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 مقدمه
کننده و به نفع  همانطور که میدانیم ،ریزمحیط بافت توموری برای سیستم ایمنی سرکوب

-های پیشتومور است ، درحالی که درریزمحیط بافتی که دچار التهاب مزمن است، سلول
بافت توموری و التهابی وجود    لوژیکی که بینالتهابی بسیار فراوان اند. باوجود تفاوت ایمونو 

متا وضعیت  دو  دارد،  این  هیپوکسی  بولیکی  شرایط  در  هردو  است.  سطح  (مشابه  افت 
که سلول   )اکسیژن  مغذی  مواد  ،سطح  آنهستند  از  بافتی  بسیار  های  میکنند  تغذیه  ها 

ها فراوان محیط این بافت کاهش یافته و الکتات و سایر محصوالت جانبی متابولیکی در ریز
کاربردی   و  شناختنددرگذشته الکتات را تنها به عنوان محصول نهایی گلیکولیز می  است.

های بیولوژیکی دوراز سال گذشته به عملکرد  30تا اینکه در طول    شدندبرای آن متصور نمی
انتظار الکتات پی بردند و اکنون آن را به عنوان منبع مهم کربن برای متابولیسم سلولی و  

عنوان   بافت به  در  سیگنالینگ  بافتمولکول   ، نرمال  میهای  توموری  و  التهابی  -های 
های ایمنی شکل گیرد که مگر وضعیت متابویکی  سلول   در ذهنتان  شاید این سوالشناسند. 

ها تاثیر گذار نیست؟پس چگونه باوجود یکسان بودن شرایط در تعیین عملکرد این سلول
متفاوت در اهد پاسخ های ایمونولوژیکی  توموری ش  متابولیکی در ریزمحیط بافت التهابی و

این دوبافت هستیم؟ در این مقاله به بررسی تفاوت پاسخ های ایمنی بافت توموری و  
 التهابی در حضور الکتات میپردازیم.

 ت توموری عملکرد الکتات در باف 
های توموری حتی در حضور  های توموری اثر واربرگ است. سلول های سلول یکی از شاخص

از مسیر فسفریالسیون اکسیداتیو استفاده نکرده و   از اکسیژن  در مقابل  مقدار مناسب 
تولیدی   الکتات  میکنند.این  تولید  الکتات  زیادی  میزان   ، دریافتی  گلیکولیز  باالی  حجم 
را در اطراف تومور برای گسترش   سپس وارد فضای خارج سلولی شده و شرایط مناسبی 

کاهش  (ها هیپوکسی  های اصلی اکثر توموردهد.یکی از ویژگیهای توموری شکل میسلول 

 ! مهارکننده یا محرک التهاب؟  الکتات، 
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اکسیژن  توسط  است.سلول   )سطح  زیرواحد(  HIF1αها  از  برداری یکی  نسخه  فاکتور  های 
HIF1  (  می پاسخ  هیپوکسی  شرایط  هیپوکسیدهندبه  مراحل  باعث    HIF1α،    .دراولین 

الکتات به عنوان محصول    تنظیم گلیکولیز نقش دارند. شود که در  هایی میافزایش بیان ژن
فاز در  گلیکولیز  پیدا مینهایی  بعدی هیپوکسی تجمع  در حضور     NDRG3کنند.های  که 

شوند ، در شرایط هیپوکسی  توسط سیستم پروتئازوم تخریب می    HIF1αاکسیژن همانند  
ین اتصال پایدار شده و با ی ا شوند و به واسطهو میزان باالی الکتات به الکتات متصل می 

 شود.آنژیوژنز و تکثیر تومور می باعث  ERK-RAFفعالسازی مسیر  

ی الکتات است.فعالسازی این گیرنده کنند که گیرندهبیان می  Gpr81های دندریتیک  سلول 
عرضه سرکوب  باعث  الکتات   ژنتوسط  آنتی  سلول ی  توسط  تومور  اختصاصی  های  های 

را به    IL12و    cAMP    ،IL6چنین کاهش  شود همهای ایمنی میسلول دندریتیک به سایر  
فعالسازی   با  به عالوه الکتات  دارد.  بیان  های  سلول   برروی  Gpr81دنبال  باعث     توموری 

PDL1    شده که از طریق اتصال بهPD1   های بیان شده برروی سلولT    باعث کاهش تکثیر
 شود. می  Tهای سلولسرکوب عملکرد و 

