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Abstract
Background and Aims: Radiotherapy (RT) is an effective treatment in the field of cancer. Since the
potential effect of RT is heavily dependent on the patient's immune system, using the immunotherapy
to enhance the radiotherapy effects seems to be a positive step in the treatment of cancer.
Materials and Methods: In order to write the present review article, keywords including radiotherapy,
immunotherapy, combination therapy, and immune-checkpoint inhibitors antibodies were searched
in reliable databases, including Google Scholar, PubMed, Scopus, and Elsevier. Among potential
candidates, those which were the most relevant to the purpose of the study and evaluated the
combination of radiotherapy and immunotherapy with immune-checkpoint inhibitors antibodies
were selected.
Conclusion: RT has distinct effects on the tumor microenvironment which can either inhibit or
promote tumor growth. By inducing immunogenic cell death results in releasing danger signals,
RT increases in cytokine/chemokine secretion, recruits immune cells, and alters the expression of
CTLA4-, PD1-, and PD-L1 molecules on tumor and immune cells. Previous studies showed that
the combination of immunotherapy and RT (radio-immunotherapy) induces the synergic effects
on stimulation of anti-tumor immune response. Due to the change in the expression of immunecheckpoint molecules, including CTLA4- and PD1- on tumor and immune cells, and the impact on
anti-tumor immune function in controlling tumor growth as a result of radiotherapy, it seems that
a rational solution to overcome the inhibitory effects and to enhance the anti-tumor effects of RT
is anti-checkpoint antibodies (anti-CTLA4- and anti-PD1-). However, some factors including dose,
type of radiation, and the timing of RT in relation to administration of checkpoint inhibitors are
some of the challenges along this way.
Keywords: Radiotherapy; Immunotherapy; Immune-checkpoint inhibitors; Combination therapy

*Corresponding author: Seyed Amir Jalali
Email: Jalalia@sbmu.ac.ir

Research in Medicine 2021; Vol.45; No.2;72 -81

هش
مقاهل ژپو ی

،1400صف
72ات ات 81
531
حات 5
صفحات
ماره،1400،4،2
،45ششماره
ددورور،45

ایمونوتراپی و رادیوتراپی :یک درمان ترکیبی موثر علیه سرطان
سحر خواستار ،1هانیه غفاری نظری ،2سید امیر جاللی*1
.1گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
.2گروه ایمونو ژنتیک و کشت سلولی ،مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،خراسان رضوی ،ایران
پذیرش1399/6/4 :

دریافت1398/11/1 :

چكيده:
سابقه و هدف :در حال حارض رادیوتراپی از درمانهای پرکاربرد در حوزهی رسطان است .با توجه به اینکه اثربخشی رادیوتراپی کامال وابسته به سیستم
ایمنی بیامر است ،بنظر میرسد استفاده از ایمونوتراپی به منظور تقویت اثرات رادیوتراپی گامی مثبت در جهت درمان رسطانباشد.
مواد و روش ها :به منظور نگارش مقاله مروری حارض کلامت کلیدی از جمله رادیوتراپی ،ایمونوتراپی ،درمان ترکیبی و آنتیبادیهای مهارکنندهی
مسیرهای بازرسی ایمنی در پایگاههای اطالعاتی معترب مانند :گوگل اسکوالر ،پاپ مد ،اسکوپوس و الزویر جستجو شد .در این میان مطالعاتی که بیشرتین
ارتباط را با اهداف نگارش این مقاله داشتند و به ارزیابی درمان ترکیبی رادیوتراپی و ایمونوتراپی با آنتیبادیهای مهارکنندهی مسیرهای بازرسی ایمنی
پرداخته بودند ،انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند.
نتیجهگیری :رادیوتراپی تاثیرات بسیار متنوعی بر ریزمحیط تومور میگذارد که بعضی از این تغییرات مانع رشد و برخی دیگر باعث تقویت رشد تومور
می شوند .رادیوتراپی با القا مرگ سلولی ایمونوژنیک باعث آزادسازی سیگنال های خطر ،افزایش ترشح سایتوکاین ها و کموکاین ها ،فراخوانی سلولهای
ایمنی و تغییر در بیان مولکولهایی مانند  1L-DP ،1-DP ،4-ALTCسطح سلولهای توموری و ایمنی می شود .مطالعات نشان میدهند استفاده
از ایمونوتراپی همراه با رادیوتراپی (رادیوایمونوتراپی) در برانگیخنت پاسخ های ایمنی ضدتوموری میتواند اثر سیرنژیسمی ایجاد کند .با توجه به اینکه
رادیوتراپی با تغییر بیان مولکولهای مسیرهای کنرتلی سیستم ایمنی از جمله  4-ALTCو  1-DPبر سطح سلولهای توموری و ایمنی همراه است و بدین
ترتیب عملکرد سیستم ایمنی در کنرتل تومور را تحت تاثیر قرار میدهد؛ به نظر میرسد استفاده از ایمونوتراپی با آنتیبادیهای مهارکنندهی این دو مولکول
( 4-ALTC-itnaو  )1-DP-itnAدر ترکیب با رادیوتراپی راه حل منطقی برای غلبه بر اثرات مهاری و تقویت اثرات ضد توموری رادیوتراپی میباشد.
با این وجود عواملی مثل دوز و نوع رادیوتراپی و همچنین زمان استفاده از مهارکنندههای مسیرهای بازرسی در کنار رادیوتراپی از جمله چالشهای موجود
در این مسیر میباشند.
واژگانكلیدی :رادیوتراپی ،ایمونوتراپی ،آنتیبادیهای مسدودکنندهی مسیرهای بازرسی سیستم ایمنی ،درمان ترکیبی
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مقدمه
رادیوتراپی برای انواع سرﻃان های موضﻌی) (Localو تومورهای توپر
مﺜﻞ :سرﻃان سیﻨﻪ ،پروستات ،پوست ،رکتال ،آنال و سرویکﺲ یک روش درمانی
موﺛر محﺴوب میشود .همﭽﻨیﻦ در ﻃیﻒ وسیﻌی از بیماری ها از رادیوتراپی بﻪ
عﻨوان یک درمان تﺴکیﻦ دهﻨده استﻔاده میشود .تقریﺒا در  50تا  60درﺻد بیماران
مﺒتال بﻪ سرﻃان از رادیوتراپی بﻪ عﻨوان بﺨشی از فرایﻨد درمان استﻔاده میگردد
) .(1,2ایﻦ روش درمانی بﻪ تﻨهایی و یا در ترکیﺐ با سایر روشهای درمانی سرﻃان

