
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


٣٧٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

P2-32 
  هاي بازدارنده رگ زایی: چشم اندازي جدید در درمان سرطان پستان درمان وان: عن

  دکتر زهره حجتی نویسندگان:
  فریبا دهقانیان  نویسنده مسئول:

  دانشگاه اصفهان وابستگی سازمانی:  
  f.dehghanian68@gmail.com ایمیل:   
 

ترین فرآیندها در رشد، تهاجم و متاستاز  یکی از مهم زایی)، هاي خونی موجود (رگ هاي خونی جدید از رگ تشکیل رگ
هاي خونی  هاي خونی مجزا نیاز دارند و تنها در مراحل اولیه رشد خود قادر هستند از رگ باشد. تومورها به رگ تومور می

د که در آن از باش هاي درمانی هدفمند می زایی یکی از انواع روش مجاور تغذیه نمایند. بنابراین جلوگیري از فرآیند رگ
گردد. مطالعات اخیر نشان دهنده  هاي جدید استفاده می هاي مختلفی در جهت متوقف نمودن شکل گیري رگ شیوه

زایی یک  زایی در رشد و پیشرفت سلولهاي سرطانی و متاستاز سرطان پستان می باشد. رگ نقش کلیدي فرآیند رگ
هاي ماتریکس خارج سلولی و  ها، فاکتورهاي رشد، پروتئین زیماي تنظیمی بوده که بسیاري از آن فرآیند چند مرحله

ترین فاکتورهاي القا  گروهی از مهم VEGFs .ها در این فرآیند پیچیده نقش دارند مسیرهاي انتقال پیام مربوط به آن
هاي  درماناي جدید از  هاي اخیر حوزه بر همین اساس در سال .زایی در طی رشد تومورهاي پستان می باشند کننده رگ

در میان محققان سرطان پستان پدیدار شده است.  VEGF-targeted therapy زایی به نام بازدارنده رگ
زایی، منجر به گسترش عوامل متعددي  ي کلیدي در فرآیند رگ به عنوان یک تنظیم کننده VEGF شناسایی مسیر
اروهاي زیادي در ارتباط با روش بازدارنده و مسیرهاي مربوط به آن را هدف قرار می دهند. د VEGF شده است که

هاي درمانی ، کیفیت  زایی در درمان سرطان پستان مورد تأیید قرار گرفته و ترکیبی از این روش با سایر روش رگ
هاي  ي مکانیسم زندگی افراد مبتال به این سرطان شایع را بهبود بخشیده است. با این وجود، تحقیقات گسترده در زمینه

تواند منجر به افزایش  زایی تومورها، به حداقل رساندن عوارض جانبی و مقاومت نسبت به داروها، می یکی رگبیولوژ
زایی به عنوان یکی از مؤثرترین  هاي بازدارنده رگ ي نزدیک روش کارایی این روش درمانی گردد. امید است در آینده

  .ابزارها در مقابله با سرطان پستان عمل نمایند
 VEGF-targetedزایی،  هاي بازدارنده رگ ، درمانVEGFsزایی،  ي کلیدي: سرطان پستان، رگها واژه

therapy   
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