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چکیده
اهداف با توسعه و پيشرفت روزافزون در زمينة ایمنيدرماني تومورها ،امروزه توجه خاصي بنه درمنانهنای ایمنني
انواع سرطان ها معطوف شده است .درمانهای بر پاینة گيرنندههنای کنایمری آنتنيژنهنا  ،)CARsیكني از اننواع
درمانهای مبتني بر سلولهای Tی تغييریافته بهشمار ميرود که بهصور هدفمند تنها روی سلولهای تومنوری
فرد و نه سلولهای طبيعي اثر ميگذارد.
مواد و روشها پژوهشها در دهههای اخير حاکي از این است که درمانهای بر پایة CAR T-cellها انقالبني را در
حوزة درمان انواع سرطانها بهوجود آورده است و دستاوردهای ارزشمندی را در درمان بدخيميهای خوني ماننند
لوسميها و لناوماها و تومورهای جامد مشتمل بر نوروبالستوما و گليوبالستوما بهارمغان آورده است.
یافتهها در مقالة پيشرو ،پنس از نگناهي اجمنالي بنه سناختار و کنارکرد CAR T- cellهنا ،برخني آنتنيژنهنای
بيانشونده در سطح سلولهای توموری و CAR T- cellهنای هندف گيرنندة آنهنا بررسني شنده اسنت .در ادامنه،
چندین نمونه از درمان های موفق با کمك این فناوری ارائه و سرانجام ،در منورد امنينت اینن روشهنای درمناني و
چالشها و افقهای پيش رو بحث شده است.

کلیدواژهها:
ایمني درماني سرطان ،درمانهای
هنندفمننند ،گيرننندة آنتننيژننني
کنننایمری CAR T- ،)CAR
cellها.

درمانهای بر پایة CAR T- cellها :تغییر شیوة درمان
سرطانها
سال ها ،شيميدرماني و پرتودرماني اصلي ترین روشهای
درمان بدون جراحي در سرطانها بهشمار ميآمد .با وجود اینن،

بسياری از سرطانها پس از اتمام دورة مرسنوم درمناني دوبناره
عود ميکرد و شماری دیگنر پنس از طني دورههنای درازمند ،
نسبت به این درمانها مقاوم ميشد .برخالف توسعة روشهنای
درماني جدید ،مانند اسنتااده از آنتنيبنادیهنای مونوکلوننال و
مولكول های مهارکنندة کوچك ،هنوز ميزان پاسخگویي به اینن
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توانننایي  CARدر شناسننایي آنتننيژنهننا بنندون نينناز بننه
مجموعة  MHCاین مزیت را فراهم ميکند که دیگر نينازی بنه
تطننابق آنتننيژن لوکوسننيت انسنناني Human Leukocyte
 )Antigen: HLAبين فرد دهننده و گيرننده نيسنت .نخسنتين
نسل از CARها متشكل از زنجيرة منارد درون سلولي با عننوان
 CD3بود .از آنجا که در TCRهای طبيعي ،مجموعنة آنتنيژن-
 MHCبننه تحریننك لناوسننيت  Tمنجننر مننيشننود ،در طراحنني
نسلهای بعدی از CARها ،زنجيرههای پيامرسنان درونسنلولي
دوم و سوم نيز اضافه شد که به بهبود فعاليت ،پایداری و توانایي
CARهای نسل دوم و سوم انجامد [.]0
پژوهشننگران ،در شننرایط آزمایشننگاهي سننلولهننای  Tرا
تكثيرکردند و بهمد  60روز بههمراه تحریك همزمنان ،مينزان
سلول های کمتر تمایزیافته و دارای قدر باالی تقسيم کناهش
یافت .سرانجام به نسل کارکردی و پاینداری از سنلولهنای Tی
تغييریافتننه دسننتیافتننند شننكل  .)5همننة شننواهد بنناليني
بنهدسننتآمننده از مطالعننا شننكلگرفتننه بننه ایجنناد نسننل دوم
سلولهای Tی بيانکنندة پروتئين  CARمنجر شد.
یكي از این موفقيت های چشمگير ،استااده از نسنل دوم
CAR T- cellهنای هندف گيرنندة  CD19بنود کنه روشهنای
درماني بر پایة آن بهخوبي بر عليه بيمناریهنای خنوني کنارایي
نشان داد .با توجه به فعالينت موفقينت آمينز CAR T- cellهنا،
بهنظر مي رسد ميتوان از آنها بهعننوان یكني از اساسنيتنرین
روشهای درماني بر عليه بدخيميهای عودکنننده و منرتبط بنا
سلولهای  βو بسط این روشها در درمان سنایر سنرطانهنا از
جملننه تومورهننای جامنند بهننره گرفننت .مطالعننا مننرتبط بننا
مولكولهای نوین درماني و روشهنای درمناني بنر پاینة ایمنني
سننلولي ،بسننتری مناسننی بننرای پيشننرفتهننای آتنني در حننوزة
لناوسيتهنای Tی درمناني در ارتقنای طراحني پنروتئينهنای
 CARکارامدتر ،بهينهسازی توليد سلولهای Tی ویژه و ارتباط
وضعيت پيشين بيمار و درمانهای نوین فراهم آورده است [.]6

