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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 immune-
checkpoint 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.
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سیستم  به  وابسته  کامال  رادیوتراپی  اثربخشی  اینکه  به  توجه  با  است.  رسطان  حوزه ی  در  پرکاربرد  درمان های  از  رادیوتراپی  حارض  حال  در  هد  ف:  و  سابقه 
ایمنی بیامر است، بنظر می رسد استفاده از ایمونوتراپی به منظور تقویت اثرات رادیوتراپی گامی مثبت در جهت درمان رسطان  باشد.

مهارکننده ی  آنتی بادی های  و  ترکیبی  درمان  ایمونوتراپی،  رادیوتراپی،  جمله  از  کلیدی  کلامت  حارض  مروری  مقاله  نگارش  منظور  به  ها:  روش  و  مواد  
بیشرتین  که  مطالعاتی  میان  این  در  شد.  جستجو  الزویر  و  اسکوپوس  مد،  پاپ  اسکوالر،  گوگل  مانند:  معترب  اطالعاتی  پایگاه های  در  ایمنی  بازرسی  مسیرهای 

ایمنی  بازرسی  مسیرهای  مهارکننده ی  آنتی بادی های  با  ایمونوتراپی  و  رادیوتراپی  ترکیبی  درمان  ارزیابی  به  و   داشتند  مقاله  این  نگارش  اهداف  با  را  ارتباط 

پرداخته بودند،  انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند.

تومور  رشد  تقویت  باعث  دیگر  برخی  و  رشد  مانع  تغییرات  این  از  بعضی  که  می گذارد  تومور  ریزمحیط  بر  متنوعی  بسیار  تاثیرات  رادیوتراپی  نتیجه گیری: 
سلول های  فراخوانی  ها،  کموکاین  و  ها  سایتوکاین  ترشح  افزایش  خطر،  های  سیگنال  آزادسازی  باعث  ایمونوژنیک  سلولی  مرگ  القا  با  رادیوتراپی  شوند.  می 

استفاده  می دهند  نشان  مطالعات  شود.  می  ایمنی  و  توموری  سلول های  سطح   1L-DP  ،1-DP  ،4-ALTC مانند  مولکول هایی  بیان  در  تغییر  و  ایمنی 

اینکه  به  توجه  با  کند.  ایجاد  سیرنژیسمی  اثر  می تواند  ضدتوموری  ایمنی  های  پاسخ  برانگیخنت  در  )رادیوایمونوتراپی(  رادیوتراپی  با  همراه  ایمونوتراپی  از 

بدین  و  است  همراه  ایمنی  و  توموری  سلول های  سطح  بر   1-DP و   4-ALTC جمله  از  ایمنی  سیستم  کنرتلی  مسیرهای  مولکول های  بیان  تغییر  با  رادیوتراپی 

مولکول  دو  این  مهارکننده ی  آنتی بادی های  با  ایمونوتراپی  از  استفاده  می رسد  نظر  به  می دهد؛  قرار  تاثیر  تحت  را  تومور  کنرتل  در  ایمنی  سیستم  عملکرد  ترتیب 

می باشد.  رادیوتراپی  توموری  ضد  اثرات  تقویت  و  مهاری  اثرات  بر  غلبه  برای  منطقی  حل  راه  رادیوتراپی  با  ترکیب  در   )1-DP-itnA و   4-ALTC-itna(

موجود  چالش های  جمله  از  رادیوتراپی  کنار  در  بازرسی  مسیرهای  مهارکننده های  از  استفاده  زمان  همچنین  و  رادیوتراپی  نوع  و  دوز  مثل  عواملی  وجود  این  با 

در این مسیر می باشند.

واژگان کلید  ی: رادیوتراپی، ایمونوتراپی، آنتی بادی های مسدودکننده ی مسیرهای بازرسی سیستم ایمنی، درمان ترکیبی

دریافت: 1398/11/1                                    پذیرش: 1399/6/4

     د ور 45، شماره 4، 1400، صفحات 5 ات 531

مقد مه
 (solid) توپر  تومورهای  و   (Local)موضعی های  سرطان  انواع  برای  رادیوتراپی 
مثل: سرطان سینه، پروستات، پوست، رکتال، آنال و سرویکس یک روش درمانی 
به  رادیوتراپی  از  ها  بیماری  از  وسیعی  طیف  در  همچنین  می شود.  محسوب  موثر 
عنوان یک درمان تسکین دهنده استفاده می شود. تقریبا در 50 تا 60 درصد بیماران 
می  گردد  استفاده  درمان  فرایند  از  بخشی  عنوان  به  رادیوتراپی  از  سرطان  به  مبتال 
(1,2). این روش درمانی به تنهایی و یا در ترکیب با سایر روش های درمانی سرطان 

مثل شیمی درمانی و جراحی برای درمان بیماران مورد استفاده قرار می گیرد . (3) 
های  سلول  در  آپوپتوز  القا  سلول،   DNA به آسیب  با  مستقیم  طور  به  رادیوتراپی 
همچنین  می شود.  تومور  رشد  کنترل  تومور  رگ زایی  های  واکنش  مهار  و  سرطانی 
تسهیل   ،T CD8 سلول های   کردن  فعال  با  و  غیرمستقیم  طور  به  رادیوتراپی 
آزادسازی سیگنال های خطر1  (DAMPs) و القا تولید کموکاین ها باعث فراخوانی 
سلول های  ایمنی و التهابی به ریزمحیط تومور می گردد و بدین ترتیب نقش بسزایی 

