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)   : بسيطملخص   البائية  للخاليا  الالهودجكينية  اللمفومة  اآلليات  NHLتشمل  ذات  األمراض  من  العديد  والتدابير   واإلنذارات،  المرضية( 

ة ز ات  سكون المرضتسمح بالشفاء أو و  لدى غالبية المرضز  فعالية ملحوظةمستخدمة العالجات ال تحقق ،بشكل عام . المختلفة والممير لفير

ة،  مع ذلك،  طويلة. زمنية   ي العقود األخير
ء. فز ورت  تؤدي هذه اللمفومة عند انتكاسها أو مقاومتها للعالج إىل إنذار سي

ُ
العديد من العالجات    ط

التائية بشكل خاص لتهاجم مستضدا  الورم.  المناعية الجديدة بهدف إعادة توجيه الخاليا  التائية ت  الخاليا  ة فعالية  البيانات األخير أثبتت 

CAR   ي هذا اإلطار. باإلضافة إىل ذلك،    وسالمتها
ي الوقت الحاىلي العديد من  فز

بهدف التجارب عىل األجسام المضادة ثنائية الخصوصية  يوجد فز

ي عالج  
،  استخدامها فز الخاليا التائية بعالج  القبل    عند إعطائها   أولية مشجعة، سواءنتائج  هذه األجسام المضادة    إذ أظهرتهؤالء المرضز

CAR  لخاليا التائية  دراسات ا مراجعة النتائج الرئيسية لتركز هذه المقالة عىل    . هأو بعدCAR   اك الخاليا التائية ثنائية الخصوصية فيو ما  إشر

ي العالجات المناعية  هذه التطور   أحدثت  اللمفومة الالهودجكينية للخاليا البائية. يتعلق بعالج  
ي ات فز

 فز
ا
  البائية لخاليا  ا   لمفومة  إنذار   تحوًل

ة   ة المنترسر ي ستنظر  كما أنها  الكبير
 فز
ا
مستوى  تحقيق    من شأنها هذه العالجات    إن نتائج  . التنامي  بطيئة  NHL  اللمفومة الالهودجكينية  مستقبًل

ز لمرضز لجديد من الرعاية    المعالجير
 
 . بشدة ا سابق

ا   خارج الجسم الحي إعادة توجيه الخاليا التائية ضد المستضدات الورمية إما    أمكن  موجز:  مستقبالت  الخاليا التائية ذات  باستخدام    هندسي 

ي الجسم الحي عن طريق ربط الخاليا التائية الطبيعية والخاليا الرسطانية  CARخيمري )المستضد  ال
  ثنائية الخصوصية   مضادةالجسام  األ ب( أو فز

، حصلت أربعة أنواع من الخاليا    (. TCE)   لخاليا التائيةا   رابطات ي الوقت الحاىلي
عالج ل  FDAعىل موافقة إدارة الغذاء والدواء    CARالتائية  فز

ة ) لمفومة الخاليا البا ة المنترسر ي ذلك لمفومة الخاليا البائية الكبير
ية ) (، ولمفومة  DLBCLئية، بما فز ( واللمفومة الجريبية  MCLالخلية القرسر

 (FL  .)  لم تشهدTCE   ي عالج لمفومة الخاليا البائية. مع ذلك، تخضع أربعة أنواع منها عىل األقل لمرحلة
أي موافقة بعد عىل استخدامها فز

ي هذه المقالة،  التطوير الرسيري ال
ا. فز

 
ا واعد

 
اجع  سذي يظهر نشاط ة فيما يتعلق باستخدام الخاليا التائية  يز ي   TCEو  CARالتطورات األخير

فز

 عالج لمفومة الخاليا البائية.  

، الخاليا التائية  الكلمات المفتاحية:   رابطات الخاليا التائية األجسام المضادة ثنائية الخصوصية؛   ؛CARلمفومة، العالج المناعي

 

 مقدمة  .1

ز ب لدى غالبية المرضز    فعاليةتحقق العالجات المستخدمة   خاليا  لل   يةهودجكينالال  )اللمفومة(  األورام اللمفاويةالمصابير

ات(  B-NHLالبائية ) مقاومة  المرضز الذين يعانون من    يظهر مع ذلك،    طويلة.    زمنية  وتسمح بالشفاء أو سكون المرض لفير

)  العالج  االنتكاس  القياسية  R/Rأو  العالجات  بعد  ا ( 
 
سيئ ا  المرضز  إنذار  البائية  المصابون ، وال سيما  الخاليا  ة    بلمفومة  الكبير

ة ) ي الواقع، ذكرت دراسة  .  R/Rمن  ممن يعانون    ( DLBCLالمنترسر
سط إجماىلي  متو أن    Crump et alبواسطة    SCHOLAR-1فز

ا   6.3يبلغ  لبقاء عىل قيد الحياة  ا من جهة أخرى،    R/R DLBCL  .[1]للمرضز الذين يعانون من    يمن بدء العالج اإلنقاذ  شهر 

ز باللمفومة ي غالبية الحاالت، وقد تستلزم معالجتهم استخدام خطوط متعددة   يفشل عالج المرضز المصابير
بطيئة التنامي فز

ات أقرص من   بمرور الوقت.  سكون المرض من العالج، مع فير

ي  تطوير  ظهرت الحاجة لنتيجة لذلك،  
. فز إنذار المرض لدى هؤالء المرضز ز  مقاربات عالجية جديدة من أجل تحسير

ورت العديد من العالجات الجديدة الهادفة إىل إعادة توجيه الجهاز المناعي ضد الخاليا البائية الخبيثة لدى  السن
ُ
ة، ط وات األخير

ي اختبار 
هذه العالجات من خالل    الوصول إىل مثللعالجات القياسية. يمكن  ل   بعد خضوعهم تحسن    أي  المرضز الذين فشلوا فز

 والخاليا التائية ذات مستقبالت المستضد الخيمري   (TCE)  لخاليا التائيةا   رابطاتصوصية  تسخير األجسام المضادة ثنائية الخ

 (CAR-T  .)  ، الحاىلي الوقت  ي 
التائية  فز الخاليا  من  أنواع  أربعة  ،  CAR  –  axicabtagene ciloleucel  (Axi-celحصلت 

Yescarta®  ،و(،  ، هولندا هوفدوروبtisagenlecleucel  (Tisa-cel  ،Kymriah®  ،،)و  بازل، سويرسا lisocabtagene 

maraleucel  (Liso-cel ،Breyanzi®)و  ، سياتل، واشنطن، الواليات المتحدة brexucabtagene autoleucel
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 (Brexu-cel  ،Tecartus®  ،هولنداهوفدوروب ،  )–   ء والدواء عىل موافقة إدارة الغذاFDA    لعالج لمفومة الخاليا البائية، بما

ة )  ة المنترسر ي ذلك لمفومة الخاليا البائية الكبير
ية ) DLBCLفز )الجدول    (FL( واللمفومة الجريبية ) MCL(، ولمفومة الخلية القرسر

ي عالج لمفومة الخاليال أي موافقة بعد عىل   (TCEرابطات الخاليا التائية )  تحصللم   . (1
 ا البائيةستخدامها فز

ي وافقت عليها  CARالخاليا التائية  . 1الجدول 
 من أجل عالج لمفوما الخاليا البائية.  FDAالتر

CAR    الخاليا التائية 
Axi-cel 

(Yescarta®) 
Tisa-cel 

(Kymriah®) 
Brexu-cel 

(Tecartus®) 
Liso-cel 

(Breyanzi®) 

DLBCL 2017 2018 - 2021 

MCL - - 2020 - 

FL 2021 - - - 
DLBCLة ة المنترسر ية. MCL، اللمفومة الجريبية؛ FL؛ ، لمفوما الخاليا البائية الكبير  ، لمفومة الخلية القرسر

ة لتركز هذه المقالة عىل مراجعة ال بعالج    فيما يتعلق   ( TCEرابطات الخاليا التائية ) و  CARلخاليا التائية  تطورات األخير

ة كما  المفومة   ة المنترسر ي إنذار لمفومة الخاليا البائية الكبير
 فز
ا
ي العالجات المناعية تحوًل

لخاليا البائية. أحدثت هذه التطورات فز

ي أنها ستنظر  
 فز
ا
.   NHLاللمفومة الالهودجكينية    مستقبًل إن نتائج هذه العالجات من شأنها تحقيق مستوى جديد    بطيئة التنامي

ز من الرعاية للمرضز  ي غالبية األحيان المعالجير
ا بشدة فز

 
 . مسبق

 CAR  الخاليا التائية. 2

ي  CAR. الخاليا التائية 1.2
 DLBCLالحالية فز

ي  1.1.2
 DLBCL. سالمتها وفعاليتها المثبتة فز

من    يمتلك يعانون  الذين  للعالج  DLBCLالمرضز  متوقع ضعيف،    المنتكسةأو    المقاومة  عمر  عند متوسط  وخاصة 

