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کاربرد در  –ها  متری و داروموج میلی  با کمک تنظیم سیستم ایمنی

 سرطان ایمونوتراپی

  3زیسکین و ماروین سی. 2، ماهندرا کی. بوپال1ماهندرا کی. لوگانی

 چکیده 
اند. این رویکردها  برای درمان سرطان بکار گرفته شده مختلف  های اخیر چندین رویکرد در سال

شوند. ایمونوتراپی شامل تزریق  درمانی، رادیوتراپی و ایمونوتراپی می شامل جراحی، شیمی 
دندریتیک و   ی ها سلول کشنده طبیعی،  یها سلول فعال شده،  Tهای  ها، انتقال لنفوسیت سیتوکین 

مبارزه با سرطان   برای. ایمونوتراپی جهت تحریک و آموزش سیستم ایمنی بیمار شود ی مماکروفاژها 
بنابراین ترکیبی از  ین رویکرد به تنهایی کافی نیست.  حال، ا. با این رد یگی م مورد استفاده قرار 
هایی  سیتوکین اما . شود ی م درمانی و پرتودرمانی جهت درمان سرطان استفاده ایمونوتراپی با شیمی 

  یآوردارای عوارض جانبی مسمومیت  ،ایمونوتراپی در یتزریق   ی هاها و اینترلوکین اینترفرون مانند 
رو، ما دانش کنونی  تهدیدکننده حیات بسیاری از بیماران باشند. در مقاله پیش   توانند ی مکه  هستند 

ایم.  مرور کرده ( روی سیستم ایمنی را MMWTمتری ) درباره تاثیرات درمان با استفاده از موج میلی 
MMWT   یک متد درمانی جایگزین ومکمل است که در سطحی گسترده برای درمان سرطان و

. با  رد یگی مها در روسیه و چندین کشور اروپای شرقی مورد استفاده قرار بسیاری دیگر از بیماری 
ترکیب  اند که هاین متد ناآشنا هستند. مطالعات آزمایشی ما نشان داد عمال پزشکان غربی با حال، این 

MMWT  مفید بوده و درمانی  با شیمیMMWT  بدون آنکه خود هیچگونه عوارض جانبی    تواند می
. بعالوه،  نماید محافظت درمانی سیستم ایمنی در برابر سمیت داروهای شیمی از ، دیگری ایجاد کند 

  تواند ی مدرمانی متری با شیمی موج میلی درمان با استفاده از اند که ترکیب مطالعات ما نشان داده
با    MMWT. بنابراین ادغام را کاهش دهد  درمانی متاستاز تومور و مقاومت تومور به داروهای شیمی 

 .  رسد ی میک استراتژی نوین و امیدوارکننده برای درمان سرطان بنظر   یدرمانی میش
کشنده طبیعی؛   یهاسلول ؛ T  یها ت یلنفوس  ؛متریدرمان با استفاده از موج میلی  واژگان کلیدی:
 درمانی؛ آپوپتوز ؛ متاستاز؛ مقاومت به شیمی NF-Κbماکروفاژها؛  

 مقدمه 

ها در  در سطحی گسترده برای درمان بسیاری از بیماری ( MMWsمتری )امواج الکترومغناطیسی میلی

از   مورد [. سه 6-1]  رند یگی م بسیاری از کشورهای اروپای شرقی مورد استفاده قرار  روسیه، چین و 

توسط وزارت    درمانهستند. این   61.2و   GHz 42.2 ،53.6مورد استفاده   یها فرکانس  ن یترمتداول 

های  ای از درمان بیماری العادهو نتایج بالینی فوق  تایید شده پزشکی   کاربردهایبهداشت روسیه جهت 

عروقی، جراحات، آسم برونشی، فلج مغزی  ـقلبی  ی های ماری بمختلفی همچون پپتیک اولسر، کاهش درد، 

