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 چکیده 

یک بیماری اتوایمیون است که باعث اختالالت مزمن التهاب سیستماتیک می ع باال، آرتریت روماتوئید با درجه شیو

مفاصل بیشترین درگیری را دارند. عالوه بر درمان های غیر دارویی موجود داروهایی موثر بصورت بیوسیمیالر  گردد و

بیماران روش های مختلف درمان در هدف برای بهبود وضعیت بیماران و کنترل بیماری تولید و عرضه شده است که 

که این بیماران از لحاظ فونکسیونل و روانی با آن مبتال به آرتریت روماتوئید برطرف نمودن مشکالت گوناگونی است 

یکی  .در کنترل درد و التهاب موثر هستند و ممکن است عملکرد روزمره را بهبود بخشند NSAIDs. باشندمواجه می

کشت شده های زنده  سلول شده ازمشتق پروتئین بر مبتنیاست  داروهای بیولوژیکاز روش های درمانی استفاده از 

گذشته ه فاده از آنها در طب در دههای بیولوژیک مولکولی مدرن و به روز استبا ظهور تکنیکو  در آزمایشگاه هستند

درمان بیماری در های خود تواناییتوسط های مونوکلونال  بادی تعداد زیادی از آنتی. العاده افزایش یافته استفوق

  .توانند در درمان استفاده شوندمیو  تست شده استآرتریت روماتوئید 

 

 نتی بادی مونوکلونال.آرتریت روماتوئید، داروهای بیولوژیک، آواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

آرتروز  ی و مخرب در جهان است و توسط پلیترین درد مفصل )آرتروپاتی( التهابشایعع باال، شیو آرتریت روماتوئید با درجه

ترین مفاصل تحت تاثیر مفاصل کوچک دست و پاها شود. شایعمتقارن مزمن منجر به آسیب مفصل در بسیاری از بیماران می

بینی پیش درصد بیماران موجود است. 07از  تواند شامل هر مفصل سینوویال باشد. فاکتور روماتوئید در بیشستند اما میه

رو بار . از اینکند ضعیف استتوجهی ایجاد می که علیرغم درمان دربسیاری از بیماران ناتوانی قابلچنان RAبلند مدت 

شد  پوند در سال تخمین زده میلیارد RA، 9.1در انگلستان، هزینه  9112اقتصادی بزرگی است. در سال -اجتماعی

(Chandra et al, 2014.) ( داروهای تسکین دهنده ضد روماتیسمیDMARDs درمان اصلی در ،)RA التهاب را متوقف ،

بلند مدت  ماری را به صورتدلیل داشتن اثر محدود با سمیت باال نتیجه بی ها بهاگرچه آن شود.کند و عالئم بهبود ایجاد میمی

و پیشرفت آسیب مفصل شوند ب بهبود کامل بیماری میندرت داروهای تسکین دهنده ضد روماتیسمی سب . بهدهندبهبود نمی

شود. سال می 2درصد بیماران بعد از 07. شیوع باالی عوارض جانبی منجر به قطع درمان دهندمقدار ناچیزی کاهش می هرا ب

های  بادی ظهور تکنولوژی هیبریدوما اجازه تولید آنتی است. RAهای موثرتر و کمتر سمی در به درمانبنابراین نیاز 

ها که این در اصل موش هستند و زمانی بادیهای مونوکلونال عمدتا  دهد. اگرچه، بسیاری از آنتیمونوکلونال در مقادیر زیاد را می

-استفاده آن .موش انسانی را توسعه دادند بادی ضد های آنتیکنندگان واکنشتتقریبا همه دریاف به بیماران تجویز شده است،

عنوان نمونه توسط استفاده  های مکرر کمتر موثر بود و خطر آنافیالکسی وجود داشت: بهها در درمان منع شد زیرا درمان

 های بیوتکنولوژی اخیر، ما را به ایجادپیشرفتچسبندگی موشی نشان داده شد.  9- هایضد مولکول بادیهای مونوکلونالآنتی

توانند در درمان استفاده سازند که میهای مونوکلونال انسانی شده قادر می بادی ژن کایمریک مصنوعی و آنتی کمتر آنتی

ت اما حتی بخش چارچوب سای FC. در حال حاضر، نه تنها است با توالی انسان جایگزین شده FC در گذشته فقط موش شوند.

زا(  )ایمنی های مونوکلونال کمتر ایمونوژنیک بادی نتیجه، آنتی است. در ژن توسط توالی انسانی جایگزین شده اتصال آنتی

های مونوکلونال مصنوعی پنج  بادی بر این، نیمه عمر آنتی تر هستند. عالوهعنوان عوامل درمانی مناسب رو به هستند و از این

های مونوکلونال مصنوعی برای اثر  بادی از معادل موش است. در نتیجه، فرکانس دوزو دوز کلی آنتی ترتا شش برابر طوالنی

های مونوکلونال موش هستند ضروری بود. استفاده از تکنیک کتابخانه نمایش فاژ باعث  بادی کمتر از آنتی خاصی که معموال  

-ژن یا زنجیره واحد Fab شود. مجموعه متنوع و بزرگ قطعاتینده میهای مونوکلونال انسانی امکانپذیر در آ بادی ایجاد آنتی

ها در فاژهای باکتریال قرار داده شدند و با ژنی که با است. آن های ناحیه متغیر توسط واکنش زنجیره پلیمرها تولید شده

را  B ر سطح شبیه شده سلولمتصل دبادی  آنتی Fab فاژ حاصل پروتئین بیان شده در سطح فاژ رمزگشایی شد ترکیب شدند.