  636الدولية بتحليل البيانات من    SCHOLAR-1( بعد العالج اإلنقاذي. قامت دراسة  R/Rأو انتكاسي )  مقاوم مرض  ب  إصابتهم 

ا ب    ا مصاب 
 
ي الخطوط األمامية ]  ةالمقاوم  DLBCLمريض

ي هذه الفئة،  1للعالج فز
( لخط  ORRمعدل االستجابة )   إجماىلي   بلغ[. فز

ي ذلك  %26جديد من العالج  
عىل قيد الحياة  البقاء  فقط من المرضز    %  20  استطاع(.  CRالكاملة )   من االستجابات   %7، بما فز

،   لمدة  ز ا.   6.3(  OSجماىلي ) اإل بقاء المتوسط وبلغ  عامير  شهر 

ز   التجربتير عىل   
ز  بناءا التائية  JULIETو  ZUMA-1المحوريتير الخاليا  من  نوعان  حصل   ،CAR  CD19  -  axi-cel 

(®Yescarta و )cel-tisa (®Kymriah  )–    ي عامي
تيب، من أجل عالج مرضز    2018و  2017عىل الموافقة فز   DLBCLعىل الير

تحسن   أي  اختبار  ي 
فز فشلوا  ]ل  بعد خضوعهمالذين  األقل  ز عىل  ز عالجيير )الجدول  2,3خطير الدراسات  1[  هذه  (. شهدت 

ا لتجربة    51.1بعد متابعة لمدة  .  جديدةتطورات   لغ إجماىلي االستجابة  ، بJULIETشهر لتجربة    40.3و   ZUMA-1شهر وسطي 

(ORR( واالستجابة الكاملة )CR  )83%  من أجل  58و %axi-cel  ،54 من أجل  40% و %tisa-cel تيب. بلغ معدل ، عىل الير

  (. 2[ )الجدول  4,5]   tisa-celسنوات من أجل    3% خالل  36و  axi-celسنوات من أجل   4% خالل 44( OSالبقاء اإلجماىلي )

ي    CARتؤكد هذه النتائج الفعالية طويلة األمد للخاليا التائية  
، مع عدد قليل من حاالت االنتكاس بعد سنة واحدة.  DLBCLفز

الخاليا البائية    (CRاالستجابات الكاملة )من سكون المرض عىل الرغم من استعادة معظم مرضز  طويلة  اختير المرضز حاالت  

تيب ]   tisa-celو   axi-cel  رسيبتبعد عدة شهور من    12و  2الطبيعية   ات الضارة، لم يجد    [. 4عىل الير بغض النظر عن التأثير

عتير حاالت السمية المبكرة الرئيسية المرتبطة    حاالت غير متوقعة من السمية.   CARتحليل السالمة طويل األمد للخاليا التائية  
ُ
ت

ز )سمية التهابية، مثل    CARبعالج الخاليا التائية   السمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب  و ،  (CRSمتالزمة إفراز السيتوكير

  فز يحالذي ينشطها و   عىل الهدف  CAR، تتعرف الخاليا التائية  ترسيببعد العالج بال[.  7,8( وقلة الكريات ] ICANS)  المناعي 

ز    ، GM-CSF،  IL-6،  IL-1bإفراز العديد من العوامل االلتهابية ) ز )[. كانت  7,8( ]التفاعىلي   Cبروتير   (CRSمتالزمة إفراز السيتوكير

من  11لدى    3  ≤المالحظة   مع  23و  Yescarta®مع    مرضز ال%   %®Kymriah  .  و 32لدى    3  ≤ظهرت درجة من  %  %12 

تيب ] ز عىل الير  (. 2[ )الجدول 4,5العالجير
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ي  CAR المحورية للخاليا التائية دراساتال . 2الجدول 

 DLBCLالمحدثة فز

 

 CAR الخاليا التائية
Axi-cel 

)®(Yescarta 

Tisa-cel 

)®(Kymriah 

Liso-cel 

)®(Breyanzi 

 المرجع

 Neelapu et al [2] Scuster et al [3] Abramson et al [6] المرجع

كة  Kite-Gilead Novartis Celgene/BMS الرسر

 ZUMA-1 JULIET TRANSCEND NHL 001 اسم الدراسة 

 18.8 40.3 51.1 )األشهر(  متوسط المتابعة

 المرضز 

 (86–18) 63 (76–22) 56 (76–23) 58 متوسط العمر )النطاق(

ز لل  (%78) 269 (%67) 111 (%91) 101 ترسيبالمرضز الخاضعير

 DLBCL/PMBCL/TFL DLBCL DLBCL/tiNHL/PMBCL/FL3B أنواع اللمفومة الفرعية

 الفعالية

 ORR % ، 83 54 73أفضل 

CR % ، 58 40 53 

 6.8 - 5.9 )أشهر(  PFS متوسط

PFS, % 39% @ 24 شهر 12 @ %44 شهر 36 @ %31 شهر 

 21.1 11.1 25.8 )أشهر( OS متوسط

OS, % 44% @ 48 شهر 12 @ %58 شهر 36 @ %36 شهر 

 السمية 

 CRS, % 93 58 42 1 ≤ درجة

 CRS, % 13 23 2 3 ≤ درجة

 ICANS, % 64 21 30 1 ≤ درجة

 ICANS, % 28 12 10 3 ≤ درجة

CR استجابة كاملة؛ ،CRS؛ ز ة؛   لمفومة ،DLBCL ، متالزمة تحرير السيتوكير ة المنترسر بخاليا ، السمية العصبية المرتبطة ICANS؛ 3Bاللمفومة الجريبية من الدرجة  ،  FL3Bالخاليا البائية الكبير

اللمفومة الالهودجكينية  ، tiNHLالخاليا البائية المنصفية األولية؛  لمفومة، PBMCL، إجماىلي البقاء؛ OS، إجماىلي معدل االستجابة؛ ORR، البقاء الخاىلي من تقدم المرض؛  PFS؛ المستجيب المناعي 
 بطيئة النمو المتحولة. 

ي الوقت    . [7عالج األعراض ]العالجات المضادة لاللتهاب و   ويركز عىل يعتمد تدبير حاالت السمية عىل شدة األعراض  
فز

، ُيعد   متالزمة إفراز  بهدف عالج    FDAوافق عليه من قبل  ، الدواء الوحيد المIL-6مستقبالت    ، مناهض tocilizumabالحاىلي

ز ) ي ُيعد فيها  (CRSالسيتوكير
ي الحاالت التر

ا فز
 
ويدات أيض غير كاف الحتواء أعراض    tocilizumab. يمكن وصف الكورتيكوستير

الشديدة من   )الحاالت  ز  السيتوكير إفراز  لال(CRSمتالزمة  المضادة  الجزيئات  من  العديد  ذلك، خضعت  لتهاب  . عالوة عىل 

-ILالمعتمد عىل الجسم المضاد )  IL-1، مناهض مستقبالت  anakinra، أو  IL-6، مناهض  siltuximabاألخرى للدراسة، مثل  

1R ( ي الدموي
امن حدوث  BBB [ )7,8( القادر عىل عبور الحاجز الدماعز ز السمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب  [. قد يير

ز ) مع    ( ICANSالمناعي )   ستخدم ديكساميثازون لعكسيُ عادة ما  أو يحدث بشكل مستقل عنها.    ( CRSمتالزمة إفراز السيتوكير

ا نتيجة قدرته عىل  (ICANSالسمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي ) أعراض  BBB  [8 .]ق اخير

ي دراسة  غير شائعة ويمكن التحك  CARالسمية طويلة المدى للعالج بالخاليا التائية    تبقر 
ز    ،ZUMA-1م فيها: فز من بير

ا تم عالجهم باستخدام    101
 
، تم اإلبالغ عن حالة واحدة فقط من خلل التنسج النقوي وأرب  ع حاالت من الرسطان  axi-celمريض

 . ز ي غضون عامير
سنوات عن أي إصابة شطانية جديدة. تمثل مصدر القلق    4لم يبلغ التحليل عىل مدى    الثانوي )غير محدد( فز

ي خطر العدوى الذي يسببه ال تنسج الخاليا البائية و 
ز الدم الثانويطويل األمد الرئيسي فز .  CARالتائية  للخاليا    نقص غاماغلوبولير

ز بالمائة من المرضز  استالمتم  ي العالج  ثالثير
ا للمرضز الذين يعانون من  وض به ح، ويُ لتلقر لم  [. 9] متكررةال حاالت العدوى الي 

وصف
ُ
ز )أي حالة من حاالت    ت السمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي  المتأخرة أو    ( CRSمتالزمة إفراز السيتوكير