درمانها در ميان بيماران متااو است و نرخ باالی عود دوبناره
و پيشآگهي ضعيف ،همچنان از چالشهنای پنيشرو بنهشنمار
ميآید .در رابطه با سرطانهنای پایندار ،همنراه بنا عنود دوبنارة
بدخيمي ،از موارد بسيار اندک که بگذریم ،تاکنون درماني وجود
ندارد که قادر به ازبينبردن کامل سلولهای بدخيم باشند .اینن
امننر ضننرور دسننتيابي بننه روشهننایي بننا کننارایي بهتننر را بننر
پژوهشگران حوزة سرطان آشكار ميکند .بنر اسناس شنواهد در
دسترس ،نقش آشكار سيستم ایمني و لناوسيتها در کنتنرل و
ازبينبردن سرطان قابلتوجه است .بههمين دلينل،امروزه هندف
بسياری از روشهای درماني بناليني ،دسنتورزیهنای سيسنتم
ایمني و ارتقای آن است [.]9-5
توسننعه و پيشننرفت گيرننندههننای کننایمری آنتننيژنهننا
 )Chimeric Antigen Receptors: CARsبننه انقالبنني در
درمان های ایمني بر پایة سلولهای  Tدر مورد برخي سرطانها
منجر شده است .گيرننده هنای سنلول ) T(TCRتغييریافتنه در
روشهای درماني بر پایة ایمني کاربردهای فراواني دارد ،اگرچنه
توانایي آنها در شناسایي آنتيژنهای هدف محندود و نيازمنند
مجموعة سازگاری بنافتي اصنلي Major Histocompatibility
 )Complex: MHCدر عرضنة آنتنيژنهاسنت .از سنوی دیگنر،
CARها قادر به شناسایي طيف وسيعي از آنتيژنها بدون نيناز
به  MHCهاست ،بنابراین نسبت به TCRهنا بنه توسنعة بيشنتر
حوزة درمان باليني مبتالیان منجر خواهد شدCAR .ها متشكل
از ناحية شناساگر آنتي ژن از قطعة متغير تكزنجيرة آنتيبنادی
 )single chain variable fragment: scfvاسننت کننه بننا
زنجيرههای پينام رسناني از مجموعنة  TCRادغنام شنده اسنت.
بهطور اختصاصي ،ميتوان گات که ساختار پایة CARها شنامل
ناحية برونسلولي از  scfvمرتبط با ناحية لوالمانند است که بنه
انعطافپذیری آن منجر ميشود .این ساختار بنا ننواحي غشنایي
سلول و مهمتر از آن ،با بخشهایي از مسنير پينامرسناني درون
سلولي ارتباط برقنرار منيکنند .اینن ارتبناط موجنی تغيينر در
کارکرد ،پایداری و توانایي خود CARها نيز ميشود.
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شکل  .7ساخت و انتقال CAR T- cellها در روش هنای درمناني .خنون محيطني بيمناران مبنتال حناوی سنلولهنای تنكهسنتهای
 )PBMCsاست .این سلولها از فرد بيمار یا دهندة سلولهای  Tاستخراج ميشود .سپس ،سلولهنای  Tجداسنازی و فعنالشنده در
حضور دانههای مغناطيسي با آنتيبادیهای  CD28, CD3کونژوگه ميشود و بالفاصله با ترانسداکتشندن وینروسهنای بينانکننندة
پروتئين  CARدستورزیهای ژنتيكي مورد نظر انجام منيگينرد .سنلول Tی فعنالشنده بنهمند حندود  58تنا  50روز در شنرایط
آزمایشگاهي تكثير داده مي شود تا به ميزان دلخواه برای اهداف درماني برسد .سپس ،داننههنای مغناطيسني حنذف منيشنود و از اینن
CAR T- cellها برای انتقال به بدن بيمار یا فریزکردن برای مصارف آینده بهره ميبرند .معموالً بيماران پيش از دریافت درمنانهنای
بر پایة CAR T- cellها یك دوره شيمي درماني را پشت سر ميگذارند.

آنتیژنهای ویژة تومور /آنتیژنهای مرتبط با تومور
در درمانهای بر پایة CAR T-cellها
انواع متاناوتي از CARهنا دارای قابلينت هندفگينری
دستهای متنوع از آنتيژنهای ویژة تومور /آنتيژنهای منرتبط
بننا تومننور Tumor-specific Antigens/Tumor-associated
 )Antigens: TSAs/TAAsاست .این CAR T-cellها در واقن
کارکرد قابلتوجهي دارند ،چه در شرایط آزمایشگاهي و چه در
شرایط غيرآزمایشگاهي بر علينه سنلول هنای تومنوری،
شامل هدفگيری آنتيژنهای سنطح سنلولهنای تومنوری در
بنندخيميهننای خننوني و تومورهننای جامنند .بننهطننور معمننول،
آنتيژنهای شناسایيشده بنا CARهنا الزم اسنت روی سنطح
سلولهای سرطاني مورد نظر بيان شود؛ رخدادی که البته یكي
از معایی بزرگ این روش بهشنمار منيآیند ،اگرچنه در برخني
پژوهشهای اخير مشخص شده است که اننواع مشخصني کنه
آنتيژن های بيانشوندة درون سلولهای تومنوری نينز ممكنن
است با انواع وینژهای از CARهنا بنا عننوان T cell receptor-
 )mimic antibody: TCRmشناسایي شنود کنه از آنتنيبنادی
مونوکلونال  ESK1 TCRmبهدست آمده است.
بهعنالوه ،فراینند رگزایني در تومنور نينز هندف بنالقوة
مناسبي در درمانهای بر پایة  CAR T-cellمحسوب ميشنود.
استاادة بهينه از هر یك از این روشهنا قنادر بنه ایجناد تن ثير
شگرفي در درمان انواع سرطانهاست [.]0

نمونههایی از آنتییژنهیای بییانشیونده در سی
سلولهای بدخیم خونی
در انواع آزمون های باليني CD19 ،یكي از آنتيژنهنای
مهم تومور در انواع سرطانهای خون و بهطنور گسنترده منورد
توجه است CD19 .آنتنيژن ایندهآلني بنرای هندف قنراردادن
بدخيمي های خوني مرتبط با سلولهای  Bبهشمار ميرود .این
امر ریشه در بينان بناال و یكپارچنة آن بنر سنطح سنلولهنای
لناوسيت  Bدارد .در سال  ،2850کوچندرفر و همكاران بنرای
نخستينبار درماني موفق از نوعي لناومای سلولهای  Bرا با

عنوان لناومای سلول  Bبزرگ پراکنده
 )B-cell lymphoma: DLBCLگزارش دادند کنه از تواننایي و
اطميننان بنناالیي در درمنان بنندخيميهنای خننوني منرتبط بننا
سلولهای  Bهمراه بنا شنيميدرمناني برخنوردار بنود .در اینن
گزارش از ميان  56فرد مبنتال 9 ،منورد بنهطنور کامنل تحنت
درمان قرار گرفتند و درمان شدند .در همان سنال ،در مطالعنة
دیگری با همين راهبرد ،از ميان  98کودک مبتال بنه سنرطان
لوکمي لناوبالستيك حاد همنراه بنا دورههنای عودکنننده21 ،
مورد بهبودی کامل یافتند .بدین ترتيی ،با استااده از درمان با
CAR T-cellهای هدف گيرندة آنتنيژن  ،CD19پژوهشنگران
توانستند بر محدودیتهای حاصل از روشهنای قندیمي فنائق
آیند و بهبود را در بيماران مبتال به بندخيميهنای عودکنننده
تحریك و این روش را پشتيباني قوی برای پيشرفتهای بعدی
پایهگذاری کنند [.]1
Diffuse large