با استفاده  های ناشی از دیابت و سرطان  نوزادی، مشکالت پوستی، اعتیاد به الکل مزمن، آنژیونوروپاتی 

  1000بیش از تنها در روسیه   های صورت گرفته اند. براساس برخی تخمین گزارش شده  MMWاز 
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تحت درمان قرار  با این روش  و شمار بیمارانی که   کنند ی م استفاده  MMWمرکز پزشکی از درمان  

در شوروی   شمار زیادی از بیماران  ا وجود اینکه[. ب1]  رود ی مهزار در سال فراتر  250از  رند یگیم

، این نوع درمان عمال برای پزشکان و دانشمندان  کنند ی م ( استفاده MMWT)  MMWاز درمان سابق 

درمانی بکار  های تنهایی یا در ترکیب با سایر روش به   تواند ی م MMWغربی ناشناخته باقی مانده است. 

  جهت و  عنوان یک درمان مکمل در درمان سرطان  به در سطحی گسترده   این درمانگرفته شود. 

 [.  3،7]  د شوی مدرمانی و رادیوتراپی استفاده رات سمی شیمی اثدر برابر بیمار محافظت از سیستم ایمنی  

دقیقه   30تا    15توان برای مدت کم  MMWرژیم درمانی معموال شامل استفاده روزانه از پرتوهای 

.  شود ی ممعموال به اندازه یک کتاب بوده و در نزدیکی سطح پوست قرار داده  MW. دستگاه شود یم

های  های سطحی و بیماری زخم  برای   محل اعمال درمان بسته به نوع بیماری مربوطه متفاوت خواهد بود.

در درمان آرتریت، محل اعمال درمان همان  .  د شوی ماعمال در محل ضایعه درمان پوستی معموال 

محل توصیه شده برای اعمال درمان ممکن است   ،های داخلی مفصل دچار مشکل است. در درمان بیماری 

یک محل معمول  بخش پایین جناغ سینه آناتومیکی باشند.   هایوضع سوزنی یا م هر کدام از نقاط طب 

 [.  6درمان است ]این برای اعمال 

دهنده  که نشان  اند شدهمتری منتشر یر، چندین مقاله درباره تاثیرات زیستی امواج میلی های اخ در سال

[. بصورت  13-8]  هستند  MMWTهای درگیر در  افزایش توجه و عالقه به استفاده و درک مکانیسم 

بخش و ضد  د: )الف( آرامش نبندی شوبه سه دسته بزرگ تقسیم  د نتوان ی م  MMWTبالینی تاثیرات کلی، 

بیش از  ـ ساز سیستم ایمنی. گزارشات بسیاری )پ( عادی بدن  و محرک بازسازی   ضد التهاب  درد، )ب(

هم بصورت غیراختصاصی و هم اختصاصی باعث    MMWTمبنی بر اینکه  ـهمه در مقاالت روسی 

مل افزایش فعالیت  اش این موارد [. 15، 14]در دسترس هستند   شود ی مسیستم ایمنی عملکرد بهبود 

،  T  +CD8/+CD4  [17های  سازی نسبت لنفوسیت [، افزایش تکثیر و عادی 16سیتی ماکروفاژها ]فاگو

. بصورت  شوند می [ 19- 17ها ]سازی تولید ایموگلوبولین و عادی   Bهای افزایش شمار لنفوسیت  ،[18

ها به دلیل افزایش پاسخ ایمنی  بسیاری از بیماری درمان  در  MMWTکلی این باور وجود دارد که فواید 

درمانی و رادیوتراپی جهت افزایش پاسخ ایمنی  یا در ترکیب با شیمی  ییتنها به   MMWTتوسط آن است. 

