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 سرطان یمونوتراپیا یبرا mRNAواکسن 

در سرتاسر جهان خبرساز  را  یاخ COVID-19از  یریجلوگ یبرا ( (mRNA رسانامیپ RNA یهاواکسن

 یهایماریاز ب یریشگیپ ایدرمان  یبرا mRNA یهاواکسن یبر رو نیاند، اما دانشمندان همچنشده

 اند. از انواع سرطان، کار کرده یاز جمله برخ گر،ید

مبتال  یهابه موش یاند که وقتساخته یدروژلیاند، هداده گزارش Nano Lettersکه در  یاکنون، محققان

و  کندیکه تومورها را کوچک م کندیمنتشر م RNA یهانانوواکسن یبه آرام شود،یم قیبه مالنوم تزر

 .کندیم یریاز متاستاز کردن آنها جلوگ

تفاوت  نیبا ا کنند،یعمل م ۱۹-دیکوو یبرا mRNA یهاسرطان مشابه واکسن یمونوتراپیا یهاواکسن

 mRNA یواکسن ها حاو نی. اکنندیفعال م روسیو یحمله به تومورها به جا یرا برا یمنیا ستمیکه س

 mRNA که یکند. هنگام یم یتومور را رمزگذار یساخته شده توسط سلول ها یها نیهستند که پروتئ

 یآن بر رو شیتومور و نما نیشود، آنها شروع به ساخت پروتئ یژن م یارائه دهنده آنت یوارد سلول ها

را  نیپروتئ نیرا که ا ییکنند تا تومورها یم کیرا تحر یمنیا یسلول ها ریکنند و سا یسطوح خود م

است که به سرعت  داریناپا مولکول کی mRNAحال،  نیببرند. با ا نیسازند جستجو کرده و از ب یم زین

اند از نانوذرات کرده یسرطان، محققان سع یمونوتراپیا یشود. برا یم هیبدن تجز یها میتوسط آنز

از بدن پاک  قیروز پس از تزر 2تا  1استفاده کنند، اما معموال  ظرف  mRNAمحافظت و انتقال  یبرا

پوست  ریز یبسازند که وقت یدروژلیه خواستندیوانگ و همکارانش م یها ،ی. گوانگجون نشوندیم

که به فعال  یمولکول - کندیادجوانت آزاد م کیرا همراه با  mRNAنانوذرات  یبه آرام شود،یم قیتزر

 .کندیکمک م یمنیا ستمیکردن س

 

 یآنت کیتخم مرغ( به عنوان  دهیموجود در سف نی)پروتئ نیخود، محققان از اووالبوم ستمیتوسعه س یبرا

مخلوط کردند تا  باتیترک ریادجوانت را با سا کیو  نیاووالبوم mRNA میت نیژن مدل استفاده کردند. ا

 نیاووالبوم انیب یشده برا یمالنوم مهندس یبا تومورها دروژلیکه ه یدهند. هنگام لیتشک دروژلیه کی

روزه آزاد  30دوره  کیرا در  یو نانوذرات کمک mRNA یشد، به آرام قیپوست موش تزر ریبه ز

کرد و باعث کوچک شدن  کیرا تحر یباد یآنت دیرا فعال کرد و تول T یسلول ها mRNAکرد. واکسن 

 نهیواکس یموش ها ه،درمان نشد یبر خالف موش ها نیتحت درمان شد. همچن یتومورها در موش ها

 نشان ندادند. هیبه ر یمتاستاز چیشده ه

 

 یمونوتراپیبه ا یابیدست یبرا ییباال لیپتانس یدارا دروژلیدهد که ه ینشان م جینتا نیا ندیگو یم محققان

 درمان است. کیمدت و کارآمد سرطان تنها با  یطوالن
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دار عامل دیگرافن اکس دروژلیاز ه RNA کنندهلیتبد یهانانوواکسن

 مقاومسرطان  یمونوتراپیا یبرا نیمیلنیاتیپل

 خالصه

 

تواند  یم رایسرطان است ز یمونوتراپیدر ا دوارکنندهیام دیکاند کی RNA (mRNA)رسان  امیواکسن پ

 یذات یداریکند. متأسفانه، ناپا یرمزگذار یعال یمنیمرتبط با تومور را با مشخصات ا یژن ها یآنت

RNA واکسن  یاصل یها تیترجمه از محدود ییو کاراRNA یقیتزر دروژلیه کیما  نجا،یاست. در ا 

 mRNAتواند  یکه م میکن یرا گزارش م (PEI) نیمیلنیات یو پل (GOگرافن ) دیشده با اکس لیتشک

 30را حداقل به مدت  (R848) یمملو از مواد کمک یژن مدل( و نانوواکسن ها یآنت کی ن،یاووالبوم)

 بیدر برابر تخر mRNAاز  توانندیآزاد شده م یهاکند. نانوواکسن دیتول یجلد ریز قیروز پس از تزر