ژن فاز جامد انتخاب شود. فاژهای تواند با عبور کتابخانه از طریق ستون آنتیبادی مطلوب می خواهد داشت. فاژ با ویژگی آنتی

است که فاژهای بیشتری برای انتخاب تولید خواهد کرد. عبور کردن اشریشیاکُلی استفاده شده محدود رقیق شده و برای آلوده 

 .(Mcintosh, 2010) اتصال باال خواهد شد هایبادی با وابستگی آنتی گیری فاژ بیان شدهبه با کناره کرر منجرم
 

 آنتی بادی های مونوکلونال در آرتریت روماتوئید

ها، ینها با سیتوکتست شده است. آن RAهای مختلف در های مونوکلونال با هدف قرار دادن واسطه بادی تعداد زیادی از آنتی

 (.9111و همکاران،  یزدیان) شوندمهار می Tهای مجموعه سازگاری بافتی اصلی یا های چسبندگی، یا سلولمولکول
 

 های مونوکلونال ضدعامل نکروزتوموری آلفا بادی آنتی

خاص،  طور . بهدخیل شده است RA زایی عامل نکروزتوموری آلفا، سیتوکین پیش التهابی قوی است که در بیماری

شود، آرتروز التهابی عامل نکروزتوموری آلفا، که عامل نکروزتوموری آلفا انسان در مفصل بیان می ژنیک( )ترانس موش تراریخته

های مختلف حیوانات مونوکلونال ضدعامل نکروزتوموری آلفا، التهاب را در مدل بادی آنتی درمان با کند.را ایجاد می RAمشابه 

RA در بیماران  د.کنمتوقف میRA، ل تواند هم در خون و هم در مفصل بخصوص در محل اتصاعامل نکروزتوموری آلفا می
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 RAعامل نکروزتوموری آلفا کایمریک و انسانی شده در مونوکلونال ضد های  بادی آنتیهردو  .پانوس یافت شود -غضروف

مونوکلونال با بهبود های  بادی باال داخل وریدی هردو آنتی شده با دارونما، دوزهایاستفاده شده است. در کارآزمایی کنترل

سریع بالینی در مدت زمان چهار تا هشت هفته تولید کرد. واکنش بالینی در مدت سه روز آشکار شد. مدت بهبود بالینی به 

-ز حاد و سطح اینترلوکینهای فادهندهاست. بهبود بالینی توسط کاهش موازی در واکنشبادی پالسما مربوط بوده غلظت آنتی

نیز  پیریدینوالینادرار دئوکسیپالسما همچنین سطوح پیریدینوالینو Stromelysinسرم همراه بوده است. در گروه دوز باال،  6

تواند به عنوان نشانگرهای جایگزین تعویض استخوان و غضروف درنظر گرفته شوند، بنابراین این در آینده می کاهش یافته بود.

نشانگرهای  دهد. اگرچه، هیچ تاثیری درآسیب مفصل را کاهش می دهدکه مهار عامل نکروزتوموری آلفا،ت نشان میاطالعا

 بادی وجود ندارد. شاید این توضیح دهد چرا عملیات مکرر با آنتی 2R-و سطوح اینترلوکین CD4مانند  Tسازی سلول فعال

 CDP571اما نه درمان cA2طور جالب،  حفظ بهبود بالینی ضروری است. بهعامل نکروزتوموری آلفا برای  ضدمونوکلونال های 

مختلف خود توضیح  Fcهای  این تفاوت ممکن است توسط پروتئیناعداد مونوسیت/ ماکروفاژ درحال گردش را کاهش داد. 

تثبیت مکمل است و  cA2رو،  این از انسان دارد. IgG1یک CDP571که انسان دارد در حالی IgG1 Fcیک  cA2داده شود. 

 ,Choy, E. H. S, et al) نیست CDP571که  آلفا است درحالی نکروزتوموری ها و ماکروفاژهای عاملقادر به کشتن مونوسیت

2011). 

