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 یعیکشنده طب یبر سلول ها یمبتن دیجد دبخشیدرمان سرطان نو کیتوسعه 

 

 یبا آزاد کردن سلول ها Opdivoو  Keytrudaمانند  یمنیا یبازرس ستیا یمهارکننده ها

T شیدهه پ کیآنها در  یکنند. معرف یتومور کار م یحمله به سلول ها یبرا یمنیا ستمیس 

تحت  مارانی٪ از ب30٪ تا 10را در درمان سرطان نشان داد، اما تنها  یبزرگ شرفتیپ

 ینیبال قاتیکه امروز در مجله تحق یاکنند. در مقاله یمدت را تجربه م یدرمان بهبود طوالن

(JCI) که  کنندیم فیرا توص ییهاافتهی نیشتیآلبرت ان یمنتشر شد، دانشمندان کالج پزشک

 کند. تیرا تقو یمنیا یدرمان با نقطه بازرس یاثربخش تواندیم

 

 



 یهاسرطان جمع کند، از سلول هیرا عل T یهاسلول نکهیا یبه جا نیشتیان یقاتیتحق میت

 یریچشمگ جیاستفاده کرد که نتا (NK) یعیکشنده طب یهابه نام سلول یمتفاوت یانسان یمنیا

 داشت.

 

Xingxing Zangمطالعه،  نی، سرپرست اM.D. ،Ph.D.سوان در  نیگلدشتا سیلوئ سی، رئ

 لیپتانس میاکرده جادیکه ما ا یدیجد یمونوتراپیکه ا میسرطان، گفت: "ما معتقد قاتیتحق

شامل انواع مختلف سرطان دارد." استاد  ینیبال یهاشیحرکت به آزما یبرا یادیز

و عضو برنامه  نیشتیدر ان یو پزشک یاورولوژ ،یانکولوژ ،یمونولوژیو ا یولوژیکروبیم

 .Montefiore Einsteinدرمان سرطان مرکز سرطان 

 

پوشانده شده  «ینقطه بازرس» یهانیموسوم به پروتئ ییهارندهیبا گ یمنیا یهاسلول سطوح

آلوده به  یهافراتر از اهداف معمول خود )سلول یمنیا یهااست که از انحراف سلول

 یبازرس ستیا یها رندهیکه گ ی. هنگامکندیم یری( جلوگیسرطان یهاپاتوژن و سلول

 یم وندیخود بدن پ یعیطب یشده توسط سلول ها انیب یها نیروتئبا پ یمنیا یسلول ها یرو

متوقف شود. از نظر  یمنیا یبه سلول ها یشود که حمله احتمال یتعامل باعث م نیخورند، ا

 یها نیکنند که با پروتئ یم انیرا ب ییها نیپروتئ یسرطان یاکثر انواع سلول ها ،یطانیش

و به تومور  ستندیدهند تا با یم بیرا فر یمنیا یشوند و سلول ها یمتصل م یبازرس ستیا

 حمله نکنند.

 

اتصال کوتاه  یمونوکلونال هستند که برا یهایبادیآنت نتیپومنیا یهامهارکننده

 یهارندهیگ ایتومور  یهانیبا مسدود کردن پروتئ یسلول سرطان/یمنیسلول ا یهاکنشبرهم

که  یترمز چیاند. بدون هشده یطراح شوند،یتومور متصل م یهانیکه با پروتئ یمنیسلول ا

حمله کرده و آنها را از  یسرطان یتوانند به سلول ها یم یمنیا یها لولمانع آنها شود، س

 ببرند. نیب

 

 

 

 



 یعیکشنده طب یسلول ها یبر رو دیجد تمرکز

را بر آن  گریدکتر زانگ و دانشمندان د ،یبازرس ستیا یهامحدود مهارکننده یاثربخش

 یهاکنند، که مانند سلول یرا بررس NK یهاشامل سلول یبازرس ستیا یرهایداشت تا مس

T به نام  یسلول سرطان نیناخواسته دارند. پروتئ یهابردن سلول نیدر از ب ینقش مهم

PVR که  میبه خود جلب کرد. دکتر زنگ گفت: "ما متوجه شد اتوجه آنها ر یبه زودPVR 

 ستمیمهار حمله س یاز آن برا یانسان یباشد که سرطان ها یمهم اریبس نیممکن است پروتئ

 کنند." یاستفاده م یمنیا

 

 یاریاست، اما در بس ابیکم اریبس ایوجود ندارد  یعیطب یهامعموالً در بافت PVR نیپروتئ