)(solid

مﺜﻞ شیمیدرمانی و جراﺣی برای درمان بیماران مورد استﻔاده ﻗرار میگیرد (3) .
رادیوتراپی بﻪ ﻃور مﺴتقیﻢ با آسیﺐ بﻪ  DNAسلول ،القا آپوپتوز در سلول های
سرﻃانی و مهار واکﻨﺶ های رگزایی تومور کﻨترل رشد تومور میشود .همﭽﻨیﻦ
رادیوتراپی بﻪ ﻃور ﻏیرمﺴتقیﻢ و با فﻌال کردن سلولهای  ،T CD8تﺴهیﻞ
آزادسازی سیگﻨال های خﻄر (DAMPs) 1و القا تولید کموکایﻦ ها باعﺚ فراخوانی
سلولهای ایمﻨی و التهابی بﻪ ریزمحیﻂ تومور میگردد و بدیﻦ ترتیﺐ نقﺶ بﺴزایی
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در سرکوب و کﻨترل رشد تومور ایﻔا میکﻨد) .(4)(6,7مﻄالﻌات آزمایشگاهی و بالیﻨی
نشان دادهاند با مهار سیﺴتﻢ ایمﻨی اﺛرات رادیوتراپی کاهﺶ مییابد .عالوه بر ایﻦ
در بﺴیاری از پﮋوهﺶها ،استﻔادهی همزمان از رادیوتراپی و ایمونوتراپی تاﺛیر مﺜﺒتی
بر کﻨترل تومور داشتﻪ است .نقﺶ سیﺴتﻢ ایمﻨی در اﺛربﺨشی رادیوتراپی با پدیدهای
تحت عﻨوان  abscopal eﬀectﻗابﻞ توجیﻪ است .ایﻦ اﺛر بﻪ پدیدهای اﻃالق میشود
کﻪ در آن رادیوتراپی در یک موضﻊ خاص باعﺚ نابودی تومورهای ﺛانویﻪ موجود
در نقاط دیگر بدن )خارج از محدودهی رادیوتراپی( میگردد .ایﻦ پدیده در ﺻورت
استﻔاده از رادیوتراپی در کﻨار ایمونوتراپی ﻇاهر میگردد و مکانیﺴﻢ آن تﻨها با دخالت
سیﺴتﻢ ایمﻨی ﻗابﻞ توجیﻪ است .همﻪ ی ایﻦ شواهد نشان دهﻨدهی اهمیت بﺴیار زیاد
سیﺴتﻢ ایمﻨی در اﺛربﺨشی رادیوتراپی است ) . (5در ایﻦ مقالﻪ سﻌی شده با استﻨاد
بﻪ مقاﻻت مروری و پﮋوهشی ﭼاپ شده در مﺠالت مﻌتﺒر در ابتدا بﻪ مرور اﺛرات
رادیوتراپی بر ریز محیﻂ تومور و سیﺴتﻢ ایمﻨی بﭙردازیﻢ و سﭙﺲ تاﺛیر ایمونوتراپی
بویﮋه با کمک آنتیبادیهای مهارکﻨﻨدهی مﺴیرهای بازرسی ایمﻨی در ترکیﺐ با
رادیوتراپی را مورد بررسی ﻗرار دهیﻢ.
مواد و روش ها
بﻪ مﻨﻈور دستیابی بﻪ مقاﻻتی کﻪ
ایﻦ مﻄالﻌﻪ بﻪ ﺻورت مروری انﺠام شده
در ﺣوزهی درمانهای ترکیﺒی رادیوتراپی و ایمونوتراپی بویﮋه با آنتیبادیهای
مهارکﻨﻨدهی مﺴیرهای بازرسی ایمﻨی تا سال  2019مﻨتشر شدهاند؛ در پایگاههای
اﻃالعاتی مﻌتﺒر پزشکی ) بﻪ ﻃور عمده  ( PubMedو موتور جﺴتﺠوگر Google
 scholarجﺴتﺠو انﺠام شد .عمدتا از کلید واژههای رادیوتراپی ،ایمونوتراپی و
آنتیبادیهای مﺴدودکﻨﻨدهی مﺴیرهای بازرسی ایمﻨی برای دستیابی بﻪ مقاﻻت و
جﺴتﺠو در پایگاههای اﻃالعاتی استﻔاده شد .نزدیک بﻪ  900مقالﻪ بﻪ دست آمد از
میان نتایﺞ جﺴتﺠو مقاﻻت مروری ،مقاﻻت مروری نﻈاممﻨد و مقاﻻت فراتحلیلی
کﻨارگذاشتﻪ شدند و ﺣدودا  300مقالﻪ باﻗی ماند .از میان مقاﻻت باﻗیمانده مقاﻻتی
کﻪ بیشتریﻦ ارتﺒاط را با اهدف مﻄالﻌﻪی ﺣاضر داشتﻨد و با تمرکز بر موضوعهایی
مانﻨد انواع رادیوتراپی ،تاﺛیر رادیوتراپی بر ریزمحیﻂ تومور ،تاﺛیر رادیوتراپی بر سیﺴتﻢ
ایمﻨی ،ایمونوتراپی با آنتیبادیهای مهارکﻨﻨدهی مﺴیرهای بازرسی ایمﻨی ،درمان
های ترکیﺒی رادیوتراپی و ایمونوتراپی و تقویت رادیوتراپی با کمک ایمونوتراپی بویﮋه
آنتیبادیهای مهارکﻨﻨدهی مﺴیرهای بازرسی ایمﻨی مورد استﻔاده ﻗرار گرفت .با
در نﻈر گرفتﻦ مﻌیارهای ذکر شده در پایان  65مقالﻪ انگلیﺴی زبان انتﺨاب شدند و
مورد استﻔاده ﻗرار گرفتﻨد.
ﻻزم بﻪ ذکر است کﻪ مقاﻻت مورد استﻔاده در ایﻦ پﮋوهﺶ از مﺠالت علمی مﻌتﺒر
انگلیﺴی زبان و دارای ضریﺐ تاﺛیر باﻻ در ﺣوزه ایمونوترپی و رادیوتراپی نﻈیر
Lancet، Cancer research، Nature، International Journal of Radiation
 Oncology Biology Physicsانتﺨاب و مورد بررسی ﻗرار گرفتﻪ اند.
است.

زیاد است .براساس نوع تومور و ﺣﺴاسیت بافت های اﻃراف آن ،میزان دوز کلی پرتو
یونیزان برای هر بیمار تﻌییﻦ میگردد و ایﻦ میزان مﻌموﻻ در کﻞ دورهی رادیوتراپی
بیﻦ  Gy60تا  80 Gyمی باشد .گاهی اوﻗات در رادیوتراپی متداول از دوز های باﻻتر
و در جلﺴات درمانی  3-7هﻔتﻪای نیز استﻔاده میشود) .(10ایﻦ در ﺣالتی است کﻪ
آسیﺐ بﻪ بافت های اﻃراف بﻪ عﻨوان مانﻌی برای افزایﺶ دوز تابﺶ تلقی نشود .یکی
دیگر از انواع رادیوتراپی ،رادیوتراپی تک دوز باﻻ ) Ablativeیا  ( SBRT2است .در
ایﻦ روش دوزهای باﻻیی از پرتو یونیزان در یک دورهی یک تا پﻨﺞ روزه بﻪ بافت
هدف تابانده می شود .مﻌموﻻ در ایﻦ روش از دوزهای محدوهی  20 Gyدر دورهی
یک تا سﻪ روزه و یا دوز  30 Gyدر یک جلﺴﻪی درمانی استﻔاده میشود .روش
 Ablativeبیشتر برای تومورهای مﻐزی ،متاستازهای مﻐز استﺨوان و سرﻃان ریﻪ
کاربرد دارد (11).ﭼﻨاتﭽﻪ در روش  SBRTاز دوزهای  10-Gy5در مدت زمان پﻨﺞ تا
ده روز استﻔاده شود بﻪ آن رادیوتراپی دوز متوسﻂ رو بﻪ باﻻ در ﭼﻨدیﻦ نوبت )Hypo-
 (fractionنیز گﻔتﻪ می شود کﻪ در سرﻃانهای پروستات و پانکراس بیشتریﻦ
کاربرد را دارند .هرکدام از انواع رژیﻢ های رادیوتراپی کﻪ در باﻻ ذکر شد موارد خاص
استﻔادهی خود را دارند و بﺴتﻪ بﻪ نوع سرﻃان بﻪ کار گرفتﻪ میشوند).(12,13
 -2اثرات رادیوتراپی بر ریزمحیط تومور
رادیوتراپی با تاﺛیر بر ریزمحیﻂ تومور میتواند باعﺚ رشد و یا مهار سلولهای
سرﻃانی شود .رادیوتراپی موضﻌی ) (Localبا القا مرگ سلولی و تولید و آزادسازی
سایتوکایﻦها و کموکایﻦها مﻨﺠر بﻪ فراخوانی سلولهای دندرتیک ،ماکروفاژها،
سلولهای  Tکشﻨده ) (CTLو سلولهای سرکوبگر سیﺴتﻢ ایمﻨی مﺜﻞ  :سلولهای
 Tتﻨﻈیمی ) (T regو سلولهای سرکوبگر مشتﻖ میلوﺋیدی ) (MDSCبﻪ ریز
محیﻂ تومور میشود) .(16–14القا مرگ سلولی ایمونولوژنیک ) (ICDو ایﺠاد یک
محیﻂ التهابی در مﻨﻄقﻪی تابﺶ از جملﻪ تﺌوریهای رایﺞ در مورد مکانیﺴﻢ عمﻞ
رادیوتراپی میباشﻨد .در جریان مرگ سلولی ایمونولوژنیک آنتیژنهای توموری و
مولکولهای  DAMPمﺜﻞ :کالرتیکولیﻦ ATP ،و  HMGB1در محیﻂ آزاد
میشوند کﻪ مﻨﺠر بﻪ القا تولید سایتوکایﻦهای مﺨتلﻒ و فراخوانی سلولهای ایمﻨی
خواهﻨد شد )شکﻞ  .(17,18) (1با القا  ICDتولید سایتوکایﻦهای پیﺶالتهابی
همﭽون  1β ، TNF ، TGF-β-ILو  (21–19) FGFاز ﭼﻨد ساعت تا ﭼﻨدیﻦ
هﻔتﻪ بﻌد از تابﺶ پرتو در محﻞ تومور افزایﺶ یافتﻪ و ﻃوفان سایتوکایﻨی در مﻨﻄقﻪ
رخ میدهد .مﻨشا ایﻦ سایتوکایﻦها سلولهای توموری و سلولهای مرتﺒﻂ با تومور
مﺜﻞ فیﺒروبالستها ،ماکروفاژها و سایر گلﺒولهای سﻔید میباشﻨد ).(22
 -1-2رادیوتراپی و تقویت پاسخهای ایمنی ضد توموری
همانﻄور کﻪ ﻗﺒال هﻢ اشاره شد رادیوتراپی در کﻨترل رشد تومور با واسﻄﻪی سیﺴتﻢ
ایمﻨی نقﺶ بﺴزایی دارد .در جدول  1مولکولهایی کﻪ بﻪ دنﺒال رادیوتراپی در
سلولهای سرﻃانی تﻐییر بیان مییابﻨد ذکر شده است .تابﺶ پرتو بﻪ سلولهای