های مکرر های ضدالتهابی بسیار موثر هستند اگرچه درمانعامل نکروزتوموری آلفا در درمان های مونوکلونال ضد بادی آنتی

های مکرر باشد تر از درمانتدریج کوتاه بهبود بیماری ضروری هستند. بنابراین، مدت بهبود بالینی ممکن است به برای حفظ

 بادی باشد. آنتی های ضدکه ممکن است نتایج واکنش

است اثر رسد و بنابراین ممکن نظر می به cA2بادی تا  طور جالب، متوترکسیت دوز کم همزمان برای توقف واکنش آنتی به

تر برای ارزیابی ایمنی طوالنی مدت این ترکیب ضروری است. عوارض های بالینی بزرگاخیر را افزایش دهد اگرچه کارآزمایی

طور شگفت انگیز، توسعه های مونوکلونال ضدعامل نکروزتوموری آلفا شامل خارش، عفونت پوست است و، به بادی جانبی آنتی

همراه با  cA2 درمان مکررو ضد کاردیولیپین است. در مطالعه اخیر،  DNA های ضد بادی ل آنتیهای خودکار شام بادی آنتی

جا که عامل از آن بود. پایدار بیماری و بدون عوارض جانبی شدید موثر ای با بهبودمتوترکسات تجویز شده هشت هفته

تیو خطر بلند مدت قوی است که نیاز است مورد ارزیابی نکروزتوموری آلفا نیز نقش مهمی در نظارت تومور دارد، لنفوپرولیفرا

ژن هستند و بسیاری از بیماران واکنش ضد های مونوکلونال ضدعامل نکروزتوموری آلفا کایمریک، آنتیبادیقرار گیرد. آنتی

 بادی انسان، آنتی Ig Fcبه تواند با استفاده از گیرنده عامل نکروزتوموری آلفا محلول توام بادی را ایجاد کردند. این می آنتی

 های مونوکلونال ضدعامل نکروزتوموری آلفا انسان، یا گیرنده عامل نکروزتوموری محلول دور زده شود.

عنوان تزریق زیرپوستی تجویز شده است. این موثر است و به  بار به است که هفته دو R-hlg نکروزتوموری عامل اتانرسپت،

شود و تنها نکروزتوموری آلفا آشکار می عامل های مونوکلونال ضد بادی نت کمتر از آنتیتحمل شد. خطر عفو RAخوبی در 

های مکرر شناخته نشده است. اخیرا از درمان بادی به ساختار بعد عوارض جانبی ظاهری واکنش خفیف محل تزریق است. آنتی

 های مونوکلونال ضد بادی طور کامل، برای مثال آنتی مجاز شده است. به RAدر آمریکا توسط سازمان غذا و دارو برای درمان 

 شده با دارونما کارآزمایی کنترل توسط تکنولوژی کتابخانه نمایش فاژ تولید شود. اخیرا تواندعامل نکروزتوموری آلفا انسان می

عامل نکروزتوموری و  های مونوکلونال بادی دو آنتی چه هر ای را نشان داد. اگرکنندهر نتایج امیدوا RAبادی در از جمله آنتی

ژنی سیتی را کاهش تواند آنتیمی Pegylatingباشد گران هستند.. پروتئین برای تولید که نقطه ضعف عمده می R-hlgآلفا 

 R-hlgعامل نکروزتوموری آلفا و  های مونوکلونالبادیبر این هزینه ساخت چنین ترکیباتی کمتر از ساخت آنتی عالوه دهد و

 آنتی نشان داده است. RAاولیه در  I/IIنتایج مثبتی را در مطالعه فاز  Pegylatedاست. گیرنده عامل نکروزتوموری محلول 

هستند. درمان داخل  RAعامل نکروزتوموری آلفا عوامل ضدالتهابی قدرتمندی با اثر ثابت شده در و  های مونوکلونال بادی
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 بین رفتن سیستم ایمنی قابل تواند منجر به ازهای مکرر میکند اما درمانی را ایجاد میوریدی با دوز باال بهبود سریع بیمار

 تری باشد زیرا واکنش ایمنی میمنتوجهی با خطر عفونت شود. عملیات با دوز پایین زیرپوستی مکرر ممکن است جایگزین ا

 موری آلفا متوقف شده است سریع بهبود یابد. ضد عامل نکروزتوو  های مونوکلونال بادی که درمان آنتیتواند زمانی

 

 6R-و ضد اینترلوکین 6-های مونوکلونال ضد اینترلوکین بادی آنتی

را برای  B هایها در سینوویوم تولید شده است. این، سلولها و سینوویوسیتتوسط مونوسیت 6-اینترلوکین، RAدر 

 های فاز حاد مانند پروتئین واکنشیدهنده دی را برای تولید واکنشهای کبانگیزد و سلولهای پالسما برمیرشد در سلول

C(CRP و پروتئین )A مایع خون وسینوویال بیماران در ،6-سطح باالیی از اینترلوکین کند.آمیلوئید سرم تحریک می RA 

مرتبط  Cروتئین واکنشی ( و پESRپالسما با فعالیت بیمار، سرعت رسوب گلبول قرمز ) 6-سطوح اینترلوکین است. شده پیدا

 97در یک مطالعه باز، وندینگ و همکارانش  تست شده است. RA موش در 6-بادی های مونوکلونال ضداینترلوکین بود. آنتی

