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 :ینیبال ییکارآزما 3فاز 

 واکسن سرطان مغز 

 دهد یرا نشان م یا دوارکنندهیام جینتا 

 

 یخاص، به نام سلول ها یمنیا یسلول ها یبه صورت جداگانه با جداساز ماریهر ب یواکسن برا نیا

 شود. یم جادیاز خون آنها ا ک،یتیدندر

 

  خالصه:

 یها، که از سلولDCVax-Lسرطان مغز،  دیواکسن جد کی ینیبال ییفاز سه کارآزما جینتا

ماه تا  نیچند یکه بقا کندیاستفاده م یسرطان یهاهدف قرار دادن سلول یبرا ماریب یادیبن

 ( کالج لندن نگزی: کمنبع) .دهدیم شیافزا وبالستومایگل مارانیب یسال را برا



 

مراکز در سراسر جهان  ریکالج و سا نگزیک مارستانیکه در ب (DCVax-Lواکسن ) کی

هدف قرار دادن سرطان مغز استفاده  یبرا مارانیب یمنیا یشده است و از سلول ها شیآزما

کور  یینها جیدهد، نتا شیموارد سال ها افزا یدر برخ ایماه  نیتواند بقا را چند یکند، م یم

 ن داده است.نشا ینیبال ییکارآزما 3دهد.  شیافزا رامرحله  کینشده از 

 منتشر شد. JAMA Oncologyنوامبر در  17در روز پنجشنبه  یینها جینتا

 

 کی یبرا 3فاز  ییدر کارآزما یقابل توجه جینتا نیسال است که چن 17بار در  نیاول نیا

بار در  نیو اول دیآ یداده شده به دست م صیتازه تشخ یوبالستومایدر گل کیستمیدرمان س

عودکننده  یوبالستومایبقا را در گل یسال است که نشان داده شده است که هر درمان 27

 دهد. یم شیافزا

 

خاص، به نام  یمنیا یسلول ها یبه صورت جداگانه با جداساز ماریهر ب یواکسن برا نیا

 یستیز یسلول ها با نشانگرها نیشود. سپس ا یم جادیاز خون آنها ا ک،یتیدندر یسلول ها

 ماریسلول ها دوباره به ب یکه واکسن حاو یشوند. هنگام یآماده م ماریاز تومور ب ینمونه ا

بدن هدف را  یمنیا ستمیگذارد تا کل س یاطالعات را به اشتراک م آنشود،  یم قیتزر

 کرده و به آن حمله کند. ییشناسا

 

متحده،  االتیا ا،یتانیاز بر ماریب 300از  شیشد و ب شیواکسن به مدت هشت سال آزما نیا

 یشکل تومور مغز نیتریتهاجم وبالستوما،یکرد که همه آنها به گل ریکانادا و آلمان را درگ

 داده شده بودند. صیدر بزرگساالن تشخ

 

که تحت درمان با واکسن قرار گرفتند، به طور  وبالستومایگل دیجد صیبا تشخ مارانیب

ماه  16.5با  سهی(، در مقایماه پس از جراح 22.4) یساز یماه از تصادف 19.3متوسط 

عود کننده که با واکسن درمان  وبالستومایمبتال به گل مارانیگروه کنترل زنده ماندند. ب یبرا

 ماه بود. 7.8گروه کنترل  یکه برا یماه زنده ماندند، در حال 13.2 وسطشدند به طور مت

 



زنده ماندند در  صیسال پس از تشخ 5داقل تحت درمان با واکسن ح مارانیدرصد از ب 13

 مارانیاز هشت سال. ب شیبازمانده ب نیتر یدرصد در گروه کنترل، با طوالن 5.7با  سهیمقا

ماه  30.2که تحت درمان با واکسن قرار گرفتند به طور متوسط  لهیمت MGMTژن  یدارا

 یماه برا 21.3با  سهی( در مقایماه پس از جراح 33) ییارآزمادر ک یساز یاز تصادف

 گروه کنترل زنده ماندند.