CD20

 CD20فساوپروتئين گليكوزیلة فعالشده اسنت کنه در
سطح لناوسيتهای  Bبيان ميشود .تيل و همكناران در سنال
 ،2851آزمونهنای بناليني وینژهای را طنر رینزی کردنند تنا
بهواسنطة آن مينزان تن ثير نسنل سنوم CAR T-cellهنایي را
بررسي کنند که بهطور اختصاصني آنتنيژنهنای  CD20را در
بيماران مبتال به انواع لناوماهای مرتبط بنه لناوسنيتهنای B
هدف قرارميدهند .روند درمان بهخوبي در بيماران اجرا شند و
نتایج باليني بهدست آمده بسيار اميندبخش بنود .نكتنة شنایان
توجه این است که برای ميزان غلظت آنتنيژن حند آسنتانهای
وجود دارد .این آستانه برای کارکرد مناسی این درمنان منورد
نياز است ،اگرچه ممكن اسنت در بندخيمترشندن بيمناری در
مبتالیان اثری نداشته باشد [.]9
CD30
 CD30عضننوی از اَبَرخننانوادة گيرننندة TNF

Tumor

 )Necrosis Factor Receptor Superfamilyاسننت .طيننف
گسننتردهای از سننلولهننای بنندخيم در لناوماهننای هننوجكين
 )Hodgkin’s lymphoma: HLو غيرهننننوجكين Non-
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 )Hodgkin’s lymphoma: NHLبنهطنور اختصاصني تواننایي
بيان  CD30را دارد که ميتوان از آن بهمنزلنة آنتنيژن هندف
استااده کرد .لناوسيتها سلولهای بنيادی خنوني و اجندادی
آنهنا Hematopoietic Stem Cells and Progenitor Cells:
 )HSPCsتنها پس از فعالشدن CD30 ،را در سطح خود بينان
ميکند .بههمين دلينل ،بنر اسناس مطالعنا در سنال ،2850
مشخص شد که درمانهای بر پایة CAR-T cellها که آنتيژن
 CD30مشننتق شننده از  HRS3scfvرا هنندف مننيگيننرد ،روش
درماني بسيار خوبي در درمان بدخيميهای  CD30+است کنه
لناوسيتهای سالم و HSPCsها را نيز هدف نميگيرد [.]8

تومور ویلمز  )WT1: Wilms Tumor 5در بسنياری از
سرطانها مانند بدخيميهای خوني ،لوکميهای مزمن و حاد و
در بسياری از تومورهای جامد دچار افزایش بيان منيشنود .در
یكي از پژوهشهای انجامگرفتهCAR T- cell ،هایي بنا عننوان
 WT1 28zطراحي شد که پروتئين درونسلولي  WT1انسناني
را مورد هدف قرارميدهدWT1 28z CAR T- cell .ها بنهطنور
اختصاصي برای مجموعة  WT1-HLA-Aطراحي شنده اسنت.
نتایج حاکي از آن بود کنه ننهتنهنا اینن ننوع CAR T- cellهنا
آنتيژنهنای درونسنلولي را هندف قرارمنيدهند ،بلكنه هني
تمایلي به هدف قراردادن پروتئينهای بيانشوندة سطح سلولي
نشان نميدهند [.]52

CD33

 CD33آنتننيژن تمننایزی ميلوئينندی
 )surface antigenاست که روی سلولهای بنينادی خنوني ینا
درون سيستم هماتوپوئتيكي بيان نميشود ،بلكه ميتوان آن را
در سننطح لناوسننيتهننای Bی طبيعنني ،لناوسننيتهننای Tی
فعالشده و سلولهنای کشنندة طبيعني  )NK cellsمشناهده
کرد و بهعنوان هدف درماني در مبتالیان به لوکمي ميلوئيندی
حناد  )AML: Acute Myeloid Leukemiaاز آن بهنره بنرد.
مطالعننا نشننان داده اسننت کننه ردههننای سننلولي لننوکمي و
سلولهنای اجندادی تومنوری بنهنحنوی کارآمند و در شنرایط
آزمایشگاهي با CAR-T cellهایي بهکنار منيرود کنه آنتنيژن
 CD33را بر سطح این سلولها هدف ميگيرند .نكتة قابلتوجه
کاهش شمار سلولهای توموری در الگوهای موشني مبنتال بنه
 AMLتحت تيمار با CAR T- cellهای هندف گيرنندة CD33
نسبت به الگو های موشي بدون تيمار است .این امر همچننين،
حاکي از اثربخشي این سيستم در شرایط آزمایشنگاهي اسنت.
بههمين دليل ،سرانجام ميتوان گات که این دسنته از CAR
T- cellها در جلوگيری از پيشنرفت بيمناری در مبتالینان بنه
 AMLنقش قابلتوجهي دارد [.]58
Myeloid cell

