
 )دکتر مریم اسالمی(

 Tسلول  یها یمیبدخ هیعل یبیدرمان ترک یشده برا شیرایو CAR T یسلول ها

  خالصه

 یرادرکشتوسط ب (CAR) کیمریکا رندهیگ T یبا استفاده از سلول ها Tسلول  یها یمیهدف قرار دادن بدخ

«T v T» مشترک مانند  یژن ها یآنت هیعلCD3  وCD7یهاسلول دیما تول T را با حذف  یمقاوم به برادرکش

 فیتوص روسیو یبا واسطه لنت CD7 ای CD3 یاختصاص یهاCAR انیاز ب شیپ CD7و  TCR/CD3منظم 

 شد که ییها تیجمع "خود یساز یغن"منجر به  3CAR/7CARجالب توجه است که کشت مشترک  .میکنیم

99.6٪ TCR-/CD3-/CD7- 3 یا به همراه داشت. سلول هارCAR 7 ایCAR یخاص یسلول تیتوانستند سم 

 اعمال کنند. هیلاو T-ALL یسلول ها نیشده و همچن فیتعر CD7 ایو/ CD3 انیبا ب یخطوط لوسم هیرا عل

 CD3 + CD7 + T-ALLرا در برابر اهداف  یسلول تیسم نیبا کشت مشترک باالتر 3CAR/7CAR یهاسلول

 راستارانیکه و یانسان: موش در داخل بدن نشان دادند. در حال کیمریمدل کا کیو  یشگاهیآزما طیدر شرا

APOBEC مستقل از راهنما را هم  ونیناسیدآم توانندیها مطبق گزارشDNA  و همRNA ان دهند، ما را نش

 ریتأث CAR ژنیاتصال خاص آنت یکه بر نواح یاهیپا هدفیب لیتبد ای« خارج از هدف»ساز مشکل تیفعال چیه

 یبیترک ونیدهد. انفوز رییرا تغ Tسلول  یژگیصورت ممکن است و نیا ریکه در غ م،ینکرد دایبگذارد، پ

 یبرا allo-HSCTرا قبل از  یمولکول بهبودممکن است  یمقاوم به برادرکش T CAR Tضد  یهاسلول

 فعال کند. Tسلول  یهایمیبدخ

 مقدمه

 یآگه شیشود و معموالً با پ یم یناش یدیلنفوئ یسازها شیاز پ T (T-ALL)حاد سلول  کیلنفوبالست یلوسم

با  یچند عامل یدرمانیمی، از شT-ALL یمان استاندارد برامرتبط است. در Bسلول  یتر نسبت به لوسم فیضع

 نییتع تواندیشده و حساس متحمل ماندهیباق یماریحداقل ب یهایابیکه در آن ارز کندیشدت باال استفاده م

کودکان کمتر از  یبرا T-ALL یساله برا 5 یحال، بقا نیبا ا .شودیحاصل م یمولکول یبهبود یکند که چه زمان

 وندی[ و پ2] نیکه درمان نجات مانند نالراب ی[ و در حال1درصد است ] 50بزرگساالن کمتر از  یدرصد و برا 75

 شرفتیها از پشود، نوآورانه است. درمان یبه طور گسترده استفاده م [3] (SCT) کیآلوژن یادیبن یسلول ها

به طور  (CAR) کیمریژن کا یآنت رندهیگ T یهااستفاده از سلول یهایاند. استراتژها عقب ماندهسرطان ریسا

، CD19مانند  یسطح یهاژنیو هدف قرار دادن آنت شوندیاستفاده م Bسلول  یهایمیگسترده در برابر بدخ

CD20  وCD22یها، که در سلول B 5,6[. ,4حمل است ]ت قابلوجود دارند، به طور گسترده  زیسالم ن.] 

 یدارند، و برخ نیمونوگلوبولیمدت ا یطوالن ینیگزیبه جا ازین داریپا Bسلول  یمبتال به آپالز مارانیب از یبخش



مشابه  یکردهای[. رو8، 7از اهدا کننده ادامه دهند ] یناش یکیمونولوژیو بهبود ا کیآلوژن وندیممکن است به پ

مانند  یسطح یژن ها یآنت یسطح انیب رایبوده است ز زتریچالش برانگ Tسلول  یها یمیمقابله با بدخ یبرا

شود. ما قبالً  یم Tسلول  دیدر طول تول یمنجر به به خطر انداختن اثرات برادرکش TCRαβ/CD3کمپلکس 

 شیرایتوسط و TRAC انیاختالل در ب قیاز طر یسطح سلول CD3با حذف  توانیکه چگونه م میاگزارش داده

کردن  منیا یرا برا یاثرگذار محدود زمان تیفعال ،یدرمان یکاربردها [.9] زدمشکل را دور  نی، اTALENژنوم 

 ینیگزیجا نکهیبا توجه به ا کنند،یم ینیبشیمتنوع را پ Tمحفظه سلول  کی عیسر یو سپس بازساز ،یبهبود

 نیاتولوگ در چن T یسلول ها یابیباز کینتیس .ستین ریپذامکان (Bبرخالف عملکرد سلول ) Tعملکرد سلول 

پست  یها تینشده است، اما ممکن است ماه ها طول بکشد و ممکن است به جمع فیهنوز تعر یماتیتنظ

 تیژن لکوس یمنطبق با آنت کیاهداکننده آلوژن کیمحدود شود. در دسترس بودن  TCRبا تنوع محدود  موسیت

 کیمشتق شده از اهداکننده را ارائه دهد، اما در هر  T یسلول ها یابیزممکن است چشم انداز با (HLA) یانسان

 دارد. یبستگ CAR Tاثرات  قیاز طر قیو عم عیسر یبهبود مولکول نیتضم نیبه اول یموارد، استراتژ نیاز ا

 CAR T یهامثال با استفاده از سلول یدر دست توسعه است، برا Bسلول  یهایمیبدخ یبرا یمشابه یهاروش