1 Damage-Associated Molecular Patterns
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در سرکوب و کنترل رشد تومور ایفا می کند(6,7)(4).  مطالعات آزمایشگاهی و بالینی 
نشان داده اند با مهار سیستم ایمنی اثرات رادیوتراپی کاهش می یابد. عالوه بر این 
در بسیاری از پژوهش ها، استفاده ی همزمان از رادیوتراپی و ایمونوتراپی تاثیر مثبتی 
بر کنترل تومور داشته است. نقش سیستم ایمنی در اثربخشی رادیوتراپی با پدیده ای 
تحت عنوان abscopal effect قابل توجیه است. این اثر به پدیده ای اطالق می شود 
موجود  ثانویه  تومورهای  نابودی  باعث  خاص  موضع  یک  در  رادیوتراپی  آن  در  که 
در نقاط دیگر بدن (خارج از محدوده ی رادیوتراپی) می گردد. این پدیده در صورت 
استفاده از رادیوتراپی در کنار ایمونوتراپی ظاهر می گردد و مکانیسم آن تنها با دخالت 
سیستم ایمنی قابل توجیه است. همه ی این شواهد نشان دهنده ی اهمیت بسیار زیاد 
سیستم ایمنی در اثربخشی رادیوتراپی است (5) . در این مقاله سعی شده با استناد 
اثرات  مرور  به  ابتدا  در  معتبر  مجالت  در  شده  چاپ  پژوهشی  و  مروری  مقاالت  به 
رادیوتراپی بر ریز محیط تومور و سیستم ایمنی بپردازیم و سپس تاثیر ایمونوتراپی 
با  ترکیب  در  ایمنی  بازرسی  مسیرهای  مهارکننده ی  آنتی بادی های  کمک  با  بویژه 

رادیوتراپی را مورد بررسی قرار دهیم.

مواد  و روش ها
که  مقاالتی  به  دستیابی  منظور  به  است.  شده  انجام  مروری  صورت  به  مطالعه  این 
آنتی بادی های  با  بویژه  ایمونوتراپی  و  رادیوتراپی  ترکیبی  درمان های  حوزه ی  در 
مهارکننده ی مسیرهای بازرسی ایمنی تا سال 2019 منتشر شده اند؛ در پایگاه های 
 Google و موتور جستجوگر ( PubMed به طور عمده ) اطالعاتی معتبر پزشکی
و  ایمونوتراپی  رادیوتراپی،  واژه های  کلید  از  عمدتا  شد.  انجام  جستجو   scholar
آنتی بادی های مسدودکننده ی مسیرهای بازرسی ایمنی برای دستیابی به مقاالت و 
جستجو در پایگاه های اطالعاتی استفاده شد. نزدیک به 900 مقاله به دست آمد از 
فراتحلیلی  مقاالت  و  نظام مند  مروری  مقاالت  مروری،  مقاالت  جستجو  نتایج  میان 
کنارگذاشته شدند و حدودا 300 مقاله باقی ماند. از میان مقاالت باقیمانده مقاالتی 
که بیشترین ارتباط را با اهدف مطالعه ی حاضر داشتند و با تمرکز بر موضوع هایی 
مانند انواع رادیوتراپی، تاثیر رادیوتراپی بر ریزمحیط تومور، تاثیر رادیوتراپی بر سیستم 
درمان  ایمنی،  بازرسی  مسیرهای  مهارکننده ی  آنتی بادی های  با  ایمونوتراپی  ایمنی، 
های ترکیبی رادیوتراپی و ایمونوتراپی و تقویت رادیوتراپی با کمک ایمونوتراپی بویژه 
با  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  ایمنی  بازرسی  مسیرهای  مهارکننده ی   آنتی بادی های 
در نظر گرفتن معیارهای ذکر شده در پایان 65 مقاله انگلیسی زبان انتخاب شدند و 

مورد استفاده قرار گرفتند. 
الزم به ذکر است که مقاالت مورد استفاده در این پژوهش از مجالت علمی معتبر 
نظیر  رادیوتراپی  و  ایمونوترپی  حوزه  در  باال  تاثیر  ضریب  دارای  و  زبان  انگلیسی 
 Lancet، Cancer research، Nature، International Journal of Radiation

Oncology Biology Physics انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند.

یافته ها و بحث 
1- انواع مدل های رادیوتراپی

دوز مورد استفاده در جلسات رادیوتراپی باید 
سلول های  برای  که  گردد  تنظیم  نحوی  به 
 (cytotoxic) کشندگی  خاصیت  توموری 
اطراف  سالم  بافتهای  به  ولی  باشد  داشته 
تومور کمترین آسیب را وارد نماید(8,9). در 
 (Conventional) متداول  نوع  رادیوتراپی 
زیاد  دفعات  در  و  پایین  دوز  رادیوتراپی  که 
می شود؛  نامیده  نیز   (Hyper-fraction)
پایین  های  دوز  از  درمانی  جلسه ی  هر  در 
حدود Gy)  1/5-2/2  Gy1، واحد دوز پرتو 
است)  رادیوتراپی  در  استفاده  مورد  یونیزان 
معموال  جلسات  تعداد  اما  شود،  می  استفاده 

1 Gray

زیاد است. براساس نوع تومور و حساسیت بافت های اطراف آن، میزان دوز کلی پرتو 
یونیزان برای هر بیمار تعیین می گردد و این میزان معموال در کل دوره ی رادیوتراپی 
بین Gy60 تا Gy 80 می باشد. گاهی اوقات در رادیوتراپی متداول از دوز های باالتر  
و در جلسات درمانی 7-3 هفته ای نیز استفاده می شود(10). این 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 باال (Ablative یا SBRT2 ) است. در 
این روش دوزهای باالیی از پرتو یونیزان در یک دوره ی یک تا پنج روزه به بافت 
هدف تابانده می شود. معموال در این روش از دوزهای محدوه ی Gy 20 در دوره ی 
روش  می شود.  استفاده  درمانی  جلسه ی  یک  در   30  Gy دوز یا  و  روزه  سه  تا  یک 
Ablative بیشتر برای تومورهای مغزی، متاستازهای مغز استخوان و سرطان ریه 
کاربرد دارد.(11) چناتچه در روش SBRT از دوزهای  Gy5-10 در مدت زمان پنج تا 
Hypo-) ده روز استفاده شود به آن رادیوتراپی دوز متوسط رو به باال در چندین نوبت
بیشترین  پانکراس  و  پروستات  سرطان های  در  که  شود  می  گفته  نیز   (fraction
کاربرد را دارند. هرکدام از انواع رژیم های رادیوتراپی که در باال ذکر شد موارد خاص 

استفاده ی خود را دارند و بسته به نوع سرطان به کار گرفته می شوند(12,13). 

