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است انجام حال در جهانی هزینه دهم یک با خون سرطان درمان برای درمانی ژن

 

 

ImmunoACT، پشتیبانی    IIT-Bombay spin-offحال در شود، می پشتیبانی حیدرآباد در مستقر لوروس های آزمایشگاه توسط که 

 جهانی قیمت دهم یک بلکه کند، می درمان را بیماری تنها نه آنها ادعای به که است سرطان برای جدید درمانی ژن درمان یک آزمایش

 .کند می هزینه نیز را

 از پالسما و خون مقداری که است این دهیم می انجام ما که کاری. هستیم لنفوم و لوسمی برای CD19 CAR T Cell با کار حال در ما

 نظر از ها سلول این سپس. کنیم می جدا نمونه این از را( هستند ایمنی های سلول که) T های سلول سپس و کنیم می خارج سرطانی بیمار

 که دهد می توضیح ImmunoACT رئیس و بنیانگذار پوروار، راهول. ببرند بین از را سرطانی های سلول تا شوند می اصالح ژنتیکی

 .دارد نام H-CAR T-19 محصول این. شود می تزریق بیمار به این سپس

 که است مصرف بار یک درمان یک این این، بر عالوه افزاید، می پوروار. شود می شروع هفته یک حدود در نتایج که کند می ادعا او

 .متحده ایاالت در بیشتر یا روپیه کرور 4 با مقایسه در است، بیمار هر برای لک 02 تا 02 حدود آن هزینه

 است زنده داروی یک مانند این آن از پس و شوند آماده بیمار به انتقال برای شدهسازیسفارشی هایسلول تا کشدمی طول هفته دو حدود

 .«کندمی کار بیمار بدن داخل در که

 به اوقات گاهی اما ندارند، دوست هستیم، شاهد درمانیشیمی در که را چهآن یکهیچ گویدمی پوروار دارد؟ جانبی عوارض درمان این آیا

 به مبتال بیمار هیچ تاکنون. »کرد مدیریت را آن توانمی که دارد وجود سیتوکین آزادسازی سندرم بدن، در مرده سرطانی هایسلول دلیل

 .ایم ندیده را نشده کنترل سیتوکین آزادسازی سندرم

. برود دو فاز آزمایشی مرحله به اینجا در تا است آماده اکنون و است، رسانده پایان به را خود ایمنی آزمایشات یا 1 فاز درمان این

ImmunoACT شود آماده نظارتی های تأییدیه به توجه با بازار به عرضه برای آینده ماه 11 حدود تا که دارد انتظار. 

Satyanarayana Chava، عامل مدیر Laurus Labs، به Laurus Labs آپاستارت این سهام از درصد 02 که داد اطالع 

 .اندکرده تصاحب را شخصی ظرفیت از درصد 2-5 حدود آن مروجین و بیوتکنولوژی

 های مراقبت های آپ استارت چنین به را خود ساالنه سود از درصد 12 اند گرفته تصمیم آنها سیاست، از بخشی عنوان به که گفت او

 .کنند وارد نوآورانه های فناوری با بهداشتی

 با ما. است جهانی استانداردهای از ترپایین بسیار آن قیمت خصوص به و دارد زیادی هایوعده هند در درمان این که کنممی احساس من

 در یزن غیردولتی سازمان چندین. گیرد قرار آنها اختیار در ابزار این تا هستند منتظر آنها و ایم کرده صحبت انکولوژی متخصص چندین

 .کنند می کمک درمان های هزینه در بیماران به که کنند می کار فضا این



 باید است، دسترس در محصول این که هنگامی هند در. دهند می پوشش را ایمونوتراپی های هزینه بیمه های شرکت متحده، ایاالت در

 .کرد بررسی را ظریف های تفاوت این

ImmunoACT دیگری و نوروبالستوما برای یکی - کند می کار فناوری این از استفاده با دیگر سرطانی محصول دو روی همچنین 

 .مغز سرطان برای

 مرکز یک آنها حاضر حال در. شود سازگار ها سرطان انواع برای تواند می و ندارد محدودیتی هیچ فناوری این که گوید می پوروار

GMP تواند می که اند کرده اندازی راه بمبئی در H-CAR T-19 کند پردازش سال در بیمار 1022 حدود یا ماه در بیمار 122 برای را. 

 نهساال. کنند اضافه جدید های مکان در را هایی سایت همچنین و کنند اضافه را موجود سایت ظرفیت دارند قصد آنها تقاضا، افزایش با

 می قرار درمانی شیمی و خوراکی داروهای تحت آنها از بسیاری و شوند می داده تشخیص هند در خون سرطان بیمار 52222 حدود

 است درصد 22 تقریبًا درمانی شیمی موفقیت میزان که کند می اضافه پوروار. گیرند
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