یافته ها و بحث
 -1انواع مدلهای رادیوتراپی
دوز مورد استﻔاده در جلﺴات رادیوتراپی باید
بﻪ نحوی تﻨﻈیﻢ گردد کﻪ برای سلولهای
توموری خاﺻیت کشﻨدگی )(cytotoxic
داشتﻪ باشد ولی بﻪ بافتهای سالﻢ اﻃراف
تومور کمتریﻦ آسیﺐ را وارد نماید) .(8,9در
رادیوتراپی نوع متداول )(Conventional
کﻪ رادیوتراپی دوز پاییﻦ و در دفﻌات زیاد
) (Hyper-fractionنیز نامیده میشود؛
در هر جلﺴﻪی درمانی از دوز های پاییﻦ
1
ﺣدود  ،Gy) 1/5-2/2 Gyواﺣد دوز پرتو شکل  :1اثر رادیوتراپی بر ریز محیط تومور .با تابﺶ پرتوهای رادیوتراپی تﻌدادی از سلول های توموری دﭼار آپوپتوز شده و
یونیزان مورد استﻔاده در رادیوتراپی است( مولکولهای ) DAMPکالرتیکولیﻦ ATP ،و  (1.HMGBآزاد میگردند .ایﻦ مولکول ها باعﺚ فﻌال شدن و بلوغ سلولهای دندرتیک
استﻔاده می شود ،اما تﻌداد جلﺴات مﻌموﻻ میشوند و در ارتشاح سلولهای  TCD8بﻪ مﻨﻄقﻪ تومور نقﺶ بﺴزایی دارند .در ﻏدد لﻨﻔاوی سلولهای دندرتیک آنتیژن توموری را بﻪ
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سلولهای  TCD8عرضﻪ و سﺒﺐ فﻌال آنها میشوند .سلولهای  Tفﻌال شده نیز باعﺚ القای ایمﻨی ضد توموری موضﻌی )مﻨﻄقﻪ تومور
1 Gray
( و سیﺴتمیک )نواﺣی دورتر و متاستاتیک( میگردند.
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توموری سﺒﺐ آسیﺐ سلول ها و آزاد شدن  DNAسلولی میشود DNA .آزاد شده
توسﻂ سلول های فاگوسیت کﻨﻨده شﻨاسایی و موجﺐ راه اندازی مﺴیر STING
در ایﻦ سلولها و در نهایت تولید ایﻨترفرونهای کالس یک ) (IFNα/ẞمی
شود) .(23ایﻨترفرونهای کالس یک باعﺚ عرضﻪ ی بیشتر مولکولهای MHC
کالس یک بر سﻄﺢ سلول های توموری و افزایﺶ بیان  VCAMبر سﻄﺢ سلول
های اندوتلیال رگ های تﻐذیﻪکﻨﻨده تومور میشوند و بﻪ دنﺒال آن سلول های T
اختﺼاﺻی بﻪ ناﺣیﻪ تومور مهاجرت کرده و بﻪ ﺻورت اختﺼاﺻی سلولهای توموری
را شﻨاسایی میکﻨﻨد .با شﻨاسایی موﺛر سلول های توموری توسﻂ سلول های T
اختﺼاﺻی مهاجرت یافتﻪ بﻪ محﻞ تومور IFNγ ،تولید میگردد و باعﺚ هدایت
تمایز ماکروفاژها بﻪ سمت فﻨوتایﭗ  M1میشود و ایﻦ امر توانایی سیﺴتﻢ ایمﻨی
برای سرکوب تومور را افزایﺶ میدهد ) .(24عالوه بر ایﻦ در پی آسیﺐ سلول
های توموری کالرتیکولیﻦ کﻪ از پروتﺌیﻦهای ساکﻦ شﺒکﻪ اندوپالسمی است ،سﻄﺢ
سلولهای توموری ﻇاهر می شود .ﺣﻀور کالرتیکولیﻦ بر سﻄﺢ سلول مﻨﺠر بﻪ
جذب سلولهای دندرتیک بﻪ ناﺣیﻪ تومور و بﻪ دنﺒال آن عرضﻪی بیشتر آنتیژنهای
توموری می گردد (25,26).سلول های توموری پرتو دیده همﭽﻨیﻦ پروتﺌیﻦ اتﺼال
یابﻨده بﻪ کروماتیﻦ بﻨام  HMGB1را آزاد می کﻨﻨد کﻪ باعﺚ تﺴهیﻞ عرضﻪی آنتی
ژن و تولید  IFNα/ẞتوسﻂ سلولهای دندرتیک می شود .مقادیر کاهﺶ یافتﻪی
کالرتیکولﻦ و  HMGB1با پیﺶآگهی بد در درمان سرﻃان با رادیوتراپی همراه است.
) (27عالوه بر ایﻦ درجریان رادیوتراپی بﺴیاری از سلول های ناﺣیﻪی اشﻌﻪ دیده
دﭼار نکروز می شوند .ایﻦ سلولهای نکروز یافتﻪ مورد هدف مولکولهای  IgMﻗرار
گرفتﻪ و با اتﺼال  IgMبﻪ ایﻦ سلول ها سیﺴتﻢ کمﭙلمان روی آنها فﻌال میشود و در
نهایت سﺒﺐ نابودی سلول ها میگردند .مﻄالﻌات ﺣاکی از آن است ،یکﺒار استﻔاده از
رادیوتراپی با دوز باﻻ سیﺴتﻢ کمﭙلمان را فﻌال میکﻨد و با اتﺼال کمﭙلمان بﻪ IgM
متﺼﻞ شده بﻪ سلول های نکروزه باعﺚ نابودی تومور می شود)(28؛ اما فﻌال کردن
ﭼﻨدبارهی سیﺴتﻢ کمﭙلمان بﻪ دنﺒال جلﺴات متﻌدد رادیوتراپی با اﺛرات مﻨﻔی در
کﻨترل تومور میتواند همراه باشد).(29