 دروژلیه نیدهد که ا یاعطا کنند. داده ها نشان م یانتقال هدفمند را به غدد لنفاو تیمحافظت کنند و ظرف

دهد  شیژن را افزا یآنت یاختصاص CD8+ T یتعداد سلول ها یتواند به طور قابل توجه یم لیقابل تبد

 یآنت کیتواند  یم دروژلیه نیحال، ا نیدرمان مهار کند. در هم کیو متعاقبا  رشد تومور را تنها با 

کند. در  یم یریکند که به نوبه خود از بروز متاستاز جلوگ جادیژن در سرم ا یآنت یاختصاص یباد

موثر سرطان  یمونوتراپیا یبرا PEIرا با عملکرد  GO لیقابل تبد دروژلیه لیپتانس جینتا نیمجموع، ا

 دهد. ینشان م

 

 شاخه دار یدهایپیکارآمد توسط ل mRNA لیتحو

RNA رسان  امیپmRNA) ) یشده توسط ژن ها یهستند که اطالعات رمزگذار یکیولوژیب یمولکول ها 

 یها یکنند. توال یمنتقل م توپالسمیها به س بوزومیتوسط ر نیسنتز پروتئ یموجود در هسته را برا

mRNA نینمونه از ا نیکرد. شناخته شده تر یخاص طراح یها نیپروتئ یرمزگذار یتوان برا یرا م 

 است. COVID-19 یبرا mRNA یواکسن ها

رساندن  یناقل برا کیاز  دیبا نیهستند، بنابرا داریناپا ییایمیبزرگ و از نظر ش mRNA یول هامولک

mRNA  .لیتحو یبرا هایفناور نیترشرفتهیاز پ یکیبه سلول ها استفاده کرد mRNAیدیپی، نانوذرات ل 

(LNPs) لیتشک کولیگل لنیات یو پل یکمک یدهایپیکلسترول، ل ون،یزاسیونیقابل  یدهایپیهستند که از ل 

 اند.شده

 



در دانشکده علوم  مایهاراش یوشیدیساتو و پروفسور ه وسوکهی اریاستاد یاز محققان به سرپرست یمیت

شاخه  ونیزاسیونی دیپیل کی Nitto Denkoدر شرکت  بایهاش یو توسط کازوک دویدانشگاه هوکا ییدارو

ج آنها در مجله ینتا mRNA لیتحو ییود. کاراها گنجانده ش LNPدر  یکرده اند که وقت جادیا دیدار جد

Small Science .منتشر شد 

 

توسط  mRNA لیتحو ییمنشعب کارا یبا دم ها ونیزاسیونیقابل  یدهایپینشان داده است که ل یکار قبل

LNP اثر  کیستماتیس لیو تحل هیحال، دو موضوع عمده مانع از تجز نیدهند. با ا یم شیها را افزا

 یم ییایمیش داز موا یمیشده است. اول، شاخه شدن دم منجر به تنوع عظ ونیزاسیونی یدهایپیانشعاب ل

 در دسترس محدود است. یمنشعب شده تجار ونیزاسیونیقابل  یدهایپیشود. دوم، تعداد ل

 

منشعب  ونیزاسیونیقابل  یدهایپیاز ل کیستماتیس یدیپیکتابخانه ل کیموانع، محققان  نیغلبه بر ا یبرا

انشعاب محدود کردند که فقط با دو  یدهایپیاز ل یمجموعه خاص ریکتابخانه را به ز نیکردند و ا جادیا

 یکتابخانه را برا نیدر ا دموجو دیپیل 32است: تعداد کربن کل و تقارن. آنها سپس  فیپارامتر قابل توص

 کردند. شیآزما mRNA (LNP-RNA) یحاو یها LNP یداریآنها بر پا ریتأث

متقارن هستند،  اریشاخه دار بس یدهایپیل یکه حاو ییها LNP-RNAکشف کرد که  میت نیا

-LNP یداریپا شیباالتر با افزا تهیسکوزیکروویدهند و م یاز خود نشان م یشتریب تهیسکوزیکروویم

RNA متقارن در  اریشاخه دار بس یدهایپیمثبت دارد. ل یهمبستگ یساز رهیدر ذخLNP-RNA با  زیها ن

 رهیمثبت دارند. آنها مشخص کردند که طول زنج یدر کبد و طحال در موش ها همبستگ نیپروتئ انیب

 گذارد. یم ریمنشعب بر انتخاب اندام تأث

 

به دست آمد.  CL4F 8-6انشعاب  دیپیتوسط ل mRNA لیتحو نیو کارآمدتر یساز رهیذخ نیدارتریپا

ژن مورد  شیرایو یبرا شدهیطراح یهاLNPدر  تواندیخاص م دیپیل نینشان دادند که ا سندگانینو

 .ابدیها دست ژن هدف در موش یدرصد 77به سرکوب  LNPدوز  کیو تنها با  ردیاستفاده قرار گ