[. مطالعات آزمایشی  20،  7، 3]  رد یگی ممورد استفاده قرار های عنوان شده و کاهش اثرات سمی درمان 

[.  21]شود باعث کاهش متاستاز در مالنوما )نوعی سرطان پوست(   تواند یم  MMWTاند که داده نشان 

در   MMWهای مولکولی درمان  در این مقاله کوتاه، ما دانش موجود در زمینه اثرات و مکانیسم 

ایم. بصورت  درمانی را مرور کردهاثرات سمی داروهای شیمی  در برابر محافظت از عملکرد ایمنی  

که  کشنده طبیعی وماکروفاژها  ی هاسلول ، Tهای وی لنفوسیت ر  MMWTویژه، ما درباره اثرات 

 .بحث خواهیم کرد   شوند ی مایمنی در مبارزه با سرطان محسوب  یها سلول  ن یترمهم 

 Tهای بر عملکرد لنفوسیت  MMWTاثرات  

شاخص  . شود ی م  Tهای  باعث بهبود ایمنی با واسطه لنفوسیت   MMWTاند که مطالعات ما نشان داده

گیری این تاثیر مورد استفاده قرار  ( در پوست موش جهت اندازهDTHحساسیت بیش از حد تاخیریافته ) 
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ایمنی   توسطدر موش یا در پوست انسان   DTHایجاد واکنش نشان داده شده است که [. 22]  ه است گرفت

ایم  [. بعالوه، ما بررسی کرده24، 23]  رد یگیمانجام   Bو  Tهای  وابسته به خاطره با واسطه لنفوسیت 

( که  CPAتوسط سیکلوفسفامید ) شده  سرکوب   Tهای  بازسازی لنفوسیت باعث   تواند ی م MMWTکه آیا 

با    تواند ی م است که  کنندهیک داروی آلکیله CPA[. 26، 25] ، شود یا خیر یک داروی ضدسرطان است 

منجر به کاهش رشد تومور  د و همین موضوع تقسیم سلولی شومانع  DNAاتصال دوگانه به مولکول  

بر    خود اثرات چندگانه ا ب  CPAهای توموری،  [. عالوه بر اثرات سمی روی سلول 28،  27]  شود یم

  ی این دارو مهمجانبی  ضه رعا[. یک 29]  شود ی م شناخته های ایمنی کلی سلول و کاهش   سیستم ایمنی

[. در میان مشکالت مرتبط  31، 30است ]  Bو    Tهای  سرکوب ایمنی با واسطه لنفوسیت  ،درمانیشیمی 

  دردر محافظت از بیماران است که درمانی، بازسازی توان ایمنی بدن یک موضوع اصلی با شیمی 

های ایمنی  د برای القای پاسخ به دلیل توانایی خو T  یها ت یلنفوس [. 30] اهمیت دارد های ثانویه عفونت 

های  . لنفوسیت اثرگذارند های سیستم ایمنی جنبه  عمال بر تمامی  ، Tو  Bهای ویژه توسط هر دو لنفوسیت 

T    کنند یم  های بازسازی بدن ایفا نقشی مهم در پروسه همچنین  . 

و تمایز میابند  تولید مثل کرده  ها فعال که در آن این لنفوسیت  به یک فاز  تواند یم  Tهای  لنفوسیت عملکرد 

. چندین عملکرد افکتوری برای  گردد تقسیم   د نشوی م وارد عمل آنها  آن طی فکتوری که در  و یک فاز ا  

های  مستقیما اقدام به نابودی سلول  CD8+سیتوتوکسیک  T ی هات یلنفوساند: تعریف شده  Tهای  لنفوسیت 

ی  های تولید سیتوکین بسته به CD4  (Th )+کمکی  Tهای  ، درحالی که لنفوسیت کنند ی مها آلوده به پاتوژن 

زای تولید شده توسط  های التهاب یا ماکروفاژها را فعال کنند. سیتوکین   Bهای لنفوسیت  د نتوانی م خود 

Th1  مانندIFN-γ  های  و لنفوسیت ، ماکروفاژهاT  های  سیتوکین  و  سازند ی مرا فعال سیتوتوکسیک