(ICANS )   .ي هذه النتائج  العالم  دراسات  عالوة عىل ذلك، أكدت العديد من  المتأخرة
ي   الحقيقر

.   فز ة من المرضز   مجموعات كبير

ي 
 [.  10,11( ]4الجدول )  JULIET( و3)الجدول  ZUMA-1تشابهت الفعالية والسالمة مع تلك المبلغ عنها فز
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ي  العالم مقابل تجربة   cel-Axi   (®Yescarta :)1-ZUMA . 3الجدول 

 الحقيقر

 

 CAR ZUMA-1 US RWE 1 US RWE 1 الخاليا التائية

 Jacobson et al.  [5  ] Nastoupil et al. [10  ] Jacobson et al.  [9  ] المرجع المرجع

 المرضز 

 - 298 111 صفادة 

ز للترسيب  122 (%92) 275 (%91) 101 المرضز الخاضعير

 (79-21) 62 (83-21) 60 (76-23) 58 متوسط العمر )النطاق(

 - (%74.5) 222 (%69) 70 (%خطوط عالج سابقة )  3≤ 

 ZUMA-1 100% 43% 38%مؤهل ل  

  الذاتيةزرع الخاليا الجذعية 

 المسبق 
21 (21%) 98 (32.9%) 31 (25%) 

  المغايرةزرع الخاليا الجذعية 

 المسبق 
0 7 (2.4%) 4 (3%) 

 0 158 (53%) 55 (45%) ( Bridgeالعالج الجرسي ) 

ECOG ≥ 2 0 58 (19%) 12 (10%) 

 الفعالية

 10.4 12.9 51.5 المتابعة )أشهر( متوسط 

ORR, % 83 82 70 

CR, % 58 64 50 

 4.5 8.3 5.9 )أشهر(  PFSمتوسط 

PFS, % 39% @ 24 سنة  1 @ %47 شهر - 

 لم يتم الوصول إليه  لم يتم الوصول إليه  25.8 )أشهر( OSمتوسط 

OS, % 44% @ 4  سنة  1 @ %65 سنة  1 @ %68 سنة 

 السمية 

 CRS, % 13 7 16 3 ≤ درجة

 ICANS, % 32 31 35 3 ≤ درجة

 - 4.4 3.7 نسبة الوفيات غير المنتكسة، % 

CR استجابة كاملة؛ ،CRS؛ ز  . ، إجماىلي البقاء OS، إجماىلي معدل االستجابة؛ ORR، البقاء الخاىلي من تقدم المرض؛  PFS؛ ، السمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي ICANS ، متالزمة تحرير السيتوكير
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ي   cel -Tisa (® Kymriah :)JULIET . 4 الجدول
 مقابل تجربة العالم الحقيقر

 

 CAR JULIET US RWE 1 الخاليا التائية

 Jaeger et al. [4  ] Pasquini et al.  [11  ] المرجع المرجع

 المرضز 

 - 115 صفادة 

ز للترسيبالمرضز   155 115 الخاضعير

 (89-18) 65 (76-22) 56 متوسط العمر )النطاق(

 - (%51) 57 (%خطوط عالج سابقة )  3≤ 

 - JULIET 100%مؤهل ل  

  الذاتيةزرع الخاليا الجذعية 

 المسبق 
54 (49%) 40 (25.8%) 

  المغايرةزرع الخاليا الجذعية 

 المسبق 
- 5 (3.2%) 

ECOG ≥ 1 50 (45) 48 (31%) 

 الفعالية

 11.9 40.3 متوسط المتابعة )أشهر( 

ORR, % 54 61.8 

CR, % 40 39.5 

PFS, % 31% @ 36 شهر 6 @ %38.7 شهر 

 - 11.1 )أشهر( OSمتوسط 

OS, % 36% @ 36 شهر 6 @ %70.7 شهر 

 السمية 
 CRS, % 23 11.6 3 ≤ درجة

 ICANS, % 12 7.5 3 ≤ درجة

CR استجابة كاملة؛ ،CRS؛ ز  ، إجماىلي البقاء. OS، إجماىلي معدل االستجابة؛ ORR، البقاء الخاىلي من تقدم المرض؛  PFS؛ ، السمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي ICANS ، متالزمة تحرير السيتوكير

ال   نتحليالالأظهر   ز  من  دراسة  المجموعتير من  أحدهما   ، ز من  ZUMA-1فرعيتير العالج  CIBMTRسجل    واآلخر  أن   ،

ز  جائز التطبيق عىل CARبالخاليا التائية  ا مماثلة ل وسالمةفعالية ع  ، مالمرضز المسنير
 
 [. 5,12,13]  لمرضز األصغر سن

اتيجات العالجية من أجل  CARاالستخدام المبكر للخاليا التائية  2.1.2 ي االسير
 DLBCLفز

ا بشدة. قد يسمح   CARالعديد من الدراسات الخاليا التائية   قيمت 
 
ز مسبق الخاليا التائية   ترسيب لدى المرضز المعالجير

CAR    ي وقت مبكر
من الخاليا التائية المتعرضة لمقدار محدود من العالجات الكيميائية، ما من    CARإنتاج الخاليا التائية  بفز

ز   ا بعالج المرضز مع رفع جودة  لبيضفصادة الكريات االوظيفة بعد  شأنه تحسير
 
والتقليل    أدائهم. يسمح االستخدام المبكر أيض

بزراعة الخاليا الجذعية ذاتية    CARتعمل دراسات المرحلة الثالثة المستمرة عىل مقارنة الخاليا التائية  [.  14,15من عبء الورم ]

( ب   auto-HSCTالمنشأ  ز  المصابير المرضز  لدى   )DLBCL    ي
األول:  فز ZUMA-7  (axicel  ،)BELINDA (tisa-cel  )االنتكاس 

ز من  منشورانأعلن بيانان    TRANSFORM  (liso-cel .)و ا أن اثنير قد استوفيا نقطة   -   TRANSFORMو  ZUMA-7  -هامؤخر 

  TRANSCEND-PILOT-017006باإلضافة إىل ذلك، تعمل التجربتان المستمرتان  [.  16,17]  النهاية األساسية الخاصة بهما 

لدى مرضز    axi-celو  liso-celتقييم    عىل  alycanteو ي 
الثانز الخط  تيب، كعالجات  الير لعالج    DLBCLعىل  ز  المؤهلير غير 

auto-HSCT  (NCT03483103  وNCT04531046 .)    دراسة ا    ZUMA-12قيمت  ا    axi-celمؤخر  جزء  عالج  بوصفه  من 

باتاتسمت هذه المجموعة بلمفومة ثنائية أو ثالثية    ذوي "الخطورة المرتفعة".   DLBCLالخط األول لدى مرضز     IPI  مع   الرصز

ي )المحدد عىل مقياس    PETفحص  و   3  ≤ ز من  5أو    Deauville  4مرحىلي إيجانر ي أو    R-CHOP( بعد دورتير   ب   شبيه  نظام عالجر

R-CHOP  [18  أظهر من 53[.  بالترسيب،  المرضز    %  للعالج  ز  ثالثية    ةلمفوم  ،مريض  32البالغ عددهم  الخاضعير أو  ثنائية 

بات ا. كان    61. بلغ متوسط العمر  IPI  ≥  3% منهم درجة  72، وامتلك  الرصز ي  85  (ORRإجماىلي معدل االستجابة )عام 
%، بما فز

ي 58 (CRاستجابة كاملة ) نسبة؛ بالمقارنة مع (CRكاملة )ة  استجاب  %74ذلك 
شهر   9.3بعد متابعة لمدة ZUMA-1  [5 .]% فز

ي الوصول إىل متوسط  
ا، لم يتم النجاح فز (. ظهرت السمية  DOR( ومدة االستجابة )PFSالخاىلي من تقدم المرض ) البقاءوسطي 

ي  
ز ) اختير جميع المرضز  .  ZUMA-1بشكل مشابه لتلك المبلغ عنها فز نهم درجة  % م9  امتالك، مع  (CRSمتالزمة إفراز السيتوكير
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السمية العصبية المرتبطة بخاليا  المجموعة    هذه   نريض م % م69اختير  .  tocilizumab، كما تلقر نصف هؤالء المرضز  3  ≤

ي ذلك درجة  (ICANSالمستجيب المناعي )
ويدات25لدى    3≤، بما فز . أبلغ  [5,19]  % منهم. تلقر ثلث المرضز الكروتيكوسيير

Locke et al    أن وجودCCR7 + CD45RA   ي  + الخاليا التائية
ي المنتج مرتبط بالفعالية فز

من الجدير  ZUMA-1   [20  .]تجربة  فز

ي    + الخاليا التائية CCR7 + CD45RAبالمالحظة أن عدد  
ا فز ز ونصف تقريب  -ZUMAمقارنة بتجربة    ZUMA-12كان أعىل بمرتير