روز تجویز کردند. بهبود بالینی به مدت شش ماه  97هر روز و به مدت  RAصورت داخل وریدی به بیماران  به B-E8گرم میلی

 های بادی و سرعت رسوب گلبول قرمز همراه بوده است. واضح است که اثر بالینی آنتی Cواکنشی  با کاهش پروتئین

سرم با  6-طور جالب، اینترلوکین به تصادفی دارد. شده با دارونمانیاز به تایید کارآزمایی کنترل 6-اینترلوکین مونوکلونال ضد

فعال بیولوژیکی قابل تشخیص نبود. ممکن  6-گیری شد اما اینترلوکینروش ایمونواسی متصل به آنزیم افزایش یافته، اندازه

آزاد دارند  6-تری از اینترلوکین که نیمه عمر طوالنی 6-های مونوکلونال ضداینترلوکین بادی های آنتیاست با تشکیل مجموعه

 6-ادی مونوکلونال علیه گیرنده اینترلوکینب استفاده از آنتی 6-بیان شود. یک راه جایگزین برای جلوگیری از مسیر اینترلوکین

مونوکلونال گیرنده  بادی ها ایجاد کرد. در حال حاضر کارآزمایی بالینی آنتیاست، که موثر در کالژن بود، آرتروز در میمون

 در حال پیشرفت است. 6-اینترلوکین

 های ضد چسبندگیبادی های مونوکلونال مولکولآنتی 

 را استمرار می RAدر مفاصل سینوویال مکانیزم مهمی است که سینوویت مزمن در  خون مهاجرت گلبول سفید

های چسبندگی بیان شده در سطح سلول اندوتلیال و های مختلف با مولکولبخشد. تردد کردن گلبول سفید خون در بافت

ال: فرآیندی که توسط های اندوتیدر ابتدا نقش گلبول سفید خون در سطح سلول گلبول سفید خون کنترل شده است.

های گلبول سفید خون و اندوتلیال ترتیب توسط سلول بیان شده به E-selectin و Sialyl-Lewis-Xهای چسبندگی مولکول

هایی مانند عملکرد های اندوتیال که توسط گیرندههای سفید خون خودشان را محکم به سلولدرمیان گرفته شده است. گلبول

 جمله فعال ای از حوادث، ازدنباله چسباندند. تعاملی پس از آغاز قرار داده اند ICAMو  1-ژنه با آنتیگلبول سفید خون همرا

شود. همچنین به تناسخ گلبول سفید خون در مفاصل می شود که در نهایت منجر، شروع می4-ژنسازی خیلی دیر آنتی

 بازی می Tسازی سلول وس و فعالنقش مهمی در انتخاب تیم VLA-4/VCAM-1و LFA-1/ICAM-1تعامالت 

ژن های آنتیها و سلولهای اندوتلیال، مونوسیتبیان شده توسط سلول kDa 90 گلیکوپروتئین سطح سلول ICAM-1کنند.

باید از مهاجرت گلبول  LFA-1و  ICAM-1نظری وقفه تعامل بین  یکی از لیگاندهای طبیعی است. به لحاظ LFA-1است.

 متوقف کند. RAینوویال ممانعت کند و در نتیجه التهاب را در سفید خون در مفصل س

روز  0روزانه برای  ICAM-1مونوکلونال آنتی های بادی با سه دوز مختلف آنتی RAبیمار سخت  12در یک کارآزمایی باز، 

خوبی در مدت یک ماه نشان ویژه کسانی که در گروه با دوز باال قرار داشتند، واکنش  بیمار، به 91. تحت درمان قرار گرفتند

این، در گروه با دوز باال غلظت پالسما بدست آمده در داخل بدن  ماه به طول انجامید. عالوه بر بهبود در نه بیمار دو دادند.

 از درمان، بیشتر از غلظت مورد نیاز برای ممانعت از چسبندگی گلبول سفید خون در آزمایشگاه بود. در بسیاری از بیماران بعد
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های سفید خون محیطی توسعه یافت، که ممکن است نتیجه مهاجرت گلبول سفید کاهش یافته در مفصل باشد. واکنش لبولگ

ها کاهش یافته بود. این اختالل در ژنشدید به تاخیر افتاده پوستی و تکثیر لنفوسیت در شرایط آزمایشگاهی برای آنتی

است.  T سازی سلول، مولکول محرک مهم در فعال ICAM-1که دهددر شواهد آزمایشگاهی نشان می T فعالسازی سلول

ممکن است اثر خود را نه فقط توسط ممانعت مهاجرت لنفوسیت بلکه توسط اثر  ICAM-1مونوکلونال ضد  بادی آنتیبنابراین 

شت بیمار که بیماری عود از درمان بهبود دادند. در ه بادی ضد موش را بعد القا کند. همه بیماران، آنتی Tدر عملکرد سلول 

