نویسنده  :د ینس گرادی () Denis Grady
منبع وتاریخ نشر  :نیویارک تایمز « .»1622-21-60
برگردان  :پوهندوی دوکتور سید حسا م «مل» .
-----------------------------------------------

چگونه میتوانیم سیستم معا فیتی را
آزاد ویا از بند رها کنیم ؟
How can we unleash the immune system

اگرچه ایمونوتراپی میتواند شگفتی های برای سرطان ایجاد کند ،اما به همه کمک
نمیکند ،عوارض جا نبی میتواند نا شی از این نوع تداوی شد ید با شد وهزینه های
تداوی نیز باال ا ست اما این سا حه جوان ودرحا ل رشد ا ست .
Although immunotheraphy can work wonders for concer ,it
does not help everyone , sideffects can be fierce , and costs are
high , but the field is young

سرطان دارای زمینه ویا استعداد خطر وانزاروحشتناکی برای ازبین بردن د فاع طبعی
عضویت انسا ن ا ست که آن دفاع طبعی را این مرض ازبین میبرد .و اگر ما بتوانیم که

دراثرسعی وتالش خود راه های برای کمک ایمنی بدن درمبارزه علیه سرطا ن بیا بیم .
این اتفا ق افتاده است وآن اینکه زمینه های روبه رشد ا یمونوتیراپی عمیقاً درحا ل
تغیردرما ن سرطا ن ا ست که بسیا ری افراد ازمبتالبه سرطان های نوع خبیث وپشرفته
را نا بود کرده ا ست یعنی که این نوع تداوی موثر تما م نشده ا ست وقا بل تذکر ا ست
که همچومواد خوراکه ویا دوایی چند ین سا ل قبل برای تد ا وی سرطا ن قابل د سترس
نبود .
« مریضا ن مبتال به سرطان ها یی نوع مزمن وپیشرفته بطور فزاینده برای سا لها
ونه برای ماه ها زند گی کرده میتوانند این مطلب را در مجله طبی بنا م ( )JAMAیک
پژوهشگر ومولف مقا له به ارتبا ط سرطا ن خاطر نشا ن ساخته ا ست وگفته است :که
بقای طوالنی حیا ت شخص مبتال به سرطا ن دراثر توجه متخصصا ن انکولوژی
ومراقبت کننده های مجرب امکا ن پذ یر ا ست .تا جایکه حتی همچو مریضان ازاین
آفت نجات یافته اند».
امروز ا یمونولوژی بخش عمده ای از پیشرفت را در جلوگیری ودر تداوی سرطا ن
تشکیل میدهد والبته که ا ین نوع تداوی برای همه مبتال یا ن به سرطا ن کمک نمیکند.
بلکه عوارض جا نبی توسط ایمونوتیراپی ) ( immunotheraphyبعضاً بیشتر مضر
وخطرنا ک وتوام با اختالطات میبا شد ودرکنا ر آن تد اوی با ایمونوتیراپی از نظر
ا قتصا دی نیز پرهزینه ا ست .
ا یمونوتیراپی میتواند که بطورکلی درکمتراز نصف ازبیماران مبتال به سرطان موثر
تمام شودکه اما میتواند که بازپرداخت ازسا لهای گذ شته را بگیرد یعنی که میتواند عود
ویا با زگشت کند  ،آیا ا ین یک پیا م خوبی ا ست ؟ احتما ًال که نه ! – چونکه زمینه
ا یمونوتیرا پی هنوز تا زه ودرمراحل اولیه خود قراردارد یا که این روش تداوی هنوز
توسعه قا بل مالحظه واطمینان بخش پیدا نکرده است وصد ها ازما یش بالینی«کلینیکی»
درحا ل انجام است  ،محققان وپژوهشگران اصلی پیوسته درتالش اند تاراه وروش را
بمنظور تداوی ا ین مرض وحشتنا ک دریا بند و اکنون درا ین زمینه پیشرفت های نیز
بد ست آمده ا ست .
تا کنون دونوع تد اوی اسا سی از ا یمونوتیراپی از طرف د یپا رتمنت موادغذایی
ودارویی برای تداوی مبتال یا ن به سرطا ن تا یید شده ا ست  .که این دواها  ،داروهایی
مهار کننده حجرات ( )CAR-Tمی با شد .که هردونوع تداوی شامل یک ورکها رس
( = workhorseچیزی که به طور قا بل توجهی مفید ،با دوام و قا بل اعتما د با شد (
سیستم معا فیتی ا ست .
سلول های بنام ( )T-cellنوع سلول های سفید خون ا ست که وظیفه آنها کشتن آن
سلول ها ا ست که تما یل به خبا ثت دارندوتوسط ویرس ها منتن میشوند .اما دانشمندان