 ، مع توسع أكير للذروة. 1

 

ي لمفومة الخاليا ا  2.2
ات الجديدة فز  لبائية المؤشر

بهدف تقليل السمية. نتيجة   CARإىل تطوير أنواع أخرى من الخاليا التائية  tisa-cel و  axi-celالنتائج التالية ل  أدت 

ا عىل موافقة إدارة الغذاء والدواء  وحصال CD19   المضادة ل   CARلذلك، ظهر نوعان جديدان من الخاليا التائية   . FDAمؤخر 

ا إىل إيجاد امتداد للخاليا التائية 
 
أنواع أخرى من لمفومة الخاليا   لتشمل  CARقادت نتائج هذه الدراسات المحورية أيض

 . ية واللمفومة بطيئة التنامي
 البائية، مثل لمفومة الخلية القرسر

 

ة ا1.2.2 ة . لمفومة الخاليا البائية الكبير  لمنترسر

اير   فير ي 
إدارة  2021فز وافقت  عىل  FDA)  والدواء  الغذاء،  ال (  من  ثالث   CAR  ،liso-celتائية  ال  يا خال نوع 

(lisocabtagenemaraleucel, Breyanzi®)    لعالجR/R DLBCL    ز بعد عالجيير ز  الجهازي    خطير العالج  من  األقل  عىل 

ك ذات مجال    CD19 CAR  تائية  خليةالذي يمثل  ،  Liso-cel(. يشتمل  1)الجدول   ز مشير ، عىل عدد متساٍو من  1BB- 4  تحفير

 .  CD4  +CD8 التائية + خاليا ال

  هذه الدراسة  شملتTRANSCEND NHL-001  [6  .]تستند هذه الموافقة عىل نتائج دراسة أبرامسون المحورية عىل  

حتر اآلن. كانت معايير األهلية أكير مرونة  CARللخاليا التائية أكير تجربة  هذا يمثل   إذ ، liso-celباستخدام  ضمري 269عالج  

ي دراسات  
عىل    لديهم قصور قلب متوسط.   %5و ،  متوسطلديهم فشل كلوي    % JULIET :  19و  ZUMA-1مما كانت عليه فز

ي    ةالسحائي  ةالعصبي  المشاكلالرغم من اعتبار  
ا لالستبعاد فز ستة مرضز يعانون من    شملت الدراسة،  JULIETو  ZUMA-1معيار 

ي   مشاكل
به  فز المركزي )مسموح  ي  العصتر ي  االجهاز 

فز  )TRANSCEND NHL-001  .  المرضز    %95أكير من  خضع   للعالج من 

ا،
 
ي ذلك  %،  73  (ORRإجماىلي معدل االستجابة )  بلغ  سابقة.   خطوط عالجيةبمتوسط أكير من خمسة    المكثف مسبق

بما فز

ز )من    3درجة ≤  فقط    %2  اختبار   السالمة ممتازة، مع. كانت  (CRاستجابة كاملة )  53%   % 10و   ( CRSمتالزمة إفراز السيتوكير

الوفيات المرتبطة    بلغت نسبة (. 2)الجدول    (ICANSالسمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي )من    3درجة ≤  

ي  ال  ناجمة عن من الحاالت )حالة واحدة    %3بالعالج  
يف داخل السنحز ز يف  ال  ناجمة عن ، وحالة واحدة  منترسر ال يز ز رئوي، وحالة  اليز

اعتالل    نناجمة ع  اعتالل عضلة القلب، وحالة واحدة  ناجمة عن، وحالة واحدة  فشل األحشاء المتعددةعن  ناجمة  واحدة  

ي بيضاء الدماغ متعدد البؤر  
فر   أمكن الصدمة اإلنتانية، وحالة واحدة من اعتالل بيضاء الدماغ(.    ناجمة عن، وحالة واحدة  المير

ي العيادات الخارجية    liso-celتقييم  
ا لسميته المحدودة.  فز   مريض   22نتائج    عن (.Godwin et al)  ودوين وآخرونأبلغ غنظر 

ز للعالج باستخدام  من المرضز  ي دراسة    liso-cel  الخاضعير
ز فز %  50  تلزم العالج إدخال اسOUTREACH  [21  .]كمرضز خارجيير

ي المشقز  أيام، وكانت مدة    5  بلغ متوسط زمن إدخال المرضز إىل المشقز .  إىل المشقز   من مرضز العيادات الخارجية
  6البقاء فز

ا   أيام  . تقريب 

 

ية 2.2.2  . لمفومة الخلية القرسر

ي cel-brexu    (©TECARTUSX19, -KTEعىل تقييم    ZUMA-2المرحلة الثانية من تجربة    عملت
   .]R/R MCL  ] 23,22  ( فز

عد  
ُ
  تعزيز الخاليا التائية و   النتقاء   متضمنةعملية تصنيع  و   axi-celل     ةمشابه  مع بنية  CD19 CAR  خلية تائية  Brexu-cell  ت

ة. بهدف  الخاليا الليمفاوية     استبعاد الخاليا البائية الخبيثة المنترسر

ي    106×    2عة  بجر   brexu-cel  ترسيب لثمانية وستون مريض    خضع
.  المستنفذ للخاليا اللمفاوية/ كجم بعد العالج الكيميان 

ي ذلك مرض المرحلة الرابعة )  إنذارية  سمات معظم المرضز    أظهر 
،  %(56متوسط أو عاىلي الخطورة )  MIPIو   ، %(85سيئة، بما فز

ي ذلك نظام    %TP53   (17 .)طفرة  و ،  %Ki67  (69)ارتفاع  و ،  %MCL  (59)و
ا عىل األقل، بما فز

 
ا واحد

 
ا سابق تلقر المرضز عالج 

، و  ز بنداموستير أو  ز  اسيكلير
أنير المحتوي عىل  ي 

الكيميان  النسيلة مضاد  الجسم  ال العالج  أحادي  مثبط   (BTKi)، وCD20مضاد 

BTK .    ا،    17.5بعد متابعة متوسطها ي ذلك  ORR  92%إجماىلي معدل االستجابة    بلغشهر 
.  (CRستجابة كاملة ) ا  % 67، بما فز

تيبشهر، عىل   15 خالل  %76 و  59% (OSالبقاء اإلجماىلي )و  PFS بلغت نسبة ز من المتابعة، الير من  % 48 حافظ. بعد عامير

ز )  ت. حدثسكون المرضحالة    عىلالمرضز   ي ذلك  %  91  لدى  (CRSمتالزمة إفراز السيتوكير
، بما فز من الدرجة  %  15من المرضز

ي ذلك  %63  لدى  ( ICANSالعصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي )السمية    ت ، وحدث3≤  
  3من الدرجة ≤  %  31، بما فز

ي يوليو   FDAإدارة الغذاء والدواء   عىل موافقة brexu-cel حصل(. بناءا عىل هذه النتائج،  S1)الجدول 
 (. 1)الجدول  2020فز

ي مجموعة تجربة  
بعد    liso-celباستخدام  للعالج    MCLمريض من    32  خضع المذكورة أعاله،    TRANSCEND NHL-001فز

ز  ز  خطير ي ذلك   عالجيير
أظهرت  CD20  [24  .]مضاد ل   الجسم المؤلكل، و العامل ال، و BTKiعىل األقل من العالج الجهازي، بما فز

ل   %25بينما أظهر    ibrutinib  باستخدام  مقاومة للعالج  الحاالت من    31%   % من المرضز 31. تلقر  venetoclax  مقاومة 

ي   HSCT  آخرين   % 9و
تيبعىل  المغاير بشكل مسبق،  و   الذانر ي هذه المجموعة،    . الير

ة من    كانت فز   عالية الخطورة:   MCLنسبة كبير

ير 
ُ
ا ثالثة أرباعها  و امتلكت  بالستويد،  منها    %41  اعت . حدثت إصابة  TP53طفرة  منها    %22و    Ki67  نسبة مرتفعة من  تقريب 

ي  
ي  ثانوية فز

ي المركزي فز . تلقر المرضز    % 30الجهاز العصتر ، ما أدى إىل  106×    100إىل    50بجرعة من    liso-celمن المرضز

 ( استجابة  )مع    ORR)  84%إجماىلي معدل  االستجابة  S1)الجدول  %  CR)  66استجابة كاملة  ي 
هناك فرق كبير فز يكن  لم   .)
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ز    ت. حدث DORيتم الوصول إىل متوسط  شهر، لم    5.9  بمتوسط للمجموعة عالية المخاطر. بعد متابعة   متالزمة إفراز السيتوكير

(CRS)    ي
ي ذلك  %  50فز

، بما فز   (ICANSالسمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي )، و 3من الدرجة ≤  %  3من المرضز