های آلرژیکی بهبود یافت، شش تا کهیر و دوتا در هشت بیمار واکنش های مکرر داده شد اما تاثیر کمی داشت.کرد، درمان

کایمریک یا  BIRR-1عنوان عوامل درمانی برجسته است.  مونوکلونال موش به های بادی آنژیوادم داشتند، که محدودیت آنتی

 .)MD ,Breedveld FC Prof, 20(00و  (J.D. Isaacs)1992, , et al های آینده استفاده شودید در کارآزماییانسانی شده با

 RAدر  Tمونوکلونال ضد سلول های بادی آنتی

مونوکلونال ضد  های بادی است. اثر آنتی در تداوم سینوویت روماتوئید قبال بحث شده Tبحث پیرامون نفش سلول 

 مشاهده شده است. Tعنوان آزمون حقیقت فرضیه سلول  به T سلول

  T مونوکلونال ضد سلول های بادی تخلیه آنتی

در  Tها هدف برای کاهش سلول به رسمیت شناخته شد، تعدادی از استراتژی RAزا، در بیماری Tکه سلول  نیزما

های بنیادی لنفوسیت )فرآیند کشیدن سلولها شامل تابش لنفاوی کل، آفرزیساین های بالینی تست شده است.آزمایش

یجاد شد اما برای استفاده بالینی روزانه غیرعملی است. بنابراین لنفوسیت(، و زهکشی مجرای سینه بود. نتایج امیدوار کننده ا

تست  RA، در Tهای ها، هدف قرار دادن همه یا زیرمجموعه سلولبادی های مونوکلونال ضد لنفوسیت تعدادی از کاهش آنتی

ده است. سه عامل مهم استفاده از های مونوکلونال، ناامید کننده بو بادی شده، بود. متاسفانه، اثرات بالینی کاهش دادن آنتی

های دیگر عملکرد سیستم ایمنی مهم محدود شد اما در جنبه RAمونوکلونال ضد لنفوسیت در  های بادی کاهش دادن آنتی

زا نیستند. دومی، درمان، لنفوپنی شدید وطوالنی  بیماری RAهدف قرار گرفته شده در  Tهای است. اولی، تعدادی از سلول

فعال  Tهای در گردش از حذف سلول Tهای بین بردن سلول بادی در از کاهش آنتیمدت وابستگی به دوز ایجاد کرد. سومی، 

  باشد.میبیمارزا هستند موثرتر  شده در مفصل که احتماال 

 CD7آنتی بادی های مونوکلونال ضد 

CD7 توسط سلول T بادی مونوکلونال ضد  بیان شده است اگرچه عملکرد آن ناشناخته است. آنتیCD7  صورت به

در شرایط  کند.عمل می 2-به تولید اینترلوکین Tژن برای تحریک سلولهمکار با سطح کمتر از حد معمول میتوژن یا آنتی

شوند. آنتی یر لنفوسیت تحریک شده میتوژن میمانع تکث CD7بادی های مونوکلونال ضد آنتی  آزمایشگاهی با مسدود کردن

 CD7بادی های مونوکلونال ضد ، هردو آنتی درمانی موثر برای رد پیوند است. بر این اساس CD7بادی های مونوکلونال ضد 

چه سلول توجه ایجاد نشد اگر اند. بنابراین، بهبود بالینی قابل  کایمریک و موش در بیماران سخت روماتوئید استفاده شده

T +CD7  در گردش کاهش یافت. بعد الزارویت و همکارانش نشان دادند که در مفصل سینووالRAها عمدتا ، لنفوسیت
-CD7 های بعید است لنفوسیتدهد هستند که نشان می+CD7 زایی ی در بیمارینقش عمدهRA  آنتیداشته باشند. توسعه 

 نادیده گرفته شده است. RAبرای درمان  CD7ضد  بادی های مونوکلونال

CD5-PLUS 
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CD5-PLUS  ضد  های مونوکلونالبادی آنتی ایمونوتوکسین )نوعی پروتئین ساخته شده توسط انسان( متشکل از

CD5  موش توام با زنجیرهA .سم، ریسین است CD5 های بالغ توسط همه سلولT های و زیرمجموعه سلولB  بیان شده

کند. در مطالعه باز اولیه در سطح سلول خود فعال می CD69را برای تکثیر و بیان  Tهای لول، سCD528و  CD5است. انعقاد 

درصد بهبود بالینی را نشان  RA 07درصد کاهش در فعالیت بیماری دیده شده است. مطالعه بعدی در  07ایجاد شده،  RAدر 

بادی های  آنتیدر گردش نشان دادند. مشترک با  T +CD5+CD3های توجهی در تعداد سلول داد. هر دو مطالعه کاهش قابل

شده با کنترل کارآزماییبادی موش انسانی ایجاد کرد. متاسفانه،  موش دیگر، در همه بجز یک بیمار واکنش آنتی مونوکلونال

 CD5توجهی علیرغم تحریک قابل توجه لنفوپنی موفق به نشان دادن بهبود بالینی قابل CD5-PLUSدوسوکور  دارونما