همچنین تالش میکنند راه جد یدی از ا یمونوتیراپی را با ز کنند که نه بروی حجرات
نوع ()T-cellمتمرکزبا شد بلکه بربخش دیگری ازسیستم معا فیت بد ن عطف توجه شود
با ید خا طرنشا ن سا خت که حجرات سفید خون ( )white blood cellحجرات
ماکروفا ژ ها اند یعنی که میکروب ها ومواد بیرونی واجنبی را بلع میکنند.
طوریکه قب ً
ال گفتیم حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها  ،میکروب ها وسایرمواد
اجنبی را بلع میکنند ویا ازبین می برند ولی حجرات سرطا نی پروتینی را انتقا ل میدهند
که پژوهشگران آن را بنام (مرا نخور = ) don’t eat meیاد کرده اند ،یعنی سگنا لی
ا ست که به ماکروفاژ ها ا خطا ر میدهند که ما را نخورید ویا که آنها را درمورد خود
ازفعالیت با ز میدارند ویا خا موش میسا زند .
دراین آواخر دریک مطا لعه اولیه یعنی درما ه جنوری امسا ل که در مجله طبی
نیوانگلیند ( )New Englandمنتشر گردیده  ،چنین گذارش شده ا ست :محققا ن ()11
بیمار مبتال به لمفوما ( )Lymphomaنوع از سرطان را که در معرض مقا ومت علیه
تمام روش های تداوی قرارگرفته بودند  ،تصمیم گرفتند که به این بیماران یک دوایی
ستا ندارد ترکیب شده از دوایی ازمایشی تجویز کردند که آن سگنال (من را مخور) را
مسدود کردند یا سگنال را توسط تجویز همین دوایی ترکیب شده ستا ندارد نهی کردند.
که دراثر این نوع تداوی در ( )22بیما ر سرطا نی نوع لمفوما سرطا ن کا هش یافت
ودر( )2بیما ردیگر بطور کامل ا ین بیما ری نا پد ید شد بویژه وقتی که این شکل
ا یمونوتیراپی با انواع دیگرا یمونوتیراپی مقا یسه شد ،پژوهشگران گفتند :چونکه تحقیق
ویا کاوش درمراحل اولیه خود قراردارد که باید احتیاط صورت گیردوبه آن با ید اعتبا ر
داده شود ،اما پژوهشگران دیگرد رجستجوی تداوی سرطان های از جمله مولتیپل میلوما
« »multiple myelomaبا درنظرداشت همین روش مشا به هستند .
داکتر الکسا ند ر ام لیزوکین ( )Dr. Alexander M. Lesokinانکولوژیست درمرکز
سرطا ن سلون کیترینگ (  ) sloan ketteringدرشهر نیویا رک که تحقیق مشا به را
ا نجام میداد ولی درتحقیق اخیر ازمحققا ن اشتراک ند ا شت خا طرنشا ن سا خت ( این
مفهوم اگر درست با شد واقعاً بسیا ر عمیق وژرف ا ست ) .
برای یکی از بیماران مبتال به سرطان دراین مطالعه نتایج خارق الغاد ای را به با ر
آورد ،مایکل ستورنیتا ( )12( ، )Michael Stornetaسا له که ازمد ت پنج سا ل با
سرطان نوع فولیکولر لمفوما ( )Folilicular Lymphomaمجادله میکرد وبا چندین
نوع تداوی ازاین مرض شفا نیافته بود او یک سال قبل درجمله تحت مطالعه گرفتگان
به پوهنتون ستناندارد مراجعه کرد یعنی به مرکز از جمله ( )26مرکز تداوی سرطان
که او نتیجه بهتری از روش تداوی این مرکز بد ست آورد .
او گفت  :درازمایشگاه ویا در البراتوار که باالی موش ها ازما یش صورت میگیرد

من خودرا نیز یکی ازآن درتحت ازما یش میدانم ،بسیارخوشحا ل ام که میدانم ازاینکه
قادر به پذ یرش ا نجا م این ا زما یش ویا کا ری هستم وامید وارم که ا ین میتود دارو
ودرمان برای سایر انواع سرطا ن های ازجمله نوعی ازبیما ری من موفقا نه با شد

PET/CT
من احساس میکنم که این نوع روش تداوی ومعالجه عطا وتحفه ای است که به بشریت
داده میشود.
درآغا زازمایش( )26تا( )21نقطه دراسکن()Positron Emission Tomographyبود
او درحا ل حاضرچنین گفت وقتی که به اسکن جدید با دوکتوران معالج خود نگاه میکنم
به جزازیک نقطه ای کوچک که دیده میشود دیگر همه نقاط ازبین رفته اند وچنین فکر
میشودکه این نقطه سرطا نی نیست بلکه شا ید فقط یک با قیما نده ازسرطان مرده با شد .
اوتاهنوزدرتحت درمان قراردارد واحتما ًالکه برای مد ت دوسا ل د یگرتداوی او دوام کند
من نمیدانم که من میتوانم بگویم که من صد درصد ازبیماری سرطان نجات یافته ام
اما من میدانم که نتایج حا صله دراین مورد اشا ره دارد که من صحتمند شده ام ،ولی
من نمیدانم که این بیماری باردوم عود ویا بازگشت خواهد کرد ویا نه ؟ وچه کسی این
راخواهد فهمید ؟ که من نیز مفتخر به دانستن آن خواهم شد ؟ طوریکه اکنون فکرمیکنم .
کار بر روی ماکروفاژها و سلولهای(  )Tبه هما ن ایده اسا سی بستگی دارد :سرطان
ا ین مد ا فعا ن ویا کا رکنا ن را گول می زند ،یعنی با لغزیدن سوئیچ "خا موش" که

