loop
3
- Pre pro - protein
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  Dفاکتور رشد اندوتلیال عروقی  - 1- 8-3- 4

پروتئین سنتز و مراحل - نیز به صورت پري پرو D، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی Cمشابه فاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

فرم پیش ساز فاکتور رشد اندوتلیال عروقی . ]45[شود پروتئولیتیک انجام شده و در نهایت، فرم بالغ فاکتور رشد تولید می

D ه شده می باشد و مشابه آنچه که در مورد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی حاوي انتهاهاي آمین و کربوکسی برش دادC 

و فرم پردازش شده به هر دو  VEGFR2فرم پردازش نشده این فاکتور رشد به . شودتوضیح داده شد، فرم بالغ تولید می

VEGFR2  وVEGFR3 45[شود متصل می[ . ژن این فاکتور حاوي هفت اگزون بوده و روي کروموزومx  قرار دارد]46[ .

روده، . شودزایی عروق لنفاوي به طور طبیعی انجام میزنده مانده و در طول تکوین جنینی رگ null-VEGF-Dموش هاي 

دارند در حالیکه تخمدان، پانکراس،  Dقلب، ریه و روده کوچک میزان باالیی از رونوشت فاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

در سرطان هاي زیادي از جمله پستان و تیروئید . ]47[باشند ی از این فاکتور رشد میپروستات و طحال حاوي میزان کم

  . ]49، 48[بیان باالي این فاکتور رشد مشاهده شده است 

  1فاکتور رشد جفتی - 1- 8-3- 5

تشابه توالی آمینو اسیدي با فاکتور رشد اندوتلیال % 42باشد که فاکتور رشد جفتی یک گلیکو پروتئین همودایمر می

ژن فاکتور رشد جفتی حاوي هفت اگزون است که از آنها چهار ایزوفرم با اسپالیسینگ . ]50[دهد نشان می Aعروقی نوع 

ر رشد جفتی به میزان در بسیاري از سرطان ها، انواع مختلف ایزوفرم هاي فاکتو. شودتولید می mRNAآلترناتیو پیش ساز 

  .بنابر این، فاکتور رشد جفتی هم به عنوان هدف براي درمان هاي ضد سرطان مورد توجه بوده است. شوندباال بیان می

  Eفاکتور رشد اندوتلیال عروقی  - 1- 8-3- 6

این فاکتور یک فاکتور غیر انسانی می باشد که توسط ویروس پاراپوکس کد شده و باعث تکثیر و جوانه زنی عروق         

.]51[شود را داشته و باعث افزایش نفوذ پذیري عروقی می VEGFR2این فاکتور رشد توانایی اتصال به . شودخونی می

  

  عروقیگیرنده هاي فاکتور رشد اندوتلیال  -1- 4

  1–گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی  - 4-1- 1

VEGFR1(Flt-1)  به فاکتور رشد اندوتلیال عروقیA فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ،B و فاکتور رشد جفتی متصل می -

دوتلیال این گیرنده تمایل باالتري براي فاکتور رشد ان. باشدکیلو دالتون می 210وزن مولکولی این گیرنده، . ]52[شود 

با این وجود متعاقب اتصال به لیگاند، فعالیت تیروزین کینازي ضعیف . ]52[دارد  VEGFR2دارد در مقایسه با  Aعروقی 

این گیرنده نقش مهمی در مهاجرت سلولی، کموتاکسی منوسیت و تجزیه . ]52[دهد نشان میVEGFR2تري نسبت به 

12اگزون و در کروموزوم 30انسانی حاوي  VEGFR1ژن . ]53[کند ماتریکس خارج سلولی ایفا می
q13 قرار گرفته است .

                                                            
1
- Placental growth factor



١٣          منابع

کند که به فاکتور رشد اندوتلیال این گیرنده با آلترناتیو اسپالیسینگ، یک ایزوفرم محلول تولید می mRNAپیش ساز 

آمینو اسید  661ل حاوي بعد از برش پپتید نشانه، گیرنده محلو. ]54[کند عروقی متصل شده و عملکرد آنها را بلوکه می

این گیرنده )  از هفت دمین موجود در ناحیه خارج سلولی(ایمونوگلوبولینی خارج سلولی  1باشد که مربوط به شش دمینمی

شود، در جریان خون مادر آزاد شده و بیماري محلول که توسط جفت تولید می VEGFR1میزان باالیی از . می باشند