در مطالعات استفاده شد بود. در واقع، درجه لنفوپنی که  کمتر از آن CD5-PLUSنشدند. با این حال، در این مطالعه دوز 

ارزی زیستی مطالعات باز و کنترل شده را افزایش  در مطالعات باز بدست آمده، بود که شک و تردید پیرامون همکه  کمتر از آن

 CD5-PLUSدرصد افزوده شده بود.  07توسط واکنش دارونما باال غیر رایج حدود ه با دارونما شدکنترل کارآزماییدهد. می

 است.رها شده  RAبرای درمان 

Campath-1 

Campath-1  ضد  بادی های مونوکلونالآنتیCDw52  انسانی شده باIgGI Fc  انسان است. مولکولCDw52  با

ناشناخته مانده است، این  CDw52های اگرچه عملکرد دقیق مولکول .است بیان شده Bها و سلول ، مونوسیتTسلول های 

در مکمل فعال بسیار قوی است. آن در غده لنفاوی و تصلب  Campath-1هدف عالی برای تحلیل مکمل واسطه است. در واقع 

رات قابل توجهی مفصل حساس و متورم بدون تغیی RA ،Campath-1شدگی( بافت تست شده است. در مطالعات باز )سفت

درصد کاهش یافت. در همه بیماران بعد از درمان لنفوپنی وابسته به  C ،07واکنش پروتئین یا  سرعت رسوب گلبول قرمزدر 

های در گردش بود اگرچه بهبود بیماری به مدت لنفوسیتدوز عمیق و همیشگی ایجاد شد. در گروه با دوز باال، عدم طوالنی 

ر واقع بیماری حتی در حضور لنفوپنی شدید هم عود کرد. موضوع سینوویال در برخی از بیماران، که لنفوپنی مربوط نبود. د

-نفوذ می CD4و  CDSهای هسته با لنفوسیتمتعاقبا  تحت عمل جراحی مفصل قرار گرفتند، نشان داد هنوز هم انتشار تک

 کند.

دهد که عکس کننده در سینوویم نبود و نشان میدیده شده در خون محیطی من Tکند که کاهش سلول این تایید می

Campath-1H  در از بین بردن سلولT های در گردش و ساده موثرتر از حافظه سلولT زا است. تجریه با کاهش بیماری

در زیر بحث شد انداختن نور بیشتر در مسئله است. اگرچه توسعه  CD4،cM-T412ضد  بادی های مونوکلونالآنتی کایمریک 

Campath-1H  درRA شود.متوقف شده است، آن در درمان بیمارهای لنفوپرولیفراتیو سرسخت استفاده می 

cM-T412 

cM-T412  ضد  بادی های مونوکلونالآنتیCD4  کایمریک باlgGl  است. درمان باcM-T412  در بیمارانRA  با

ویژه زمانی که با متوترکسات همزمان داده شد به در گردش ایجاد شد که  CD4+کاهش وابستگی به دوز در تعدادی لنفوسیت 

خون محیطی مرتبط  CD4، با لنفوپنی Campath-1Hطوالنی بود. در مطالعات باز، بهبود بالینی متغیر بود و، همچنین با 

-CDSه توجهی نشد اگرچه، مشابه بموفق به نشان دادن سود بالینی قابل  RAدر شده با دارونما  کنترل کارآزمایینبود. 

PLUS کمتر از دوزهای استفاده شده در مطالعات باز بود. آنالیزهای  شده با دارونماکنترل  کارآزمایی، دوزها استفاده شده در

، لنفوپنی cM-T412گرم میلی 07های مایع سینوویال نشان داد که بعد از تک دوز متوالی خون محیطی جفت شده و نمونه

CD4  درصد لنفوسیتهای خون محیطی 17شدید وجود داشت و بیش ازCD41  باcM-T412  ،پوشش داده شدند. در مقابل

cM-با  CD4+های سیوویال درصد سلول 99وجود نداشت و تنها  CD4+هیچ تغییری در تعداد لنفوسیت مایع سینوویال 
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T412  روز درمان با  0پوشش داده شدند. پس ازcM-T412های مایع اد لنفوسیتتوجهی در تعد، کاهش کم اما آمار قابل

تا حد زیادی در میان بیماران متنوع بود و  cM-T412های مایع پوشش داده شده با سیوویال وجود داشت. درصد لنفوسیت

لنفوسیت سینوویال پوشش داده شده  cM-T412طور جالب توجه، درصد  طور یکنواخت کم بود. بهآزاد به  cM-T412غلظت 

صورت داخل زمانی که به  cM-T412رتباط است. توضیح احتمالی برای این نتایج این است که با درصد بهبود بالینی در ا

بلکه  CD4های تنها شامل لنفوسیت ها نهشود. ایندر سیستم گردش خون متصل می CD4+وریدی داده شود، به اهداف 

زایی سینوویت ها در بیماریاین سلولهای رتیکولواندوتلیال هستند. بسیاری از و نیز سلول  CD4+های شامل مونوست