CAR T- cellهای هدف گیرندة رگزایی تومور
VEGFR2

افزون بر آنتيژنهای ویژة تومور/آنتيژنهای مرتبط بنا
تومور  ،)TSAs/TAAsفرایند رگزایي تومور نينز هندف CAR
T- cellهننا در نظننر گرفتننه مننيشننود [ .]59در یننك سننری از
روشهای مقابله با سرطان ،پژوهشگران با استااده از CAR T-
cellهنای هندف گيرنندة Vascular Endothelial VEGFR2
 ،)Growth Factor Receptor2سنلولهنای عنروت تومنوری را
بهجای خود سلول تومنور هندف قرارمنيدهنند و از آنجنا کنه
فرایند رگزایي مرتبط با پيشروی سرطان و متاستاز آن به سایر
نقاط بدن است ،بهنظر ميرسد این روش از قندر بناالتری در
مقابله با سرطان برخوردار است .در پژوهشهنای چيناسنامي و
همكاران مشخص شد که در نحوة استااده از CAR T- cellهنا
بر عليه  VEGFR2تومورها همراه بنا )Interleukin-12 IL-12
بننرونسننلولي در الگننوهننای موشنني مبننتال بننه سننرطان ،رشنند
سلولهای توموری مهارشده و ميزان بقا افزایش ميیابد.
در مطالعننا تكميلنني همننراه بننا CAR T- cellهننای
هندفگيرنندة  ،VEGFR2سنلولهنای بينانکننندة T Cell
 )Receptor: TCRگيرندههنای سنلول  Tوینژة تومنور نينز بنه
الگو های موشي مبتال به سرطان ارائه شد و فعاليت ضدتوموری
همزمان این دو ،پاسخ قویتری بر علينه سنرطان ایجناد کنرد.
افزون بر این ،ميزان بقای مبتالیان نيز افنزایش پيندا کنرد .در
نتيجة این مطالعا  ،بهواسطة هندفگينری رگزایني تومنور بنا
CAR T- cellها ،ميتوان به درمان طيف وسيعي از سرطانهنا
اميدوار بود.
آنتنيژنهننای دیگننری نينز در بنندخيميهننای خننوني و
تومورهای جامد در شرایط آزمایشگاهي و باليني بررسني شنده
اسننت ،از جملننه  CD138در ميلومننای چندگانننه Multiple
Natural Killer Group 2 NKG2D ،)Myeloma: MM

CD123

 CD123هدفي قابلتوجه در سطح سلولهنای بنينادی
لوکمي است که مينزان بينان آن در HSPCهنا نسنبت بنه دو
دستة پيشين بسيار کاهش پيدا کرده است .پژوهشهای نشان
داده اسننت کننه CAR T- cellهننای هنندف گيرننندة آنتننيژن
 CD123نهتنها در شرایط آزمایشگاهي ،بلكه در شرایط بناليني
و الگوهای حيواني مبتال به  AMLگسترده نينز بنا قندر بناال
عمل ميکند [.]55

آنتیژنهای توموری درونسلولی
تومور ویلمز 7
4
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D

 )memberدر لننننوکمي و CEA

آنتیژنهای س

Carcinoembryonic

 )antigenدر سرطان کولورکتال [.]50

سلولهای تومورهای جامد

آنتیژن سطحی ویژة پروستات
Prostate Specific
آنتيژن سنطحي وینژة پروسنتا
 )Membrane Antigen: PSMAگليكننننوپروتئيني 168
آمينواسيدی متصل به غشاست .این پروتئين در مقادیر زیادی
روی اندوتليوم بسياری از تومورهای جامد ،بهوینژه سنلولهنای
سرطان پروستا  ،بيان ميشود .الگنوهنای حينواني مبنتال بنه
سرطان پروستا و آزمونهای آزمایشنگاهي ،هنر دو حناکي از
این موضوع است که CAR T- cellهای هدف گيرندة آنتنيژن
 PSMAدر سطح سلولهای سرطاني دارای فعاليت اختصاصني
و آشكار بر عليه تومور است .با تالشهای مستمر پژوهشنگران،
نسل دوم این CAR T- cellهای ضد  PSMAبه جهت افزایش
کارایي از نسل نخست بهوجود آمند .نسنل دوم اینن CAR T-
cellها ،در واق نسبت به نسل نخست سيتوکينهای بيشنتری
ترشح ميکند .از سوی دیگر ،بنا سنرعت بيشنتری در شنرایط
آزمایشگاهي تكثير مي یابند .بهعالوه ،بهنظر مي رسند کنه اینن
CAR T- cellهای نسنل دوم ،بنا قندر بيشنتری تومورهنای
پروستا را در الگوهای حيواني سرکوب ميکند .بنا توجنه بنه
این نتایج مي توان با ارتقای این روشها به روشني مطلنوب در
مرحلة باليني دست یافت [.]51

کاربرد CAR T- cellها در درمان تومورهای جامد
چنانچه پيشتر اشاره کردیم ،موفقيت CAR T-cellهنا
در درمان بدخيميهای خوني بسيار چشنمگير بنوده اسنت .در
نتيجنه ،روشهنای درمناني مبتنني بنر CAR T-cellهنا علينه
آنتيژنهنای بندخيمي خنوني ماننند  CD20 ،CD22و CD11
گسترش پيدا کرد .با وجنود اینن ،تواننایي CAR T-cellهنا در
درمان تومورهای جامد کمتر ارزیابي شده است .گمان منيرود
ک نه دليننل آن عننوارج جننانبي سننمي و عنندم پاسننخ مناسننی
مبتالیان به درمان باشد .بنا وجنود اینكنه تنا سنال 95 ،2850
آزمننایش CAR T-cellهننا روی بنندخيميهننای خننوني انجننام
پذیرفته است ،تنها  65مورد برای تومورهنای جامند بنه ثبنت
رسيده است .از آنجا که ميزان ت ثير درمانهای بر پاینة CAR
T-cellها در تومورهنای جامند بسنيار کمتنر از بندخيميهنای
خوني است ،عوامل متعددی در بهبود این عدم تواننایي تنا بنه
امروز یافت شده است .تااو های بسياری بنين بندخيميهنای
خوني و تومورهای جامد وجود دارد که با بررسي تكتنك هنر
یك از این جنبههای متااو آشكار شد که برای بهبود هر چه
بيشتر درمانهای بر پایة CAR T-cellها در تومورهنای جامند،
ادغام انواع دستورزیها مورد نياز است [.]56
بهطور معمول ،بدخيميهای خنوني بنهشنكل گسنترده
بروز ميیابد .همچنين ،آنتيژن های در دسترس در اینن گوننه
بدخيميها ،همگن است و در اکثر جمعيتهای سنلولي تومنور
بيان منيشنود .در حنالي کنه بنرعكس ،در تومورهنای جامند،
آنتيژنهای هدف به شنكل نناهمگن اسنت و ننهتنهنا در ینك
تومور ،بلكه بين تومورهای ابتدایي و متاستازدهنده نيز متااو
است .از اینرو ،درمان بهواسطة CAR T-cellهنا در تومورهنای
جامد با موانن متعنددی همنراه اسنت .از نخسنتين مشنكال
پيشرو ،چگونگي ارائة CAR T-cellهاست ،بندین ترتينی کنه
الزم است این سلول ها با مسير پيامرسناني شنيميایي صنحيح
مواجه شود تا با شمار کافي و مناسی به سنلولهنای تومنوری
عرضه گردد .سيستم رگزایني غيرطبيعني در تومورهنا موجنی
کاهش توانایي CAR T-cellها در ناوذ بنه تومنور منيشنود .از
سوی دیگر ،موان فيزیكي هماننند اسنترومای پيرامنون تومنور
مان نانوذ کنافي CAR T-cellهنا منيشنود .سنرانجام عوامنل
سرکوبکنندة تومور متعدد مانند مسنيرهای بازرسني سنلولي،
سيتوکينهنا و فنرآوردههنای جنانبي حاصنل از سنوختوسناز
مختلشده ،بنر روی هنم ،چالشني بنزرگ را در راه اسنتااده از
CAR T-cellها قرارميدهد [.]50