ي 
ي ذلك  % 34فز

 . MCLبعد لعالج   Liso-cel. لم تتم الموافقة عىل 3من الدرجة ≤ % 12، بما فز

 

 

 . اللمفومة الجريبية 3.2.2

ي   ZUMA-5   axi-cel قيمت تجربة المرحلة الثانية
ا    146فز ا مصاب 

 
 لمفومة جريبية  124: التنامي ئة  بطي  باللمفومةمريض

(FL)   ي المنطقة الهامشية  لمفومة  22و
  %  44  أظهر   سيئة:   إنذارية كان لدى العديد من هؤالء المرضز عوامل  [.  25] (MZL) فز

FLIPI    ز ز   بير ا من العالج األول  24لمرض خالل  ل   ا تطور    %   55، و  5و    3  الدرجتير أكير من نصفهم من  عانز  ، و (POD24)   شهر 

ي معايير )  تفع عبء ورم مر 
ز عىل ا   axi-cel  لعالج   المرضز   (. خضع  GELF كما هو محدد فز ي  بعد خطير

ألقل من العالج، بما فز

ل  المضاد  النسيلة  أحادي  المضاد  الجسم  األلكلة. كان   CD20 ذلك  االستجابة  وعامل  معدل  مORR  92إجماىلي    %76ع  % 

ا، كان    17.5عد متابعة بمتوسط  . بCRاستجابة كاملة   ي   % OS  92.9البقاء اإلجماىلي  شهر 
ا. حدث  12  غضون   فز متالزمة  تشهر 

ز  إفراز   ي    CRSالسيتوكير
ي ذلك    %82فز

، بما فز السمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب   ت. حدث3الدرجة ≤    %7من المرضز

ي    ICANSالمناعي  
ي ذلك    %60فز

، بما فز أدت هذه البيانات إىل موافقة إدارة  (.  S2)الجدول    3من الدرجة ≤    % 19من المرضز

ي مارس   R/R FL عالجل  axi-cel عىل   (FDA)  لغذاء والدواءا
ا  11(. من المثير لالهتمام، أن  1)الجدول    2021فز

 
   FL  9) مريض

تلقوا حقنة ثانية عند االنتكاس. من الجدير بالذكر أن جميع األورام   ،axi-cel استجابوا بعد الترسيب األول من  ممن ،(MZL  2و

، كان   CD19 احتفظت بتعبير  ي
ي ذلك    %،100   ( ORRإجماىلي معدل االستجابة )عند االنتكاس. بعد الترسيب الثانز

  % 82بما فز

 [. 26] (CRاستجابة كاملة )

ي  tisa-celفعالية   ELARAقيمت دراسة 
ا:  97[. اشتملت الدراسة عىل  27] R/R FLفز

 
، و  FLIPI ≥ 3لديهم   %60مريض

ي ذلك  86.2%  (ORR) إجماىلي معدل االستجابة    . كانPODلديهم    60%
   PFS[. كان  28]  (CRاستجابة كاملة )  %66، بما فز

ي 76
ز )  تظهر (. لم  S2أشهر )الجدول    6  % فز من    4-3  من درجةفقط    %1  أظهر  و   4- 3من الدرجة    (CRSمتالزمة إفراز السيتوكير

 . (ICANSالسمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي )

 

3.2 . CARs الجديدة 

 ثنائية الخصوصية CAR. الخاليا التائية 1.3.2

ا    DLBCLثلث انتكاسات    أظهر  ا أو    CD19فقدان  تقريب 
 
ا منخفض ورت CAR  [29  .]بعد العالج بالخاليا التائية    تنظيم 

ُ
  ط

المناعي    CARالتائيةخاليا  ال الهروب  أبلغ   أو خفضه  ثنائية الخصوصية لمنع خطر  المستهدف.  المستضد    عن طريق فقدان 

Shah et al   ي تقي
  المحتوية  CD20و  CD19ثنائية الخصوصية ضد    CAR التائية خاليا ال م عن نتائج تجربة المرحلة األوىل التر

ون  41BB   [30عىل مجاالت تكلفة   ا [. تلقر اثنان وعرسر
 
ا بالغ ا ب    شخص  تحول ريخير ،   R/R B-NHL (50%  DLBCL  ،9% مصاب 

32%  MCL   ،14%  CLL    4، و%  FL  خاليا )CAR    خاليا / كجم. تم    106×    2.5إىل    105×    2.5ثنائية الخصوصية بجرعة

ي تم الحصول عليها من االنتكاسات  
ة لمرحلة التوسع. كشفت الخزعات التر   المرضز بعد عالج  لدىاختيار هذه الجرعة األخير

  نتيجة من المرضز    %   30رب  ا ما يق  إظهار صوصية(  ثنائية الخ    CAR  التائية  خاليا ال)قبل     CD19المضاد ل      CAR  الخاليا التائية

ز ) من    4-3فقط )مريض واحد( من الدرجة    % 5. كانت السالمة فعالة مع  CD19  ل    ةسلبي   %14و    (CRSمتالزمة إفراز السيتوكير

( من الدرجة   معدل االستجابة  إجماىلي  . كان  (ICANSالسمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي )من    4-3)ثالثة مرضز

(ORR)  82%    اليوم ي 
ي ذلك    28فز

الترسيب، بما فز ،  ALEXANDER AUTO3. قيمت دراسة  (CRاستجابة كاملة )  %64بعد 

ز من     CAR  التائية   خاليا ال ز مختلفير مع جزيء    CD19)بنية ثنائية االتجاه(: واحدة مقابل    CARثنائية الخصوصية مع نوعير

OX40    ضد جزيء  CD22واألخرى  مع   ،4-1BB   [ وفعالية    [. 31للتكلفة  سالمة  التجربة  هذه   −/+ AUTO3قيمت 

pembrolizumab    من يعانون  الذين  المرضز  ي 
ا  R/R DLBCLفز

 
مريض وثالثون  ثالثة  تلقر   .AUTO3    و   AUTO3وحده، 

  ت . بشكل عام، حدثpembrolizumabجرعة واحدة من    مع  AUTO3، أو  pembrolizumabباإلضافة إىل ثالث جرعات من  

ز ) ي    ( CRSمتالزمة إفراز السيتوكير
ا وحدث  %( 33)   11فز

 
  ( ICANSالسمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي )  تمريض

ي  
لم    %(9)  3فز الثالثة(.  الدرجة  ذلك  ي 

فز )بما  وصفمرضز 
ُ
الدرجة    ت من  )ل   4أو    3حالة  ز  السيتوكير إفراز  ي    (CRSمتالزمة 

فز

ذلك  . المجموعة إىل  يُ باإلضافة  لم  أي حالة من  الح،  المناعي )ظ  المستجيب  بخاليا  المرتبطة  العصبية  ي    ( ICANSالسمية 
فز

ز المرضز الذين تلقوا أعىل جرعة من    pembrolizumabمع    AUTO3المجموعة "   pembrolizumabمع    AUTO3". من بير

ي اليوم األول، كان  
.  %63و  75% (CRاستجابة كاملة )مع   ( ORRإجماىلي معدل االستجابة ) فز  عىل التواىلي

 الخيفية  CAR. الخاليا التائية 2.3.2

عون األصحاء    يتمكن  من المحتمل أن هذه مزايا  CAR  التائيةخاليا  ال خيفية. تقدم ال   CAR  التائية  خاليا من إنتاج ال المتير

استتخدامها نظرية   إىل  ا  ال خاليا  ال  نظر  ( التائية  ي
الكيميان  العالج  أو  ا للرسطان 

 
تتعرض سابق )لم  الفور    صحية  وهي متوفرة عىل 

)لمنع    TCR. تم حذف هذا العالج ل   ةخيفي  CARخلية تائية  ،  ALLO-501سالمة وفعالية    ALPHA)"جاهزة"(. قيمت دراسة  

GvH  و )CD52  ي ومنع رفض الخاليا التائية  اال للسماح ب
  من[. تلقر المرضز نظام تكييف  32]   CARستنفاد اللمفاوي االنتقان 

fludarabine  ، و cyclophosphamide    و ،ALLO-647     وهو جسم مضاد مستنفد ل ،CD52  .مريض    22  خضعDLBCL    و

FL    ب   للعالج بالترسيبALLO-501  كان . ( إجماىلي معدل االستجابةORR )    ي ذلك  %  63الذي تم الحصول عليه
  % 57، بما فز

ز )ل   3فقط من الدرجة ≤  %  5لسالمة فعالة مع  . كانت ا (CRاستجابة كاملة ) وال توجد حالة من    (CRSمتالزمة إفراز السيتوكير