 ای کیسترونیسیب یکه با استفاده از ساختارها دهندیرا هدف قرار م CD123 ای CD22و  CD19که 

و  یکیولوژیزیف یاستراتژ کی گر،یروش د [.10،11،12] شوندیم دیپشت سر هم تول CAR یهایکربندیپ

استفاده  بیدر ترک دیمتفاوت است که با CAR یهایژگیبا و Tبانک سلول  نیچند دیشامل تول رتریپذانعطاف

 CAR T یما سلول ها .شودیمشخص م یماریخاص ب یمولکول سطح سلول انیشوند، همانطور که توسط ب

 ی. دوممیکرده ا یبررس Tسلول  یها یمیدر برابر بدخ یبیاستفاده ترک یرا برا CD7و  CD3 یبرا یاختصاص

 17q25.3کروموزوم  یاست که رو یدالتون لویک 40 یتک دامنه ا Igگذرنده از خانواده  نیکوپروتئیگل کی

ضد  CAR T یهاقبالً سلول گرانیشود. د یان میبه شدت ب میو بدخ یعیطب T یشده و در سلول ها یکدگذار

CD7 شیرایو ای[ 13بازدارنده ] یهانیپروتئ انیرا به دنبال ب CRISPR/Cas9 [14،15،16] یهاسلول T 

متقابل را در طول کشت  ییو شناسا یما خطر برادرکش اند.کرده دیتول یاز اثرات برادرکش یریجلوگ یبرا

 یهاCARشده توسط  ییشناسا یبا حذف اهداف سطح سلول CD7 CARو ضد  CD3همزمان عوامل ضد 

چندگانه با  هیپا شیرایو ،ییمهم، و با کاهش خطر جابجا نیبه ا یابیدست ی. برامیقرار داد یمربوطه مورد بررس

 لیتبد یبرا CRISPR شدهتیهدا ییایمیش ونیناسیاز دآم هیپا شیرای. وشد بیترک یروسیو یلنت CAR لیتحو

 جادیو بدون درز استفاده کرد که سپس باعث ا قیدق اریبس (C → U → T) نیدیمیبه ت نیدیوریبه  نیدیتیس

که  داستفاده کر BE3 [17]از  یفناور نیشد. ا رندهیاهداکننده/گ یهااختالل در مکان جادیا ایتوقف  یهاکدون

 لیمهارکننده تک اوراس کی( و نازی)دآم ییموش صحرا APOBEC1شده با  رفعالیغ Cas9 کازین کیشامل 

 لیتحو CRISPR یبا راهنماها بیدر ترک ونیتوسط الکتروپوراس mRNAاست که به عنوان  (UGI) الزیکوزیگل

 ،یروسیو یاز انتقال لنت لقب T یدر سلول ها یاختصاص اریبس RNAبا  نیدیتیس ونیناسی. دآمشودیداده م



چندگانه تا به  شیرایو نهیمالحظات مهم در زم کی کرد. نیتضم CAR انیژن هدف را قبل از ب یاختالل آنت

 ژهیبا واسطه هسته بوده است، به و یدو رشته ا یبه دنبال شکستگ یکروموزوم یها ییجابجا جادیامروز، ا

 5که حدود  می. قبالً، ما گزارش کرده بودرندیگ یبه طور همزمان هدف قرار م یمکان ژنوم نیکه چند یهنگام

اند، مختل شده CD52و  TRAC گاهی، که در هر دو جاCAR19 شدهشیرایو TALEN یهادرصد از سلول

 شدهشیرایو T یهادر سلول راًیاخ ی[، و فرکانس مشابه18،19،20] دهندیرا نشان م یپیوتیکار یهایناهنجار

CRISPR/Cas9 کنندیم انیگزارش شده است که ب .TCR شیرایو یایرفت که مزا ی[. انتظار م21] بینوترک 

 یکروموزوم ها نیب ینیب شیقابل پ یها یی[ و کاهش قابل توجه جابه جا22باال ] ییبا کارا شیرایشامل و هیپا

 CD3ضد  CAR T یهاسلول دیاجازه تولمشترک  یهاژنیکه حذف آنت میدهیما گزارش م شده باشد. شیرایو

ها به  ی. استراتژسازدیممکن م Tاهداف سلول  هیاثربخش را عل یبیترک یهاتیو فعال دهدیرا م anti-CD7و 

 کیکه  شودیم ینیبشیهستند. پ ریپذ اسیخودکار موجود، مق مهین دیتول یندهایانطباق فرآ قیاز طر یراحت

را قبل از  قیعم یمولکول یبهبود تواندیم T CAR Tضد  یبیترک یهامحدود با زمان سلول یکاربرد درمان

 کند. جادیا T-ALLدر درمان  شدهیزیربرنامه کیآلوژن SCTو  یسازیشرط

 جینتا

ن ژ یحذف همزمان آنت یچندگانه برا هیپا لیبه تبد CD7و  CAR T CD3 یسلول ها یبیترک یریهدف گ

 دارد. ازیمشترک ن یها

 کیکه شامل  میاکرده فیرا توص CD3ε یبرا ژهی، و3CARنسل دوم،  کیمریژن کا یآنت رندهیگ کیما قبالً 

و  ییو دامنه غشا CD8لوال  کیاست که به  OKT3 یمونوکلونال درمان یبادیمشتق شده از آنت scFv یتوال

41BB-CD3ζ [ ادغام شده است. اختالل ژنت9درون دامنه ]با واسطه  یکیTALEN گاهیدر جا TRAC نیتضم 

 یسطح سلول انی، فاقد بCD3-یروسیو یلنت CAR یریگمتعاقباً با وکتور هدف T یهاکرده بود که سلول

TCRαβ/CD3 با استفاده از  یبه آسان زیناثرات مشابه  .کنندیاجتناب م یاز اثرات برادرکش جهیهستند و در نت