در اطراف    همچنین وجود میزان باالی الکتات  و    شرایط اسیدوز ایجاد شده توسط الکتات 
از سلول روج  از خ  تومور و  Tهای  الکتات  ی باعث کاهش تولید سایتوکاین   ممانعت کرده 

های دخیل در تولید  که مولکول    JNK/c-Jun, p38  به دلیل مهار     (   مانند اینترفرون گاما
-می  CD8+های  ، کاهش عملکرد کشندگی و ایجاد آنرژی در سلول )هستند.اینترفون گاما  

 .ودش

  که در دفسفریالسیون برگشت ناپذیر های گلیکولیز است  یکی از آنزیم  (PK)پیرووات کیناز  
آنزیم   این  از  دارد.ایزوفرمی  نقش  پیرووات  به  پیرووات  های  عملکرد   (PKM2)فسفوانول 

های متعددی برای اتصال تارگت  PKM2ایمنی  و توموری برعهده دارد.های  متعددی در سلول 
و   BCL2تواند داشته باشد .برای مثال با قرار گرفتن در میتوکندری باعث پایدار شدن  می

با    PKM2شود.برهمکنش  های توموری به استرس اکسیداتیو میولدرنتیجه مقاومت سل 
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NF-KB    وHIF1α    در هسته باعث افزایش ترشحVEGF    های  های خونی در تومور تشکیل رگو
القا ترشح کموکاین  PKM2چنین مشاهده شده است که  شود.همدرحال رشد می های  با 

CCL8    وCCL2    وCXCL1   های  باعث فراخوانی سلولMDSC  شود که عملکرد کشندگی  می
 کنند. را مهار می NKهای سلول 

 
 

هایی که توسط  ، الکتات  MCT1ی بیان  بوسیله  (TAM)های ماکروفاژ همراه تومور  سلول 
را دریافت میتومور به محیط رها می –ERKسیگنالینگ  فعالسازی  به دلیل  کند و  شوند 
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STAT3   ،  به سمت فنوتیپ ماکروفاژM2  همچنین اسیدوز باعث کاهش    یابد.تمایز می
iNOS    ،IL6    وCCL2    در ماکروفاژM1    ماکروفاژی که فنوتیپ التهابی و کشندگی دارد(شده( 

مارکر ماکروفاژ  و  افزایش میM2های  و    M2دهد.ماکروفاژ  را  آرژیناز  باالیی    VEGFمیزان 
-می  Tهای  ی آرژنین باعث کاهش تکثیر و عملکرد سلول تجزیه.آرژیناز ،با  کند تولید می

را به دنبال   )رگ زایی  (های اندوتلیال است آنژیوژنز  که فاکتور رشد سلول  VEGF وند وش
 دارد.

-که باعث کاهش بیان اینترفرون گاما توسط سلولNFAT ممانعت از فعال شدن  الکتات با  
باعث   است ، NK های تحریکیترین گیرندهکه از مهم   NKP46شود و با مهار می  NKای ه

 . شودمی  NKهای کاهش عملکرد کشندگی سلول 

تولید سایتوکاین و عملکرد خود   ، های اجرایی که برای تکثیر  برخالف سلول  Tregهای  سلول 
وابسته گلیکولیز  و  گلوکز  دریافت  از مسیر   به  و  ندارد  به مسیر گلیکولیز  وابستگی   ، اند 

می استفاده  انرژی  تامین  برای  اکسیداتیو  کننده  myc. کندفسفریالسیون  تنظیم  های  از 
  ، ، باعث  اس  tregهای  که فاکتور نسخه برداری اصلی در سلول  foxp3گلیکولیز است  ت 

می  mycشود  می تحریک  را  اکسیداتیو  فسفریالسیون  و  مهارشوند  گلیکولیز  وو   کند 
به   NADHدر فسفریالسیون اکسیداتیو  (یابد.افزایش می  NADHبه    NAD+درنتیجه نسبت  

+NAD  تبدیل الکتات به پیرووات توسط آنزیم الکتات دهیدروژناز انجام   )شود.میاکسید.
به  می باعث  نیاز دارد که توسط فسفریالسیون اکسیداتیو فراهم می  NAD+شود  شود و 
 به افرایش الکتات محیط مقاوم باشند. Tregهای شود سلولمی

 های التهابی الکتات در بیماری 
در    (synovial fibroblast)  ایهای فیبروبالست زاللهدر مفصلی که دچار التهاب است سلول 