2- اثرات رادیوتراپی بر ریزمحیط تومور
سلول های  مهار  یا  و  رشد  باعث  می تواند  تومور  ریزمحیط  بر  تاثیر  با  رادیوتراپی 
سرطانی شود. رادیوتراپی موضعی (Local) با القا مرگ سلولی و تولید و آزادسازی 
ماکروفاژها،  دندرتیک،  سلول های  فراخوانی  به  منجر  کموکاین ها  و  سایتوکاین ها 
سلول های T کشنده  (CTL) و سلول های سرکوبگر سیستم ایمنی مثل : سلول های 
T تنظیمی  (T reg) و سلول های سرکوب گر مشتق میلوئیدی  (MDSC) به ریز 
محیط تومور می شود(14–16). القا مرگ سلولی ایمونولوژنیک  (ICD) و ایجاد یک 
محیط التهابی در منطقه ی تابش از جمله تئوری های رایج در مورد مکانیسم عمل 
رادیوتراپی می باشند. در جریان مرگ سلولی ایمونولوژنیک آنتی ژن های توموری و 
آزاد  محیط  در     HMGB1 و     ATP ،کالرتیکولین مثل:   DAMP مولکول های
می شوند که منجر به القا تولید سایتوکاین های مختلف و فراخوانی سلول های ایمنی 
پیش التهابی  سایتوکاین های  تولید   ICD القا  با   .(17,18)  (1 (شکل  شد  خواهند 
همچون 1β ، TNF ، TGF-β-IL  و FGF  (19–21) از چند ساعت تا چندین 
هفته بعد از تابش پرتو در محل تومور افزایش یافته و طوفان سایتوکاینی در منطقه 
رخ می دهد. منشا این سایتوکاین ها سلول های توموری و سلول های مرتبط با تومور 

مثل فیبروبالست ها، ماکروفاژ ها و سایر گلبول های سفید می باشند  (22).  

2-1- رادیوتراپی و تقویت پاسخ های ایمنی ضد توموری
همانطور که قبال هم اشاره شد رادیوتراپی در کنترل رشد تومور با واسطه ی سیستم 
در  رادیوتراپی  دنبال  به  که  مولکول هایی   1 جدول  در  دارد.  بسزایی  نقش  ایمنی 
سلول های  به  پرتو  تابش  است.  شده  ذکر  می یابند  بیان  تغییر  سرطانی  سلول های 

2 Stereotactic Radiation Therapy

شکل 1: اثر رادیوتراپی بر ریز محیط تومور. با تابش پرتوهای رادیوتراپی تعدادی از سلول های توموری دچار آپوپتوز شده و 
مولکول های DAMP (کالرتیکولین، ATP و HMGB.1) آزاد می گردند. این مولکول ها باعث فعال شدن و بلوغ سلول های دندرتیک 
می شوند و در ارتشاح سلول های  TCD8  به منطقه تومور نقش بسزایی دارند. در غدد لنفاوی سلول های دندرتیک آنتی ژن توموری را به 
سلول های TCD8 عرضه و سبب فعال آنها می شوند. سلول های T فعال شده نیز  باعث القای ایمنی ضد توموری موضعی (منطقه  تومور 

) و سیستمیک (نواحی دورتر و  متاستاتیک) می گردند. 
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توموری سبب آسیب سلول ها و آزاد شدن DNA سلولی می شود. DNA آزاد شده 
   STING مسیر اندازی  راه  موجب  و  شناسایی  کننده  فاگوسیت  های  سلول  توسط 
می   (IFNα/ẞ) یک   کالس  اینترفرون های  تولید  نهایت  در  و  سلول ها  این  در 
  MHC مولکول های بیشتر  ی  عرضه  باعث  یک  کالس  اینترفرون های  شود(23). 
کالس یک بر سطح سلول های توموری و افزایش بیان VCAM  بر سطح سلول 
 T های سلول  آن  دنبال  به  و  می شوند  تومور  تغذیه کننده  های  رگ  اندوتلیال  های 
اختصاصی به ناحیه تومور مهاجرت کرده و به صورت اختصاصی سلول های توموری 
 T های  سلول  توسط  توموری  های  سلول  موثر  شناسایی  با  می کنند.  شناسایی  را 
هدایت  باعث  و  می گردد  تولید   IFNγ تومور،  محل  به  یافته  مهاجرت  اختصاصی 
ایمنی  سیستم  توانایی  امر  این  و  می شود   M1 فنوتایپ  سمت  به  ماکروفاژها  تمایز 
سلول  آسیب  پی  در  این  بر  عالوه   .(24) می دهد  افزایش  را  تومور  سرکوب  برای 
های توموری کالرتیکولین که از پروتئین های ساکن شبکه اندوپالسمی است، سطح 
به  منجر  سلول  سطح  بر  کالرتیکولین  حضور  شود.  می  ظاهر  توموری  سلول های 
جذب سلول های دندرتیک به ناحیه تومور و به دنبال آن عرضه ی بیشتر آنتی ژن های 
توموری می گردد.(25,26) سلول های توموری پرتو دیده همچنین پروتئین اتصال 
یابنده به کروماتین بنام HMGB1 را آزاد می کنند که باعث تسهیل عرضه ی آنتی 
ژن و تولید IFNα/ẞ توسط سلول های دندرتیک می شود. مقادیر کاهش یافته ی 
کالرتیکولن و HMGB1 با پیش آگهی بد در درمان سرطان با رادیوتراپی همراه است.
(27) عالوه بر این درجریان رادیوتراپی بسیاری از سلول های ناحیه ی اشعه دیده 
دچار نکروز می شوند. این سلول های نکروز یافته مورد هدف مولکول های IgM  قرار 
گرفته و با اتصال IgM به این سلول ها سیستم کمپلمان روی آنها فعال می شود و در 
نهایت سبب نابودی سلول ها می گردند. مطالعات حاکی از آن است، یکبار استفاده از 
 IgM رادیوتراپی با دوز باال سیستم کمپلمان را فعال می کند و با اتصال کمپلمان به
متصل شده به سلول های نکروزه باعث نابودی تومور می شود(28)؛ اما فعال کردن 
در  منفی  اثرات  با  رادیوتراپی  متعدد  جلسات  دنبال  به  کمپلمان  سیستم  چندباره ی 

کنترل تومور می تواند همراه باشد(29). 