ژن  یآنت گاهیاختالل منظم جا یاتیح تیاهم قاتیشد، و تحق جادیا CRISPR یبه کارگردان Cas9 شیرایو

اعمال شد  CD7 یخاص برا CAR کی یابیارز ینشان داد. همان اصول برا CAR انیو ب لیهدف را قبل از تحو

به دست آمده است،  3A1e دومیبریکه از ه نیسبک و سنگ ریمتغ یها منهسازه با استفاده از دا .(1A-C)شکل 

 یروسیو یوکتور لنت کیدر  CD8TM-41BB-CD3ζ یکربندی[ و با پ15همانطور که قبالً گزارش شده بود ]

SIN  شکل( 1نسل سوم ادغام شدB) یاز برادرکش یریجلوگ یمتعدد برا یژنوم در مکان ها شیرایو شد. دیتول 

که قادر به کار با  CD7و  TRBC1/2در برابر  sgRNA یدر طول کشت مشترک با استفاده از راهنماها

 نیبنابرا .(1Cستند، اعمال شد )شکل ه (BE) نیدیتیس هیپا شیرایو و CRISPR/Cas9 یواکنشگرها



 CleanCap SpCas9ژن  mRNAبه همراه  3 لیمت-O-'2 واتیفسفوروت اتشده با اصالح تیتثب یراهنماها

 RNAگذرا با واسطه  انیب الکتروپوره شدند. CD3/CD28ضد  یها یباد یبا آنت یپس از فعال ساز نچیا 24 ~

کاهش اثرات خارج از هدف  یبرا میدر حال تقس یدر سلول ها قیاز حذف رق نانیاطم یبرا شیرایو یمعرف ها

با  7CAR (MOI 5) ای 3CAR یروسیو یانتقال لنت شتر،یساعت ب 24شده است. پس از  یطراح ییزا یمنیو ا

-63.7 بی)به ترت یتومتریتوسط فلوس CD7و  TCRαβ/CD3 یروز کشت دنبال شد. اختالل سطح باال 12

کشت در سراسر  CAR یقو انیشد و با ب دییتا SpCas9ژن  mRNA از استفاده با( ٪95.6-60.8 و 97.9٪

باعث  mRNA coBE3استفاده از  .(2Aو  1A ،B(. شکل یلی( همراه بود )تکمیلیدر اهداکنندگان متعدد )تکم

-CD7 (49.3و  TCRαβ/CD3 (63.4-96.2٪) یسطح سلول انیاز اختالل در ب یسطوح مشابه جادیا

 SpCas9 (Pشده  ماریت یبا سلول ها سهیمقا قابل ها، سلول از ٪61.8-37.5 یبا حذف دوگانه برا (72.6٪

شده  شیرایو یهدف در سلول ها ژنوم شیرایو .(2Aو  1A ،B یلیتکم یو شکل ها 2A ،Bشکل ) (0.2 =

coBE3 71-42و  100-61در  یمولکول در سطح٪ (لیتبد G> A) یها تیموقع یبرا G5 G6  درTRBC و ،

در  (2B یلیو شکل تکم Eو  2C ،Dشکل ) CD7شد. در  دییتأ C8 تیموقع یبرا C> T لیتبد 61-94٪

 G > A لیتبد TRBC ،≤6%فراتر از پنجره هدف  .BE شدهینیبشیپ تیجفت باز مورد انتظار فعال 5 یهاپنجره

وجود داشت  CD7 یشده برا ینیب شیپ bp 5خارج از پنجره  C > T لیتبد% 9≥و  ن،یگوان یدهایاز نوکلئوت

 3CARبا سطح نسبتاً باال  CAR انیبر ب نیدیتیس ونیناسیو نه دآم SpCas9 شیراینه و .(2D ،E)شکل 

(SpCas9: 32.3-78.2٪ ؛coBE3: 43.7-81.2٪)  7وCAR (SpCas9: 39.9-80.7-80.58٪  درco) 

و  یدر گسترش سلول یتفاوت چینکته مهم، ه .(1A یلیو شکل تکم 2A ،B)شکل  دیتول انینداشتند. پا یریتأث

وجود نداشت )شکل  coBE3 ای Cas9با استفاده از  هیاول Tندگان سلول شده از اهداکن دیتول یینها یبازده سلول

و حافظه موثر بر  یساده، حافظه مرکز یها تیاختصاص داده شده به جمع پیفنوت یها لی(. پروفا3 یلیتکم

اصالح شده با  یو سلول ها هیشده با پا شیرایو یسلول ها یبرا CD8+ CAR Tو  +CD4 یسلول ها یرو

SpCas9 4 یلیشد )شکل تکم نییتع 

 دهد یشده را کاهش م ینیب شیپ dsDNA یکروموزوم یها ییجابجا نیدیتیس هیپا شیرایو

DSB یدر سلول ها نیچندگانه شوند، و ا شیرایو یها تیسا نیب یکروموزوم ییتوانند منجر به جابجا یها م 

T  اصالح شدهTALEN  وCRISPR/Cas9 .قطعات  گزارش شده استDNA یاز چهار همجوش کیهر  یحاو 

 PCR یواکنش ها یبرا یکنترل یارائه خوانش ها یمختل شده برا یکروموزوم گاهیدو جا نیشده ب ینیب شیپ

و  TRBC1/2اتصال  یمرهایاز پرا یبیبا استفاده از ترک .(3Aسنتز شدند )شکل  دیدر سراسر اتصاالت جد

CD7 ،PCRیمکان برا 3/4 رد هاگنالیس صی، قادر به تشخ SpCas9 (T1 ،T2 ،T3)  1/4و (T1) یبرا 

 یبرا ddPCR یهاییجاجابه شتر،یب یپس از بررس . .(3Bبود )شکل  coBE3شده با  ماریت یهانمونه



که  ی( در حال3شد )شکل  ییناساش بیهر چهار ترک یدرصد برا SpCas9 0.25-0.98 شدهشیرایو یهانمونه

 ییشناسا coBE3 شدهشیرایو یهادر سلول T3و  T1 یبرا( ٪0.18>) نییپا اریسطح بس یدادهایتنها رو

 .(3Cشدند )شکل. 