. مطالعات ما نشان  سازند ی م را فعال  B ی هات ی لنفوس  IL-10مانند  Th2تولید شده توسط ضدالتهابی 

  CPAتوسط که  ـ  Tهای  تولید مثل لنفوسیت افزایش  و   IFN-γتولید به باز   توانند ی م  MMWsاند که داده

و تولید    IL-10 میزان. از سویی دیگر، هیچگونه تغییرات قابل توجهی در کمک کنند  ـاست  سرکوب شده

مشاهده نشدند. این نتایج حاکی از آن هستندکه   MMWs در نتیجه استفاده از  Bهای مثل لنفوسیت 

MMWs   واسطه  های بازسازی پاسخ ایمنی با  باعث سرعت بخشیدن به پروسه به شکل انتخابی

 [. 26، 25] شوند ی م Tهای  لنفوسیت 

  یهاسلول . کنند یم های توموری ایفا نقشی مهم در محافظت از بدن در برابر سلول  T  یهات یلنفوس 

را سرکوب و به این ترتیب باعث جلوگیری  و ماکروفاژها های دندریتک عملکرد سلول  توانند ی متوموری 

مطالعات   ،ها[. با توجه به اهمیت این سلول 32]  شوند  Tهای  لنفوسیت از فعالسازی و تحریک مناسب 

 ،اند شده برای انواع تومورها انجام که فعال شده  Tهای  بالینی مرتبط با ایمونوتراپی با کمک لنفوسیت 

  MMWs[. با توجه به مطالعات ما مبنی بر اینکه 35-33] اند ده وای ب حاکی از نتایج امیدوارکننده 

درمان  رکیب تدرمانی را بازسازی کنند،  شیمی در نتیجه سرکوب شده  Tهای  عملکرد لنفوسیت  توانند یم

MMWs  بسیار مفید باشد.   تواند می در مبارزه با سرطان   یدرمانی می شبا 

 کشنده طبیعی های متری بر سلولاثرات پرتوتابی امواج میلی
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که به   یدرحال ،ند داربرهای توموری را از میان  انواع مختلفی از سلولتوانند می کشنده طبیعی  یها سلول

با  هم از نظر شکل و هم عملکرد کشنده طبیعی   یها سلول [. 37، 36] رسانند ی نمهای سالم آسیبی  سلول

- مانند پروتئین  ایهای بزرگی بوده و رسپتورهای ویژه [. آنها دارای گرانول 38]  تفاوت دارند  هات یلنفوس 

(.  شود شناخته می  NK1.1عنوان به   ی عیطب کشنده  ی هاسلول این نوع ) کنند یم بیان  خود سطح در را  1

و دارای    کنند محافظت می های ویروسی و سرطان در برابر عفونت  از بدنکشنده طبیعی  یها سلول

[.  40، 39]  شود نمی   )کمپلکس سازگاری بافتی اصلی( MHC به  محدود که هستند کشی  های سلول فعالیت 

. بعالوه  شوند محسوب می های افکتور اصلی سیستم ایمنی ذاتی سلول  جز های کشنده طبیعی بنابراین سلول 

و  سازی  ها، تنظیم خون کین سیتوبرخی های کشنده طبیعی عملکردهای مختلف دیگری از جمله تولید  سلول

 [. 43-41]ند  دارنیز   راپاسخ ایمنی 

که یک داروی ضدسرطان   CPAها با استفاده از اند که درمان موش [ نشان داده44ما ] ی هاپژوهش 

. مشخص شد  شود ی مکشنده طبیعی  یها سلولکشی های سلول منجر به سرکوب قابل توجه فعالیت  ،است 

های کشنده طبیعی را  بازسازی فعالیت سلول ، MMWبا   CPAکننده دریافت های که پرتودرمانی موش 

توسط   TNF-αشکل معناداری تولید به  MMW. همچنین نشان داده شد که پرتوتابی بخشد یمشدت 