2-2 - رادیوتراپی و سرکوب سیستم ایمنی
 TGF-β طوفان سایتوکاینی ناشی از رادیوتراپی سبب تولید غلظت های باالیی از
در محیط می گردد که نقش بسزای پرومتاستازی و پروتوموری دارد. این سایتوکاین 
های  سلول  محافظت  و  اختصاصی   Tهای سلول  به  ژن  آنتی  عرضه ی  مهار  باعث 
توموری در برابر تخریب توسط پرتو می شودIL .(21)-6 از دیگر سایتوکاین های پیش 
التهابی است که از سلول های توموری و ماکروفاژ های همراه تومور  (TAM) آزاد 
شده و باعث تکثیر، افزایش قدرت تهاجم ( متاستاز) و مقاومت  سلول های سرطانی 
به رادیوتراپی می شود.(30) مطالعات نشان داده اند دوزهای بسیار باالی رادیوتراپی 
ماکروفاژ ها را به سمت تمایز به فنوتایپ M2 سوق می دهند. ماکروفاژهای M2 هم 
به نوبه خود در پیشرفت تومور شرکت می کنند.(31) فراخوانی سلول های T تنظیمی  
به محیط تومور توسط سلول های النگرهانس پوستی مقاوم به رادیوتراپی از دیگر 
عواملی است که به بقا و رشد سلول های توموری کمک می کند(32). در مدل های 
توموری موشی رادیوتراپی با دوز Gy 12با افزایش بیان مولکول های PD-L1  روی 
 T سلول های توموری همراه بوده و باعث سرکوب عملکرد ضد توموری سلول های

فراخوانی شده به محل تومور می گردد(33).

3- ترکیب رادیوتراپی و ایمونوتراپی )رادیوایمونوتراپی(
با توجه به اثرات مهاری و تحریکی که رادیوتراپی روی ایمنی ضد تومور دارد؛ استفاده 
از روش های مختلف ایمونوتراپی نظیر واکسن ها  (34)(35)(36) و  آنتی بادی های 
مونوکلونال (37) در کنار رادیوتراپی به منظور تقویت اثرات ضد توموری و کاهش 
اثرات مهاری رادیوتراپی روی سیستم ایمنی منطقی به نظر می رسد. مطالعات بالینی 
 immune checkpoint) ایمنی  سیستم  بازرسی  مسیرهای  مهارکننده های  از  که 
inhibitors) در ترکیب با رادیوتراپی استفاده کرده اند با   موفقیت های چشمگیری 
همراه بوده اند (شکل 2 ) . سیستم ایمنی دارای چندین مسیر بازرسی است که در 
مهار یا تحریک برخی عملکردهای سلول T دخالت دارند(3).  نقاط بازرسی از طریق 
خود  به  نسبت  تحمل  سبب حفظ  ایمنی  سیستم  در  سیگنال  انتقال  مسیرهای  مهار 

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

تغییرات در اثر رادیوتراپیعملکردنام ژن
ICAM-1LFA کاهش بیان روی سلول های توموریلیگاند

MHCI/IIبرهمکنش می دهد T افزایش بیان روی سلول های تموریبا پذیرنده ی سطح سلول

IFN γ سایتوکاین مهم در سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی که در دفاع ضد  ویروسی، ضد باکتری های داخل سلولی
و ضد توموری نقش دارد

افزایش تولید

LFA-3(CD58) کمکی و سلول های عرضه کننده ی آنتی ژن  و همچنین سلول های عملکردی T تسهیل اتصال سلول های
سیتوتوکسیک و سلول های هدف آنها

افزایش بیان روی سلول توموری

B7-1(CD80)4-CTLA و CD28 به واسطه ی اتصال به T افزایش بیان روی سلول های عرضه کننده ی آنتی ژنفراهم آورنده ی سیگنال های کمک محرکی در سلول های

CTLA-4T ضد انتفال سیگنال های مهاری به  سلول آنتی بادی  از  استفاده  رادیوتراپی  مطالعات  در 
CTLA-4 باعث القا پاسخ های ضدتوموری موثر از فعال 

شدن سیستم ایمنی و مهار سلول های Treg شده است.

HNGB1T القا بیانفعال کردن سلول های عرضه کننده ی آنتی ژن، تحریک پردازش آنتی ژن و عرضه آنتی ژن به سلول

HSP70T افزایش سطوح داخل سلولی و خارجی سلولیفعال کردن سلول های عرضه کننده ی آنتی ژن، تحریک پردازش آنتی ژن و عرضه آنتی ژن به سلول

MICA , MICBNKG2D از طریق گیرنده ی +Tαβ CD8 و NK، NKT، Tγδ فعال کردن سلول هایMICB و  MICA القا بیان

ULBP 1-2-3NKG2D از طریق گیرنده ی +Tαβ CD8 و NK، NKT، Tγδ 2-3)فعال کردن سلول های-NKG2D (ULBP1 القا بیان لیگاند

FAS-Lسبب فعال شدن کاسپاز و القا آپوپتوز می شود FAS-FASL روی سلول های سرطانیاتصال FASL افزایش تنظیمی بیان

PD-L1فیلتر شده به محل تومور T افزایش بیان روی سلول های توموریسرکوب عملکرد ضدتوموری سلول های

CalreticulinMHCI افزایش عرضه  سطح غشای سلولیمولکول مهم در ساخت  و بیان سطح سلولی مولکول

FOXO3aTNFSF6 افزایش بیان و قرارگیری در هستهسبب شروع آپوپتوز از طریق القا بیان ژن های کلیدی مرگ سلولی مثل ژن های
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76 /  سحر خواستار و همکاران

(تولرانس) گشته و از بروز خودایمنی جلوگیری می کنند. همچنین این نقاط بازرسی 
در تنظیم التهاب نقش دارند و در طول فعالیت سیستم ایمنی مانع آسیب به بافت های 
بدن می شوند. در سلول های سرطانی اختالل تنظیمی در عملکرد نقاط بازرسی سبب 
کاهش شناخت و فرار این سلول ها از سیستم ایمنی بدن می شود. بنابراین هدف قرار 
دادن این رسپتورهای مهاری می تواند منجر به فعال شدن سیستم ایمنی و تقویت 