با توجه به اینکه این گیرنده تمایل باالیی در اتصال به فاکتور رشد اندوتلیال . ]55[کند ایجاد می 2هایی نظیر پریکالمپسیا

عمل کرده و بنابر این اتصال این فاکتور رشد به  Aدارد، بنابر این به عنوان تله براي فاکتور رشد اندوتلیال عروقی  Aعروقی 

VEGFR2یزان اتو فسفریالسیون م. ]56[کند زایی را کنترل میو فرآیند رگVEGFR1  در پاسخ به فاکتور رشد اندوتلیال

کنند، فسفریالسیون این باشد و تنها در سلول هایی که این گیرنده را به میزان باالیی بیان میبسیار پائین می Aعروقی 

فریالسیون در ریشه هاي در واقع پس از اتصال لیگاند به گیرنده و انجام اتو فس. ]52[باشد گیرنده قابل شناسایی می

شش ریشه آمینو اسیدي در ناحیه . ]57[یابد تیروزینی گیرنده، فعالیت آنزیمی دمین تیروزین کینازي گیرنده افزایش می

به عنوان مکان هاي  1333و  1327، 1309، 1242، 1213، 1169دم انتهاي کربوکسی این گیرنده شامل تیروزین هاي 

 Cدر اتصال و فعال شدن فسفو لیپاز  1169فسفو تیروزین شماره ). 6-1شکل (]57[د فسفریالسیون شناسایی شده ان

با توجه به میزان پائین اتو فسفریالسیون در . ]57[شود می MAPKنقش دارد که منجر به فعال شدن مسیر پیام رسانی 

  . باشدشرایط فیزیولوژیک، شناسایی مسیرهاي پیام رسانی در پائین دست گیرنده مشکل می

کنند، اما مکان هاي را فعال می VEGFR1و فاکتور رشد جفتی هر دو،  Aاگر چه فاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

 1213انسانی منجر به فسفریالسیون تیروزین شماره  VEGF-A 165براي مثال، ایزوفرم . فسفریالسیون متفاوتی دارند

همچنین، . ]58[شود می 1309سفریالسیون تیروزین شماره انسانی تنها منجر به ف PlGF-152شود در صورتیکه می

مطالعات ساختار کریستالی فاکتورهاي رشد اندوتلیال عروقی نشان داد که این فاکتورها همگی به دمین شبه 

  .]59[شوند گیرنده متصل می) از هفت دمین شبه ایمونوگلوبولینی مربوط به ناحیه خارج سلولی(ایمونوگلوبولینی دوم 

  2- گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی  - 4-1- 2

VEGFR2(KDR/Flk1)  به فاکتور رشد اندوتلیال عروقیA ،E  و فرم کامل پردازش شده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی

C  وD کیلو دالتون بوده و به عنوان عامل اصلی و مهم در مراحل مختلف  210وزن مولکولی این گیرنده، . شودمتصل می

با اینکه تمایل این گیرنده به . ]60، 52[کند شامل مهاجرت، تکثیر، بقا و نفوذ پذیري عروق خونی نقش ایفا میزایی رگ

. باشدباشد ولی در پاسخ به لیگاند، فعالیت تیروزین کینازي آن بسیار باال میکم می Aفاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

. می شوندVEGFR2سیون، اتوفسفریالسیون و فعال شدن فاکتورهاي رشد اندوتلیال عروقی منجر به دایمریزا

اتوفسفریالسیون ریشه هاي تیروزینی گیرنده باعث تشکیل مکان هایی براي اتصال پروتئین هاي آداپتور و دیگر پروتئین 

، دو مکان 1214و  1175ریشه تیروزینی شماره . هاي مهم درگیر در مسیرهاي پیام رسانی پائین دست می شود

، 951مکان هاي دیگر فسفریالسیون شامل ریشه هاي تیروزینی  .]61[فسفریالسیون اصلی در این گیرنده می باشند 

منجر به افزایش  1059و تیروزین  1054اتوفسفریالسیون تیروزین . ]63، 62[) 6- 1شکل (می باشد  1059و  1054

 و متعاقب آن C-باعث فعال شدن فسفو لیپازVEGFR2در واقع، فسفریالسیون . ]54[شود فعالیت کینازي این گیرنده می

می  C-براي تعیین اینکه فسفریالسیون کدام ریشه تیروزینی مسئول فسفریالسیون فسفو لیپاز. می شود C-پروتئین کیناز