. این مشاهدات  دهد ی مسرکوب شده بودند افزایش  CPAهای کشنده طبیعی را که در اثر استفاده از سلول

درمانی  با شیمی آن  ترکیب بوده و  ایمنی  گی کنند اثرات تنظیم  دارای MMWتاییدکننده این ایده هستند که 

های کشنده طبیعی  فعالیت سلول بر  MMWمشابهی نیز درباره اثربخشی  یها افته ی مفید باشد.  تواند یم

روی سیستم ایمنی   MMW[ گزارش شده است. آنها تاثیرات 15وهمکاران ]  Novoslovaتوسط  

باعث افزایش معنادار تولید    MMWهای دارای تومور را مورد بررسی قرار دادند. پرتوتابی  موش 

TNF-α همچنین  های کشنده طبیعی در مراحل اولیه رشد تومور شد. ، نیتریک اکسید و فعالیت سلول

های کشنده طبیعی کبدی را که توسط تحریک  فعالیت سلول  ،MMWپرتوتابی  که نشان داده شد 

 [.  45] کند ی م بازسازی   ،بودند ها سرکوب شده های پایینی در موش الکتریکی دردناک اندام 

[. این  46اند ]های اخیر طراحی شده های کشنده طبیعی در سال استفاده از سلول  ا ایمونوتراپی ب متد  چندین 

،  IL-1 ،IL-2های مختلفی همچون کشنده طبیعی از راه تزریق سیتوکین  ی هاسلولموارد شامل فعالسازی 

IL-12 ،IL-15  وIL-18   معمول. بصورت  د نشوی مو غیره ،IL-2   شود ی مبرای ایمونوتراپی استفاده  .

. اثرات ضدتوموری  شود ی می های کشنده طبیعسلول  توسط IFN-γاین اینترلوکین باعث افزایش تولید  

IL-12   وIL-18    با افزایش تولیدIFN-γ  های  توسط لنفوسیتT   هستند  مرتبط های کشنده طبیعی و سلول  .

ه فعالسازی  ااز رو  کند ی مزایی توموری را سرکوب  رگ  IFN-γهمچنین مشخص شده است که 

. این  شود ی مهای توموری انواع سلول باعث القای آپوپتوز در ، TNFرسپتورهای مرگ جز خانواده 

حال، چندین  [. با این 46]  شوند ی م TRAILو رسپتورهای   FASشامل رسپتورهای لیگاند عموما مورد 

برونزاد برای درمان سرطان وجود دارد. سمیت    یهابا استفاده از سیتوکین   محدودیت در رابطه

کشنده طبیعی در اثر سیتوکین دو محدودیت اصلی ایمونوتراپی   ی هاسلول و آپوپتوز   ی تزریقی هاسیتوکین 

باعث    MMWاند که پرتوتابی  ها هستند. مطالعات ما و دیگر پژوهشگران نشان  دادهبا واسطه سیتوکین 

  شود ی مهای کشنده طبیعی در بدن بهبود فعالیت کشندگی سلول  و  IFN-γ  ،TNF-α ،IL-2افزایش تولید  
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حال مطالعات  . بااین دارد درمانی سیستمیک برتری سیتوکین  بر  MMWدرمانی با [.  بنابراین، ایمنی 44]

 ها مورد نیاز هستند.  بالینی و آزمایشی بیشتری جهت تایید این یافته 

 متری روی فعالیت ماکروفاژی  اثرات امواج میلی 

ایمنی   هر دو سیستم  بزرگ هستند که برای عملکرد  نده کنسیت های فاگوازسلول  ماکروفاژها یک گروه 

اهمیت دارند. ماکروفاژها نقشی اساسی در دفاع میزبان برعلیه تهاجمات میکروبی و   اکتسابیذاتی و 

های اصلی سیستم ایمنی  در کنترل بسیاری ازپروسه  ها . فعالیت ماکروفاژ کنند ی مهای توموری ایفا سلول