گیرندة نوع  IIIعامل رشد اپیدرمی
گيرننندة نننوع  IIIعامننل رشنند اپينندرمي Epidermal
 )Growth Factor Receptor variant III: EGFR vIIIننوعي
آنتيژن است که در سال  2851شناخته شد و بهطور تقریبني
در  98درصد موارد گليوبالستوما بيان ميشود و با پيشآگهني
ضعيف بيماری در ارتباط است .پژوهشهای مينائو و همكناران
روی تومورهای  D-270 MGدرون جمجمه ،نشنان داد CAR
T- cellهننای هنندف گيرننندة مولكننولهننای  EGFR IIIدارای
قابليت سرکوب رشد تومنور و افنزایش مينزان بقنای الگوهنای
موشنني اسننت .در گزارش ني دیگننر ،مشننخص شننده اسننت کننه
موش های مبتال به گليوما نيز بهخوبي بر اثر تيمار با نسل سوم
این CAR T- cellها درمان شدند [.]50
بهنحو شگاتآوری ،استااده از این CAR T- cellهنا در
مرحلة باليني و در بيماران مبتال به سرطانهای مغنز بنا بينان
 EGFR vIIIبر سطح سلولهایشان نيز با موفقيت همراه بنوده
است .در نتيجنه ،بنا توجنه بنه ویژگني بناال و کنارایي درمناني
اثربخش ،نتایج حاصل از آزمونهای باليني CAR T- cellهنای
هنندف گيرننندة  EGFR vIIIدر درمننان گليوبالسننيتوما توجننه
زیادی را بهخود جلی کرده است [.]59
پروتئين  )Disialoganglioside GD2در ميان بسياری
2
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نوری دلویی و همکاران

از تومورهای جامد در کودکان و بزرگساالن مانند نوروبالستوما،
Ewing
رتينوبالسنتوما ،گليومنا ،خنانوادة تومورهنای اوینن
 )family of tumorsو شننماری دیگننر دچننار افننزایش بيننان
ميشود .در مطالعا انجامگرفته ،ویژگي ضند سنرطاني CAR
T- cellهای هدف گيرندة  GD2در سلولهای نوروبالستوما در
شرایط آزمایشگاهي و الگوهای حيواني مبتال بنه نوروبالسنتوما
در شرایط باليني آشكار شنده اسنت .در یكني از آزمنونهنا در
مرحلننة بنناليني مشننخص شنند کننه چهننار مننورد مبننتال بننه
بدخیمی

نوروبالستوما دچار نكروز تومور شدند .بهبود کامنل بيمناری بنا
درمانهایي بر پایة این دسته از CAR T- cellها بهدست آمنده
است و هي عارضة جانبي حاصل از این نوع درمان در  55فرد
مبتال طي پيگينریهنای  20ماهنه مشناهده نشند .در نتيجنه،
اسننتااده از CAR T- cellهننا بننر عليننه  GD2روش درمنناني
هدفمندی را برای پژوهشگران به ارمغان آورده است [.]58
سياهة شماری از اهداف درمانهای بدخيمي با استااده
از CAR T- cellها در جدول  5خالصه شده است.

جدول  .7اهداف درمانهای بر پایة CAR T- cellها
ماهیت آنتیژن

سلول B
سلول B
سلول B
سلول B
لناوماهای هوجكين و غيرهوجكين
ميلوئيد
ميلوئيد
سلول B
سلول B
پستان ،استئوسارکوما ،پروستا  ،مدولوبالستوما،
گليوبالستوما
چندین بدخيمي
چندین بدخيمي
چندین بدخيمي
چندین بدخيمي
چندین بدخيمي
سرطان کولون
چندین بدخيمي
سرطان معده
پروستا ؛  Neovasculatureمرتبط با تومور
چندین بدخيمي
چندین بدخيمي
چندین بدخيمي
سينه و تخمدان
تخمدان
کارسينومای کبد
نوروبالستوما ،سارکومای اوین
مالنوما
مالنوما
نوروبالستوما
چندین بدخيمي
کارسينومای کبد
مالنوما
چندین بدخيمي

هدف

پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين

CD19
CD20
CD22
زنجيرة سبك κ
CD30
CD33
CD123
CD38
ROR1
ErbB2

پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
کربوهيدرا
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين بهشد گليكوزیلهشده
پروتئين بهشد گليكوزیلهشده
پروتئين
گانگليوزید
گانگليوزید
پروتئوگليكان
پروتئين
کربوهيدرا
پروتئين
مجموعة پروتئين-پپتيد
مجموعة پروتئين-پپتيد

ErbB3/4
چندین دایم رErbB
EGFr vIII
آنتيژن Carcinoembryonic
EGP2
EGP40
مزوتلين
TAG72
PSMA
ليگاندهای NKG2D
B7-H6
گيرندة  α2اینترلوکين59-
MUC1
MUC16
CA9
GD2
GD3
HMW-MAA
CD171
Lewis Y
G250/CAIX
HLA-A1 MAGE A1
HLA-A2 NY-ESO-1
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CAR T- cellها :درمانی هدفمند در سرطان
پروستا
تخمدان و چندین بدخيمي دیگر
چندین بدخيمي
دهانة رحم
چندین بدخيمي
چندین بدخيمي
نوروبالستوما
چندین بدخيمي
چندین بدخيمي
رابدوميوسارکوما
چندین بدخيمي
چندین بدخيمي

پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين
پروتئين

PSCA
گيرندة αی فوال
CD44v6
CD44v7/8
اینتگرین αvβ6
8H9
NCAM
گيرندههای VEGF
5T4
 AChRجنيني
ليگاندهای NKG2D
CD44v6

;AChR: acetylcholine receptor; CA9: carbonic anhydrase 9; EGFr: epidermal growth factor receptor; EGP: epithelial glycoprotein
GD: ganglioside; HWMMAA:
high molecular weight melanoma-associated antigen; MUC: mucin; NCAM: nerve cell adhesion molecule; NKG2D: natural killer
group 2 member
D; PSCA: prostate stem cell antigen; PSMA: prostate-specific membrane antigen; ROR1: Receptor-tyrosine-kinase-like orphan
receptor 1; TAG: tumourassociated
glycoprotein; VEGF: vascular endothelial growth factor.