 7CARو  T 3CARسلول  یسلول تیسم

 Tسلول  یهابا هدف یکشتهم یهاشیدر ابتدا با آزما 7CARو  3CARموثر  T یهاسلول یشگاهیعملکرد آزما

Jurkat  51نشاندار شده باCrیسلول ها شد. یابیارز ب،یدر ترک ای یی، به تنها T 3 هیاولCAR 7 ایCAR 

دادند، با  نشان +CD3+CD7را در برابر اهداف  کیتوتوکسیس تیاز فعال ییسطوح باال ییبه تنهاشده  شیرایو

 4A قرار داشتند )شکل E:T 20:1 کیدرصد از اهداف در  70تا  40 نیکه ب 7CARو  3CARهر دو عامل 

نشان  بود که سهیقابل مقا SpCas9شده توسط  شیرایو 7CAR ای 3CAR یبا سلول ها کیتوتوکسیس تیفعالو

رابر کنترل بدر  (.7و  6B یلیتکم یبود )شکل ها هیپا شیرایدست نخورده پس از و یعملکرد یکپارچگیدهنده 

معادل،  E:Tبا نسبت  -CD3-CD7در برابر اهداف  7CAR ای 3CARکشت همزمان عوامل  ،یژن منف یآنت یها

ف هد یبا سلول ها 7CAR ای 3CARبا کشت مشترک عوامل  شتریب یژگیو .شد ٪5> یسلول تیمنجر به سم

-/+ CD3 یها تیناهمگن از جمع یبیکتر ای + CD3-CD7 ای -CD3 + CD7مخلوط، که شامل  تیجمع

CD7 +/- یاختصاص یپاکساز نیا شد. دییاست، تأ CAR مربوطه خود را نشان  یهاژنیکه آنت ییهابه سلول

در  (.8و  6 یلیتکم یهاو شکل 4Aمحدود شده بود )شکل  یمنف یسلول یهاونیفراکس زیو عدم ل دهند،یم

که  یمباشد و هنگا ازیممکن است مورد ن 7CARو  T 3CAR یهاسلول یبیترک قیتزر ،ینیبال طیمح کی

 تیها سماستفاده شدند، آن بیکشت داده شدند و سپس در ترک T 7CAR یهابا سلول T 3CAR یهاسلول

سپس عملکرد  ند.نشان داد CD3+CD7و  +CD3-CD7ژن مخلوط  یدر برابر آنترا  ییسطح باال یسلول

کودکان  هیاول T یهاحاد سلول کیلنفوبالست یدر برابر لوسم 7CARو  3CAR هیبا پا شدهشیرایو T یاهسلول

(T-ALL) انیبر اساس جر یابیشد. مشخصه  یابیارز n = 7 هینمونه اول T-ALL ینشان دهنده سطوح باال CD7 

و درون  یطحس انیاست. در مقابل، ب ریمتغ رصدد 98تا  83است که از  ماریب ینمونه ها نیدر ا یسطح سلول

ژن  یبه هدف قرار دادن آنت یاحتمال ازیبود، که دوباره ن ریمتغ اریبس ٪92-2و  86-1.5 بیبه ترت CD3 یسلول

و  یسطح CD3لول ها درصد س 9.6که در آن  T-ALLنمونه  کی کند. یافراد برجسته م نیمتعدد را در ا یها

 یرگذارمؤثر، با رنگ فلورسنت با CAR T یکردند، قبل از کشت با سلول ها یم انیرا ب CD7درصد  92.8

به  (CD7 ٪3.3مانده  یباق) 7CAR یسلول ها ای (CD3 ٪2.7 ماندهیباق) 3CAR یاهداف توسط سلول هاشد

 یاهکامل سلول  باًیباعث حذف تقر 3CAR/7CARمخلوط شده  شیاز پ T یلول هاشدند و س هیتخل ییتنها

  .4هدف شدند )شکل 



 دهند. یرا در داخل بدن نشان م یاثرات ضد سرطان خون قو ه،یشده پا شیرایو 7CARو  T 3CAR یسلول ها

 

زنوگرافت  دونیدر مدل پ شدهشیرایو 7CARو  T 3CAR یها، سلولin vivo یقدرت ضد لوسم یابیارز یراب

NOD/SCID/γc-/- (NSG) [. موش9قرار گرفت ] یشده بود مورد بررس فیه قبالً توصک( هاn = 28)  ابتدا با

( یلیتکم 9)شکل  دکننیم انیرا ب CD7و  CD3که  +EGFP+LUCنشاندار شده با  Jurkat T یهاسلول

 شیرایو 7CAR ای 3CAR یشد. سلول ها دییتا نسنتیولومیب یربرداریروز بعد با تصو 3 وندیشدند و پ قیتزر

به  تهافیانتقال ن یو کنترل ها PBSدر کنار  4در روز  coBE3 ای SpCas9ژن  mRNAشده با استفاده از 

چهار هفته  یدر ط الیسر نسانسیولومیب یربرداریبا تصو یلوسم شرفتیشدند و پ ونیانفوز یدیصورت داخل ور

 7+3توانستند به سرعت اهداف  7CARو  3CARبه طور مستقل، هر دو سلول  .(5A, Bشد )شکل  یبررس

Jurkat یریلوگجروزه  31سرطان خون در طول دوره مشاهده  شرفتیپاک کنند و از پ 7روز  لیرا در اوا 

نشان  یدر درخشندگ log 4از  شیرا با اختالف ب یماریواضح ب شرفتینشده، پدرمان یهابرعکس، موش کنند.