و  آزاد   یهاکال یراد  ، فعال اکسیژن و نیتروژن یهاگونه  ،شدن . ماکروفاژها پس از فعال هستند مهم  

TNF-α  کنند ی م را تولید  .TNF-α   ده توسط  ونشماکروفاژها و القابه عنوان فاکتور ترشحی قبال

-TNF. د دنشی مدر نظر گرفته  شود ی م توموری  ی هاسلول دهنده اندوتوکسین که باعث نکروز خونریزی 

α  در نظر   کند ی متولید مثل و بقا سلولی را رهبری ، سیتوکین اصلی که تمایز، فعالسازیعنوان اکنون به

 [.  50-47]  شود ی مگرفته 

  TNF-αباعث کاهش شدید در ترشح خودبخودی   CPAها با که درمان موش  اند دادهمطالعات ما نشان 

حالت طبیعی  به  MMWاین مورد پس از پرتوتابی حیوانات با   و توسط ماکروفاژهای ساکن صفاق شود  

ماکروفاژها را فعال سازند   توانند ی ممتری اند که امواج میلی [. چندین مطالعه نشان داده26خود بازگشت ]

طان در سطح  ردرمان س وهای توموری  مقاومت در برابر سلول در [. نقش ماکروفاژهای فعال شده51]

در کشتن   توانند یم [. گزارش شده است که ماکروفاژها 52ه قرار گرفته است ]گسترده مورد مطالع

[. ماکروفاژهای فعال قادرند که  53شرکت کنند ]و نیز تحریک رشد تومور و متاستاز های توموری  سلول

  قادرند  و نهایتا آنها را بکشند. آنها  نمایند های سرطانی را شناسایی کنند، با آنها پیوند برقرار سلول

های طبیعی بدن تمایز قائل شوند.  های سرطانی و سلول ها، میان سلول براساس ترکیبات سازنده سلول 

های  در غشای خارجی سلول  4( PSسرین )ل یدیاند که غلظت باالتر فسفوت چندین مطالعه نشان داده

  خورده شدن آنهاهای سرطانی و لیز یا سلول  خته شدناز فاکتورهایی است که مسئول شنا یتوموری یک 

  PSباعث ارائه شدن   تواند ی م MMW[. پرتوتابی 52] شود محسوب می های سیستم ایمنی توسط سلول 

[. از آنجایی که میزان آپوپتوز  54شود ]آنها  و در نهایت آپوپتوز  ی سرطان ی هاسلول خارجی  ی غشاروی 

پتانسیل باالیی برای کشتن انتخابی    MMWT[، 55در الیه خارجی غشا بستگی دارد ] PSبه غلظت 

  انباشته را در غشای سلولی خود  PSاز   یشتریب  مقادیر  هازیرا این سلول  ،های توموری دارد سلول

 . کنند یم

 MMWبازدارندگی مقاومت دارویی توسط 

درمانی است.  تومور نسبت به داروهای شیمی  های شدن سلول  مقاوم ،یک مشکل عمده در درمان سرطان

  واست که یک فاکتور رونویسی است   NF-κBای  فاکتور هسته  ،عامل اصلی در ایجاد مقاومت توموری

از راه  ضد توموری   داروهایخود اند که نشان داده  یدر تنظیم بیان چندین ژن نقش دارد. مطالعات بسیار 

 
4 phosphotidylserine 
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که  مبنی بر اینباعث افزایش مقاومت دارویی شوند. شواهد بسیاری وجود دارند  توانند ی م  NF-κBالقای  

از تومورها در برابر آپوپتوز محافظت و   د نتوان ی م، NF-Κbهر دو فعالسازی ساختاری یا القاشده  

[. گزارشات باال حاکی  58-56د ]ندرمانی را در آنها افزایش دهاینگونه مقاومت در برابر داروهای شیمی 

درمانی ممکن است بازدارنده  توسط داروهای شیمی  NF-κBآن هستند که عوامل بازدارنده فعالسازی   از

درمانی نیز باشند. در تایید فرضیه باال، نشان داده شده است که  مقاومت توموری نسبت به شیمی 

،  59] شود ی م درمانی باعث کاهش مقاومت تومور نسبت به شیمی  ،NF-κB  القا شده بازدارندگی فعالیت 

60 .] 