پاسخ های T اختصاصی ضد توموری  شود(38) (39).
 شکل 2- ترکیب رادیوتراپی و ایمونوتراپی. در ابتدا آنتی ژن های توموری 
توموری  سلولی  سطح   PD-L1 بروز  دلیل  به  اما  می شود  شناسایی   T سلول توسط 
و فعال شدن مسیر PD-L1/1-PD سلول T غیرفعال شده و قادر به کشتن سلول 
توموری نخواهد بود. با تاباندن پرتو یونیزان سلول های توموری آپوپتوز می شوند و با 
 IFN فعال می شود و ترشح STING سلولی در سیتوپالسم مسیر DNA آزاد شدن
α/β را افزایش می دهد. IFN α/β باعث افزایش فعالیت APC و عرضه ی 
آنتی ژن های توموری به سلول های T و افزایش سیگنال های CD28 و فعال شدن 
 4-anti-CTLA می گردد. از طرف دیگر استفاده از رادیوتراپی در ترکیب با T سلول
و anti-PD-1 باعث مهار این مولکول ها و فعال شدن مجدد سلول های T کشنده 

ضد تومور و القا مرگ سلولی در سلول های توموری می گردد.
 4-CTLA 3-1- مهار مسیر بازرسی

که  می باشد    4-CTLAمسیر ایمنی   سیستم  در  بازرسی  مسیرهای  جمله   از   
در   4-CTLA رسپتور  می کند.  تنظیم  را   T سلول  های  خودایمنی  واکنش های 
دهه ی 1980روی سلول های T عملکردی فعال (Activated effector T cell) و 
سلول های T تنظیمی کشف شدJames Allison .(40) و همکارانش نشان دادند 
می کند  رقابت   B7 لیگاند  به  اتصال  برای   28-CD مولکول با   4-CTLA مولکول
دامنه ی  و  می شود   T سلول های تکثیر  و   2-IL ترشح مهار  سبب  ترتیب  این  به  و 
توموری  مدل های  روی  مطالعات  می دهد(41).  کاهش  را  سلول  این  شدن  فعال 
می تواند   4-CTLA کننده ی مسدود  آنتی بادی های  از  استفاده  دادند  نشان  حیوانی 
سبب درمان تومور گردد.   نهایتا در سال 2011  و به دنبال مطالعات بالینی انجام 
شده آنتی بادی مونوکلونال  impilimumab به عنوان اولین دسته از آنتی بادی های 
مونوکلونال checkpoint inhibitor 4-CTLA برای درمان مالنوما پیشرفته توسط 
سازمان غذا و دارو (FDA) مورد تایید قرار گرفت(42,43). ایمونوتراپی با استفاده 
از anti-CTLA-4 در ترکیب با درمان های دیگر مثل واکسیناسیون، شیمی درمانی 
از  استفاده  آزمایشگاهی  مطالعات  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  رادیوتراپی  و 
ترکیب رادیوتراپی و ایمونوتراپی با anti-CTLA-4 باعث نابودی سلول های توموری 

از طریق القا مولکول NKG2D  سطح 
شدن  مستعد  و  توموری  سلول های 
توسط  شدن  کشته  جهت  سلول ها  این 
 Demaria می شود.     NK سلول های
و همکارانش در مدل موشی کارسینوما 
از  استفاده  دادند  نشان   (4T1) پستان 
 4-CTLA مهار  و   Gy12 رادیوتراپی 
جلوگیری  موش ها  در  ریه  متاستاز  از 
کردند  تاکید  همچنین  آنها  می کند؛ 
کمک  با  درمانی  موثر  پاسخ های  این 
می شود(44).  القا   +CD8 سلول های 
همین گروه در مطالعه ی دیگری نشان 
تعداد  با  رادیوتراپی  رژیم های  دادند 
anti- همراه با ( 8×3 Gy ) دفعات کم
سلول های  ارتشاح  القا  در   4-CTLA
و  تومور  منطقه ی  به  ایمنی  سیستم 
موثرتر  بسیار   abscopal اثرات  ایجاد 
درمان  دو  این  از  یک  هر  استفاده ی  از 
می کند(45).  عمل  جداگانه  صورت  به 
همچنین نتایج مطالعات بالینی انجام شده 
با  anti-CTLA-4 در  بیماران مبتال  به مالنوما، لنفوم، سرطان پروستات و تومور 
غدد فوق کلیه با تحلیل تومور، ایجاد پاسخ های پایدار در برابر بیماری و افزایش نرخ 

بقا در بیماران همراه بوده است(46–48).
 1-PDL/1-PD 3-2- مهار مسیر بازرسی

 گیرنده های PD-1 از دیگر مسیرهای بازرسی سیستم ایمنی هستند.  در سال 1992  
مولکول PD-1 روی سلول های T فعال کشف شد این مولکول با مهار فعال شدن 
سلول های T سبب محدود شدن پاسخ های التهابی و واکنش های خود ایمنی در 
بافت های محیطی می شود(49). مولکول PD-1 توسط سلول های  T تنظیمی که در 
مهار سیستم ایمنی نقش دارند نیز بیان می شود. مولکول PD-L1 یکی از لیگاندهای 
اتصال  با   1-PD  (50).شد شناسایی   1999 سال  در  که  می باشد    1-PD مولکول
  TCR سیستوپالسمی دم  انتهای  به  فسفاتازها  فراخوانی  باعث  خود  لیگاندهای  به 
برخی  با   1-PD بیان می کند.  غیرفعال  را   T سلول کینازها  عملکرد  مهار  با  و  شده 
طوالنی  مواجهه  برای  کنترلی  مسیر  این  و  می شود  تنظیم  التهابی  های  سایتوکاین 
مدت با آنتی ژن های خودی، تومورها و عفونت های مزمن حایز اهمیت است. در 
ضد  ایمنی  پاسخ های  مهار  و   1-PD گسترده ی بیان  میان  ها  بدخیمی  از  بسیاری 
توموری ارتباط معناداری وجود دارد. PD-L1 روی سلول های طبیعی قابل شناسایی 
اینترفرون های کالس یک و دو  بویژه  سایتوکاین های التهابی  اما در حضور  نیست 
بیان آن روی انواع سلول ها القا می شود. در بسیاری از سرطان ها PD-L1 به صورت 
القایی و یا مداوم بیان می گردد و سبب فرار سلول های توموری از شناسایی و کشته 
 PD-L1 شدن توسط سلول  های سیستم ایمنی می شود(51). با توجه به اینکه بیان
توسط اینترفرون گاما القا می شود و اینترفرون گاما از جمله سایتوکاین هایی است 
 PD-L1 که در طول پاسخ  های ایمنی ضد توموری تولید می شود؛ بیان مولکول های
تومور  مقاومت  اکتسابی  مکانیسم های  از  یکی  عنوان  به  توموری  سلول های  سطح 
مولکول های  بیان  سطح  بررسی  می گردد(52).   محسوب  ایمنی  سیستم  برابر  در 
PD-1 و PD-L1 در بیماران به پیش بینی وضعیت پاسخ به درمان با مهارکننده های 
PD /PD-L1-1می تواند  محور  مهار  می دهند  نشان  بررسی ها  می کند.  کمک  آنها 
برابر  در   (effector T cell) عملکردی   T سلول های  مجدد  شدن  فعال  سبب 
سلول های توموری گردد(53,54).  مطالعات بالینی در بسیاری از سرطان های مقاوم 
به  ایمونوتراپی نشان داده اند؛ مهار محور PD /PD-L1-1قادر به ایجاد پاسخ های 
رادیوتراپی  باالی  دوز  از  استفاده   .(55,56) است  بیماران  در  پایداری  ضدتوموری 
همراه با anti-PD-L1 در مدل یک موشی توموری با پس رفت و بهبودی  تومور 
همراه بوده است. در این مطالعه ایمونورادیوتراپی سبب کاهش چشمگیر سلول های 