                                                            
1- Domain
2
- Preeclampsia
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پروتئین . ]61[دارد  VEGFR2یرسان امیدر پ يدینقش کل 1175نیروزیت شهینشان داده اند که ر نیشیمطالعات پباشد، 

نقش دارد و با اتصال مستقیم به VEGFR2که در مسیرهاي پیام رسانی چندین گیرنده فاکتور رشد از جمله  Shbآداپتور 

کیناز  3–نقش مهمی در تشکیل فیبر استرس، مهاجرت سلولی و فعال شدن فسفاتیدیل اینوزیتول  1175ریشه تیروزینی 

(PI3-K) که تنها به (ر رشد جفتی موش نتایج یک مطالعه نشان داد که فاکتو. ]64[کند ایفا میVEGFR1 متصل می -

- متصل می VEGFR2که تنها به  (Eباشد ولی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نمیVEGFR2قادر به فسفریالسیون ) شود

نتیجه شگفت آور تحقیق مورد نظر این بود که استفاده از ترکیب هر دو . باشدمیVEGFR2قادر به فسفریالسیون ) شود

منجر به افزایش قابل توجه در فسفریالسیون ) و فاکتور رشد جفتی Eفاکتور رشد اندوتلیال عروقی (فاکتور ذکر شده 

VEGFR2 بنابر این، بین. شدVEGFR2 وVEGFR1 ل هترودایمر بین واکنش هاي بین مولکولی رخ داده و امکان تشکی

و  VEGFR1که هر دو گیرنده (حشره  Sf9در مطالعه اي که بر روي سلول هاي . ]58[این دو گیرنده وجود دارد 

VEGFR2 فاکتور رشد جفتی انسانی منجر به افزایش فسفریالسیون تا  152انجام شد، تیمار با ایزوفرم ) را بیان می کنند

کردند، پس از تیمار با ایزوفرم را بیان می VEGFR2هایی استفاده شد که تنها زمانیکه از سلول . گردید% 150میزان 

با استفاده از سلول هایی که . انسانی افزایش قابل توجهی در فسفریالسیون این گیرنده ایجاد نشد 1فاکتور رشد جفتی 152

 152را بیان می کردند، تیمار با ایزوفرم ) که حاوي جهش در ناحیه کینازي بود(VEGFR2و  VEGFR1هر دو گیرنده 

همچنین زمانیکه از سلول هاي بیان . گردیدVEGFR2فاکتور رشد جفتی انسانی منجر به میزان باالي فسفریالسیون 

تیمار با همان  استفاده گردید، VEGFR2و ) که حاوي جهش در ناحیه کینازي بود(VEGFR1کننده هر دو گیرنده 

این نتایج به طور کلی بیان کننده این حقیقت . ]58[به دنبال نداشت VEGFR2ایزوفرم تاثیري بر افزایش فسفریالسیون 

بین مسیرهاي  2افتد و امکان ارتباط متقابلاتفاق می VEGFR2با  VEGFR1است که ترانس فسفریالسیون بین گیرنده 

بر اساس مطالعات دیگر، هترودایمریزاسیون بین گیرنده ها حتی در . ا وجود داردپیام رسانی پائین دست این گیرنده ه

باشد که توان اتصال به افتد ولی افزایش میزان هترودایمریزاسیون مستلزم وجود لیگاندهایی میغیاب لیگاند نیز اتفاق می

–تشکیل میزان باالي گیرنده هترودایمر  منجر به VEGF/PlGFو  VEGFبه عنوان مثال، تیمار با . هر دو گیرنده را دارند

R1/-R2 شود، اما فقط تیمار با همودایمر میPlGF/PlGF منجر به افزایش تشکیلگیرنده هترودایمر ،–R1/-R2  نشد

]58[ .