بدن معموال برای حفظ سلول های ایمنی بدن از حمله به بافت های سالم استفاده می کند.
مهارکننده های کنترل کننده  ،سوئیچ "خاموش"را مسدود می کنند ،یعنی آزاد کردن
سلول های)  ) Tپس از سرطان .اولین دارو مانند ( ipilimumabنام تجاری )Yervoy
در سال  1122تأیید شد؛ دوایی بعدی )nivolumab (Opdivo ،در سال« »1122؛ و
از آن زما ن به بعد درحدود نیم ویا دوازده ادویه مهارکننده بیشتر به بازار آمده است.
دو پژوهشگرکه ایستگا ه های با زرسی ( )checkpointsدر سلول های «  »Tرا
شنا سا یی کرده اند وکا رشا ن منجر به مها رکننده های بازرسی شده است ،جایزه نوبل
سا ل جاری را در فیزیولوژی و طبا بت به اشتراک هم دریافت کردند.
یکی از آنها ،جیمز آلیسون ،از مرکز سرطان  M.D. Andersonدر هوستون ،گفت:
گام های بعدی کشف راه هایی برای کار ایمن ترمیم برای بیماران بیشتری است.
تیم های پزشکی ,ویا طبی درحال حاضراز این هد ف دور هستند ،از به طور جزئی
با ترکیب مها ر کننده های بازرسی با یکد یگر و یا با شیمی درما نی استاندارد .در ماه
های اخیر ،مجالت طبی گزارش کرده اند که این درمان های متعد د ،بقای قا بل توجهی
در بیماران مبتال به سرطان شکل بسیا ر تهاجمی دارند :مالنوما( )myelomaکه به مغز
گسترش کرده ویا میتا ستا ز یافته و نوع سرطان پستا ن به سختی درما ن می شوند که
اینها را به نا م منفی سه گا نه یا د میکنند.
مطالعات مشابه درحال بررسی سا یر بیماری ها است .داکتر اندرسون« ، ».M.D
حتی دردو نقطه ای از مهارکننده های بازرسی و شیمی درمانی را در افراد مبتال به
لوسمی حاد میلوئیدی ( )myeloid Leukemiaآزمایش می کنند.
سلولهای)  ) CAR-Tشا مل درمان بسیا رپیچیده ای است که میلیون ها حجرات( ) Tسلول
های بیما ر از خون مریض استخراج می شوند و به صورت ژنتیکی برای بخاطر حمله
به یک هد ف خا ص در سلول ها تجد ید می شود ،و سپس به رگ بیمار منتقل می شود.
یا ازطریق ورید بیما رترزیق میشود و ا ین درما ن ا ست که همین اکنون تا هنوز
دربیما رستان کودکا ن فیالدلفیا که از سا ل(  )1621دریک طفل شش سا له مبتال به
سرطان خون بشکل تجربی آغازشده بود دوام دارد این طفل بنام امیلی وایتهاید ( Emily
 ) Whiteheadکه اکنون ( )21سال عمر دارد کام ً
ال سالم ومتعلم صنف هشتم میباشد.
گاهی اوقا ت "مواد دوای زندگی" نامیده می شود ،دو نوع ادویه درما نی  ،درما ن
( ) CAR-Tدرسا ل«  »1621برای انواع خا صی از لوسمی و لنفوما مورد تایید قرار
گرفت.هردو محصول دارای نام های نا مطلوب هستند :مثل تیا زاژل کلوکل (کیمریا)

( )Tisagenlecleucel “Kymriaو ایزیکا بتا ژن یسکا رتا ( Axicabtagen
 )“yescartaدوا های با مارک تجارتی واروی درمان امیلی ( )Emilyاست.

محققان آزما یشا ت)  ( CAR-Tرا در سرطان های دیگر خون آزما یش می کنند و تالش
می کنند که با استفاده از برنامه ریزی بویژه ای  ،آنها برای حمله به طیف وسیعی از
اهداف درسلول ها ،استفاده و قد رت خود را گسترش دهند ،.آنها تا کنون دربرابر تومور
های جا مد به اصطالح ما نند سرطا ن سینه و روده بزرگ عمل نکرده اند ،اما ا ین
دانشمندان تا به حا ل امید های شا ن را دراین راستا از د ست نداده اند.
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