شکل 2- ترکیب رادیوتراپی و ایمونوتراپی
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شده  تومور  منطقه ی  در   +CD8 سلول های  ارتشاح  افزایش  دنبال   به    MDSC
میزبان،  در   +CD8 سلول های  تخلیه ی  با  داد  نشان  مطالعه  این  همچنین  است. 
همکارانش  و   Zeng .(33) می گردد.  باز  قبل  حالت  به   MDSC سلول های سطح 
تک  با  مقایسه  در   1-anti-PD با ترکیب  در   stereotactic رادیوتراپی  دادند  نشان 
 Vanpouille می دهد(57).  افزایش  مالحظه ای  قابل  طور  به  را  بقا  میزان  درمانی 
Box نیز با مطالعه روی یک مدل گزارش دادند درمان با anti-PD-1 در ترکیب با 
رادیوتراپی و مسدودکردن TGF-γ نرخ  بقا در موش ها را افزایش خواهد داد(21). 
رادیوتراپی به واسطه ی القا مرگ سلولی ایمونوژنیک تومور را به یک واکسن درجا 
خاصیت  توموری،   آنتی ژن های  شدن  آزاد  با  و  می کند  تبدیل   (in situ vaccine)
عملکرد  بهبود  سبب  امر  همین  و  می گردد  تقویت  تومور  محیط  ریز  ایمونوژنیکی 
مطرح  مطالعات  می شود.  تومور  اختصاصی   T سلول های   (Priming) آماده سازی 
را  درجا  واکسن  یک  به  تومور  تبدیل  برای  رادیوتراپی  قابلیت   TGF-β کرده اند 
کنترل می کند(21,58). افزایش تعداد سلول های TCD8+ خاطره به دنبال درمان با 
anti-PD-1 و رادیوتراپی در مطالعه ای گزارش شده استDovedi .(6) و همکارانش 
نیز نشان داده اند اگرچه سلول های NK در ایمنی ضد توموری دخالت دارند اما به نظر 
می رسد اثرات ضدتوموری که به واسطه ی درمان ترکیبی anti-PD-L1 و رادیوتراپی 
ایجاد می شوند عمدتا به سلول های T CD8+ وابسته می باشد(59). زمان استفاده 
از آنتی بادی ضد PD-L1 و PD-1 نسبت به زمان رادیوتراپی از نکات حائز اهمیت 
ضد  بادی های  آنتی  از   (concurrent) همزمان  استفاده  است.  رادیوایمونوتراپی  در 
 (sequential) 1 و رادیوتراپی در مقایسه با استفاده ی پشت سر هم-PD و PD-L1
پاسخ های ضدتوموری بادوام تری را القا می کند (60). در حال حاضر مطالعات بالینی 
anti- یا  و   1-anti-PD با همراه  رادیوتراپی  ترکیب  از  استفاده  حوزه ی  در  زیادی 
PD-L1 در حال انجام است که نتایج آنها هنوز منتشر نشده است. در جدول 2 به 
تعدادی از مطالعات آزمایشگاهی انجام شده در زمینه ی رادیوتراپی و ایمونوتراپی با 

واسطه ی مهارکننده های مسیرهای بازرسی سیستم ایمنی اشاره شده است.

4- چالش ها و مالحظات مهم در رادیوایمونوتراپی
با وجود نتایج امیدوارکننده رادیوایمونوتراپی در مطالعات بالینی اولیه، همه ی بیماران 
به درمان های ترکیبی رادیوتراپی و ایمونوتراپی پاسخ نمی دهند. فاکتورهای متعددی 

بر تقویت اثرات ضد توموری رادیوتراپی در ترکیب با ایمونوتراپی موثر هستند. 

4-1- دوز رادیوتراپی
داشته  ایمنی  سیستم  روی  تحریکی  یا  و  مهاری  اثرات  می تواند  رادیوتراپی  دوز 
با  رادیوتراپی  و  ایمونوتراپی  متفاوت  ترکیب های  از  آزمایشگاهی  مطالعات  در  باشد. 
بیشترین  مطالعات  این  اساس  بر  است.  شده  استفاده   (5-Gy20) مختلف  دوزهای 
تاثیر رادیوتراپی برای تحریک سیستم ایمنی در دوزهای خاصی رخ می دهد؛ بطور 
دوز   در  سینرژیسم  اثرات  بیشترین  رادیوتراپی،  با  سایتوکاین تراپی  ترکیب  در  مثال 
Gy10 مشاهده شده و باعث کنترل رشد تومور در 70% موش ها شده است؛ درحالی 
که دوزهای Gy 5-2 فقط در50-10% موش ها رشد تومور را کنترل کرده است(61). 
تضعیف  باعث  رادیوتراپی   18-12  Gy های  دوز  شده  مطرح  دیگری  مطالعه ی  در 
توسط  توموری  سلول  از  شده  آزاد   DNA تخریب طریق  از  تومور  ایمونوژنیسیته ی 
آنزیم اندونوکلئاز Trex1می شود؛ درحالی که دوزهای پایین تر باعث تحریک ترشح 
IFNẞ و فعال کردن زیرمجموعه ای از سلول های دندرتیک می شوند که برای فعال 

کردن سلول های +  TCD8بسیار اهمیت دارند(62). متناقض بودن نتایج مطالعات 
نوع  رادیوتراپی،  روش  سرطانی،  مدل  نوع  در  تفاوت  همچون  دالیلی  به  تواند  می 
ترکیب مورد استفاده برای ایمونوتراپی و سایر موارد باشد.  بنابراین، برای یافتن دوز 
در  ها  ایمونوتراپی  با  سینرژیک  اثرات  بیشترین  ایجاد  به  قادر  که  پرتودرمانی  بهینه 

بیماران باشد همچنان مطالعات در حال انجام می باشند.