 

 یعارضه جانب چیه مارانیبه اتفاق ب بیقر تیاکثر ،یوتراپیو راد یدرمان یمیش برخالف

شرکت کننده هر گونه  ماریب 331را گزارش نکردند. تنها پنج نفر از  یمونوتراپیواکسن ا

 را گزارش کردند که ممکن است به درمان آنها مرتبط باشد. یقابل توجه یعوارض جانب

 

کالج و محقق  نگزیک مارستانیمغز و اعصاب در ب یاشکان، استاد جراح ومرثیپروفسور ک

 یبرا دوارکنندهیام اریبس کردیرو کی یمونوتراپیا»گفت:  ،ینیبال ییکارآزما ییارشد اروپا

، که اکنون کور نشده و منتشر شده 3فاز  ییکارآزما نیا یینها جیدرمان سرطان است و نتا

 کنند. یدست و پنجه نرم م وبالستومایکه با گل یمارانیتازه به ب دی. امکندیاست، ارائه م

 

که  یمارانیدهد و جالب است که در ب یم شیواکسن طول عمر را افزا نیداده شد که ا نشان

تر مسن مارانیب یهادارند. به عنوان مثال، در گروه یتر فیضع یآگه شیپ یبه طور سنت

نبود،  ریپذامکان گرید لیدال ای یفن لیبه دال کالیراد یکه جراح یمارانیدر ب نیو همچن

 .میکنیرا مشاهده م یواضح یایمزا

 

 او افزود: 

 ریبا سا DCVax-L بیترک ی. بررسمیکن شرفتیاساس پ نیبر ا میهستم که بتوان نی"من خوشب

 لیپتانس نی. گروه بازمانده درازمدت به طور خاص اوبالستومایگل ینوظهور برا یهادرمان

 یاریبس نکهیبه ما آموزش دهد، با توجه به ا شتریرا ب وبالستومایگل هیپا یولوژیرا دارد که ب

 خوب را نداشتند. جینتا یمعمول مورد انتظار برا یها یژگیگروه و نیدر ا مارانیاز ب

 

 اشکان خاطرنشان کرد: پروفسور



 یعیگام طب یمغز یاشکال تومورها ریتوسعه درمان سا یبرا یفناور نیاستفاده از هم 

 خواهد بود. یبعد

 

 یمبارزه با سرطان استفاده م یبرا ماریبدن خود ب یمنیا ستمیاز س یمونوتراپیشکل از ا نیا

 یسرطان یو حمله به سلول ها ییبدن در شناسا یمنیا ستمیواکسن با کمک به س نیکند. ا

 کند. یعمل م

 

و سپس  وبالستومایگل یتحت درمان استاندارد جراح ییکنندگان در کارآزماهمه شرکت

 قرار گرفتند. یدرمانیمیو ش یوتراپیراد

 

 شتریب یدرمان یمیهمراه با ش DCVax-L( سپس به طور منظم با ماریب 232سوم ) دو

(temozolomide) ریغ نیگزیجا کی -دارونما  کی ماندهیسوم باق کیشدند. به  قیتزر 

 داده شد. دیهمراه با تموزولوما -واکسن  یضرر برا یو ب صیقابل تشخ

 

کنندگان واکسن و کدام دارونما به کدام شرکت دانستندینم ریو نه پزشکان درگ مارانیب نه

عود کرده بود، به  ییکارآزما که تومورش در طول یماریحال، به هر ب نی. با اشودیداده م

 وبالستومایدر موارد گل DCVax-Lاجازه داد که  نیارائه شد. ا DCVax-Lطور خودکار 

 .ردیقرار گ یبررس ردمو زیعودکننده ن

 

از  یکنترل خارج ماریب 2006و  ییکارآزما مارانیب نیب یکل یبقا یینها یهاسهیمقا

 دییتأ شیاز پ یآمار لیطور مستقل بر اساس طرح تحلزمان بههم کنندهسهیمقا یهاییکارآزما

 انجام شد. ییشده کارآزما

 

 ماریب یمورد مطالعه

پس از تحمل  2015در کنت، در سال  تستبلیساله، اهل و 53فرنچ،  جلینا نگ،یک ماریب

به او  ،یجراح یبرا نگیمبتال شد. پس از ارجاع به ک وبالستومایتشنج شبانه، به گل کی

ثبت نام کند، که او با آن موافقت کرد. هفت سال بعد،  DC Vax یشیشد که در آزما شنهادیپ



واکسن را داشته است، سپاسگزار  شیفرصت آزما نکهیو از ا ستا یاو هنوز در بهبود

 است.