 - 2-2رادیوتراپی و سرکوب سیستم ایمنی
ﻃوفان سایتوکایﻨی ناشی از رادیوتراپی سﺒﺐ تولید ﻏلﻈتهای باﻻیی از TGF-β
در محیﻂ میگردد کﻪ نقﺶ بﺴزای پرومتاستازی و پروتوموری دارد .ایﻦ سایتوکایﻦ
باعﺚ مهار عرضﻪی آنتی ژن بﻪ سلول های Tاختﺼاﺻی و محافﻈت سلول های
توموری در برابر تﺨریﺐ توسﻂ پرتو می شود) 6-IL .(21از دیگر سایتوکایﻦهای پیﺶ
التهابی است کﻪ از سلول های توموری و ماکروفاژ های همراه تومور ) (TAMآزاد
شده و باعﺚ تکﺜیر ،افزایﺶ ﻗدرت تهاجﻢ ) متاستاز( و مقاومت سلولهای سرﻃانی
بﻪ رادیوتراپی می شود (30).مﻄالﻌات نشان دادهاند دوزهای بﺴیار باﻻی رادیوتراپی
ماکروفاژ ها را بﻪ سمت تمایز بﻪ فﻨوتایﭗ  M2سوق میدهﻨد .ماکروفاژهای  M2هﻢ
بﻪ نوبﻪ خود در پیشرفت تومور شرکت میکﻨﻨد (31).فراخوانی سلولهای  Tتﻨﻈیمی
بﻪ محیﻂ تومور توسﻂ سلول های ﻻنگرهانﺲ پوستی مقاوم بﻪ رادیوتراپی از دیگر
عواملی است کﻪ بﻪ بقا و رشد سلولهای توموری کمک میکﻨد) .(32در مدلهای
توموری موشی رادیوتراپی با دوز 12 Gyبا افزایﺶ بیان مولکولهای  PD-L1روی
سلولهای توموری همراه بوده و باعﺚ سرکوب عملکرد ضد توموری سلولهای T
فراخوانی شده بﻪ محﻞ تومور میگردد).(33
 -3ترکیب رادیوتراپی و ایمونوتراپی (رادیوایمونوتراپی)
با توجﻪ بﻪ اﺛرات مهاری و تحریکی کﻪ رادیوتراپی روی ایمﻨی ضد تومور دارد؛ استﻔاده
از روشهای مﺨتلﻒ ایمونوتراپی نﻈیر واکﺴﻦها ) (36)(35)(34و آنتیبادیهای
مونوکلونال ) (37در کﻨار رادیوتراپی بﻪ مﻨﻈور تقویت اﺛرات ضد توموری و کاهﺶ
اﺛرات مهاری رادیوتراپی روی سیﺴتﻢ ایمﻨی مﻨﻄقی بﻪ نﻈر میرسد .مﻄالﻌات بالیﻨی
کﻪ از مهارکﻨﻨدههای مﺴیرهای بازرسی سیﺴتﻢ ایمﻨی )immune checkpoint
 (inhibitorsدر ترکیﺐ با رادیوتراپی استﻔاده کردهاند با موفقیتهای ﭼشمگیری
همراه بودهاند )شکﻞ  . ( 2سیﺴتﻢ ایمﻨی دارای ﭼﻨدیﻦ مﺴیر بازرسی است کﻪ در
مهار یا تحریک برخی عملکردهای سلول  Tدخالت دارند) .(3نقاط بازرسی از ﻃریﻖ
مهار مﺴیرهای انتقال سیگﻨال در سیﺴتﻢ ایمﻨی سﺒﺐ ﺣﻔﻆ تحمﻞ نﺴﺒت بﻪ خود

جدول  :1لیﺴت ژنهای القا شده توسﻂ رادیوتراپی و دخیﻞ در ایمﻨی تومور

نام ژن

عملکرد

تﻐییرات در اﺛر رادیوتراپی

MHCI/II

با پذیرندهی سﻄﺢ سلول  Tبرهمکﻨﺶ میدهد

افزایﺶ بیان روی سلولهای تموری

IFN γ

سایتوکایﻦ مهﻢ در سیﺴتﻢ ایمﻨی ذاتی و اکتﺴابی کﻪ در دفاع ضد ویروسی ،ضد باکتریهای داخﻞ سلولی
و ضد توموری نقﺶ دارد

افزایﺶ تولید

)LFA-3(CD58

تﺴهیﻞ اتﺼال سلولهای  Tکمکی و سلولهای عرضﻪ کﻨﻨدهی آنتیژن و همﭽﻨیﻦ سلولهای عملکردی
سیتوتوکﺴیک و سلولهای هدف آنها

افزایﺶ بیان روی سلول توموری

)B7-1(CD80

فراهﻢ آورندهی سیگﻨالهای کمک محرکی در سلولهای  Tبﻪ واسﻄﻪی اتﺼال بﻪ  CD28و 4-CTLA

افزایﺶ بیان روی سلولهای عرضﻪ کﻨﻨدهی آنتیژن

CTLA-4

انتﻔال سیگﻨالهای مهاری بﻪ سلول T

در مﻄالﻌات رادیوتراپی استﻔاده از آنتیبادی ضد
 4-CTLAباعﺚ القا پاسﺦهای ضدتوموری موﺛر از فﻌال
شدن سیﺴتﻢ ایمﻨی و مهار سلولهای  Tregشده است.

HNGB1

فﻌال کردن سلولهای عرضﻪ کﻨﻨدهی آنتیژن ،تحریک پردازش آنتیژن و عرضﻪ آنتیژن بﻪ سلول T

القا بیان

HSP70

فﻌال کردن سلولهای عرضﻪ کﻨﻨدهی آنتیژن ،تحریک پردازش آنتیژن و عرضﻪ آنتیژن بﻪ سلول T

افزایﺶ سﻄوح داخﻞ سلولی و خارجی سلولی

MICA , MICB

فﻌال کردن سلولهای  NK، NKT، Tγδو  +Tαβ CD8از ﻃریﻖ گیرندهی NKG2D

القا بیان  MICAو MICB

ULBP 1-2-3

فﻌال کردن سلولهای  NK، NKT، Tγδو  +Tαβ CD8از ﻃریﻖ گیرندهی NKG2D

القا بیان لیگاند (3-2-NKG2D (ULBP1

FAS-L

اتﺼال  FAS-FASLسﺒﺐ فﻌال شدن کاسﭙاز و القا آپوپتوز میشود

افزایﺶ تﻨﻈیمی بیان  FASLروی سلولهای سرﻃانی

PD-L1

سرکوب عملکرد ضدتوموری سلولهای  Tفیلتر شده بﻪ محﻞ تومور

افزایﺶ بیان روی سلولهای توموری

Calreticulin
FOXO3a

مولکول مهﻢ در ساخت

سﺒﺐ شروع آپوپتوز از ﻃریﻖ القا بیان ژنهای کلیدی مرگ سلولی مﺜﻞ ژنهای TNFSF6

افزایﺶ عرضﻪ سﻄﺢ ﻏشای سلولی
افزایﺶ بیان و ﻗرارگیری در هﺴتﻪ
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ICAM-1