بننههمننين دليننل ،مكننان قرارگيننری تومننور و سننيتوکينهننای
استرومایي روی پروفایل کموکایني تومور ت ثير بسزایي دارد.
از سوی دیگر ،به جای دستكاری گيرندة کموکناین روی
سلولهای  ،CAR T-cellميتنوان کموکناینهنای مترشنحه از
سلولهای توموری را تغيير داد تا با گيرندة طبيعي روی CAR
T-cellها انطبات پيدا کند [.]28
تزریق مستقيم آدننوویروسهنای بينانکننندة  CCL5و
 IL5به تومورهای نوروبالستوما منجر به بهبنود نانوذ CAR T-
cellها به درون تومور و کنترل بهتر تومور ميشنود .بنههمنين
ترتيی ،تزریق ویروسهای هنرپس سنيمپلكس ادغنامشنده بنا
سلولهای  EGFR-CAR-NK-92در تومورها پيش از متاسنتاز
بسيار مؤثر است و به ناوذ وسي سلولهای  Tدر عمنق تومنور
منجر ميشود .برای اجرای این روش در بدخيميهنای اولينه و
متاستازی منيتنوان از سنایر نناقالن ویروسني ماننند وینروس
واکسينا یا سایر روش های ارائه مانند حامالن سنلولي اسنتااده
کرد .افزونبر این ،ميتوان تغييراتني را در رینزمحيط پيرامنون
تومورها  )Tumor Microenvironment: TMEایجاد کنرد تنا
بهتر قادر به دریافت CAR T-cellها باشند [.]25
یكي دیگر از موان پنيشروی CAR T-cellهنا پنيش از
ورود به ریزمحيط پيرامون تومنور دارای خصوصنيا سنرکوب
سيستم ایمني ،مان فيزیكي است که ناوذ کافي این سنلولهنا
را به تومور کاهش ميدهد .سلولهای ميلوئيدی سرکوبکنندة
سيستم ایمني قابليت جذبشدن به ریزمحيط پيرامون تومنور
را دارد و ميتواند مان ناوذ CAR T-cellها بنه تومنور مربنوط

دستکاری شیمیایی و ازبینبردن موانع
از جمله نخستين مشكال پيشرو در استااده و انتقال
CAR T- cellها ،چالشهای مهاجر آنهنا و نانوذ کنافي در
تومورها و ایجاد سميت بنافتي اسنت .یكني از عنواملي کنه بنه
افزایش توانایي CAR T-cellها بر علينه بندخيميهنای خنوني
منيانجامند ،خاسنتگاه خنوني تومنور و CAR T-cellهاسنت و
بدینترتيی CAR T-cellها ميل افزایشیافتهای برای مهاجر
به نواحيای مانند مغز استخوان و غدد لنااوی پيدا ميکنند .از
سوی دیگر ،تومورهای جامد با ترشح سنيتوکينهنایي هماننند
 CXCL5و  ،CXCL12مان مهاجر لناوسيتهای  Tبنه اینن
نواحي ميشود و معموالً گيرندههای کموکنایني روی سنلول T
با خصوصيا کموکاینهای تومور به حد کافي همخوان نيست.
همة این منوارد بنه مهناجر تنهنا شنمار بسنيار محندودی از
لناوسيتهای  Tبه تومور منجنر منيشنود .بنا ایجناد پروفاینل
نيمرخ) کموکاینهای بيانشده با سلولهای توموری و ساخت
CAR T-cellهای مهندسيشده که قادر به بينان گيرنندههنای
کموکنایني مطلنوب اسنت ،منيتنوان مينزان سنلولهننای Tی
مهاجر کننده به تومور را افزایش داد .برای نمونه ،سلولهنای
Tی مهندسيشده بابيان  CXCR2قادر به مهاجر بنه طينف
وسيعي از تومورها با سلولهای بيانکننندة  CXCL1اسنت .در
سرطانهای مزوتليوما و نوروبالستوما نيز ميتنوان از CAR T-
cellهای بيانکنندة  CCR2bو در لناومای هوجكين از CAR
T-cellهایي با گيرندة  CCR4استااده کرد .بهعالوه اسنترومای
پيرامون تومور قادر به ترشح انواع متااوتي از کموکاینهاسنت.
7
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قابلدرمان است CRS .با ميزان باالی انواع سنيتوکينهنای در
حال گردش مرتبط است و شامل اینترلوکين 0-و اینترفنرون-
گاما ميشود و ظاهراً با فعاليت باالی تومور و پيشرفت بيمناری
در ارتباط است .بهوفور مشاهده شده است که  CRSهمنراه بنا
 MASرخ ميدهد ،و شامل افزایش جزئي در  IL-16منيشنود.
آنتننيبننادی مونوکلونننال  Tocilizumabقننادر بننه مهننار  CRSو
 MASاست و بهواسطة اتصنال و مهنار فعالينت  IL-16موجنی
کاهش التهاب نيز ميشود [.]29
نوعي دیگر از سميت ایجادشده بهواسطة درمانهای بنر
پایة CAR T- cellها بهعلت هدفگينری سنلولهنای طبيعني
بيانکنندة آنتي ژن ،حتني در سنطو پنایين اسنت .اینن ننوع
سميت بنرای نخسنتينبنار در مرحلنة نخسنت درمنان بناليني
کارسينومای کليوی گزارش شد .بيماران مبتال تحت تيمنار بنا
سلول های  Tقرارگرفتنند کنه پنروتئين  CARآنهنا آنتنيژن
کربنيك انيدراز  )Carbonic Anhydrase 1X CA1Xرا هندف
قرارداد .در اینن مينان ،بسنياری از افنراد تحنت درمنان دچنار
سميت چشمگيری در بافتهای کبدی خنود شندند و بنهنظنر
رسيد که این سنميت ریشنه در بينان  CA1Xدر سنلولهنای
اپيتليوم لولههای صارا دارد .از اینرو ،به سنرعت رونند درمنان
این بيماران متوقف شد .مت ساانه نخستين گنزارش از سنميت
کشنده با ریشه در هدفگيری سلولهای طبيعي بنا CAR T-
cellها ،در شماری از بيماران مبتال به سرطان کولورکتال تحت
درمان دیده شد [.]20
این بيماران در پي مد کوتاهي پنس از درمنان دچنار
اختالال تناسي شدید و ایست قلبي شدند و پنس از گذشنت
پنج روز بنهدلينل اخنتالال چندگاننه در چنند انندام حيناتي
جانشان را از دست دادند .پژوهشگران احتمنال منيدهنند کنه
CAR T- cellهای استاادهشده ،آنتيژن  ERBB2بيانشده در
سطو ناچيز در سلولهای اپيتليوم ریه را نيز هدف گرفتهاند و
بدین ترتيی موجی ایجاد سميت در بافتهای سيستم تناسي
و بهراهافتادن آبشاری از سيتوکينهای ترشحشده ميشوند کنه
سرانجام موجی مرگ مبتالیان شده اسنت .در واقن  ،بنا وقنوع
تخلينة سيسنتم ایمنني بندن فنرد پذیرننده از سنلولهنای ،B
ميتوان رخداد هدفگيری آنتيژن روی سلولهنای طبيعني را
تا حدودی پيشبيني کرد .این فرایند در اغلی بيمناران تحنت
درمان با CAR T- cellهای هدف گيرنندة آنتنيژن  CD19رخ
داد و وابسته به کناورماسيون ساختار فضایي) پروتئين CAR
شناساگر ،آپالزی لناوسيت های  ،Bاز چنندماه تنا چنند سنال
متغيننر اسننت .بننرای توقننف ایننن سننميت مننيتننوان ماهانننه
جایگزین هنای ایمنوگلنوبيني را بنرای بيمناران تجنویز کنرد و