برای اتصال لنفوسیت  cM-T412خون محیطی اشباع شده، دوزهای  CD4روماتوئید درگیر نیستند. تنها زمانی که اهداف 

CD4- شوند. بنابراین سینوویال وارد مفاصل میcM-T41  باید در یک دوز کافی برای اشباح گردش خون و نفوذ در مفصل

شوند و طور عام برای مفصل بکار گرفته می ها بهسینوویال، بسیاری از آن CD4+بر این، در میان لنفوسیت وه داده شود. عال

 هستند. Arthritogenicتنها بخش کوچکی از بیماران محرک لنفوسیت 

تمام لنفوسیت سینوویال باشد، باید برای اطمینان از حذف  CD4+بنابراین، اگر هدف بهبود آرتروز توسط کاهش لنفوسیت 
+CD4 های سینوویال، دوز باال داده شود. در حمایت از این، شواهدی وجود دارد که اگر بخش بزرگی لنفوسیتCD4  مایع

آنتی بادی های های باال کاهش یابد. بنابراین، دوزها کاهش میمحدود شود شدت سینوویت cM-T41سینوویال توسط 

محیطی تولید کند که منجر به سطح غیر قابل   CD4+هاینی مدت لنفوسیتممکن است کاهش شدید و طوال مونوکلونال

سلول  بادی های مونوکلونالآنتی دادن همه  بردن سیستم ایمنی شود. این مسئله به احتمال زیاد برای کاهش قبولی از، از بین

 است. نادیده گرفته شده T نفع استراتژی هدف سلول به Tآید. بنابراین، استراتژی کاهش سلول بوجود می T ضد

  مونوکلونال غیرکاهندههای بادی  آنتی

، یک پلی آرتروز التهابی با تزریق دیواره سلولی RAدر آرتروز دیواره سلولی استپتوکوکی، در یک مدل حیوانی 

هنده، در زمان تزریق درمان با تنها یک دوره از آنتی بادی مونوکلونال غیرکا استپتوکوکی به حیوانات حساس ایجاد شده است.

عالوه بر این، حیوانات درمان شده در مقایسه با دیگر حیواناتی که  می شود. آرتروزدیواره سلولی استپتوکوکی، مانع از توسعه 

این مقاومت به نظر می رسد با توجه به  آورند.این ماده به آنها تزریق نشده، مقاومت بیشتری برای مقابله با بیماری به دست می

در   نتایج اولیه دلگرم کننده است. مطالعه شده است. RAدر  بادی مونوکلونال غیرکاهنده آنتیسه  باشد.قای تحمل ایمنی میال

)گالکسو ولکام( به مدت پنج  W944162غیر کاهنده انسانی،  CD4مطالعه باز که با استفاده از یک آنتی بادی مونوکلونال ضد 

 977در بیماران تحت درمان با مصرف روزانه  Cشروی( بیماری و سطوح واکنش پروتیئن روز انجام شد، میزان فعالیت )پی

سینوویال مایع  عامل نکروزتوموری آلفاطور جالب، همچنین این کاهش در سطوح به  گرم کاهش یافت.میلی 177گرم یا میلی

را تایید کرده است. هرچند با  W944162ثر ضد التهابی ، اشده با دارونماکنترل کارآزماییاخیرا   نیز وجود دارد. 1-و اینترلوکین

این  توجه همراه بوده است.قابل  CD4درمان های مکرر که با شیوع باالی جوش های پوستی و، در تعدادی بیمار، لنفوپنی 

بادی آنتی شده با دارونما کنترل  کارآزمایی شود.می W944162عوارض جانبی مانع از استفاده از درمان های مکرر با 

با ها ایجاد شد، به این علت که آن ابتدا در میمون انجام شده است. RAنیز در  privatizedغیر کاهنده  CD4مونوکلونال ضد 

میلی  07شدید با دارونما با سه دوز مختلف ) RAبیماران مبتال به  شناخته شده است. privatizedبادی مونوکلونال آنتینام 

به  در دو گروه با دوز باال، میلی گرم( دو بار در هفته و به مدت چهار هفته تحت درمان قرار گرفتند. 907 میلی گرم، و 07گرم، 

 leukocytoclasticلحاظ آماری بهبود بالینی قابل توجهی ایجاد شده، اگرچه در برخی از بیماران در این گروه واسکولیت 

 OKT4های مونوکلونال انسانی، که از آنتی بادی شده با دارونما کنترل کارآزمایی ایجاد شد، دوز در این گروه قطع شده است.

بادی  آنتیدرمان با این  اما نتایج کامل تحقیقات هنوز در دسترس نیست. کنند، به تازگی تکمیل شده استمیاستفاده 

لنفوسیت همچنان نقش  CD4که  نشان داد که آنها در درمان ضد التهابی موثر هستند و این فرضیه را مونوکلونال غیرکاهنده
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 IgG1همچنین روشن است که دوزهای باالی هر دو آنتی بادی با  مهمی در حفظ سینوویت دارند را مورد حمایت قرار داد.

