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Innovation in immuno-oncology: Leading companies in 

cancer chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy 

 

 یکه توسط تکامل الگوها ییهاتیاست و فعال یهمچنان کانون نوآور یصنعت داروساز

مانند  ییهایفناور ندهیفزا تیاهم نیبرآورده نشده و همچن ازیو گرانش ن دیجد یدرمان

 ادامه دارد. شود،یم تیهدا یو هوش مصنوع تالیجیدرمان د ک،یفارماکوژنوم

 : یدر داروساز یمونوآنکولوژیدر مورد ا GlobalDataبر اساس گزارش  

 شیتنها در سه سال گذشته، ب CAR سرطان  کیمریژن کا یآنت رندهیبا گ Tدرمان با سلول 

 ثبت و اعطا شده است. یپتنت در صنعت داروساز 633000از 

 

و  هیتجز یپتنت برا 756000از  شیکه از ب GlobalData یفناور ینیب شیاساس پ بر

وجود دارد  یحوزه نوآور 110کند،  یاستفاده م یدر صنعت داروساز یشدت نوآور لیتحل

 دهد. یصنعت را شکل م نیا ندهیکه آ

 

 یدیکل یحوزه نوآور کی  (CAR)سرطان  کیمریژن کا یآنت رندهیبا گ Tبا سلول  درمان

 است. یمونوآنکولوژیدر ا

 



 ژنیآنت رندهیگ کی انیب یکه برا کندیاستفاده م T یهااز سلول T CAR یهابا سلول درمان

کرده و به آن  ییرا شناسا یسرطان یهاسلول یرو ژنیاند که آنتشده یطراح کیمریکا

 .دهدیهدف قرار م T یهاکشتن سلول یو آن را برا شودیمتصل م

 

 یرا که در خط مقدم هر حوزه نوآور ییهاشرکت نیهمچن GlobalData لیو تحل هیتجز

ها و ثبت اختراع آنها را در برنامه تیبالقوه فعال ریو دامنه و تأث کندیقرار دارند آشکار م

 . کندیم یابیمختلف ارز یایجغراف

 یهارکتش ،یشرکت، فروشندگان فناور 250از  شیب تا،یبر اساس گزارش گلوبال د

وجود دارند که در توسعه و کاربرد درمان با  یینوپا یهاآپشده و استارت سیتأس ییدارو

 غول هستند.مش CARسرطان  T یهاسلول

 

 :« هاتنوع برنامه»

و  کندیم یریگهر پتنت مربوطه را اندازه یشده برا ییمختلف شناسا یهاتعداد برنامه

 .کندیم میتقس« متنوع» ای «چین»به نوآوران  یها را به طور کلشرکت

 

 :«ییایجغراف یدسترس»

اشاره دارد که هر پتنت مربوطه در آنها ثبت شده است و گستره  یمختلف یبه تعداد کشورها 

 .«یمحل»تا  «یجهان»کند، از  یمورد نظر را منعکس م ییایکاربرد جغراف

 

Bristol-Myers Squibb (BMS) در بازار درمان با سلول  شرویاز ثبت اختراعات پ یکی

T  سرطانCAR .است 

توافق توسعه  کیو  Autolus Therapeuticsقرارداد مجوز با  کی را  یشرکت اخ نیا 

 منعقد کرده است.  CAR T-cell یهاتوسعه درمان یبرا Immaticsمشترک با 

BMS یدو روش درمان یدارا CAR T-cell شده است. دییتا 



 CAR T-cellدرمان با  یرا برا (MHLW ) وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن  هیدییتا --

Abecma (idecabtagene vicleucel) مقاوم  ایعودکننده  پلیمولت لومیدرمان م یبرا

R/R)  در بزرگساالن وBreyanzi کرد. افتیمتحده در االتیاز غذا و ا 

 یبا نامزد نسل بعد ن،یعالوه بر ا .R/Rبزرگ  Bلنفوم سلول  یراب (FDA) اداره دارو  --

CAR T  که به نامNex-T شود،  یشناخته مBMS دیجد دیتول ندیفرآ کی بیدر حال ترک 

 یمهندس نیرا ارائه دهد، همچن عتریسر دیها را کاهش دهد و تول نهیاست که ممکن است هز

 است. افتهیعملکرد بهبود  یبرا دیخودرو جد

 

درمان  یرا برا T CARاست که درمان با سلول  Gilead Sciences شروهایاز پ گرید یکی

 . دهدیسرطان توسعه م

Gilead Sciences یدو روش درمان یدارا CAR T-cell شده از جمله  دییتاYescarta 

 شد.  دییتا 2017در سال  FDAبار توسط  نیاست که اول

Kite ،شرکت  کیGileadمجوز با  ادقرارد کی را  ی، اخRefuge Biotechnologies 

 یبرا CAR Tتوسعه درمان  یبرا Refuge یژن اختصاص انیاستفاده از پلت فرم ب یبرا

 یروسیناقل رتروو دیتول ساتیتأس یرا برا FDA هیدییتأ نیهمچن Kiteخون  یسرطان ها

(RVV)   شرکت در  نیاOceansideافتیدر یتجار دیتول یمتحده، برا االتیا ا،یفرنی، کال 

 کرد.

 

 GSKشرکت است و پس از آن  نیبرتر Scancell Holdings Plcنظر تنوع برنامه،  از

plc  وC. H. Boehringer Sohn AG & Co KG .قرار دارند 

 برتر را دارد.  گاهیجا Otsuka Holdings Co Ltd ،ییایاز نظر دامنه جغراف 

Innovio Pharmaceuticals Inc  وOncoTherapy Science Inc رده  رد بیبه ترت

 دوم و سوم قرار دارند. یها

 

به  کنند،یرا مختل م یاروسازکه صنعت د یدیکل یهایو فناور نیمضام شتریدرک ب یبرا

 – Immuno-Oncologyدر مورد  GlobalData یموضوع قاتیگزارش تحق نیآخر

Thematic Research دیداشته باش یدسترس. 
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