شود    CPAتوسط   NF-Κbالقایی  فعالسازی  مانع تواند ی م  MMWاند که پرتوتابی  مطالعات ما نشان داده

درمانی  کنار شیمی   در MMWدرمان زمانی که کننده این فرضیه هستند که ها مطرح [. این یافته 61]

از   MMWمقاومت تومور به داروهای ضدسرطانی را کاهش دهد. مکانیسمی که  تواند ی م ،قرار گیرد 

 باید شناسایی شود.   شود ی م توسط داروها  NF-κBراه آن مانع القا فعالسازی  

 بازدارندگی متاستاز تومور

باعث    د نتوانی مدرمانی این است که هر چند عوامل ضدسرطانی یکی از عوارض جانبی اصلی شیمی 

شوند. در  به شکل برعکسی ممکن است باعث افزایش متاستاز اما کاهش رشد تومورهای اولیه شوند، 

ممکن است باعث رشد  معمول، بیشتر عوامل ضد سرطانی سرکوبگر ایمنی بود و بنابراین  دوزهای 

باعث افزایش متاستاز تومور   تواند ی م  CPAگزارش شده است که تومورهای ثانویه شوند. برای مثال 

دارویی که   5تکسال پاکلی [. یک مطالعه جدید این فرضیه را مطرح احتمال کرد است که 63، 62شود ] 

ممکن است باعث افزایش متاستاز شود   شود ی مها بکارگرفته درحال حاضر برای درمان انواع سرطان 

های کشنده  باعث کاهش فعالیت سلول  توانند یم  CPA[. بسیاری از مواد ضد سرطانی ازجمله 64]

های کشنده طبیعی منجر به  [. بعالوه، نشان داده شده است که کاهش فعالیت سلول66، 65طبیعی شوند ]

که   های کشنده طبیعی فعالیت سلول تواند ی م MMWدرمان [. 69-67]  شود ی مافزایش متاستاز تومور 

باعث    تواند ی م MMWیا  آ[، ما بررسی کردیم که 44] کند بازسازی شده است را سرکوب  CPA توسط 

از  شود یا خیر. جهت بررسی بیشتر این موضوع، ما  CPAتوسطبازدارندگی افزایش متاستاز توموری  

بدرون سیاهرگ    B16مالنومای   ی هاسلول . جهت انجام اینکار ز آزمایشی استفاده کردیم مدل متاستایک 

های آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  رشد تومور در ریه سپس تزریق شدند و  C57BL/6های موش 

متاستاز  القا به کاهش  تواند ی م GHz 42.2با فرکانس  MMWمطالعات ما نشان دادند که استفاده از 

درمانی  و شیمی  MMWمطرح شد که ترکیب درمان فرضیه این در نتیجه . کمک کند  CPA توسط 

 نوین و امیدوارکننده برای کاهش متاستاز باشد.    یاستراتژی  تواند یم

 MMWمولکولی درمان  یهاسمیمکان

 
5 paclitexal 
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در درمان سرطان،  ( mm 1کمتر از در پوست )با ژرفای نفوذ  MMW  مثبت  ما براین باوریم که اثرات 

  یهاانه یپا این   های [. سیگنال 73-70] شوند یم عصبی آزاد در پوست ناشی  ی هاانه یپا از فعالسازی 

در آنجا فعالیت اعصاب را تنظیم و منجر به  و  د نشوی م به سیسم عصبی مرکزی ارسال سپس  یعصب 