4-2- تعداد دفعات رادیوتراپی
درنحوه ی اثر رادیوتراپی  فاکتور کلیدی  از دیگر  رادیوتراپی  یا تعداد جلسات  دفعات 
به  آسیب    کاهش  لحاظ  از  رادیوتراپی  جلسات  تعداد  است.  ایمنی  سیستم  روی 
بافت های سالم و قراردادن سلول های توموری در فازهای حساس  سیکل سلولی 
دارای اهمیت است. تکنیک های رادیوتراپی مدرن روی کاهش  جلسات رادیوتراپی و 
جلوگیری از لنفوپنی در بیماران تمرکز دارند(63).  در مدل های آزمایشگاهی استفاده 
ازcheckpoint inhibitor و رادیوتراپی با دوزهایGy 8 تاGy  12/5 در دو تا سه 
جلسه (روش hypofraction) نسبت به استفاده رادیوتراپی تک دوز پاسخ های ضد 
توموری قوی تری را القا کرده و ریزمحیط توموری مناسبی برای عملکرد بهتر سیستم 
ایمنی فراهم آورده است(45)(64). تالش در راستای یافتن دوز بهینه ی رادیوتراپی 

به منظور بکارگیری در فرایندهای درمانی ترکیبی همچنان ادامه دارد.

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

نوع مدل توموری
درمان

نتیجه زمانایمونوتراپیرادیوتراپی
4T1

(Mammary carcinoma cell lines)

12Gy ×1 F*

(4-5) Gy ×4 F

Anti-PD-1*

Anti-CD137

Anti-CD40

درمان همزمان/ متوالی در  موثر  پاسخ  ایجاد  برای   T CD8+ سلول  های 
ترکیبی ضروری هستند

4T1

(Mammary carcinoma cell lines)

12 Gy×2 FAnti-CTLA-4 یک روز بعد از* IT
*RT

فراخوانی  و   CXCL16 پیش التهابی  سایتوکاین  القا 
سلول های T عملکردی ضد توموری

Panc02

(Pancreatic tumor)

20 Gy + 15Gy Anti-PD-L1

cancer vaccine
RT، واکسن و anti-PD-L1 سبب تبدیل تومور non-T همزمان

 cell-inflamed cancers به cell-inflamed cancers
و پس رقت تومور می شوند

CT26

(murine colon carcinoma cells)

2 Gy× 5 FAnti-PD-L1

Anti-PD-1
القا پاسخ  های T خاطره ای اختصاصی تومورهمزمان

4T1

(Mammary carcinoma cell lines)

12 Gy×2 FAnti-CTLA-4 از بعد  روز  یک   IT
RT

متاستاز  مهار  و  بقا  افزایش  باعث   RT+anti-CTLA-4
ریوی می شوند

القا پاسخ ها نیاز به سلول های +CD8 دارد
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جدول 1: لیست ژنهای القا شده توسط رادیوتراپی و دخیل در ایمنی تومور

نوع مدل توموری
درمان

نتیجه زمانایمونوتراپیرادیوتراپی
344SQ parental cell lin

 (metastatic mouse lung cancer

cell line)

12 Gy×3 FAnti-PD-1و همزمان MHCI سبب القا تولید اینترفرون بتا، افزایش بیان RT
افزایش پاسخ به درمان با Anti-PD-1 می شود

 EMT6 mouse

(breast carcinoma)

M109

(mouse lung carcinoma)

5 Gy×1 F

10 Gy×1 F

15 Gy×1 F

Anti-CD137سبب افزایش همزمان Anti-CD137 همراه با RT تمام دوزهای
پاسخ های ضدتوموری می شود

بیشترین تقویت پاسخ ایمنی در دوز 15Gy دیده می شود

TUBO

(mammary tumor)

15 Gy ×1 FAnti-PD-L1RT پاسخ های 21 روز پس از حفظ  برای   IFN-γ و   T CD8+ سلول های
القا شده با RT ضروری هستند

مهار PD-L1 باعث تقوت پاسخ های سلول  T می شود

TSA (mammary tumor)

 MCA38

(colon adenocarcinoma)

8 Gy×1 F

20 Gy×1 F

30 Gy×1 F

8 Gy×3 F

Anti-CTLA-4اندونوکلئاز همزمان DNA باعث القا Gy 18–12 دوزهای باالتر از
Trex1 و مقاومت به RT می شوند

آماده سازی  برای   Batf3 به  وابسته  دندرتیک  سلول های 
سلول های +T CD8 ضروری اند

4T1

(Mammary carcinoma)

12 Gy×2 FAnti-CTLA-4 از بعد  روز  یک   IT
RT

و   RT با درمان  به  پاسخ  تنظیم  در  مهمی  نقش   iNKT
Anti-CTLA-4 دارد

غیاب iNKT سبب افزایش پاسخ به درمان می شود

TSA

(breast carcinoma cells)

MCA38

(mouse colon carcinoma)

20 Gy × 1 F

8 Gy × 3 F

6 Gy × 5 F

Anti-CTLA-4باعث القا همزمان Anti-CTLA-4 رادیوتراپی چند نوبته همراه با
abscopal effect می  شود

CT26

(murine colon carcinoma cells)

20 Gy × 1 FAnti-CTLA-4 قبل روز  هفت   IT
RT از

اختالالت  و  رفتاری  تغییرات  بهبود  سبب   IT و   RT
التهابی  پیش  سلیتوکاین های  در  تغییر  طریق  از  شناختی 
رشد  فاکتور  و   IL-6،IFN-γ، IL-5، IL-2، IL-10

FGF-basic می شوند

GL261

(Glioma)

10 Gy × 1 FAnti-CTLA-4

Anti-CD137
استفاده از درمان سه گانه سبب افزایش بقا 50 درصدی و همزمان

CD8+ و CD4+ افزایش فیلتراسیون سلول های

MC38 (colorectal cancer)