لیگاند LFA

و بیان سﻄﺢ سلولی مولکول MHCI

کاهﺶ بیان روی سلولهای توموری
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از ﻃریﻖ القا مولکول  NKG2Dسﻄﺢ
سلولهای توموری و مﺴتﻌد شدن
ایﻦ سلولها جهت کشتﻪ شدن توسﻂ
سلولهای  NKمیشودDemaria .
و همکارانﺶ در مدل موشی کارسیﻨوما
پﺴتان ) (4T1نشان دادند استﻔاده از
رادیوتراپی  Gy12و مهار 4-CTLA
از متاستاز ریﻪ در موشها جلوگیری
میکﻨد؛ آنها همﭽﻨیﻦ تاکید کردند
ایﻦ پاسﺦهای موﺛر درمانی با کمک
سلولهای  +CD8القا میشود).(44
همیﻦ گروه در مﻄالﻌﻪی دیگری نشان
دادند رژیﻢهای رادیوتراپی با تﻌداد
دفﻌات کﻢ )  ( 3×8 Gyهمراه با anti-
 4-CTLAدر القا ارتشاح سلولهای
سیﺴتﻢ ایمﻨی بﻪ مﻨﻄقﻪی تومور و
ایﺠاد اﺛرات  abscopalبﺴیار موﺛرتر
از استﻔادهی هر یک از ایﻦ دو درمان
شکﻞ  -2ترکیﺐ رادیوتراپی و ایمونوتراپی
بﻪ ﺻورت جداگانﻪ عمﻞ میکﻨد).(45
همﭽﻨیﻦ نتایﺞ مﻄالﻌات بالیﻨی انﺠام شده
)تولرانﺲ( گشتﻪ و از بروز خودایمﻨی جلوگیری میکﻨﻨد .همﭽﻨیﻦ ایﻦ نقاط بازرسی
با  4-anti-CTLAدر بیماران مﺒتال بﻪ مالنوما ،لﻨﻔوم ،سرﻃان پروستات و تومور
در تﻨﻈیﻢ التهاب نقﺶ دارند و در ﻃول فﻌالیت سیﺴتﻢ ایمﻨی مانﻊ آسیﺐ بﻪ بافتهای
ﻏدد فوق کلیﻪ با تحلیﻞ تومور ،ایﺠاد پاسﺦ های پایدار در برابر بیماری و افزایﺶ نرخ
بدن میشوند .در سلولهای سرﻃانی اختالل تﻨﻈیمی در عملکرد نقاط بازرسی سﺒﺐ
بقا در بیماران همراه بوده است).(48–46
.
کاهﺶ شﻨاخت و فرار ایﻦ سلولها از سیﺴتﻢ ایمﻨی بدن میشود بﻨابرایﻦ هدف ﻗرار  -2-3مهار مسیر بازرسی 1-PDL/1-PD
تقویت
و
ایمﻨی
سیﺴتﻢ
دادن ایﻦ رسﭙتورهای مهاری میتواند مﻨﺠر بﻪ فﻌال شدن
گیرندههای  1-PDاز دیگر مﺴیرهای بازرسی سیﺴتﻢ ایمﻨی هﺴتﻨد .در سال 1992
پاسﺦهای  Tاختﺼاﺻی ضد توموری شود).(39) (38
مولکول  1-PDروی سلولهای  Tفﻌال کشﻒ شد ایﻦ مولکول با مهار فﻌال شدن
شکل  -2ترکیب رادیوتراپی و ایمونوتراپی.
در ابتدا آنتیژنهای توموری سلولهای  Tسﺒﺐ محدود شدن پاسﺦ های التهابی و واکﻨﺶ های خود ایمﻨی در
توسﻂ سلول  Tشﻨاسایی میشود اما بﻪ دلیﻞ بروز PD-L1
توموری
سلولی
سﻄﺢ
بافتهای محیﻄی میشود) .(49مولکول  1-PDتوسﻂ سلولهای  Tتﻨﻈیمی کﻪ در
و فﻌال شدن مﺴیر  PD-L1/1-PDسلول  Tﻏیرفﻌال شده و ﻗادر بﻪ کشتﻦ سلول مهار سیﺴتﻢ ایمﻨی نقﺶ دارند نیز بیان میشود .مولکول  PD-L1یکی از لیگاندهای
توموری نﺨواهد بود .با تاباندن پرتو یونیزان سلولهای توموری آپوپتوز میشوند و با مولکول  1-PDمیباشد کﻪ در سال  1999شﻨاسایی شد 1-PD (50).با اتﺼال
آزاد شدن  DNAسلولی در سیتوپالسﻢ مﺴیر  STINGفﻌال میشود و ترشﺢ  IFNبﻪ لیگاندهای خود باعﺚ فراخوانی فﺴﻔاتازها بﻪ انتهای دم سیﺴتوپالسمی TCR
 α/βرا افزایﺶ میدهد IFN α/β .باعﺚ افزایﺶ فﻌالیت  APCو عرضﻪی شده و با مهار عملکرد کیﻨازها سلول  Tرا ﻏیرفﻌال میکﻨد .بیان  1-PDبا برخی
آنتیژنهای توموری بﻪ سلولهای  Tو افزایﺶ سیگﻨالهای  CD28و فﻌال شدن سایتوکایﻦ های التهابی تﻨﻈیﻢ میشود و ایﻦ مﺴیر کﻨترلی برای مواجهﻪ ﻃوﻻنی
سلول  Tمیگردد .از ﻃرف دیگر استﻔاده از رادیوتراپی در ترکیﺐ با  4-anti-CTLAمدت با آنتی ژن های خودی ،تومورها و عﻔونت های مزمﻦ ﺣایز اهمیت است .در
و  1-anti-PDباعﺚ مهار ایﻦ مولکولها و فﻌال شدن مﺠدد سلولهای  Tکشﻨده بﺴیاری از بدخیمی ها میان بیان گﺴتردهی  1-PDو مهار پاسﺦهای ایمﻨی ضد
ضد تومور و القا مرگ سلولی در سلولهای توموری میگردد.
توموری ارتﺒاط مﻌﻨاداری وجود دارد PD-L1 .روی سلولهای ﻃﺒیﻌی ﻗابﻞ شﻨاسایی
 -1-3مهار مسیر بازرسی 4-CTLA
نیﺴت اما در ﺣﻀور سایتوکایﻦهای التهابی بویﮋه ایﻨترفرونهای کالس یک و دو
-CTLA
کﻪ
باشد
می
4
مﺴیر
ایمﻨی
از جملﻪ مﺴیرهای بازرسی در سیﺴتﻢ
بیان آن روی انواع سلولها القا میشود .در بﺴیاری از سرﻃانها  PD-L1بﻪ ﺻورت
-CTLA
.
واکﻨﺶهای خودایمﻨی سلول های  Tرا تﻨﻈیﻢ میکﻨد رسﭙتور
 4در القایی و یا مداوم بیان میگردد و سﺒﺐ فرار سلولهای توموری از شﻨاسایی و کشتﻪ
دهﻪی 1980روی سلولهای  Tعملکردی فﻌال ) (Activated eﬀector T cellو شدن توسﻂ سلولهای سیﺴتﻢ ایمﻨی میشود) .(51با توجﻪ بﻪ ایﻨکﻪ بیان PD-L1
سلولهای  Tتﻨﻈیمی کشﻒ شد) James Allison .(40و همکارانﺶ نشان دادند توسﻂ ایﻨترفرون گاما القا می شود و ایﻨترفرون گاما از جملﻪ سایتوکایﻦهایی است
مولکول  4-CTLAبا مولکول  28-CDبرای اتﺼال بﻪ لیگاند  B7رﻗابت میکﻨد کﻪ در ﻃول پاسﺦهای ایمﻨی ضد توموری تولید میشود؛ بیان مولکولهای PD-L1
و بﻪ ایﻦ ترتیﺐ سﺒﺐ مهار ترشﺢ  2-ILو تکﺜیر سلولهای  Tمیشود و دامﻨﻪی سﻄﺢ سلولهای توموری بﻪ عﻨوان یکی از مکانیﺴﻢهای اکتﺴابی مقاومت تومور
فﻌال شدن ایﻦ سلول را کاهﺶ میدهد) .(41مﻄالﻌات روی مدلهای توموری در برابر سیﺴتﻢ ایمﻨی محﺴوب میگردد) .(52بررسی سﻄﺢ بیان مولکولهای
ﺣیوانی نشان دادند استﻔاده از آنتیبادیهای مﺴدود کﻨﻨدهی  4-CTLAمیتواند  1-PDو  PD-L1در بیماران بﻪ پیﺶبیﻨی وضﻌیت پاسﺦ بﻪ درمان با مهارکﻨﻨدههای
سﺒﺐ درمان تومور گردد .نهایتا در سال  2011و بﻪ دنﺒال مﻄالﻌات بالیﻨی انﺠام آنها کمک میکﻨد .بررسیها نشان میدهﻨد مهار محور 1-PD /PD-L1میتواند
شده آنتیبادی مونوکلونال  impilimumabبﻪ عﻨوان اولیﻦ دستﻪ از آنتیبادیهای سﺒﺐ فﻌال شدن مﺠدد سلولهای  Tعملکردی ) (eﬀector T cellدر برابر
مونوکلونال  checkpoint inhibitor 4-CTLAبرای درمان مالنوما پیشرفتﻪ توسﻂ سلولهای توموری گردد) .(53,54مﻄالﻌات بالیﻨی در بﺴیاری از سرﻃانهای مقاوم
سازمان ﻏذا و دارو ) (FDAمورد تایید ﻗرار گرفت) .(42,43ایمونوتراپی با استﻔاده بﻪ ایمونوتراپی نشان دادهاند؛ مهار محور 1-PD /PD-L1ﻗادر بﻪ ایﺠاد پاسﺦهای
از  4-anti-CTLAدر ترکیﺐ با درمانهای دیگر مﺜﻞ واکﺴیﻨاسیون ،شیمیدرمانی ضدتوموری پایداری در بیماران است ) .(55,56استﻔاده از دوز باﻻی رادیوتراپی
و رادیوتراپی مورد بررسی ﻗرار گرفتﻪ است .در مﻄالﻌات آزمایشگاهی استﻔاده از همراه با  anti-PD-L1در مدل یک موشی توموری با پﺲرفت و بهﺒودی تومور
ترکیﺐ رادیوتراپی و ایمونوتراپی با  4-anti-CTLAباعﺚ نابودی سلولهای توموری همراه بوده است .در ایﻦ مﻄالﻌﻪ ایمونورادیوتراپی سﺒﺐ کاهﺶ ﭼشمگیر سلولهای
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 MDSCبﻪ دنﺒال افزایﺶ ارتشاح سلولهای  +CD8در مﻨﻄقﻪی تومور شده
است .همﭽﻨیﻦ ایﻦ مﻄالﻌﻪ نشان داد با تﺨلیﻪی سلولهای  +CD8در میزبان،
سﻄﺢ سلولهای  MDSCبﻪ ﺣالت ﻗﺒﻞ باز میگردد Zeng .(33) .و همکارانﺶ
نشان دادند رادیوتراپی  ﬆereotacticدر ترکیﺐ با  1-anti-PDدر مقایﺴﻪ با تک
درمانی میزان بقا را بﻪ ﻃور ﻗابﻞ مالﺣﻈﻪای افزایﺶ میدهد)Vanpouille .(57
 Boxنیز با مﻄالﻌﻪ روی یک مدل گزارش دادند درمان با  1-anti-PDدر ترکیﺐ با
رادیوتراپی و مﺴدودکردن  TGF-γنرخ بقا در موشها را افزایﺶ خواهد داد).(21
رادیوتراپی بﻪ واسﻄﻪی القا مرگ سلولی ایمونوژنیک تومور را بﻪ یک واکﺴﻦ درجا
) (in situ vaccineتﺒدیﻞ میکﻨد و با آزاد شدن آنتیژنهای توموری ،خاﺻیت
ایمونوژنیکی ریز محیﻂ تومور تقویت میگردد و همیﻦ امر سﺒﺐ بهﺒود عملکرد
آمادهسازی ) (Primingسلولهای  Tاختﺼاﺻی تومور میشود .مﻄالﻌات مﻄرح
کردهاند  TGF-βﻗابلیت رادیوتراپی برای تﺒدیﻞ تومور بﻪ یک واکﺴﻦ درجا را
کﻨترل میکﻨد) .(21,58افزایﺶ تﻌداد سلولهای  +TCD8خاﻃره بﻪ دنﺒال درمان با
 1-anti-PDو رادیوتراپی در مﻄالﻌﻪای گزارش شده است) Dovedi .(6و همکارانﺶ
نیز نشان دادهاند اگرﭼﻪ سلولهای  NKدر ایمﻨی ضد توموری دخالت دارند اما بﻪ نﻈر
میرسد اﺛرات ضدتوموری کﻪ بﻪ واسﻄﻪی درمان ترکیﺒی  anti-PD-L1و رادیوتراپی
ایﺠاد میشوند عمدتا بﻪ سلولهای  +T CD8وابﺴتﻪ میباشد) .(59زمان استﻔاده
از آنتی بادی ضد  PD-L1و  1-PDنﺴﺒت بﻪ زمان رادیوتراپی از نکات ﺣاﺋز اهمیت
در رادیوایمونوتراپی است .استﻔاده همزمان ) (concurrentاز آنتی بادیهای ضد
 PD-L1و  1-PDو رادیوتراپی در مقایﺴﻪ با استﻔادهی پشت سر هﻢ )(sequential
پاسﺦهای ضدتوموری بادوامتری را القا میکﻨد ) .(60در ﺣال ﺣاضر مﻄالﻌات بالیﻨی
زیادی در ﺣوزهی استﻔاده از ترکیﺐ رادیوتراپی همراه با  1-anti-PDو یا anti-
 PD-L1در ﺣال انﺠام است کﻪ نتایﺞ آنها هﻨوز مﻨتشر نشده است .در جدول  2بﻪ
تﻌدادی از مﻄالﻌات آزمایشگاهی انﺠام شده در زمیﻨﻪی رادیوتراپی و ایمونوتراپی با
واسﻄﻪی مهارکﻨﻨدههای مﺴیرهای بازرسی سیﺴتﻢ ایمﻨی اشاره شده است.
 -4چالشها و مالحظات مهم در رادیوایمونوتراپی
با وجود نتایﺞ امیدوارکﻨﻨده رادیوایمونوتراپی در مﻄالﻌات بالیﻨی اولیﻪ ،همﻪی بیماران
بﻪ درمانهای ترکیﺒی رادیوتراپی و ایمونوتراپی پاسﺦ نمیدهﻨد .فاکتورهای متﻌددی
بر تقویت اﺛرات ضد توموری رادیوتراپی در ترکیﺐ با ایمونوتراپی موﺛر هﺴتﻨد.