 هیبا تجز CARتحت درمان با افکتور  یدر موش ها نسانسیولومیب گنالیاز دست دادن س .(5B ،Cدادند )شکل 

 یلیکمو شکل ت 5D کلکرد )ش دییاز مغز استخوان را تا Jurkats یشد که پاکساز دییتا انیجر لیو تحل

10A, B). یلول هاس یدر قدرت ضد لوسم یدار یتفاوت معن CAR T شده با استفاده از  دیتولSpCas9  در

 یاژن مشترک از سطح سلول ه یحذف آنت تینشان دادن مز یمشاهده نشد. برا mRNA coBE3با  سهیمقا

CAR T (n = 8)  3 عامل هر از 106 × 5موش ها باCAR  7وCAR منفرد  یهاونیق شدند. مشابه انفوزیتزر

 31ه نظارت توانست در طول دور یمقاوم به برادرکش 3CAR/7CARاز عوامل مؤثر  یبی، ترکCAR T یهاسلول

 یژن اختصاص ینتآ یوقت (.10 یلیو شکل تکم 5بماند )شکل  یباق یماریب زیآمتیموفق یکنشهیر یروزه برا

CAR وجود نداشت، موش( 17ها=n) شده با  وندیپEGFP+LUC+ Jurkats  نه  ،-7-3اصالح شده به

به مهار سرطان خون  داده شدند قادر لیتحو یبیترک ایطور مستقل که به 7CARو نه  T 3CAR یهاولسل

 (.11 یلیتکم ری)تصو 24شدند. در روز  یماریب میها تسلنبودند و همه موش

 یانسان یدر موش ها هیشده پا شیرایو Tضد  یسلول ها یبیاثرات ترک

 یداده شدند که برا وندیپ Jurkat T ینشاندار سلول ها +EGFP+LUC 107 × 107با  (n = 27موش ها )

 یروز بعد استقرار لوسم 3( و 9 یلیاصالح شده بودند )شکل تکم ب،یدر ترک ای یی، به تنهاCD7 ای CD3 انیب

 coBE3با  شدهشیرایو T 3CAR/7CAR یهاها سلولروز، به موش 4پس از  شد. دییتا نسانسیولومیتوسط ب

 نسانسیولومیب یربرداریبا تصو یلوسم شرفتیشد و پ قیتزر افتهیانتقال ن یهاسلول ایپس از کشت همزمان( )

 گنالیس 3CAR/7CARموثر  ونیروز از انفوز 7 یدر ط .(6A ،Bشد )شکل  یروز بررس 24 یط الیسر



 -7-3گروه هدف مهار شد، اما نه در گروه  (n = 5+ )7-3و  3+7- (n = 4)، (n = 5)+ 7+3در  فرازیلوس

(n = 5).  3کننده  افتیدر -7-3شده با  قیدر گروه تزر ی، بار لوسم24تا روزCAR/7CAR برابر  400از  شیب

 .(6Bبود )شکل  (ns P = 0.36) افتهیدر گروه انتقال ن یلوسم شرفتیبا پ سهیمقا ابلبود، که ق افتهی شیافزا

 صیبا تشخ 3CAR/7CAR یبیترک یهاکنندهافتیدر -7-3 یهامغز استخوان موش یبا بررس شتریب نیا

 دییتأ کردند،یم افتیرا در افتهیانتقال ن یهاکه سلول ییاهدر موش GFP+CD2+ Juraktsگسترش مشخص 

 یکنشهیر نیترکردند، کامل افتیاز قبل مخلوط شده در 3CAR/7CARکه  ییها. در مقابل، موششد

 انیرا ب CD7و  CD3 یسطح ژنیهر دو آنت ای کیرا نشان دادند که  GFP+CD2+ T-ALL یهاسلول

 .(6C ،D)شکل  کردندیم

 دیکن ییخارج از هدف وابسته و مستقل را راهنما هیپا شیرایو یهاجلوه

هدف را  یرو شیرایو تیاز فعال ییاند، سطوح باالشده رفتهیپذ Tسلول  یمهندس یکه برا sgRNA یراهنماها

 یاثرات با واسطه راهنما یبررس یرا برا ییهای. ما قبالً استراتژدهندینشان م coBE3 ای SpCas9با  بیدر ترک

و  هیتجز شده،ینیبشیپ یهاهدفمند مکان یابییاز توال یبیترک با استفاده از SpCas9 یخارج از هدف احتمال

، BE3[. در مورد 23] میاکرده فیتوص NHEJ ریتعم یامضا یکل ژنوم برا یابیی، و توالDigenome لیتحل

با فرکانس  NHEJشده است و اثرات  نییتع TRBCشده قبالً در مکان  فیپنجره تعر کیدر  C > T هیپا لیتبد

مستقل از راهنما در سطح  BE تیاز فعال ییهاگزارش ن،ی[. عالوه بر ا24شده است ] ییشناسا NGS نییپا

DNA  وRNA یاریبس [.25،26،27] دهدیم شیرا افزا هیرویب شیرایو تیانداز فعالاند که چشمگزارش شده 

واسطه  دیپالسم انیبه دنبال ب یسلول یهااست که در رده ییهاشیمنتشر شده مربوط به آزما اتیاز تجرب

ممکن است متفاوت باشد.  هیاول یهادر سلول mRNAواسطه  انیو اثرات پس از ب شودیانجام م شگرهایرایو

( نچیا 48>گذرا ) نیپروتئ انیاز ب تیحما یبا وسترن بالت برا T یدر سلول ها mRNA BE ونیالکتروپوراس

نشان داد که  NGS ییبازجو (.12 یلیخارج از هدف را کاهش دهد )شکل تکم شیرایاحتمال و دیشد و با دییتأ

 7CAR BEو  T 3CAR BE یهادر سلول CD7و  TRBCدر هر دو مکان « هدف یرو» هیپا لیتبد یهافرکانس

بود )شکل  CD7و  TRBC تیدر هر دو سا SpCas9 شدهشیرایو یهادرصد در نمونه 9/0با کمتر از  سهیدر مقا

ظاهر  (indelsکه به صورت درج/حذف ) فهد یرو CD7 NHEJو  TRBC یدادهایرو .(13A, B یلیتکم