Cancers2021, 13, 4274 8 of 13 

(. مع  GvHDالمضيف )  داء الطعم ضد . لم يتم اإلبالغ عن  (ICANSالسمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي ) 

ا )  ا(.  3.8ذلك، كان متوسط المتابعة قصير   شهر 

PBCAR0191    خيفية أخرى أبلغ عنها    تائيةهي خليةShah et al  [33  ي
ا ب     17[. تم تقييم هذا العالج فز ا مصاب 

 
مريض

NHL    ي ي ذلك  R/R CD19إيجانر
. تلقر    NHLمن    %  85، بما فز ي

ا "  17من    11العدوانز ا معالج 
 
ا مريض ا" )  تنضيب  ا قياسي  (  sLDلمفاوي 

ز  ي    / 2مجم / م  30  (fludarabine)  مع فلودارابير
مجم    500  (cyclophosphamide)  أيام + سيكلوفوسفاميد   3لمدة  اليوم  فز

ا يوم  2م  /  ز  eLDلمفاوي معزز" )    تنضيبأيام، بينما تلقر المرضز الستة الباقون "  3لمدة    ي  ا يوم  2ممجم /    30( مع فلودارابير  ي 

ا   2ممجم /    1000أيام + سيكلوفوسفاميد    4لمدة   ا،    ما أيام. عىل الرغم من أن عدد المرضز    3لمدة    يومي 
 
  تشير يزال محدود

  %89 = (ORRإجماىلي معدل االستجابة ) االستنفاد اللمفاوي األكير كثافة يوفر معدل استجابة أفضل )  إىل أن  النتائج األولية

( وتوسع أفضل لsLDو    eLDمع    %50مقابل   ي المجموعة الفرعية ل   السمي   . ازدادتCAR  التائية  خاليا ل، عىل التواىلي
  eLDة فز

ز )ل   % 50مقابل    %45مع    ، sLDمقابل   لسمية العصبية المرتبطة بخاليا  ل  % 33مقابل    %18و    ، (CRSمتالزمة إفراز السيتوكير

. لم تكن هناك حاالت  3من عدوى الدرجة    %0مقابل    %18و    ،(ICANSالمستجيب المناعي ) ي أي من    GvHD، عىل التواىلي
فز

 . ز  المجموعتير

 NK  CAR . خاليا 3.3.2

ا تصميم خاليا  
 
ا  CARللتعبير عن    NKيمكن أيض داء الطعم إحداث مرض    هذه الخاليا   ، فال ُيتوقع من TCR  الفتقارها . نظر 

.   ا المضيف، وعىل هذا النحو، يمكن إنتاجه  ضد  ز ز خيفيير عير خيفية من خاليا    CD19خاليا  توليد    ليو وآخرون  استطاع  من متير

NK    ز لوكير
ي الجسم الحي ]   توسعها ، ما يعزز  15- المنقولة من دم الحبل الرسي إلفراز إنير

 CAR[. يمكن لخاليا  34واستمراريتها فز

NK  ية والقضاء عليها من خالل  هذه التعرف عىل الخاليا الرسطانCAR    و / أو المستقبالت الفطرية، ما يقلل من خطر هروب

ي المرحلة األوىل / الثانية من الدراسة، تلقر  35الورم ] 
ي   مريض  11[. فز

بما    CD19  (5  CLLمن األورام الخبيثة الليمفاوية +    يعانز

ي 
ي ذلك متالزمتر

  105×    1بجرعة    CAR-NKخاليا    ترسيب[. تم  34]  HLAمع عدم تطابق    CAR-NK( خاليا  DLBCL  6و ريخير    فز

ا، كان    13.8متابعة  خلية / كجم. بمتوسط    107×    1أو    106×    1أو   ي ذلك  73%  ( ORRإجماىلي معدل االستجابة ) شهر 
، بما فز

ي غضون  (CRاستجابة كاملة )  64%
ا من    30. حدثت االستجابات فز الجرعة. من المثير    ، بغض النظر عنCAR-NK  ترسيبيوم 

ي الدم لمدة تصل إىل    CARNKخاليا    مالحظةيزال من الممكن    ما ،  HLA، أنه عىل الرغم من عدم تطابق  لالهتمام
ة فز   12المنترسر

ا بعد الترسيب. عالوة عىل ذلك، كانت السالمة فعالة، مع عدم وجود   ز )شهر  السمية العصبية  أو    ( CRSمتالزمة إفراز السيتوكير

 . GvHDأو   (ICANSالمرتبطة بخاليا المستجيب المناعي )

 . رابطات الخاليا التائية3

ي العقود   (T-cell engager)  الخاليا التائية  رابطات ، ظهرت عالجات مناعية أخرى مثل   CARإىل جانب الخاليا التائية  
فز

 من    خصوصيةثنائية ال   (TCE)  لرابطات الخاليا التائيةألجسام المضادة  ا   تستطيعالماضية.  
ا
تجنيد وتنشيط الخاليا التائية )عادة

 من خالل  CD3خالل  
ا
ي موقع الورم )عادة

، وهو عبارة  Blinatumomab  رابطة الخاليا التائية  (. تم تطوير CD20أو    CD19( فز

ي البداية واعتماده لعالج CD3 / CD19الخاليا التائية  رابطةعن  
ي   B-ALL، فز

اوح ي   إذ ، B-NHLوأظهر بعض الفعالية فز إجماىلي  ير

[. مع ذلك، فإن الجرعات  39–36]  األمد طويلة   سكون المرض  حاالت  بعض مع  %  69إىل    % 37من   ( ORRمعدل االستجابة ) 

ي  
السمية العصبية المرتبطة بخاليا  حالة شديدة من  ، ما ينتج عنه  B-ALLأعىل بكثير )حواىلي أرب  ع مرات( من    B-NHLالمطلوبة فز

ة نصف  Fcالخاص به )بدون    scFv(. باإلضافة إىل ذلك، ينتج عن تنسيق  4-3٪ درجة  20)≤   (ICANSالمستجيب المناعي ) ( فير

ا  
 
ة جد ز    -عمر قصير تم تطوير أجسام مضادة    -حواىلي ساعتير المشكالت،  لمعالجة هذه  المستمر.  الوريدي  الحقن  ويتطلب 

لل من السمية العصبية. يلخص الجدول  ، الذي ُيعتقد أنه يقCD20موجه ضد    Fcجديدة ثنائية الخصوصية تحتوي عىل جزء  

 الجديدة هذه.  TCEsل  الخصائص الرئيسية  5
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. رابطات الخاليا التائية ثنائية الخصوصية الرئيسية 5الجدول   

 
aNHL ،NHL  العدوانية؛CLL ، اللوكيميا اللمفية المزمنة؛CR استجابة كاملة؛ ،CRS ؛ ز ة؛DLBCL، متالزمة تحرير السيتوكير ة المنترسر ،  ICANS ، اللمفومة الجريبية؛FL ، لمفومة الخاليا البائية الكبير

؛السمية العصبية المرتبطة بخاليا  ؛ Ig المستجيب المناعي ز المناعي ية؛ MCL، عن طريق الوريد؛ IV، اللمفومة الالهودجكينية بطيئة النمو؛ iNHL، الغلولولير لمفومة ، MZL، لمفومة الخلية القرسر
، اللمفومة  tFL، تحت الجلد؛ SCة الخاليا البائية المنصفية األولية؛ ، لمفومPBMCL، إجماىلي البقاء؛ OS، إجماىلي معدل االستجابة؛ ORR، البقاء الخاىلي من تقدم المرض؛  PFS  المنطقة الهامشية؛

 .epcoritamab؛ ** مع أعىل جرعة من odronextamabميىلي غرام من    5  ≤الجريبية المتحولة؛ * جرعة 

 

1.3. Mosunetuzumab 

Mosunetuzumab   (RG7828)  هو إحدى  ( رابطات الخاليا التائيةTCE)  CD20 / CD3  ة خاضع والتماًما    ةؤنسن الم  

، بما في ذلك المرضى الذين فشلوا في تحقيق أي تحسن عبر عالج الخاليا  R/R DLBCLللتقييم لدى المرضى الذين يعانون من  

. تم اإلبالغ  R/R NHL  [40]مريًضا مصابًا بـ    270(  GO29781من التجربة )  I/Ib(. شملت هذه المرحلة  5)الجدول    CARالتائية  

ز ) متالزمة إفراز عن    ( ICANSالسمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي )% من المرضى، و29في   (CRSالسيتوكير

بطيئة    NHL، بين المرضى الذين يعانون من  (CRاستجابة كاملة )%  43.3%، بما في ذلك  ORR  62.7% منهم. بلغ معدل  4في  

إجمالي معدل االستجابة  بلغ معدل  العدواني،    NHLشهًرا.  في    26  لمدة ٪(  83)   االستجابات معظم هذه  على    . حافظ المرضىالتنامي