 -1-4دوز رادیوتراپی
دوز رادیوتراپی میتواند اﺛرات مهاری و یا تحریکی روی سیﺴتﻢ ایمﻨی داشتﻪ
باشد .در مﻄالﻌات آزمایشگاهی از ترکیﺐهای متﻔاوت ایمونوتراپی و رادیوتراپی با
دوزهای مﺨتلﻒ ) (5-Gy20استﻔاده شده است .بر اساس ایﻦ مﻄالﻌات بیشتریﻦ
تاﺛیر رادیوتراپی برای تحریک سیﺴتﻢ ایمﻨی در دوزهای خاﺻی رخ میدهد؛ بﻄور
مﺜال در ترکیﺐ سایتوکایﻦتراپی با رادیوتراپی ،بیشتریﻦ اﺛرات سیﻨرژیﺴﻢ در دوز
 Gy10مشاهده شده و باعﺚ کﻨترل رشد تومور در  %70موشها شده است؛ درﺣالی
کﻪ دوزهای  2-5 Gyفقﻂ در %10-50موشها رشد تومور را کﻨترل کرده است).(61
در مﻄالﻌﻪی دیگری مﻄرح شده دوز های  18-12 Gyرادیوتراپی باعﺚ تﻀﻌیﻒ
ایمونوژنیﺴیتﻪی تومور از ﻃریﻖ تﺨریﺐ  DNAآزاد شده از سلول توموری توسﻂ
آنزیﻢ اندونوکلﺌاز Trex1میشود؛ درﺣالی کﻪ دوزهای پاییﻦتر باعﺚ تحریک ترشﺢ
 IFNẞو فﻌال کردن زیرمﺠموعﻪ ای از سلولهای دندرتیک میشوند کﻪ برای فﻌال
کردن سلولهای TCD8 +بﺴیار اهمیت دارند) .(62متﻨاﻗﺾ بودن نتایﺞ مﻄالﻌات
می تواند بﻪ دﻻیلی همﭽون تﻔاوت در نوع مدل سرﻃانی ،روش رادیوتراپی ،نوع
ترکیﺐ مورد استﻔاده برای ایمونوتراپی و سایر موارد باشد .بﻨابرایﻦ ،برای یافتﻦ دوز
بهیﻨﻪ پرتودرمانی کﻪ ﻗادر بﻪ ایﺠاد بیشتریﻦ اﺛرات سیﻨرژیک با ایمونوتراپی ها در
بیماران باشد همﭽﻨان مﻄالﻌات در ﺣال انﺠام می باشﻨد.
 -2-4تعداد دفعات رادیوتراپی
دفﻌات یا تﻌداد جلﺴات رادیوتراپی از دیگر فاکتور کلیدی درنحوهی اﺛر رادیوتراپی
روی سیﺴتﻢ ایمﻨی است .تﻌداد جلﺴات رادیوتراپی از لحاظ کاهﺶ آسیﺐ بﻪ
بافتهای سالﻢ و ﻗراردادن سلول های توموری در فازهای ﺣﺴاس سیکﻞ سلولی
دارای اهمیت است .تکﻨیکهای رادیوتراپی مدرن روی کاهﺶ جلﺴات رادیوتراپی و
جلوگیری از لﻨﻔوپﻨی در بیماران تمرکز دارند) .(63در مدلهای آزمایشگاهی استﻔاده
از checkpoint inhibitorو رادیوتراپی با دوزهای 8 Gyتا 12/5 Gyدر دو تا سﻪ
جلﺴﻪ )روش  (hypofractionنﺴﺒت بﻪ استﻔاده رادیوتراپی تک دوز پاسﺦ های ضد
توموری ﻗویتری را القا کرده و ریزمحیﻂ توموری مﻨاسﺒی برای عملکرد بهتر سیﺴتﻢ
ایمﻨی فراهﻢ آورده است) .(64)(45تالش در راستای یافتﻦ دوز بهیﻨﻪی رادیوتراپی
بﻪ مﻨﻈور بکارگیری در فرایﻨدهای درمانی ترکیﺒی همﭽﻨان ادامﻪ دارد.