  3–گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی  - 4-1- 3

                                                            
1- Placental growth factor-152 (PlGF-152)
2

- Cross talk



١٥          منابع

تغییر شبکه عروقی اولیه جنین دارد و همچنین باشد و نقش مهمی در کیلو دالتون می 170وزن مولکولی این گیرنده 

در ناحیه خارج سلولی این گیرنده، دو دمین شبه . کندزایی عروق خونی و لنفاوي موجود بالغ شرکت میدر رگ

  غیر فعال ). 5-1شکل (شوند ایمونوگلوبولینی از طریق باند دي سولفید به بقیه دمین هاي شبه ایمونوگلوبولینی متصل می

باشد که از لحاظ ساختاري به هم نزدیک بوده که به گیرنده این خانواده شامل تعدادي گلیکو پروتئین هاي ترشحی می. اعضاي خانواده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی - 5-1شکل 

این فاکتورهاي رشد همچنین به گیرنده . کنندلنفی را تنظیم میزایی عروق خونی و شوند و بسیاري از فرآیند هاي سلولی شامل رگهاي تیروزین کینازي همو و هترو دایمر متصل می

  .]65[کنندگیرنده هاي کمکی به همراه گیرنده هاي اصلی در تنظیم فرآیند هاي سلولی شرکت می. شوندمتصل می 2-و نوروپیلین  1-هاي کمکی نوروپیلین 
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در ناحیه ي درون سلولی گیرنده هاي فاکتورهاي رشد . اندوتلیال عروقی و مسیرهاي پیام رسانی پائین دستمکان هاي فسفریالسیون گیرنده هاي فاکتورهاي رشد  - 6-1شکل

.]66[هاي فسفریالسیون تیروزین ها با شماره هایی نشان داده شده اند اندوتلیال عروقی، مکان

  



١٧          منابع

شود منجر به بیماري لنف ادم یا انسداد لنفاوي می VEGFR3سازي از طریق ایجاد جهش در ناحیه کینازي گیرنده 

 VEGFR3در ناحیه دم انتهاي کربوکسی گیرنده ) 1363و  1337، 1265، 1231، 1230(پنج ریشه تیروزینی . ]68، 67[

]69[انسانی به عنوان مکان هاي اتوفسفریالسیون اصلی در مسیرهاي پیام رسانی مربوط به این گیرنده نقش مهمی دارند 

). 6- 1شکل (

این پروتئین . کندعمل می Grb2و  Shcبه عنوان مکان اتصال براي پروتئین هاي آداپتور  1337فسفو تیروزین شماره 

 (MAPK)هاي آداپتور با اتصال به مکان مذکور باعث آغاز مسیرهاي پیام رسانی پروتئین کیناز هاي فعال شده با میتوژن 

دهند و ارتباط متقابل بین مسیرهاي پیام رسانی مربوط به این هترو دایمر تشکیل می VEGFR3و  VEGFR2. شوندمی

  .]69[گیرنده ها نیز وجود دارد 

  زایی و متاستاز توسط گیرنده هاي فاکتور رشد اندوتلیال عروقیتنظیم فرآیند رگ - 5-1

و تحریک اتوفسفریالسیون در دمین باشد و به محض اتصال لیگاند بسیار پایین می VEGFR1فعالیت کینازي       

هاي ضعیفی براي رشد و بقاي سلولهاي اندوتلیال و همچنین براي مهاجرت تیروزین کینازي این گیرنده، سیگنال

، از طریق اتصال به فاکتور رشد اندوتلیال عروقی VEGFR2در تنظیم منفی عملکرد  VEGFR1. شودماکروفاژها ایجاد می

A کندمثبت مهاجرت منوسیت ها در طول التهاب نقش مهمی ایفا می، و همچنین در تنظیم .VEGFR1  از طریق دمین

- و فاکتور رشد جفتی متصل می A ،Bدوم و سوم شبه ایمونوگلوبولینی ناحیه خارج سلولی به فاکتور رشد اندوتلیال عروقی 

. دارند Aیل باالیی در اتصال به فاکتور رشد هر دو نوع گیرنده تما. این گیرنده به دو نوع متصل و محلول وجود دارد. شود

به عنوان یک تنظیم  VEGFR1مطالعه نشان داده که فرم محلول . کندجلوگیري می VEGFR2این اتصال از فعال شدن 

بیان باالي فرم محلول این گیرنده در پاتوژنز بیماري پریکالمپسیا نقش مهمی . ]70[کند زایی عمل میکننده منفی رگ

 9تا  8، در روز VEGFR1هاي حاوي جهش در نشان دادند که موش ]72[در گزارشی از فونگ و همکاران . ]71[دارد 

دهد که این نتایج نشان می. هاي اندوتلیال و از هم پاشیدگی عروق خونی، مردندجنینی به دلیل رشد بیش از حد سلول

VEGFR1  هاي جالب است که موش. مراحل اولیه جنینی داردنقش تنظیم کنندگی منفی در تکوین عروق خونی در طول