(ORR)  37.1  %  19.4، بما في ذلك%  CR   .71  أظهر  %( استجابة كاملةCR)    الفرعية من    16لمدة شهًرا.  في المجموعة 

استجابة  %  22%، بما في ذلك  39  ( ORRإجماىلي معدل االستجابة ) ، بلغ  CARالمرضى الذين انتكسوا بعد العالج بالخاليا التائية  

 لدى هؤالء المرضى.  mosunetuzumab تسريببعد  CAR. أظهرت المراقبة المناعية زيادة في الخاليا التائية ( CRكاملة )

ا كعالج من الدرجة األوىل    Mosunetuzumabتم تقييم  
 
ي األمثل    DLBCLمرضز    لدىأيض

ز للعالج الكيميان  غير المؤهلير

ا    80  سنتجاوز    رضز الم   كان عىل[.  44] ا مع ضعف نشاط الحياة اليومية )  60  سن  أو عام  ( أو  iADLالفعال )  ADL( أو  ADLعام 

ي المكثف بجرعة كاملة )
   هؤالء المرضز (. تلقر CITوظائف القلب أو الكىل أو الكبد، ما يحول دون استخدام العالج الكيميان 

mosunetuzumab    عند متصاعدة  بجرعات  الوريد  من   D15و    D8و    D1عن طريق  ثابتة  تليها جرعة  األوىل،  الدورة  ي 
فز

ي كل دورة مدتها  
ا. ُس   21األجسام المضادة فز . تم تقييم  يوم  ز ويدات و / أو الفينكريستير مح بمرحلة ما قبل العالج بالكورتيكوستير

ا هي    AEsعام. كانت    84متوسط عمر    معتسعة عرسر مريض،   ز )األكير شيوع    أوىل   درجة،  %  CRS)   (47متالزمة إفراز السيتوكير

الجميع )لدى  الجلدي  والطفح  عن  %(.  21(  اإلبالغ  المناعي    من  2  درجةتم  المستجيب  بخاليا  المرتبطة  العصبية  السمية 

(ICANS)    ي
ز )ب  مع ارتباطها من المرضز  %  5فز ال  3≤    درجة. لم يتم اإلبالغ عن  (CRSمتالزمة إفراز السيتوكير عصبية السمية 

 Mosunetuzumab (RG7828) Glofitamab (RG6026) Odronextamab (REGN1979) Epcoritamab رابطات الخاليا التائية ثنائية الخصوصية 

 Schuster et al. [40] Hutchings et al. [41] Bannerji R et al. [42] Clausen et al. [43] المرجع

 CD20 × CD3 (CD20)2 × CD3 CD20 × CD3 CD20 × CD3 األهداف

ز للترسيب   68 127 171 270 المرضز الخاضعير

اإلبالغ عنه لم يتم  متوسط العمر )النطاق(  (84-21) 68 لم يتم اإلبالغ عنه  (44-85) 68 

 DLBCL/tFL/FL DLBCL/tFL/Richter’s أنواع اللمفومة الفرعية 

transformation/PMBCL 

DLBCL/FL/MCL/MZL/ other B-NHLs DLBCL/FL/MCL/ others B-NHLs 

 Not reported 3 (1–13) 3 (1–11) 3 (1–18) متوسط الخطوط العالجية السابقة )نطاق( 

 (9) 6 (22.8) 29 (1.8) 3 (11.1) 30 ، المرضز )%( CAR العالج السابق للخاليا التائية 

 8.4 (aNHL)/5.8 (iNHL) 3.9 14.1 (all)/10.2 (DLBCL)/15.2 (FL)/10.2/(all) 13.5 (منذ CR األول) 6 متوسط المتابعة )أشهر( 

(MCL) 

 IV IV IV SC طريقة إعطاء الدواء 

ي المرض) يوم 21 كل  ,D1, D8, D15 تكرار إعطاء الدواء
 كل أسبوع  ,D1, D8 (دورة 12) يوم 21 كل ,D1, D8 (حتر ترفر

ثم الحفاظ عىل ذلك كل  ,(دورة 12)

ز  ي المرض ) أسبوعير
 (حتر ترفر

D1, D28, ي المرض) يوم 28 كل
 (حتر ترفر

 mg–40 mg 0.005 mg–30 mg 0.03–320 mg 0.0128–60 mg 2.8 الجرعة 

OR, % 62.7 (iNHL)/37.1 (aNHL) 71.1 (all)/64.3 (aNHL)/79.2 (iNHL) 92.2 (FL *) / 91 (DLBCL **)/ 80 (FL)/50 (MCL) 

CR, % 43.3 (iNHL)/19.4 (aNHL) 63.5 (all)/57.1 (aNHL)/70.8 (iNHL) 75 (FL) 55 (DLBCL)/60 (FL **))/25 (MCL) 

يتم اإلبالغ عنه لم  ، أشهر PFS متوسط  (DLBCL) 9.1 لم يتم اإلبالغ عنه  لم يتم اإلبالغ عنه  

OS  لم يتم اإلبالغ عنه  لم يتم اإلبالغ عنه  لم يتم اإلبالغ عنه  لم يتم اإلبالغ عنه 

CRS, 59 62.2 67.3 29 % ,جميع الدرجات 

CRS, grade ≥ 3, % 1.1 3.5 7.1 0 

ICANS, 6  3.5 4 % ,جميع الدرجات 

ICANS, grade ≥ 3, % 1.1 1.2 2.3 3 
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ي  ORR  58%إجماىلي معدل االستجابة  معدل    بلغ.  AEs  من  5  درجةوال    (ICANSالمرتبطة بخاليا المستجيب المناعي )
، بما فز

ي بالمائة من المرضز إىل التوقف عن    42. اضطر  (CRاستجابة كاملة )  % 42ذلك  
قبل األوان    mosunetuzumabدواء    تلقر

ي بسبب المرض 
فر ز PD) المير ز الدورتير  . 6و  2( بير

 

2.3 .Glofitamab 

Glofitamab   (RG6026)  هو إحدى   ( رابطات الخاليا التائيةTCE )  CD3 / CD20    ي  1:  2بتنسيق
: ارتباط ثنان 

  المرحلة   [. قيمت دراسة45عىل الخاليا التائية ]  CD3، وربط أحادي التكافؤ مع  البائيةعىل الخاليا    CD20التكافؤ ب   

I/Ib   ا [. تضمنت  41( ]5)الجدول     glofitamabالسالمة والحركية الدوائية والجرعة القصوى المسموح بها من    مؤخر 

ا ب     171مجموعة الدراسة   ا مصاب 
 
، أو األنسجة العدوانية األخرى(    DLBCL   ،TFL)  ةعدوانيال   R/R B-NHL  :BNHLبالغ

ء  NHLو   ، بمتوسط    للعالج  المرضز   خضع.  44النمو    بطي ا بشكل كبير
 
سابقة. كانت    خطوط عالجية ثالثة  مسبق

ل    المضاد  السابق  للعالج األخير والعالج  ا بجرعة واحدة من  للعالج  المرضز    خضع.  CD20الغالبية مقاومة 
 
مسبق

obinutuzumab    من    7قبل األول  الترسيب  من  اإلصابة   30إىل    glofitamab  (0.005أيام  لتقليل خطر    مجم( 

ز ) ب  يدة الشد ايدة خالل الدورة     glofitamab. تم إعطاء  ( CRSمتالزمة إفراز السيتوكير ز عن طريق الوريد بجرعات مير

ا )   الهدف( ثم بالجرعة  D8و    D1األوىل ) 
 
مجم(. تلقر    30/ 10/    2.5مجم أو    16/ 10/   2.5من الدورة الثانية فصاعد

ي الوريد كل ثالثة أسابيع لمدة تص  بعد ذلك ترسيبالمرضز  
ي  األكير شيوع    AEsتمثلت  دورة.    12ل إىل  فز

متالزمة  ا فز

ز ) قلة الكريات البيض )قلة العدالت ونقص الصفيحات( ، ونقص فوسفات الدم.  و   ، ، والحىم( CRSإفراز السيتوكير

ز    ت حدث ي    4أو    3من الدرجة    CRSمتالزمة إفراز السيتوكير
السمية العصبية المرتبطة بخاليا  و   ،من المرضز   %3.5فز

ي    من الدرجة الثالثة  ( ICANSالمستجيب المناعي ) 
.  1.2فز ز المرضز الذين تلقوا الجرعة المختارة  % من المرضز من بير

ي ذلك  65.7%    ( ORRإجماىلي معدل االستجابة ) للمرحلة الثانية، كان  
. تم الحفاظ  ( CRاستجابة كاملة )   %57.1، بما فز