جدول  :1لیﺴت ژنهای القا شده توسﻂ رادیوتراپی و دخیﻞ در ایمﻨی تومور

نوع مدل توموری

رادیوتراپی

درمان
ایمونوتراپی

4T1

*12Gy ×1 F

*Anti-PD-1

)(Mammary carcinoma cell lines

(4-5) Gy ×4 F

Anti-CD137

4T1

12 Gy×2 F

Anti-CD40
Anti-CTLA-4

Panc02

20 Gy + 15Gy

)(Pancreatic tumor

CT26

2 Gy× 5 F

)(murine colon carcinoma cells

4T1
)(Mammary carcinoma cell lines

Anti-PD-L1
cancer vaccine

Anti-PD-L1
Anti-PD-1

12 Gy×2 F

Anti-CTLA-4

همزمان /متوالی

سلولهای  T CD8+برای ایﺠاد پاسﺦ موﺛر در درمان
ترکیﺒی ضروری هﺴتﻨد

* ITیک روز بﻌد از القا سایتوکایﻦ پیﺶالتهابی  CXCL16و فراخوانی
*RT
سلولهای  Tعملکردی ضد توموری
همزمان

 ،RTواکﺴﻦ و  anti-PD-L1سﺒﺐ تﺒدیﻞ تومور non-T
 cell-inﬂamed cancersبﻪ cell-inﬂamed cancers

همزمان

القا پاسﺦهای  Tخاﻃره ای اختﺼاﺻی تومور

و پﺲرﻗت تومور میشوند

 ITیک روز بﻌد از  RT+anti-CTLA-4باعﺚ افزایﺶ بقا و مهار متاستاز
RT
ریوی میشوند
القا پاسﺦها نیاز بﻪ سلولهای  CD8+دارد
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)(Mammary carcinoma cell lines

زمان

نتیﺠﻪ
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 لیﺴت ژنهای القا شده توسﻂ رادیوتراپی و دخیﻞ در ایمﻨی تومور:1 جدول
نتیﺠﻪ

زمان

درمان
ایمونوتراپی

 وMHCI  افزایﺶ بیان، سﺒﺐ القا تولید ایﻨترفرون بتاRT
 میشودAnti-PD-1 افزایﺶ پاسﺦ بﻪ درمان با

همزمان

Anti-PD-1

 سﺒﺐ افزایﺶAnti-CD137  همراه باRT تمام دوزهای
پاسﺦهای ضدتوموری میشود
 دیده میشود15Gy بیشتریﻦ تقویت پاسﺦ ایمﻨی در دوز

همزمان

Anti-CD137

 برای ﺣﻔﻆ پاسﺦهایIFN-γ  وT CD8+ سلولهای
 ضروری هﺴتﻨدRT القا شده با
 میشودT  باعﺚ تقوت پاسﺦهای سلولPD-L1 مهار

RT  روز پﺲ از21

Anti-PD-L1

 اندونوکلﺌازDNA  باعﺚ القاGy 18–12 دوزهای باﻻتر از
 میشوندRT  و مقاومت بﻪTrex1
 برای آمادهسازیBatf3 سلولهای دندرتیک وابﺴتﻪ بﻪ
 ضروریاندT CD8+ سلولهای

همزمان

Anti-CTLA-4

12 Gy×3 F

نوع مدل توموری
344SQ parental cell lin
(metaﬆatic mouse lung cancer
cell line)

5 Gy×1 F

EMT6 mouse

10 Gy×1 F

(breaﬆ carcinoma)

15 Gy×1 F

M109
(mouse lung carcinoma)

15 Gy ×1 F

TUBO
(mammary tumor)

8 Gy×1 F

TSA (mammary tumor)

20 Gy×1 F

MCA38

30 Gy×1 F

(colon adenocarcinoma)

8 Gy×3 F

 وRT  نقﺶ مهمی در تﻨﻈیﻢ پاسﺦ بﻪ درمان باiNKT  یک روز بﻌد ازIT
RT
 داردAnti-CTLA-4
iNKT
سﺒﺐ افزایﺶ پاسﺦ بﻪ درمان میشود
ﻏیاب
 باعﺚ القاAnti-CTLA-4 رادیوتراپی ﭼﻨد نوبتﻪ همراه با
 میشودabscopal eﬀect

رادیوتراپی

همزمان

Anti-CTLA-4

12 Gy×2 F

4T1
(Mammary carcinoma)

Anti-CTLA-4

20 Gy × 1 F

TSA

8 Gy × 3 F

(breaﬆ carcinoma cells)

6 Gy × 5 F

MCA38
(mouse colon carcinoma)
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 سﺒﺐ بهﺒود تﻐییرات رفتاری و اختالﻻتIT  وRT  هﻔت روز ﻗﺒﻞIT
RT از
شﻨاختی از ﻃریﻖ تﻐییر در سلیتوکایﻦهای پیﺶ التهابی
 و فاکتور رشدIL-6،IFN-γ، IL-5، IL-2، IL-10
 میشوندFGF-basic
 درﺻدی و50 استﻔاده از درمان سﻪگانﻪ سﺒﺐ افزایﺶ بقا
CD8+  وCD4+ افزایﺶ فیلتراسیون سلولهای