باید  . در تایید این نظریه، د نشو یم ـمخدرهای درونزاد از جمله آزادسازی شبه ـایجاد انواع تاثیرات زیستی  

که یک بازدارنده   6با نالوکسون  MMWزمانی که حیوانات پیش از شروع پرتوتابی خاطر نشان کرد 

  رفتند ی ماز میان  MMWاثرات ضد درد  ،شدند ی م تیمار مخدر است های شبه غیراختصاصی گیرنده 

نیز   MMW در نتیجه درمان مخدرهای درونزاد در سرکوب رشد مالنوما [. بعالوه، درگیری شبه74]

 [.  75گزارش شده است ]

باعث القای    تواند یم  MMWگروه ما، نشان داده شد که پرتوتابی انجام شده توسط  در چندین مطالعه 

پپتیدهای    دهند ی م[. مدارک کافی در دسترس هستند که نشان  76مخدرهای درونزاد شود ]آزادسازی شبه 

عملکرد سیتولیتیکی    ، های کشنده طبیعیسلول فعالیت سیستم ایمنی را تنظیم کنند.  توانند ی م مخدرشبه 

قرار  مخدرهای درونزاد هدف اثر شبه   د نتوان ی مTh2و   Th1های  قاتل و تعادل سیتوکین  T  یهات یلنفوس 

سیستم ایمنی رخ دهد    ی هادر انواع بیماری  تواند ی م Th1/Th2[. مختل شدن تعادل  78[، ]77]  گیرند 

با   ایمنی  عملکرد   [. در یک مطالعه که بتازگی انجام شده است، ما گزارش کردیم که تنظیم80، 79]

با واسطه  در حقیقت   ،یاید ببدست   متری استفاده از موج میلی تواند در اثر می که  ،Tهای  لنفوسیت  واسطه

مطالعات بیشتر جهت تعیین اینکه آیا   انجام  حالاین  [. با81] رد یگی م مخدرهای درونزاد انجام شبه 

روی سایر اجزای سیستم ایمنی   MMWدرمان مشاهده شده از  تغییرات   مسئولمخدرهای درونزاد شبه 

  CPAاثرات ترکیبی  در زمینهک مطالعه سراسری انجام ی  .  است یا خیر مورد نیاز   نیز هستند 

انتخابی  های ها در حضور یا غیاب نالوکسولون و آنتاگونیست سیتوکین ترشح روی    MMWو 

 عملکرد ایمنی مفید باشد.  بهبود  مسئول های  در تعیین مکانیسم  تواند ی م ،مخدرشبه   هایرسپتور

 اندازهاگیری و چشم نتیجه 

ممکن است یک درمان مکمل جهت   MMWمطالعات مرور شده در باال حاکی از آن هستند که درمان  

تری  درمانی باشد. مطالعات ژرف سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی در برابر عوارض جانبی شیمی  ازمحافظ 

در   MMWدرمان  برای درک کامل ارزش کاربردی  ی مطالعات بالیننیز های حیوانی و مدل روی 

بالینی باید  مورد نیاز هستند. بصورت ویژه، مطالعات پیش سرطان درمان  جهت  هامان یب با سایر درترک

های توموری، آپوپتوز  کننده، رشد سلول تنظیم   Tهای  در لنفوسیت  MMWTجهت بررسی اثرات 

های  روی آنزیم  MMWانجام پذیرند. بعالوه، اثرات  زایی توموری توموری، ریزمحیط توموری و رگ 

( باید  9-و متالوپروتئین  2)مثال سیکلواکسیژناز  شوند ی مالتهابی که باعث افزایش رشد تومور و متاستاز 

عملی برای پزشکان غربی فراهم خواهد  منطق  مورد بررسی بیشتر قرار گیرند. نتایج این مطالعات یک 

 .  شود به انجام آزمایشات بالینی روی مبتالیان به سرطان   آنها  میتواند باعث تشویق کرد که

 
6 Naloxone 
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