ي 
ا ]  27 متوسطها من المرضز بعد متابعة  %84.1عىل هذه االستجابة فز  [. 41شهر 

3.3 .Odronextamab 

Odronextamab   (REGN1979)    هو إحدى  ( رابطات الخاليا التائيةTCE )  CD20 / CD3   يال بالكامل    ة برسر

ة   ي دراسة المرحلة األوىل )الجدول  والمختير
عطي [.  42( ] 5فز

ُ
ا    127  لدىهذا العالج عن طريق الوريد    أ

 
ا مريض   ب   مصاب 

B-NHL   (56   %  DLBCL  اوح من ،    320إىل    0.03( بجرعات تير ي
ز األول والثانز ي األسبوعير

مجم )جرعات متصاعدة فز

تعرضوا   أو  المرضز  انتكس  ثابتة(.  العالجثم جرعات  ي بعد    لمقاومة  األقل    خط عالجر ثالثة  متوسط  ) واحد عىل 

ي المائة عالجية  خطوط  
ز مقاوم  من المرضز   سابقة(. كانت ثمانون فز (  % 22.8رب  ع ) الرب  قاي  وخضع ما األخير  للعالج    ير

الجرعة، ولم يتم الوصول إىل    من   تحد من شأنها أن  أي سمية  حدوث  الحظ  . لم يُ CARالخاليا التائية  منهم للعالج ب

ي يمكن تحملها. كانت األعراض الرئيسية هي الحىم ) 
ز  و ،  %( 76.4الحد األقىص للجرعة التر متالزمة إفراز السيتوكير

 (CRS )   (62.2%)ي ذلك ، ب
  3ت الدرجة (. حدث % 48والقشعريرة )  ، 4الدرجة من  % 0.8، و 3الدرجة من  %6.3ما فز

ي    ( ICANSالسمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي )   من
ي المرضز الذين يعانون  %  2.3فز

من الحاالت. فز

ا   3.9متابعة  بمتوسط  ( ORRاالستجابة ) إجماىلي معدل ملغ، كان  5تلقوا جرعات ≤ ممن R/R FL  (n   =28 )من  شهر 

ي ذلك  92.9%
ا. بالنسبة للمرضز    8.1مدة االستجابة الكاملة  . كان متوسط  ( CRاستجابة كاملة )   %75، بما فز شهر 

ستجابة  اال ، كان معدل odronextamabمن  مجم    80ال تقل عن  يتلقون جرعة    ممن  R/R DLBCLالذين يعانون من 

ا )بمتوسط    CAR  الخاليا التائية   ألولئك الذين لم يتلقوا عالج%  60  (CRكاملة ) ال
 
%  23.8و  أشهر(   9.5مدة  سابق

ا )  CARألولئك الذين تلقوا عالج الخاليا التائية 
 
 (. n =21سابق

4.3 .Epcoritamab 

Epcoritamab  هو إحدى   ( رابطات الخاليا التائيةTCE )  CD20 / CD3  يال ي يمكن  بالكامل    ة برسر
تحت    ترسيبها التر

 ( )الجدول  SCالجلد   )5[ مسار  43,46(  يعد   .]SC    مخاطر من  يقلل  أن  المتوقع  ومن  مالءمة  إفراز  أكير  متالزمة 

ز )  ي األ   ( CRSالسيتوكير
البالزما    ة م المضادجساالشديدة عن طريق إحداث زيادة تدريجية فز ز  ي مستويات سيتوكير

فز

ي     epcoritamabجربة المرحلة األوىل / الثانية لتقييم  عن ت  Clausen et al  أبلغ  وانخفاض مستويات الذروة. 
 68فز

ا ب    ا مصاب 
 
ي    R/R CD20مريض جميع    استطاع[.  43( ]MCL  %5.9، و    67.6%  DLBCL  ،17.6%  FL)   B-NHLإيجانر

ل     الوصولاألشخاص   المضادة  باألجسام  عالج  وتلقر  CD20آلخر  التائية    %  9،  للخاليا  ا 
 
سابق ا  تلقر  CARعالج   .

ا، حتر تطور المرض أو    28لكل دورة كل    epcoritamabمن    SC حقنة واحدة بجرعة ثابتة من  المرضز  حدوث  يوم 

أنواع  تمثلت  تسمم غير مقبول.   ا     AEsأكير  ي شيوع 
)   فز ) و ،  %( 69الحىم  الحقن  ي موقع 

الجلد فز ،  %( 47تفاعالت 

 ( ) حاالت  كانت جميع    %(. 44والتعب  ز  السيتوكير إفراز  الدرجة    ( CRSمتالزمة  تم اإلبالغ عن    %(. 59)   2أو    1من 

ي    ( ICANSالسمية العصبية المرتبطة بخاليا المستجيب المناعي ) 
(. لم  3من الدرجة    %   3من المرضز )   % 6العابرة فز

لجرعة وال وفاة مرتبطة بالعالج. بناءا عىل هذه التحليالت، كانت الجرعة المختارة  ا   مؤدية إىل تحديد يكن هناك سمية  

ز    48  2  للمرحلة بير ≤   epcoritamabتلقوا    ممن  DLBCL  مريض  11مجم. من  إجماىلي معدل  مجم، كان    48عند 

ي ذلك  ORR  91%االستجابة  
ا ب( CRاستجابة كاملة )   %   55، بما فز

 
  خاليا ال. حقق جميع المرضز الذين عولجوا سابق
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ز  PRواثنان    CR( استجابة )اثنان  CAR    (n   =4  التائية  12عند ≤  epcoritamabتلقوا    ممن  FL  مريض  12(. من بير

ي ذلك  ORR  80%إجماىلي معدل االستجابة    بلغ مجم،  
ا، واجه اثنان من كل  ( CRاستجابة كاملة ) %  60، بما فز . أخير 

 (. PRوواحد  CRاستجابة موضوعية )واحد  MCLأربعة مرضز 

 االستنتاجات . 4

التائية   الخاليا  المضادة    CARنشأت  الخصوصي  TCEواألجسام  الخاليا  ثنائية  لمفومة  لعالج  ة كطرق عالجية جديدة 

التائية   الخاليا  أكدت  المبدئية،  الموافقة  بعد  ي    CARالبائية.  
فز عند  DLBCLفعاليتها  إضافية  فائدة  تحقيقها  إىل  يشير  ما   ،

 أخرى من لمفومة الخاليا 
ا
اتها لتشمل أشكاًل اتيجية العالجية، إذ تمتد مؤشر ي وقت مبكر من االسير

البائية.  أمكن    استخدامها فز

كيبات الجديدة )الخاليا التائية    CARsتطوير العديد من أنواع   ي ذلك الير
ثنائية الخصوصية( ومصادر خلوية    CARالجديدة، بما فز

. تستطيع ألجسام  CAR NKالخيفية، وخاليا    CARمختلفة )الخاليا التائية   ز هذه العالجات بشكل أكير (، ما من شأنه تحسير

ي الجسم الحي لتهاجم خاليا اللمفومة  ( TCEت الخاليا التائية )رابطاالمضادة ل   
عتير هذه    إعادة توجيه الخاليا التائية فز

ُ
البائية. ت

ا   ا أولية واعدة. باإلضافة إىل ذلك، تمثل هذه األدوية حتم  ي تطورها الرسيري، إال أنها أظهرت نتائج 
ا فز األدوية "الجاهزة" أقل تقدم 

ي المستقبل القريب. بشكل عام، يشهد مجا
ي سيتم استخدامها ضد لمفومة الخاليا البائية فز

ا من األسلحة العالجية التر ل  جزء 

ا، ومن المرجح أن يثبت نفسه كعالج رئيسي للمفومة الخاليا البائية.  ا شيع   عالجات إعادة توجيه الخاليا التائية تقدم 

إضافية:  عىل    مواد  نت  اإلنير عىل  التالية  المواد  ، https://www.mdpi.com/article/10 .3390/cancers13174274/s1تتوفر 

ية، الجدول    CAR CD19: تجارب الخاليا التائية  S1الجدول   ي لمفومة الخلية القرسر
ي اللمفومة   CAR CD19: تجارب الخاليا التائية  S2فز

فز

. الجريبية/بطيئة الت  نامي

ز النسخة المنشورة من  المطبوعةحرر    .G.Mو     .R.Hالمطبوعة،  كتب    .O.M  : ير  مساهمات الباحث ووافقوا   المطبوعة. قرأ جميع المؤلفير

 عليها. 

.  التمويل:  ي  لم يتلق البحث أي تمويل خارجر

ي المصالح.    تضارب المصالح: 
ء.  O.Mلم يعلن الباحثون وجود أي تضارب فز ي

، MSD ، وBristol–Myers Squibb : تكريم من R.H: ال سر

 .BMS ، GILEAD-Kite: تكريم من Celgene .G.M و Janssen ، وNovartis ، وRoche ، وKite ، وGilead و
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