همزمان

 عملکری میشودT  وTreg، MDSC  سﺒﺐ کاهﺶRT
 داخﻞ سلولیIFN-γ  فیلتره شده از لحاظT سلولهای
مﺜﺒت هﺴتﻨد
CD137
PD1
RT
روی
و
بیان
 ساعت بﻌد از48
* افزایﺶ مییابدCD8+ TIL
درمان سﻪ گانﻪ سﺒﺐ تقویت پاسﺦ ایمﻨی و مهار تومور
میشود

همزمان

 در کﻨترل رشد تومور اﺛربﺨﺶ تر ازanti-PD1  وRT  پﻨــﺞ روز پــﺲIT
RT از
 عمﻞ میکﻨﻨدCD8 آنتیبادیهای فراخوانی کﻨﻨدهی

Anti-CTLA-4

20 Gy × 1 F

CT26
(murine colon carcinoma cells)

Anti-CTLA-4

10 Gy × 1 F

Anti-CD137
Anti-PD-L1

GL261
(Glioma)

8 Gy × 3 F

Anti-CD137

MC38 (colorectal cancer)
B16OVA (melanoma)

4T1 (breaﬆ cancer)

Anti-PD-1
D i a b o d i e s

12 Gy × 2 F

B16CD133 cells
(Melanoma)

(AC133×CD3)

IT; Immunotherapy, RT; Radiotherapy, F; Fraction, Gy; Gray, CTLA-4; cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4, PD-1;
programmed cell death 1. PD-L1; programmed cell death ligand 1, TIL; Tumor-inﬁltrating lymphocytes, IFN γ; Interferon
Gamma; MHCI; Major Hiﬆocompatibility Complex I, FGF-basic; Fibroblaﬆ Growth Factor-basic, iNKT; Invariant natural
killer T, MDSCs; myeloid-derived suppressor cells, IL; Interleukin, Trex1; Three Prime Repair Exonuclease 1, Batf3; Basic
Leucine Zipper ATF-Like Transcription Factor 3.
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نتیجه گیری
استﻔاده از عواملی کﻪ بتوانﻨد ﺣﺴاسیت سلولهای سرﻃانی نﺴﺒت بﻪ رادیوتراپی
را افزایﺶ دهﻨد و باعﺚ سمیت بیشتر رادیوتراپی برای سلول های توموری
و آسیﺐ کمتر بﻪ سلولهای سالﻢ با استﻔاده از دوزهای پاییﻦ رادیوتراپی
 در ﺣال ﺣاضر در مﺒحﺚ. پیشرفت بزرگی در درمان سرﻃان خواهد بود،گردند
سرﻃان و درمان ترکیﺒی با استﻔاده از رادیوتراپی و ایمونوتراپی بیشتریﻦ توجﻪ
بر اﺛر سیﻨرژیﺴﻢ بیﻦ ایﻦ دو درمان و تقویت اﺛرات ضدتوموری رادیوتراپی با
 مﻄالﻌات فراوان پیﺶ بالیﻨی و بالیﻨی مﻨتشر شده در.کمک ایمونوتراپی است
 اکﺜر مﻄالﻌات بالیﻨی و آزمایشگاهی.ایﻦ زمیﻨﻪ گواهی بر ایﻦ موضوع است
انﺠام شده با استﻔاده از ایمونو رادیوتراپی با موفقیتهای ﭼشمگیری در
 با ایﻦ وجود ﻏلﺒﻪ بر سرکوب سیﺴتﻢ.زمیﻨﻪی درمان سرﻃان همراه بوده اند
 نحوه انتﺨاب، کاهﺶ سمیت دوزهای رادیوتراپی،ایمﻨی توسﻂ رادیوتراپی
 ﭼگونگی، زمان استﻔاده از رادیوتراپی و ایمونوتراپی،بهتریﻦ نوع ایمونوتراپی
 افزایﺶ میزان پاسﺦ بﻪ درمان و افزایﺶ،جلوگیری از ایﺠاد مقاومت بﻪ درمان
 موﺛر همﭽﻨانabscopal effect پاسﺦ های سیﺴتمیک بﻪ مﻨﻈور دستیابی بﻪ
 در ﺣال ﺣاضر.از ﭼالﺶهای موجود برسر راه رادیوایمونوتراپی می باشﻨد
مﻄالﻌات بﺴیاری در جهت بهیﻨﻪ سازی ترکیﺐ ایمونوتراپی و رادیوتراپی در
 بر ﻃرف کردن هر یک از ﭼالﺶ های ذکر شده نقﺶ بﺴزایی.ﺣال انﺠام است
 بیشک درك بیشتر و دﻗیﻖتر از.در کیﻔیت ایﻦ روش درمانی خواهﻨد داشت
تﻐییرات مولکولی القا شده بﻪ دنﺒال هر یک از ایﻦ روشهای درمانی کمک
. عمده ای بﻪ ﻃراﺣی ترکیﺐ های درمانی موﺛر ضد توموری خواهد کرد
تشکر و قدردانی
با تشکر و ﻗدردانی فراوان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کﻪ امکان
. ایﻦ مﻄالﻌﻪ را فراهﻢ ساختﻨد
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ی رادیوتراپی حجم منطقه-3-4
 ﺣﺠﻢ فﻀایی است کﻪ، از دیگر فاکتورهای موﺛر در نتیﺠﻪی نهایی رادیوایمونوتراپی
 اکﺜر مﻄالﻌات رادیوایمونوتراپی در زمیﻨﻪی رادیوتراپیهای.پرتو بر آن تابیده میشود
 رادیوتراپی مﻨﻄقﻪ ای.مﻨﻄقﻪ ای )محدود بﻪ یک محﻞ خاص( ﺻورت گرفتﻪ است
بﻪ دو روش رادیوتراپی خارجی )مﻨﺒﻊ تابﺶ پرتو خارج از بدن ﻗرار دارد( و براکیتراپی
)مﻨﺒﻊ پرتودهی در داخﻞ بدن بیمار نزدیک توده سرﻃانی ﻗرار می گیرد( و یا بﻪ هر دو
 مﻄالﻌﻪای مﻄرح کرده است سلول های ﻻنگرهانﺲ پوست.روش انﺠام میپذیرد
 بﻪDNA در اﺛر رادیوتراپی با دوز باﻻ بﻪ آپوپتوز مقاوم شده و سیﺴتﻢهای ترمیﻢ
 ایﻦ سلولها.سرعت در آنها فﻌال میشوند و در نتیﺠﻪ بﻪ رادیوتراپی مقاوم میگردند
 تﻨﻈیمی و گﺴترش واکﻨﺶ هایT با مهاجرت بﻪ گرههای لﻨﻔی سﺒﺐ القا سلولهای
 بﻨابرایﻦ بﻪ نﻈر میرسد هر ﭼﻪ مﺴاﺣت.سرکوب کﻨﻨدهی سیﺴتﻢ ایمﻨی میشوند
کمتری از پوست تحت تابﺶ پرتو ﻗرار گیرد و یا تاباندن پرتو بﻪ تومور از زوایای
.(32)کمتری )براکیتراپی( انﺠام شود با نتایﺞ بهتری همراه خواهد بود
 زمان-4-4
زمان انﺠام رادیوتراپی و ایمونوتراپی نﺴﺒت بﻪ یکدیگر از دیگر فاکتورهای تاﺛیرگذار
 یک مﻄالﻌﻪی گذشتﻪنگر در بیماران تومور.در اﺛربﺨشی رادیوایمونوتراپی میباشد
 و رادیوتراپی نشان می4-CTLA مﻐزی متاستاتیک دریافت کﻨﻨدهی مهارکﻨﻨده
 دریافت کردند در مقایﺴﻪipilimumab  بیمارانی کﻪ رادیوتراپی را همزمان با،دهد
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