 یدرصد برا 8تا  5با  سهیدر مقا SpCas9 شدهشیرایو T یهادرصد در سلول 60تا  50 نیب شوندیم

وابسته به  "خارج از هدف"امکان اثرات  یبررس یبرا (13C, D یلی)شکل تکم هیشده پا شیرایو یهاسلول

 TRBC یریهدف گ یها یتوال یشده خارج از هدف برا ینیب شیپ کونیلیبرتر در س تیسا coBE3 ،20راهنما 

 یهادر سلول C > T لیقرار گرفتند. سطوح تبد ییمورد بازجو نیتوزیس لیتبد یبرا قیعم یابی یبا توال CD7و 

T خارج از  یهاتیسا از 19/20 در ،٪1کمتر از  هیبا پا شدهشیرایوTRBC تک  تیسا کی در ٪1.55، و



، در CD7 یبرا .(S2و  S1(. یلیو جداول تکم 13 یلیبود )شکل تکم (TRBC-OT1 ،chr19) کینترونیا

کمتر از  یهابا فرکانس یبه طور کل C > T هیپا یهالیتبد شده،ینیبشیپ« خارج از هدف» یهاتیسا 15/20

، CD7-OT20) ٪4.08و  (CD7-OT1 ،chr17) ٪7.63شدند که تا  ییشناسا تیدرصد مشابه بود. دو سا 1

chr12) لیتبد C > T 5 شیرایرا در پنجره وbp و  کینترونیا نهایشد که ا دییحال، تا نیدادند، با ا ینشان م

 ونیناسیما احتمال اثرات دآم ت،یدر نها .(S2و  S1 یلیو جداول تکم یلیتکم 13هستند. شکل  رکدکنندهیغ

. میکرد یبررس کنند،یرا اعطا م CARژن  یآنت یژگیرا که و scFv ژنیآنت صیعناصر تشخ یبر رو هیرویب

 یمدت طوالن B یدر سلول ها یانسان نازیدآم نیدیتیبا واسطه س یباد یآنت ریمتغ ینواح کیسومات پرجهشیه

 BE deamination[. اثرات 28شناخته شده است ] رندهیتنوع گ شیافزا یبرا یزمیاست که به عنوان مکان

دهد و منجر به  ریمس رییها را از اهداف مورد نظر تغبه طور ناخواسته سلول تواندیم CAR-T یهانابجا در سلول

کل از  RNA ش،یرایپس از و CARکدکننده  یهایتوال یکپارچگی یبررس یبرا ن،یبنابرا ناشناخته شود. یژگیو

 انی، در پا14ساعت پس از انتقال و دوباره در روز  96و  48در  coBE3و  SpCas9شده اصالح T یهاسلول

سنتز  CAR یها یدر کنار توال یجهان یمرهایبا استفاده از پرا cDNAاستخراج شد.  7CARو  3CAR دیتول

و سبک  نیژن سنگ یبا تمرکز بر مناطق اتصال آنت ن،یدیتیخاص س هیپا لیتبد یبرا NGSشد و توسط 

(ABRs) نشان داد که وقوع  نیدیتیس یها ییانتقال ها و جابجا یساز ی(. کم7شد )شکل  لیو تحل هیتجزC-

>N شده  شیرایو ینادر است، که توسط نمونه هاSpCas9  وcoBE3 شده است، و به طور  شتهبه اشتراک گذا

داده شد، و تنها  صیسطح تشخ نیباالتر از ا رییتنها دو تغ .(7Aها قرار دارد )شکل  ABR% در 2% و 0 نیب یکل

 P718 (7٪)و  P370 (4٪) یهاتیرا در موقع T یهاسلول 3CAR هیساعت در پا 48به طور موقت، پس از 

در کل ترانس ژن  C->T(. مهمتر از همه، حداقل انتقال 7 کل)ش افتندیکاهش  دیتول انیکردند و در پا شیرایو

CAR اصالح شده  یدر سلول هاSpCas9 ای coBE3 پس از  نچیا 48که  ییدادهایوجود داشت و فرکانس رو

 ، ج(.7Bبود )شکل  14در روز  دیتول انیمشابه موارد در پا یشدند، به طور کل ییشناسا mRNA لیتحو

 ییرا شناسا G > A ای C > T یدائم لیتبد چیه د،یتول انیپا یهااز سلول یژنوم DNAاز  NGSمشابه  ییبازجو

 شیرایو CAR T یهاژن در سلول یآنت یژگیو داریدال بر فساد پا یمدرک چیه ،یبه طور کل نینکرد، و بنابرا

 وجود نداشت. هیشده پا

 بحث

هستند، با  زیبرانگ، چالشBسلول  ریغ یهایمیبدخ یبرا CAR T یهاشده با سلول یمهندس یهادرمان

وجود دارند، به وجود  زین T یهاهدف در سلول یهاتیهدف در جمع یهاژنیکه آنت یزمان یمشکالت خاص

، CD3در برابر  CAR T یهاسلول دیتول یبرا یبه برادرکش یدگیرس یرا برا ییهای. ما قبالً استراتژندیآیم

[. 9] میاداده حیتوض T-ALLاز  یتخاص و نسب Tسلول  یهاموجود در لنفوم یقطع Tنشانگر سلول 



استفاده  یچندمر TCRαβ/CD3کمپلکس  انیاز مونتاژ و ب یریجلوگ یبرا mRNA TALEN ونیالکتروپوراس

شدند، و  یمنف TCRαβبه طور همزمان  هحساس نبودند، بلک 3CARحاصل نه تنها نسبت به  T یهاشد. سلول

 یماریب یگریانجیگرا و ناتوان در مواکنش ریمشتق شده باشند، غ همتایاهداکننده سالم ب کیاگر از  نیبنابرا

 CD19 هیعل« خارج از قفسه» یجهان CAR T یهابا استفاده از سلول ییکردهایبودند. رو زبانیدر مقابل م وندیپ