 

 گفت:  جلینا

توانم  یسپاسگزارم. اگرچه نم اریداد بس شنهادیراه نجات را به من پ نیکه ا نگزیک میاز ت»

کردم،  افتیکه در یدارونما، معتقدم درمان ایکرده ام  افتیدر DC Vaxمطمئن باشم که 

 من را نجات داد. یهمراه با مثبت ماندن، زندگ

 

 

 خالصه

 

 مارانیبقا در ب شیتومور اتولوگ با افزا زاتیبا ل کیتیدندر یسلول ها ونیناسیارتباط واکس

 داده شده و عود کننده صیتازه تشخ یوبالستومایمبتال به گل

 

 تیاهم

 فیضع وبالستومایگل یبرا ینیبال جیمغز است. نتا هیسرطان اول نیکشنده تر وبالستومایگل

 است. ازیمورد ن یدیجد یاست و درمان ها

 

 

-DCVaxتومور اتولوگ ) زاتیبا ل کیتیافزودن واکسن سلول دندر ایآ نکهیا یبررس یبرا

L)  به( مراقبت استانداردSOC) ای دهدیم شیرا افزا وبالستومایمبتال به گل مارانیب یبقا 

 .ریخ

 

را  (OS) یکل یبقا ،یشده خارجو کنترل نگرندهیآ شدهیرتصادفیغ یی، کارآزما3مرحله  نیا

 وبالستومایو گل (nGBMداده شده ) صیتازه تشخ یوبالستومایمبتال به گل مارانیدر ب

کنترل  مارانیبا ب سهیدر مقا SOCعالوه به DCVax-Lتحت درمان با  (rGBMعودکننده )



در  یچند مرکز یالمللنیب ییکارآزما نیکرد. ا سهیمقا SOCبا  مانزمان تحت درهم یخارج

ها داده لیو تحل هیانجام شد. تجز 2015تا نوامبر  2007کشور از آگوست  4در  تیسا 94

 انجام شد. 2021تا سپتامبر  2020از اکتبر 

 

 مداخالت

 nGBM یکنترل خارج مارانیبود. ب دیتموزولوما SOCبه همراه  DCVax-Lفعال  درمان

SOC یخارج یکردند. کنترل ها افتیو دارونما در دیتموزولوما rGBM یدرمان ها 

rGBM کردند. افتیشده را در دییتا 

 

 یو اقدامات اصل جینتا

 یهاتیبا جمع بیبه ترت rGBMو  nGBMرا در  (OS) یکل یبقا هیو ثانو هیاول یانیپا نقاط

شده  یسازیتصادف ینیبال یهاییکارآزما گریکنترل د یهازمان از گروههم یکنترل خارج

 کردند. سهیمقا

 

 جینتا

در گروه  ینفر به طور تصادف 232وارد شدند که  ییدر کارآزما ماریب 331مجموع  در

DCVax-L  ستمیس انهینفر در گروه دارونما قرار گرفتند. م 99و ( عاملmOS) 232 یبرا 

-17.5، (CI) نانیفاصله اطم DCVax-L 19.3 (95%کننده  افتیدر nGBMمبتال به  ماریب

% فاصله 95) 16.5ماه پس از عمل( در مقابل  22.4) یساز ی( ماه از تصادف21.3

% 98؛ HR = 0.80کنترل ) مارانیبود. ب یساز ی( ماه از تصادفCI ،16.0-17.5) نانیاطم

% 15.7 یساز یماه از تصادف 48بقا در  .(P = .002؛ 0.00-0.94، (CI) نانیفاصله اطم

مبتال به  ماریب 64 ی% بود. برا5.7% در مقابل 13.0 ،یماهگ 60% و در 9.9در مقابل 

rGBM کننده  افتیدرDCVax-L ،mOS 13.2 ( ماه 16.8-9.7 نان،ی% فاصله اطم95ماه )

کنترل بود  مارانیب انی( ماه در م8.2-7.2 نان،ی% فاصله اطم95ماه ) 7.8از عود در مقابل 

(HR ،0.58 98؛ %CI ،0.00 .)-0.76 ؛P < .001).  ماه پس از عود به  30و  24بقا در

مبتال به  مارانیر ب% بود. بقا د5.1% در مقابل 11.1% و 9.6% در مقابل 20.7 بیترت

nGBM  باMGMT کننده  افتیدر لهیمتDCVax-L یکنترل خارج مارانیبا ب سهیدر مقا 

 .(P = .03؛ 0.55-1.00، (CI) نانی% فاصله اطم98؛ HR ،0.74) افتیبهبود 



 

 و ارتباط یریگ جهینت

بقا  داریو معن داریمعن ینیبال شیمنجر به افزا SOCبه  DCVax-Lمطالعه، افزودن  نیدر ا

 SOCزمان که هم یخارج یهابا کنترل سهیدر مقا rGBMو  nGBMمبتال به  مارانیب یبرا

 کردند، شد. افتیدر ییرا به تنها
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