
 

 دکتر مریم اسالمی ((

Merck and Moderna Move Forward with Personalized Cancer Vaccine  

  کنند یشده سرطان به جلو حرکت م یساز یمرک و مدرنا با واکسن شخص

 

خود  نهیکه مرک از گز یمرک و مدرنا در روز چهارشنبه اعالم کردند در حال یهاشرکت

 یسازیواکسن شخصبا  کند،یاستفاده م mRNA-4157/V940 یسازیتوسعه و تجار یبرا

 .روندیم شیپ شده سرطان

 

 2016و مجوز موجود است که در ابتدا در سال  یبر اساس توافقنامه همکار نهیگز نیا

 اصالح شد. 2018امضا شد و در سال 

 

خواهند کرد. در حال  یرا توسعه و تجار mRNA-4157/V940دو شرکت با هم  نیا

 یبا مهارکننده پست بازرس بیفاز دوم در ترک ییکارآزما کیدر  Modernaحاضر توسط 

به  KEYNOTE-942 ییدر کارآزما PD-1 Merck ،Keytruda (pembrolizumab)ضد 

 ییکارآزما نی. اشودیم شیآزماپرخطر  ممالنومبتال به  مارانیب یبرا یعنوان درمان کمک

 قرار داده است. یمورد بررس را ماریب 157

 

 200و  کباریدوز واکسن هر سه هفته  9 افتیدر یبرا مارانیب ،یاز برداشتن جراح پس

 یسال تصادف کیبار به مدت حدود  کیهر سه هفته  ییبه تنها ترودایک ای ترودایگرم ک یلیم

 توقف کرد. مربوط به درمان آنها را مجبور به تیمسموم ای یماریکه عود ب یشدند تا زمان

 

Keytruda یانیاست. نقطه پا ماریب تیجمع نیا یاستاندارد مراقبت برا رایانتخاب شد ز 

 یکل یبدون متاستاز و بقادور  یشامل بقا هیثانو یانیبدون عود است. نقاط پا یبقا هیاول

 ها انجام شود.داده یسال بازخوان انیقبل از پا شودیم ینیبشیاست. پ

 



PCV بتوانند پاسخ  ماریخود ب یتا سلول هاشوند  یم جادیا یمنیا ستمیس کیتحر یها برا

 یبرا mRNA-4157/V940. کنند جادیجهش تومور خود ا یبه امضا یخاص یضد تومور

 ماریب «ریپذجهش یامضا»بر اساس  Tسلول  یهاپاسخ جادیبا ا یمنیپاسخ ا کی کیتحر

 شده است. یطراح

 

 نیگفت که ا BioSpaceو توسعه مدرننا به  قیارشد ارتباطات تحق ریمد ن،یبث وود یمر

 یبرا یبه عنوان ابزار mRNAسرطان  یهاواکسن ندهیاست که در آ دواریشرکت "ام

 استفاده شود.فرد به سرطان  یمنیپاسخ ا تیتقو

 

کاربرد  میقدرتمند است و معتقد ینیابزار بال کی mRNAکه  میاما قبالً نشان داده»گفت:  او

منحصر به فرد  کردیرو کیسرطان را با  یهادرمان رییتغ لیسرطان پتانس یآن برا

 دارد. یبرآورده نشده قابل توجه در انکولوژ یپزشک یازهایرفع ن یبرا شدهیشخص

به مدرنا پرداخت خواهد  نهیگز نیا یدالر برا ونیلیم 250قرارداد، مرک  نیبر اساس ا

 جیخواهد کرد و آن را در نتا نهیهز یر سه ماهه سوم سال جارپرداخت را د نیکرد. مرک ا

ها و هر گونه سود را به  نهیدو شرکت هز نیخود لحاظ خواهد کرد. ا GAAP ریغ یمال

 خواهند کرد. میتقس یجهان ادبر اساس قرارد یطور مساو

 

Eliav Barr ،M.D. ،SVP یجهان ینیتوسعه بال سیو رئ، CMOیقاتیتحق یهاشگاهی، آزما 

Merck :که تخصص  مدتیطوالن یهمکار نیا»، اظهار داشتMerck  در

 دیجد کردیرو کی کند،یم بیمدرنا ترک شگامیپ mRNA یرا با فناور یمونوآنکولوژیا

 را به همراه دارد. واکسن مناسب

 

Moderna  در مقابلBioNTech 

در آمستردام،  (NCIاز موسسه سرطان هلند ) .M.D. ،Ph.Dجان هانن،  ل،یماه آور در

در حال  BioNTechتوسط  mRNAبر  یواکسن سرطان مبتن شیرا از آزما ییهاهلند، داده

مبتال به  مارانی، در بCAR-T یدرمان سلول کی، BNT211ارائه کرد.  I/IIانجام فاز 

 است. یبررسدر حال  شرفتهیجامد پ یتومورها



 

BNT211 اتولوگ  یسلول درمان کیشده است:  لیتشک ییاز دو محصول داروCAR-T  که

 تیتقو RNAواکسن  کیدهد و  یرا هدف قرار م Claudin-6 (CLDN6)ژن انکوفتال  یآنت

-mRNA یاز فناور یفناور نیا .CLDN6 (CARVac)کد کننده  CAR-T یکننده سلول ها

lipoplex BioNTech یهاواکسن رکه د کندیاستفاده م COVID-19  ساخته شده باPfizer 

سرطان تخمدان، سرطان آندومتر،  ضه،یسرطان بتومور شامل  ی. نشانه هاشودیاستفاده م

 است.سرطان لوله فالوپ، سارکوم و سرطان معده 

پاسخ  یابیقابل ارز ماریب 14از  ماریب 6دهد که  یارائه شده نشان م ییکارآزما یها داده

عالوه بر  جیهدف بودند. نتا عاتیبا کاهش ضا داریپا یماریب یدارا ماریب 5داشتند و  ینسب

 یعفون یهایماریخارج از ب mRNA ی، اثبات مفهوم فناورهدف یکل ینشان دادن اثربخش

 بود.

-KRAS (mRNAواکسن  کی یدارا نی، مدرنا همچنmRNA-4157/V940عالوه بر 

در  گرید یبه همراه واکسن ها ( (mRNA-4359   یبازرس ستیواکسن ا کیو  ((5671

 سرطان است. یفضا

BioNTech  وRegeneron Pharmaceuticals واکسن  کی یبر روmRNA یبرا 

 FDA. اواخر سال گذشته، کنندیم یکه در فاز دوم است، همکار BNT111 شرفته،یمالنوم پ

غلبه بر  یرا برا BNT111 لیموجود که پتانس ینیو بال ینیبال یهاداده»واکسن را بر اساس 

عمل نشان  رقابلیمقاوم به درمان غ شرفتهیمرحله پ مدر درمان مالنو یفعل یهاتیمحدود

 اعطا کرد. «دهدیم

Adrestia چند هدفه با  یکند و همکار یرا منصوب م یمیبخش ش سیرئProteros  را

 کند. یآغاز مصعب العالج  یکیژنت یها یماریب یبرا کیدرجه  یکشف داروها یبرا

FDA ینیبال یشیبرنامه آزما NMP توسعه  یرا براNMK89  به عنوان عامل

 . ردیپذ یسرطان م صیتشخ یبرا یربرداریتصو
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