به خطر رد  یدگیرس یبرا یاضاف یژنوم یهاشیرایبا و ییهاهستند، از جمله سلول یسدر حال حاضر تحت برر

 یبا استفاده از فناور CD52و  TRACشده در مکان  شیرایو T CAR19 یسلول ها [.30، 29] زبانیتوسط م

TALEN ای یاندونوکلئاز خانگ شیرایمشابه با استفاده از و یکردهایهستند و رو یچند مرکز شیتحت آزما 

CRISPR/Cas9 یهاساخت سلول شیپ یی[. توانا23، 18،19،20هستند ] یتحت بررس CAR T یجهان، 

 یبه عنوان استراتژ بیدر ترک تواندیکه م کند،یمختلف را فراهم م یهایژگیبا و یسلول یهابانک دیامکان تول

 یهاسلول نهی. در زمردیمورد استفاده قرار گ ژنیشده و فرار آنت یدرون ایهدف ناقص  انیبه ب یدگیرس یبرا

CAR T سلول  یهایمیکه بدخT در نظر گرفته شده است تا  یانکاربرد محدود زم کی دهند،یرا هدف قرار م

 ای یژن منف یاتولوگ، آنت یسازها شیاز پ ایرا فراهم کند، که  یعملکرد Tبخش سلول  کی یابیامکان باز

مناسب  یاضاف یژن ها یمشتق شده است. آنت SCT-مشتق شده از اهداکننده به دنبال آلو یادیبن یهاسلول

 یبرا یاستراتژ کی .CD7و  TCRαβ ،CD2 ،CD5از  تندعبار Tسلول  یها یمیهدف قرار دادن بدخ یبرا

 زیآم ضیتبع یریاست و بر هدف گ شیدر حال آزما Tسلول  یلنفوم ها یبر رو TCRαβهدف قرار دادن 

TRBC1 ای TRBC2 با  بیترک یمرتبط آنها برا یمریمولت انیاست، اما با توجه به ب یمتکCD3ε ستیمناسب ن 

[31 .]CD2 یهاسلول یبر رو T گاندیهمزمان در تعامل با ل کیو تحر یدر چسبندگ یو نقش شودیم انیبالغ ب 

 کیقبالً به عنوان  LFA-3/IgG1 بینوترک وژنیف نیپروتئ کی، Alefacept [.32دارد ] CD58 (LFA-3)آن 

 یقرار گرفته بود و به طور انتخاب یمورد بررس سیازیپسور یبرا یمنیا ستمیکننده سسرکوب CD2درمان ضد 

 واناتیدر ح CD2 قیعم ی[. مطالعات عملکرد34، 33] دهدیحافظه را کاهش م Tسلول  یهامجموعه ریز

نرمال با ناک اوت  یتیلنفوس یدر موش وجود ندارد و محفظه ها LFA-3که  لیدل نیاست، عمدتاً به ا پراکنده

CD2 هیمونوکلونال عل یها یباد ی[. آنت35نباشد ] ندهیممکن است نما CD5 قرار گرفته اند و  یمورد بررس زین

مولکول در  نی[. ا37، 36اند ] ادهنشان د T-ALLو  یپوست T یدر برابر لنفوم سلول ها یدلگرم کننده ا جینتا

 کنند،یم انیرا ب CD28 کنندهکیحوزه تحر کیکه همزمان  CD5 CARضد  T یهافعال و سلول T یهاسلول

 یهاگسترش سلول 1BB-4کدکننده  یاما ساختارها شود،یم میتنظ دهند،یگذرا را نشان م یفقط برادرکش

CD5 CAR T مولکول  میدر تنظ لیبه تومور نسبت داده شد. دخ یبرادرکش از یرا مختل کرده و سطوح باالتر

درمان  یبرا یکه قبالً به عنوان هدف میاتمرکز کرده CD7 ی[. ما بر رو39، 38] 1 یداخل سلول یچسبندگ

 راًیاخ [.40قرار گرفته است ] یمورد بررس Tسلول  یهایمیمونوکلونال در برابر بدخ یبادیآنت نیمونوتوکسیا

 یکردهایرا در رو CD7ضد  scFvاتصال  یها، دامنهT یهاسلول یبر رو انیمهار ب یبرا ییهایاستراتژ یمعرف



CAR شیرایهمکاران گزارش دادند که و و لوایس-به کار گرفته است. گومز CRISPR/Cas9 حذف  یرا برا

CD7 یهادر سلول T ضد  کنندهانیبCD7 CAR در برابر  یانسان یهارا در موش ییهایکرده و استراتژ بیترک

با استفاده از  نیگزیجا کردیرو کی ن،ی[. عالوه بر ا15اند ]کرده یسازحاد مدل دیلوئیم یو لوسم Tلنفوم سلول 

جفت  یعناصر احتباس گلژ/یکه با شبکه آندوپالسم CD7 scFvقسمت ضد  کیاز  "نیپروتئ انیمحاصره ب"

ذکر است،  انی[. شا13استفاده کرده است ] یسطح انیاز ب یریو جلوگ نیتئلنگر انداختن پرو یشده است برا

 دایپ CD7موثر پس از اختالل در  یسلول تیبر اختالل در سم یمبن یشواهد چیه ریاخ یهاگزارش نیا

[. 41] کنندیخود را حفظ م یعیطب یلنفاو یها، بخشCD7کمبود  یدارا یهاموش رسدیاند و به نظر منکرده

کند و ممکن است در  یفعال م T یرا در سلول ها CD7 تولینوزیفسفوئ نگیگنالیس CD7 یتوپالسمیدم س

است و  CD7 گاندیل K12/SECTM1ترشح شده  الیتلیاپ نیپروتئ [.42همزمان نقش داشته باشد ] کیتحر

شده است، که نشان  یکدگذار CD7 یبرا وستهیپ یکیاست که در مکان ژنت نترفرونیبا ا ییالقا نیپروتئ کی