جدید، که باید  IgG4آنتی بادی  قابل توجهی پس از درمان مکرر با دوز باال ایجاد کند. CD4تواند لنفوپنی انسان می FCو

توانند ها مکررا برای ارزیابی اینکه آنها میمطالعات و درمان بد، در حال حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است.کمتر کاهش یا

( و Choy, E. H. S., et al. 2011( ،)Davis, L. S., et al, 2011) بهبود بالینی پایدار ایجاد کنند، انجام خواهد شد

(Greenwood, J., et al, 1993.) 

 

 نتیجه گیری

بیماری سیستمیکی است که با پلی آرتریت التهابی در مفاصل بزرگ و کوچک و عالیم  (RA) ریت روماتوئیدآرت

های بالینی مشخص نظیر سفتی صبحگاهی، قوام شود. این بیماری نمونه شاخص آرتریت التهابی با ویژگیعمومی مشخص می

های اتی از تخریب استخوان و غضروف و نیز درگیری غالفاکثر بیماران دچار درج .ای و بهبودی عالئم با فعالیت استژله

آرتریت معموال به هر . شودشوند؛ در بسیاری از بیماران این فرایند منجر به تغییر شکل و افت چشمگیر عملکرد میتاندونی می

شود؛ گرچه گاهی کند ولی در مفاصل کوچک مانند مفاصل انگشتان دست یا مچ دست و پا بیشتر مستقر میمفصلی حمله نمی

به ما بینش  RAبادی های مونوکلونال در  استفاده از آنتی .شوندمفاصل بزرگ مانند ران، زانو و شانه دچار این بیماری می

بادی های مونوکلونال توسط  زایی بیمار داده است اگر چه در نهایت آنتیهای التهابی مختلف در بیماریتری در واسطه عمیق

گیرد قضاوت خواهد شد. درمان ایده در عمل بالینی معمول مورد استفاده قرار می RAعنوان درمان برای ود به های ختوانایی

باید ایمن باشد، بهبود بیماری پایدار ایجاد کند، آسیب رادیولوژی را متوقف کند، بعد از دوره کوتاه درمان باید اثر  RAآل برای 

سیستم ایمنی نسبت به سیستم ایمنی متوقف کننده یا سیتوتوکسیک باشد. اگر  دائمی و طوالنی مدت داشته باشد و باید

ها باید ایمن و مقرون به صرفه برای استفاده بلند مدت باشد. آن در برابر این معیارها که های مکرر ضروری باشد، آندرمان

بادی شود و خواهد شد. در حال حاضر، آنتی  های مونوکلونال، باید ارزیابیبادی است، از جمله آنتی  RAدرمان جدیدی برای 

 های موردی روز مکرر، بار عملی قابلشود که پرهزینه است و درمانعنوان تزریق داخل وریدی انجام میهای مونوکلونال به 

صورت زیر پوستی تواند به بادی می بادی های مونوکلونال کوچک است، آنتیحال، اگر دوز درمان آنتی  توجه خواهد بود. با این

بادی گلوبولین را افزایش دهد. تواند از لحاظ نظری احتمال توسعه آنتی و عضالنی انجام شود اگر چه چنین مسیرهای انجام می

بادی های مونوکلونال عامل نکروزتوموری آلفا، نشان داد که از نظر بالینی در متوقف  ویژه، آنتی های مونوکلونال، بهبادی  آنتی

مانده است. با  ها در عملکرد بالینی نامشخص باقیها گران هستند و نقش آنموثر است. با این حال، آن RAن التهاب در کرد

ها ممکن است برای درمان کردن عود بیماری و در ترکیب با بیماری معمولی اصالح داروهای ضدروماتیسمی این وجود، آن

، بیماری را برای دوره CD4شوند. تعدادی آنتی بادی های مونوکلونال، مانند ضد برای رسیدن به کنترل بهتر بیماری استفاده 

حال، امکانات  دهد اگرچه این هنوز در بیماری انسانی نشان داده نشده است. بااینبهبود می RAطوالنی در مدل حیوانی در 

ی اصالح داروهای ضد روماتیسمی در دهه آینده کارآزمایی بالینی طوالنی مدت با یا بدون بیمار .انگیز برای آینده استهیجان

 ها در عمل بالینی تعریف خواهد شد. نقش دقیق آن
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Abstract 

With high prevalence of rheumatoid arthritis, an autoimmune disease that causes chronic inflammation of the 

joints most affected are systematic.settings. NSAIDs are effective in controlling pain and inflammation and may 

improve daily function. One method of protein-based biological drugs derived from living cells cultured in the 

laboratory and with the advent of modern molecular biological techniques and updated their use in medicine has 

increased tremendously in the past decade. A large number of monoclonal antibodies by their ability to treat 

rheumatoid arthritis has been tested and can be used in treatment. 
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