شود .بهعالوه این سنلولهنای ميلوئيندی و فيبروبالسنتهنای
تومور به ایجاد ماتریكس فيبروتيكني بنرونسنلولي Fibrotic
 )extracellular matrixمنجر ميشود که خود منان دشنواری
برای ناوذ CAR T-cellهاست .هپاراناز )Heparanase: HPSE
آنزیمننني اسنننت کنننه موجنننی تخرینننی هپنننارین سنننولاا
پروتئوگليكننانهننا مننيشننود و بيشننترین جننزک تشننكيلدهننندة
منناتریكس بننرونسننلولي اسننت .در آزمنونهننای آزمایشننگاهي،
کاهش هپاراناز در محيط کشت CAR T- cellها مشاهده شده
است .بدین ترتيی ،افزایش بيان هپاراناز در CAR T- cellها یا
هدفگيری مستقيم استرومای غيربدخيم بنا CAR T- cellهنا
بر عليه پروتئين  ،TAAپروتئين فعنالکننندة فيبروبالسنتهنا
منجر به از بين بردن این اثر ميشود .بهدنبال آن نانوذ CAR
T- cellها به درون تومور و ریزمحيط پيرامون آن افزایش پيندا
ميکند [.]22
یكي از اهداف ایدهآل در درمنان ایمنني ،آنتنيژنهنای
Prostate-Specific
اختصاصي غشای سنلولهنای پروسنتا
 )Membrane Antigen: PSMAاست .اینن آنتنيژن ،در واقن
تنها روی غشای سلولهای بدخيم پروستا و اندوتليوم عنروت
برخي تومورها یافت مي شود و روی عروت طبيعي نميتوان آن
را مشاهده کنرد .ارائنة CAR T- cellهنای حناوی  PSMAبنه
الگوهای موشي بنا سنرطان تخمندان بنه عقنینشنيني تومنور
ميانجامد ،اگرچه با توجه به بينان نناهمگن  PSMAدر عنروت
تومور این پاسخ کامل نيست .بر این اساس مي تنوان پيشننهاد
کرد که ادغام هندفگينری عنروت و آنتنيژنهنای اختصاصني
تومور ،با CAR T- cellها بنه افنزایش تواننایي آنهنا در برابنر
تومورهای جامد با بيان ناهمگن و کنمآنتنيژنهنا منيانجامند
[.]29

عوامل تأثیرگذار بر امنیت روشهای درمانی بر پاییة
CAR T- cellها
 Tبنا پنروتئين CAR

با وجود ظرفيت باالی سلولهنای
تغييریافته ،استااده از آنها در درمان با قدر سنميت بناالیي
همراه است .ميزان این سميت در مطالعنا متننوعي گنزارش
شننده اسننت کننه شننامل نشننانگان بسننيار خطرننناک ترشننح
سيتوکينها  )Cytokine Release Syndrome: CRSنشنانگان
فعالشدن ماکروفاژها Macrophage Activation Syndrome:
 ،)MASسميت نورونها و نشانگان ليزشندن تومنور Tumor
 )Lysis Syndrome: TLSاست .بهنظر منيرسند کنه دو منورد
 CRSو سميت ننورونهنا اغلنی در بندخيميهنای منرتبط بنا
سننلولهننای  Bرخ مننيدهنند و خوشننبختانه در بيشننتر مننوارد
0
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T- cellها الزم است راهكارهای بيشتر و سنودمندتری در نظنر
گرفت.
ميتنوان از رترووینروسهنا بنه عننوان نناقالن ژنهنای
سلولهای  Tبا  CARتغييریافته استااده کنرد .از آنجنا کنه در
استاادة مرسوم از این وینروسهنا ،معمنوالً ژن هندف بنهطنور
تصننادفي در ژنننوم وارد مننيشننود ،ممكننن اسننت در ناحيننة
پروتوانكوژن قرارگيرد و بنا ورود رترووینروسهنا بنه آن ناحينه
انكوژن فعال و به بدخيمي منجر شود .بهعبار دیگنر ،هنگنام
ادغام سلولهای Tی مربوط ،خطر افزایشیافته و شندید بنرای
ایجناد جهنشهنای ژنني و تومنورزایي وجنود دارد .بنر اسناس
پژوهشهای انجامگرفتنه ،نوکلئازهنای منؤثر بنر TAL TAL
 )effector nuclease: TALENو سيسنننتم CRISPR/Cas9