سلول  نکهی[. با توجه به ا44، 43ممکن است در حال اجرا باشد ] یسیرونو میتنظ قیدهد بازخورد از طر یم

 گنالیرسد که س یکنند، به نظر م یرا حفظ م یقو یعملکرد تیفعال CD7 یشده برا لمخت CAR T یها

با توجه به سلول  باشد. یعملکرد ضد تومور اضاف یممکن است برا یپروکس SECTM1 تیو فعال CD7 یده

با اختالل همزمان  «یجهان»اهداکننده  T یهاسلول دیتول یبرا یاستراتژ کیکوپر و همکاران.  ک،یآلوژن یها

TCR/CD3  وCD7 شیرایبا استفاده از و CRISPR/Cas9 که ضد  ییهاسلول دیتول یبراCD7 CAR  خود را

 یمورد بررس هیاول Tسلول  یهایمیو بدخ T یسلول یهاها در برابر رده[. سلول14داد ] حیتوض کنند،یم انیب

از  یاحتمال یهاییجاانجام دادند. موضوع جابه کیمریزنوگرافت کا وندیپ یهارا در موش یقرار گرفتند و مطالعات

و  صیقابل تشخ یدادهایو رو میکنیرا گزارش م یمشابه شیراینشد، اما ما فرکانس و یچندگانه بررس شیرایو

. فرکانس با تجارب گذشته با میافتی CD7و  TRBC یهاگاهیراهنما در جا تیفعال یهاتیسا نیرا ب یریپذتیکم

TALEN  وCRISPR/Cas9 به  رییسازگار بود. در مقابل، با تغBE3 یو با استفاده از همان راهنماها sgRNA ،

 یرهایمس انیاختالل در ب ایمقاومت در برابر آلمتوزوماب  جادیا یبرا نکهیبا توجه به ا حذف شدند. دادهایرو نیا

 یاضاف ییجابجا یدادهایرو یاست، فراوان ازیمورد ن یژنوم اضاف یهاشیرای، وPD1مانند  یبازرس ستیا

اوت سه  ناکاز  ییسطوح باال CD52ها در برابر  sgRNAهمزمان  لیکه تحو میافتی. ما درشودیساز ممشکل

)داده ها نشان داده نشده  کیتوتوکسیس یپاسخ ها ای پیدر فنوت رییرا بدون تغ (TCRαβ/CD7/CD52گانه )

 یکاهش م یمعمول Cas9با  سهیکند که در مقا یم ینیب شیشکل را پ رییمراه داشت و خطرات تغاست( به ه

اثبات  یبرا یقطع یها شیشوند، آزما ینم لیتبد یبالغ به راحت T یسلول ها نکهیحال، با توجه به ا نی. با اابدی

را  یتوان اثرات نامطلوب ینم یدشوار است. به طور مشابه، به آسان T یدر سلول ها افتهی شیافزا یمنیا لیپروفا

شده توسط راهنما در  تیهدا BEاثرات  جهیدر نت ای د،ینابجا به وجود آ ونیناسیدآم تیکه ممکن است از فعال

 ای DNAدر  APOBECمستقل از راهنما،  ،یرقانونیغ تیفعال جهیدر نت ایخارج از هدف، و  یالاحتم یمکان ها



RNA. خاص  "خارج از اهداف" کونیلیدر س 20از  ییبازجوCas9 هر مکان هدف  یوابسته به راهنما را برا

 هیپا لیتبد یجد قوهبال یامدهایاز پ یکیکرد.  دایپ ینیینادر و سطح پا ینابجا تیکرد که فقط فعال ینیب شیپ

 یژگیباشد که و یاگر شامل مناطق ژهیوکند، به  یم رییژن تغ یآنت رندهیکد کننده گ یها یبه توال هیرو یب

روزه  14دوره  کیدر  الیسر یشده در مقاطع زمان یجمع آور RNAاز  بررسیکند. یم نییژن را تع یاتصال آنت

انحرافات( با واسطه  ریسا ایبر انتقال، انتقال ) یمبن یشواهد چیه د،یتول انیتا پا BE mRNA ونیاز الکتروپوراس

 افتهی نیا دیتول انینکرد. پا دایپ 7CAR ای 3CAR یبرا scFvژن  یاتصال آنت یدر چارچوب ها ونیناسیدآم

 است. افتهیکاهش  یادیتا حد ز BE ریناخواسته در انواع اخ یهاتیاست، اما در هر صورت، فعال بخشنانیاطم

مشابه قبالً به  یها کیهستند و تکن ریپذ اسیمق یشوند به راحت یداده م حیتوض نجایکه در ا ییندهایفرآ

[. موضوع 23به کار گرفته شده اند ] CRISPR/Cas9شده  شیرایو T CAR19 یسلول ها یسازگار برا یروش

است و دستگاه  یاتیح HLA ریاهداکننده غ T یهاسلول یبرا ماندهیباق TCRαβ یهاسلول دیکاهش شد

CliniMACS Prodigy 1کمتر از  انیبا ب دیکروبیخودکار م هیاز تخل %TCRαβ یبانیپشت ییدر محصوالت نها 

در  CARبا واسطه  «یسازیخود غن»اگر  یحت شود،یحفظ م Tضد سلول  یخودروها یمرحله برا نی. اکندیم

 یکاف دیکه تول شودیم ینیبشی. پکندیم نیمرا تض قیمشخصات دق یهاتیشود و محدود جادیا دیطول تول

قابل  یها دوز درماناز ده یبانیپشت یبرا رمتحرکیغ یطیلوکافرز خون مح کیاز  7CARو  3CARهر دو  یبرا

در  یدرمان هیاول یصرفه و در دسترس ارائه کند. کاربردهابهمقرون یدرمانسلول یبرا یباشد و راه یابیدست

 شود. یم ینیب شیپ کیآلوژن SCTبا  بیعود در ترک همقاوم ب T-ALLبرابر 
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