  دهد، رخ می  هااین سلول   نتیجه افزایش گلیکولیز که به دلیل افزایش تکثیر و فعالسازی
های  الکتات سیگنالیابد.کنند و این الکتات در مفصل تجمع میتولید میالکتات بیشتری را  

به راه می التهاب می درون سلولی  افزایش  باعث  التهابی  بیشتر محل شود.اندازد که  های 
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ها توسط  هیپوکسی دارند و همانطور که در قسمت تومور توضیح داده شد، سلولشرایط  
HIF1α  دهند و  به هیپوکسی پاسخ میNDRG3   شود و درنتیجه  در حضور الکتات تجزیه نمی

و    TH17  (دهدشده و التهاب را افزایش می   th17و باعث تمایز به سمت    یابدافزایش می
IL17   مانند آرتریت ی  ری از عوامل اصلی آسیب رسان در بیما  شودکه از این سلول ترشح می

 (. روماتوئید هستند

  SLC5A12های التهابی  به دنبال فعال شدن و تحریک شدن با محرک  CD4  T+های  سلول 
  ROSمیزان  شود.الکتات  ها میکنند که باعث انتقال الکتات به درون این سلول بیان می 

  PKM2باعث اکسید شدن و دایمرشدن    ROSدهد.هارا به شدت افزایش میدرون این سلول 
فاکتور نسخه برداری   با فسفریله کردن    دایمر وارد هسته شده و  PKM2شود .سپس این  می

STAT3  باعث القا تولیدIL17   ،IL6  وIL1β شود. می 

 

 

  SLC5A12های التهابی  به دنبال فعال شدن و تحریک شدن با محرک  CD4  T+های  سلول 
  ROSمیزان  شود.الکتات  ها میبیان میکنند که باعث انتقال الکتات به درون این سلول 
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  PKM2باعث اکسید شدن و دایمرشدن    ROSدهد.هارا به شدت افزایش میدرون این سلول 
فاکتور نسخه برداری   با فسفریله کردن    دایمر وارد هسته شده و  PKM2شود .سپس این  می

STAT3  باعث القا تولیدIL17   ،IL6  وIL1β شود. می 

توسط آنزیم الکتات دهیدروژناز به پیرووات تبدیل   T CD4+الکتات وارد شده به سلول  
راه میمی به  را  .پیرووات تولید شده چرخه کربس  از  شود  اندازد و سیترات تولید شده 

شود و سپس  سیترات به استیل کوآ تبدیل میاین   شود.میتوکندری وارد سیتوپالسم می
-، مالونیل کوآ می(ACC)استیل کوآ تولید شده تحت تاثیر آنزیم استیل کوآ کربوکسیالز 

 فرآیند  اسیدچرب   سنتز  شود.سپس از این مالونیل کوآ ، اسیدهای چرب ساخته می ازد. س
 .شودمی  TH17 تمایز باعث که است دیگری
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به دلیل   الکتات در محیط التهابی هستند.افزایشها برای تحرک به گلیکولیز نیازمند سلول 
  TCD4+های  های چرب مانع تحرک وخروج سلول و افزایش سنتز اسید   مهار مسیر گلیکولیز 

سلولمی این  درنتیجه  میشود  تجمع  محیط  این  در  آنزیم )  HK2  یابند. ها  از  ایزوفرمی 
های  که یکی از کانال   VDACتوسط  ) های مسیر گلیکولیز استهگزوکیناز که یکی از آنزیم

دنبال افزایش الکتات در  به    شود.ی یونی سطح میتوکندری است به میتوکندری متصل م
شود و به دلیل نقش آگونیستی که   - بیشتری به سطح میتوکندری متصل می  HK2سلول  

با   آنزیم   سلول   BCL2این  آپوپتوز  از  مانع  سلولمی  CD4+های  دارد  درنتیجه  های  شود 
+CD4مانند.در محیطی که غنی از الکتات است باقی می 

های ایمنی دلیل  سخ بنابراین در بیماری خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید که التهاب و پا
آسیب به مفاصل و عالئم بیماری هستند ،الکتات با نقشی که در افزایش تکثیر و تمایز 

سلولTH17های  سلول  این  وتجمع  افتادن  دام  به  همچنین  ها،  و  آپوپتوز  از  ممانعت   ،
ها در مفاصل دارد باعث افزایش التهاب  های التهابی از این سلولافزایش تولید سایتوکاین

 شود. و شدیدتر شدن عالئم بیماری می

 :نبعم
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