پيگيریدراز مدتي را برای جلوگيری از عوارج جانبي دیرهنگام
آپالزی لناوسيتهای  Bانجام داد [.]20
برای مهار سميتهای شدید و مزمن منيتنوان ژنهنای
خودکشي را با ناقليني به سلولهنای فنرد بيمنار پذیرننده وارد
کرد که بنرای انتقنال CARهنا اسنتااده منيشنود .همچننين،
مي توان بنا بينان هنمزمنان اپنيتنو هنای متصنلشنونده بنه
آنتيبادی هنا در سنطح سنلول ماننند  CD20و  EGFRمينزان
سميت ایجادشده را کاهش داد [.]26
روشهای دیگر بر پایة CARهایي با بيان ناپایدار و خود
محدودکننننده و اسننتااده از آنتننيبننادیهننای مهارکننننده و
استروئيدهاسننت .سننرانجام ،بننا اسننتااده از ننناقالن هنندفمننند
ميتوان ژنهای  CARرا بهسهولت به سلولهای  Tوارد کرد و
ميزان حااظتهای باليني را ارتقا داد .با وجنود اینن ،از سنوی
دیگر ،به لحاظ نظری ،ممكن اسنت اینن فراینند خطنر رخنداد
جهش های درجي را مانند روشهای درماني سلولهای بنيادی
در نقصهای ابتدایي ایمني افزایش دهد .برخالف ،این واقعينت
که مطالعا متعددی با شرکت بيش از  688بيمنار مبنتال بنه
سرطان و پيگيری ینك سنالة آنهنا پنس از درمنان حناکي از
ایمنننبننودن ترانسنننداکت کننردن  )transductionژنهنننای
رتروویروسي به درون لناوسيتهای  Tاست .هننوز بسنيار زود
است که بتوان گات این درج ویروسي ایمنن اسنت ،و بنهتبن
الزم است در نمونة جمعيتهای بزرگتر بررسي شود [.]20

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic

 )Repeatsابزارهایي قوی بهجهت دخول هندفمنند محسنوب
مننيشننود و بننر ایننن اسنناس تننرانسژنهننای درمنناني مانننند
رتروویروسهنای ناقنل CAR T- cellهنا بنه شنكلي ایمنن بنه
مناطقي از کروموزوم هندف وارد منيشنود کنه در فعالينت ژن
دروني تداخلي ایجاد نشود و هي خطر افنزایشیافتنهای بنرای
بروز سرطان در پي نداشته باشد [.]28-21
افزون بر این ،کارایو و همكناران ،در سنال  2850ننوعي
لناوسيت  Tرا تغيير دادند که به شنكل پایندار قنادر بنه بينان
 CD40Lو دارای توانایي افزایش تكثير سلول  Tو ت ثيرگنذاری
سيسننتم ایمننني روی تومننور اسننت .در ایننن روش ویژگنني
 CAR/CD40 T-cellدر شناسننایي آنتننيژن تومننوری CD19
افزایش یافت و روی ریزمحيط پيرامون تومور نيز ت ثير بسزایي
ميگذارد .در نتيجه ،پژوهشگران تالش ميکنند تا بنه بهتنرین
حالت ترکيبني از آن دسنت یابنند و در آینندة نزدینك ،نسنل
جدیدی از CAR T- cellهای کارامد در درمنان اننواع سنرطان
ارائه دهند [.]98

چالش ها و افق های پیش رو در راب ه با درمانهیای
بر پایة CAR T- cellها
افنزون بنر سنميت ایجادشنده بنا CAR T- cellهنا در
موجود زنده ،کاهش ریسك رخداد جهش هنای مضنر ،کناهش
اختالال خودایمني و ارائنة نسنلهنای بهتنر و کارآمندتری از
CAR T- cellها نيز جنزک چنالشهنای پنيش روی اینن گوننه
درمانهاست .برای ایجاد امنيت بيماران تحت درمان بنا CAR
5. Kim MG, Kim D, Suh SK, Park Z, Choi MJ, Oh YK. Current
status and regulatory perspective of chimeric antigen
receptor-modified T cell therapeutics. Archives of
Pharmacal Research. 2016 Apr 1; 39(4): 437-52.
6. Frigault MJ, Maus MV. Chimeric antigen receptor-modified
;T cells strike back. International Immunology. 2016 Mar 28
28(7): 355-63.
7. Xiao L, Tang Y, Zhu X, Chen J, Wu Z. CD19 targeted
chimeric antigen receptor T (CAR-T) cell immunotherapy
has demonstrated significant anti-leukemia activity in
pediatric patients with relapsed/refractory acute
lymphocytic leukemia: A multicentre study in China.
8. Watanabe K, Terakura S, Martens AC, van Meerten T,
Uchiyama S, Imai M, Sakemura R, Goto T, Hanajiri R,
Imahashi N, Shimada K. Target Antigen Density Governs
the Efficacy of Anti–CD20-CD28-CD3 ζ Chimeric Antigen
Receptor–Modified Effector CD8+ T Cells. The Journal of
Immunology. 2015 Feb 1; 194(3): 911-20.
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Abstract
According to the growing developments and improvements of cancer
immunotherapies, nowadays, special attention has been paid to the
immunotherapies of various types of cancers. Chimeric antigen
receptor (CAR) T-cell therapy is one of the T-cell therapies that
affects tumor cells, not the normal cells. Research conducted over the
past decades suggests that CAR T-cell based therapies has
revolutionized cancer therapies, and has provided precious
achievements in the treatment of hematologic malignancies such as
leukemia and lymphoma, and solid tumors including neuroblastoma
and glioblastoma. In this review article, structure, function of CAR Tcells, along with some of the antigens that are expressed on the
surface of the tumor cells and the CAR T-cells targeting them are
presented. Subsequently, several examples of successful therapies
with the help of this technology are presented and finally, the safety
of these therapies and the challenges and future perspectives are
discussed.
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