درون  لیتحو یبرا نهیبه LNPدار با سطح تقارن باال به خواص شاخه یدهایپیمطالعه نشان داد که ل نیا

 افتهیتوسعه  یدیپیل یهابر توسعه کتابخانه ندهی. کار آکنندیکمک م داریپا یهاکارآمد و فرمول یسلول

 یدهایپیل یبه طراح جردار متمرکز خواهد بود و ممکن است منشاخه یهایچرب ریدرک خواص سا یبرا

 شود. دیجد

 

 



 mRNA یهاممکن است واکسن ییایمیتمام ش ندیفرآ کیبا  mRNA جادیا

 کند ریپذشده را امکان یسازیسفارش

 شرفتیپ کیکرده اند که ممکن است  جادیا ییایمیفقط ش دیجد ندیفرآ کیدر ژاپن  ایمحققان دانشگاه ناگو

را  mRNAارزان  هیها باشد و امکان ته یماریانواع ب یبرا یسفارش mRNA یواکسن ها جادیمهم در ا

 فراهم کند. ادیز ریدر مقاد

مورد استفاده قرار  یمنیا تیتقو یبرا تیبا موفق mRNA یها، واکسنCOVID-19 یریگدر طول همه

 کیبدن را تحر یمنیبسازند که پاسخ ا ینیآموزند که چگونه پروتئ یواکسن ها به سلول ها م نیگرفتند. ا

 یفعل یهاواکسن ل،حا نیکند. با ا ییمهاجم را شناسا روسیدهد و یآن اجازه م یعیکند و به دفاع طب یم

که  دهند،یرا نم mRNA یمولکول قیدق یامکان طراح کنند،یاستفاده م یکیولوژیب یندهایکه از فرآ

 .کندیبا ظهور انواع محدود م دیجد یهاواکسن جادیها را در ااستفاده از آن

 

پروفسور  یبه سرپرست یقاتیگروه تحق کیمنتشر شده است،  ACS Chemical Biologyکه در  همانطور

روش  نیاول ا،یعلوم در دانشگاه ناگو یلیتکم التینائوکو آبه از دانشکده تحص اریآبه و دانش یروشیه

 را توسعه داده اند. mRNA یبرا ییایمیسنتز کامال ش

 

جهت مهم  نیرا به نام کالهک سنتز کردند. کالهک از ا mRNAاز  یگروه بخش نیمطالعه خود، ا در

 یکند. برا یمحافظت م بیرا از تخر mRNAدهد و  یارتقا م نیرا به پروتئ mRNAاست که ترجمه 

که در حال  یکیولوژیشود، دو روش ب یمانند آنچه در واکسن ها استفاده م ،یمصنوع mRNA هیته

 بیترک mRNAکنند تا ساختار کالهک را در  یم هیها تک میبر آنز رند،یگ یمورد استفاده قرار م ضرحا

 ییایمیاصالح شده ش mRNA یتواند انواع رشته ها یآنها م کیکه تکن افتندیحال، محققان در نیکنند. با ا

 را با ساختار کالهک سنتز کند.

 

 راتییرا با تغ ییها mRNAتوان  یدهد که م یما نشان م قاتی: "تحقدیگو یآبه م یروشیه پروفسور

گزارش شده در مطالعه ما پنج  یساخت. طرح مولکول ندیشده با کنترل کامل بر فرآ یمعرف قیدق ییایمیش

 نیا mRNA. دهد ینشان م میشده توسط آنز دیتول یعینسبت به نوع طب یباالتر یترجمه ا تیبرابر فعال

سنتز  ییایمیکم با استفاده از سنتز ش نهیبا هز ادیز ریتوان در مقاد یرا م mRNAاست که  یبدان معن

 کرد.

 

mRNA یها یماریدر برابر انواع ب یسفارش یواکسن ها جادیا یتواند برا یم ییایمیاصالح شده ش 

 نیا ی: "با معرفدهدیم حیها و سرطان ها استفاده شود. پروفسور آبه توض روسیاز جمله و یعفون



موثر  و مدتیطوالن یهاواکسن جادیامکان ا تواندیم نی. اشودیم داریپا mRNA ،ییایمیش راتییتغ

mRNA یدیپیاستفاده از نانوذرات ل یبه جا تواندیم ن،یرا فراهم کند. عالوه بر ا، mRNA ما  یرا مستق 

 شود." یاستفاده م یفعل یدر واکسن ها لیتحو یکند. برا زیتجو

 یاز آن در نسل بعد توانیاست که م نیا قیتحق نیا زیانگجانیه یامدهایاز پ یکی»محققان گفتند: 

در توسعه  یادیاستفاده ز نجایکه روش پوشش گزارش شده در ا میدواریها استفاده کرد. "ما امواکسن

 داشته باشد." RNAدرمان 

 

 