B16OVA (melanoma)

4T1 (breast cancer)

8 Gy ×  3 FAnti-PD-L1

Anti-CD137
RT سبب کاهش Treg، MDSC و T عملکری می شودهمزمان

سلول های T فیلتره شده از لحاظ IFN-γ داخل سلولی  
مثبت هستند

روی   CD-137 و   PD-1 بیان    RT از  بعد  ساعت   48
CD8+ TIL* افزایش می یابد

تومور  مهار  و  ایمنی  پاسخ  تقویت  سبب  گانه  سه  درمان 
می شود

B16CD133 cells

(Melanoma)

12 Gy ×  2 FAnti-PD-1

 D i a b o d i e s

(AC133×CD3)

ــس  ــج روز پ IT پن
RT از 

از  تر  اثربخش  تومور  رشد  کنترل  در   anti-PD1 و   RT
آنتی بادی های فراخوانی کننده ی CD8 عمل می کنند

 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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4-3- حجم منطقه ی رادیوتراپی
از دیگر فاکتورهای موثر در نتیجه ی نهایی رادیوایمونوتراپی ، حجم فضایی است که 
پرتو بر آن تابیده می شود. اکثر مطالعات رادیوایمونوتراپی در زمینه ی رادیوتراپی های 
منطقه ای (محدود به یک محل خاص) صورت گرفته است. رادیوتراپی منطقه ای 
به دو روش رادیوتراپی خارجی (منبع تابش پرتو خارج از بدن قرار دارد) و براکی تراپی 
(منبع پرتودهی در داخل بدن بیمار نزدیک توده سرطانی قرار می گیرد) و یا به هر دو 
روش انجام می پذیرد.  مطالعه ای مطرح کرده است سلول های النگرهانس پوست 
به   DNA ترمیم سیستم های  و  شده  مقاوم  آپوپتوز  به  باال  دوز  با  رادیوتراپی  اثر  در 
سرعت در آنها فعال می شوند و در نتیجه به رادیوتراپی مقاوم می گردند. این سلول ها 
با مهاجرت به گره های لنفی سبب القا سلول های T تنظیمی و گسترش واکنش های 
سرکوب کننده ی سیستم ایمنی می شوند. بنابراین به نظر می رسد هر چه مساحت 
زوایای  از  تومور  به  پرتو  تاباندن  یا  و  گیرد  قرار  پرتو  تابش  تحت  پوست  از  کمتری 

کمتری (براکی تراپی) انجام شود با نتایج بهتری همراه خواهد بود(32). 

4-4- زمان
زمان انجام رادیوتراپی و ایمونوتراپی نسبت به یکدیگر از دیگر فاکتورهای تاثیرگذار 
در اثربخشی رادیوایمونوتراپی می باشد. یک مطالعه ی گذشته نگر در بیماران تومور 
می  نشان  رادیوتراپی  و   4-CTLA مهارکننده  کننده ی  دریافت  متاستاتیک  مغزی 
دهد، بیمارانی که رادیوتراپی را همزمان با ipilimumab دریافت کردند در مقایسه 
با بیمارانی که ipilimumab را قبل یا بعد از رادیوتراپی دریافت می کردند نرخ بقا 
همزمان  بکارگیری  بر  هنوز  شده  انجام  مطالعات  وجود  با   .(65) داشته اند  بیشتری 
این دو روش با یکدیگر و یا ارجح بودن یکی بر دیگری تاییدی وجود ندارد و نیاز به 

مطالعات بیشتری محسوس می باشد.

نتیجه گیری
استفاده از عواملی که بتوانند حساسیت سلول های سرطانی نسبت به رادیوتراپی 
توموری  های  سلول  برای  رادیوتراپی  بیشتر  سمیت  باعث  و  دهند  افزایش  را 
رادیوتراپی  پایین  دوزهای  از  استفاده  با  سالم  سلول های  به  کمتر  آسیب  و 
گردند، پیشرفت  بزرگی در درمان سرطان خواهد بود. در حال حاضر در مبحث 
توجه  بیشترین  ایمونوتراپی  و  رادیوتراپی  از  استفاده  با  ترکیبی  درمان  و  سرطان 
با  رادیوتراپی  ضدتوموری  اثرات  تقویت  و  درمان  دو  این  بین  سینرژیسم  اثر  بر 
در  شده  منتشر  بالینی  و  بالینی  پیش  فراوان  مطالعات  است.  ایمونوتراپی  کمک 
آزمایشگاهی  و  بالینی  مطالعات  اکثر  است.   موضوع  این  بر  گواهی  زمینه  این 
در  چشمگیری  موفقیت های  با  رادیوتراپی  ایمونو  از  استفاده  با  شده  انجام 
سیستم  سرکوب  بر  غلبه  وجود  این  با  اند.  بوده  همراه  سرطان  درمان  زمینه ی 
انتخاب  نحوه  رادیوتراپی،  دوزهای  سمیت  کاهش  رادیوتراپی،  توسط  ایمنی 
چگونگی  ایمونوتراپی،  و  رادیوتراپی  از  استفاده  زمان  ایمونوتراپی،  نوع  بهترین 
جلوگیری از ایجاد مقاومت به درمان، افزایش میزان پاسخ به درمان و افزایش 
همچنان  موثر   abscopal effect به  دستیابی  منظور  به  سیستمیک  های  پاسخ 
حاضر  حال  در  باشند.  می  رادیوایمونوتراپی  راه  برسر  موجود  چالش های  از 
در  رادیوتراپی  و  ایمونوتراپی  ترکیب  سازی  بهینه  جهت  در  بسیاری  مطالعات 
حال انجام است.  بر طرف کردن هر یک از چالش های ذکر شده نقش بسزایی 
از  دقیق تر  و  بیشتر  درك  بی شک  داشت.  خواهند  درمانی  روش  این  کیفیت  در 
کمک  درمانی  روش های  این  از  یک  هر  دنبال  به  شده  القا  مولکولی   تغییرات 

کرد.  خواهد  توموری  ضد  موثر  درمانی  ترکیب های  طراحی  به  عمده ای 
تشکر و قد رد انی

امکان  که  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  فراوان  قدردانی  و  تشکر  با 
ساختند. فراهم  را  مطالعه  این 
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