کنند، تکوین بیان کننده دمین هاي خارج سلولی و سرتاسر غشایی این گیرنده که دمین تیروزین کینازي را بیان نمی

در . در طول مراحل اولیه جنینی الزم و ضروري نیست VEGFR1بنابر این، دمین کینازي . عروقی طبیعی نشان دادند

از طریق به دام انداختن فاکتور رشد (دمین خارج سلولی این گیرنده نقش مهمی به عنوان تنظیم کننده منفی مقابل، 

ها نظیر گلیوما، تومورهاي از طرف دیگر، در بسیاري از بیماري. ]73[کند تشکیل عروق ایفا می) Aاندوتلیال عروقی 

و فقدان عملکرد آن به اثبات  1- قص در دمین کینازي گیرنده متاستاتیک و همچنین بیماري التهابی آرتریت روماتوئید، ن

و فاکتور رشد  Bشامل فاکتور رشد اندوتلیال عروقی  VEGFR1در منوسیت ها لیگاند هاي ویژه . ]74، 73[رسیده است 

کنند را فعال می  PI3K/AKTو  ERK/MAPKجفتی به محض اتصال به گیرنده خود، مسیرهاي پیام رسانی مهمی نظیر 

نسبت به دیگر گیرنده هاي فاکتور رشد اندوتلیال VEGFR2اطالعات بیشتري از مسیرهاي پیام رسانی پائین دست . ]75[

از طریق دمین دوم و سوم شبه ایمونوگلوبولینی ناحیه خارج سلولی، با ده بار تمایل  VEGFR2.     عروقی وجود دارد

از طریق اسپالیسینگ . ]76[کند اتصال برقرار می Aوتلیال عروقی ، با فاکتور رشد اندVEGFR1پائین تر نسبت به 

شود که در بسیاري از بافتها نظیر پوست، قلب، طحال، کلیه و تخمدان وجود نیز تولید میVEGFR2آلترناتیو، فرم محلول 

اتصال این فاکتور رشد به بنابراین، از . را دارد Cاین فرم محلول توانایی اتصال به فاکتور رشد اندوتلیال عروقی . دارد
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Abstract
Research Aim: The vascular endothelial growth factors secreted by tumors play an important role in 

vascular permeability and tumor angiogenesis through binding to their receptors on the surface of the 
endothelial cells. In this study, an antagonist peptide of vascular endothelial growth factor (VEGF) was 
designed, interfering in the binding of VEGFA and VEGFB to VEGFR1 and VEGFR2, to block the 
signaling pathways in downstream of both the receptors whereby angiogenesis and tumor growth are 
inhibited.
Research method: To confirm the binding of the designed peptide (VGB4) to VEGFR1 and VEGFR2, the 
flow cytometry and immunofluorescence microscopy assay were carried out. In order to examine the anti-
angiogenic activity of VGB4 peptide, endothelial cell proliferation, migration, and angiogenesis tests were 
performed on HUVECs. Likewise, using 4T1 mammary carcinoma cell line, as a murine breast cancer 
model in BALB/c mice, VGB4 delivery potential to tumor was evaluated via in vivo imaging. Then,Anti-
tumor potential of different doses of VGB4 was examined by intraperitoneal injection to 4T1 breast tumor-
bearing mice.The level of angiogenesis, proliferation and apoptosis markers in VGB4 treated tumors was 
assessed by immunohistochemistry analysis. For the evaluation of the key signaling molecules as well as 
metastasis markers in down stream pathways of VEGFR1 and VEGFR2, western blot analysis was used. 
The effect of VGB4 on the expression level of migration and invasion markers in tumor cells was examined 

using real time PCR.                                                 
Findings: VGB4 peptide had the binding ability to both VEGFR1 and VEGFR2 and significantly inhibited 
endothelial cell proliferation, migration, and angiogenesis. The accumulation potential of VGB4 in tumor 
tissue was confirmed. In addition, the results of in vivo study revealed that VGB4 administration dose-
dependently led to an effective decrease in tumor growth as well as angiogenesis and an increase in 
apoptosis. Likewise, VGB4 significantly inactivated the signaling pathways related to both VEGFR1 and 
VEGFR2 in vitro and in vivo. The anti-metastatic potential of VGB4 was also verifiedin 4T1 breast tumor 
samples.
Conclusion: Given the significant antagonistic effects of VGB4 on the suppression of angiogenesis and tumor 
growth, this peptide can be considered as a suitable candidate for cancer therapy.
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