سر و گردن، معده و  ،یمر ه،یاز انواع تومورها از جمله سرطان روده بزرگ، تخمدان، ر

 .شودیم افتیو مالنوم به وفور  دیلوئیسرطان خون م نیسرطان پانکراس و همچن

به نام  ینقطه بازرس نیپروتئ کیها با اتصال به PVRکه  رسدیبه نظر م ن،یعالوه بر ا

TIGITیهاسلول تی، فعال T یهاو سلول NK قطع  یرا برا ییهاو تالش کنندیرا مهار م

انجام  TIGIT هیمونوکلونال ساخته شده عل یهایبادیبا استفاده از آنت TIGIT/PVR ریمس

در حال حاضر در سراسر جهان  TIGITبا هدف  ینیبال ییکارآزما 100از  شی. بدهندیم

بزرگ  ینیبال ییاز جمله دو کارآزما ینیالمطالعه ب نیحال، چند نیدر حال انجام است. با ا

 اند.سرطان شکست خورده جیدر بهبود نتا راً یاخ 3فاز 

 

 

 



 دیجد رندهیگ کینقش  شناخت

سلول  یبر رو یگریاتصال" د کی"شر یدارا PVR یسلول سرطان نیحال، پروتئ نیهم در

 یسلول ها تیفعال PVRکه  میگفت: "ما فرض کرد Zangدکتر  .KIR2DL5بود:  NK یها

NK  را نه با اتصال بهTIGIT  بلکه با اتصال بهKIR2DL5 شناخته شده است،  راً یکه اخ

مونوکلونال را  یباد یآنت کیاو و همکارانش  وضوع،م نیا افتنی یکند." برا یسرکوب م

 یهاشیآزما ،یبادیآنت نیسنتز کردند و با استفاده از ا دهد،یرا هدف قرار م KIR2DL5که 

in vitro  وin vivo .را انجام دادند 

 

 ستیا رندهیگ کی KIR2DL5خود نشان دادند که  JCIو همکارانش در مقاله  Zang دکتر

از  PVR یسرطان یها نیاست که پروتئ یانسان NK یدر سطح سلول ها یمعمول یبازرس

 کنند. یاستفاده م یمنیسرکوب حمله ا یآن برا

 

بود،  یشده چند نوع سرطان انسان یسازانسان ینوایح یهاکه شامل مدل یمطالعات در

 ریبا مسدود کردن مس - KIR2DL5 هیها علمونوکلونال آن یبادیمحققان نشان دادند که آنت

KIR2DL5/PVR - یهابه سلول NK حمله کرده  یانسان یبه شدت به تومورها دهدیاجازه م

(. . دیهمراه مراجعه کن ریکنند )به تصو تریرا طوالن وانیح یها را کوچک کنند و بقاو آن

دهد که هدف قرار دادن  یم شیما را افزا دیام ینیبال شیپ یها افتهی نیدکتر زانگ گفت: "ا

ممکن  میکرده ا جادیمونوکلونال که ما ا یباد یاست و آنت یخوب دهیا KIR2DL5/PVR ریمس

 موثر باشد." یمونوتراپیا کیاست 

 

شامل  KIR2DL5/PVR یمنیا یبازرس ستیا یدرخواست ثبت اختراع برا کی نیشتیان

 یساز یتوسعه و تجار یثبت کرده است و عالقه مند به مشارکت برا یباد یآنت یداروها

را  یمنیا یبازرس ستیمهارکننده ا 10از  شیاست. دکتر زانگ قبال ب یفناور نیا شتریب

 توسعه داده و به ثبت رسانده است.

 

که  شودیم شیآزما 2فاز  ینیبال یهاشیدر آزما نیها اکنون در چمهارکننده نیاز ا یکی

 ه،یر رکوچکی)سرطان سلول غ شرفتهیجامد پ یهامبتال به سرطان ماریشامل صدها ب

 ایسلول کوچک، سرطان نازوفارنکس، سرطان سر و گردن، مالنوم، لنفوم(  هیسرطان ر



 یحاد، سندرم ها دیلوئیم یلوسمخون مقاوم ) یعودکننده است. /سرطان ها

 ندهیدکتر زنگ از سال آ یمنیا یپست بازرس یهااز مهارکننده گرید یکی(. کیسپالستیلودیم

 قرار خواهد گرفت. یابیمتحده مورد ارز االتیسرطان در ا ینیبال یهاشیدر آزما
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