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Pesquisa

MATER RESEARCH E UNIVERSITY OF QUEENSLAND TRABALHAM PARA DESENVOLVER 
UMA NOVA VACINA CONTRA O CÂNCER

Os pesquisadores da Mater, em parceria com a Universidade de Queensland, obtiveram 
publicação na revista altamente classificada 'Clinical and Translational Immunology'. O artigo 
detalha seu trabalho para desenvolver uma nova vacina contra o câncer, que mostrou sinais 
promissores em estudos laboratoriais pré-clínicos. 

Desenvolvida com o apoio da Worldwide Cancer Research no Reino Unido e da Mater 
Foundation, esta vacina poderia ser potencialmente usada para tratar uma variedade de 
cânceres e malignidades no sangue. 

A Professora Associada Pesquisadora Associada Kristen Radford considera este estudo um 
grande avanço para as vacinas contra o câncer. 

“Esperamos que esta [vacina] possa ser usada para tratar câncer de sangue (leucemia 
mielóide, linfoma não-Hodgkin, mieloma múltiplo, leucemias pediátricas) mais malignidades 
sólidas, incluindo câncer de mama, pulmão, rim, ovário e pancreático e glioblastoma, " ela 
disse. 

"A equipe desenvolveu uma nova vacina, composta de anticorpos humanos fundidos com 
proteínas específicas de tumores, e está investigando sua capacidade de atingir células 
humanas enquanto ativa a memória das células tumorais". 

O professor associado Radford explica que a vacina oferece várias vantagens importantes 
sobre as vacinas contra o câncer existentes, que já se mostraram promissoras nos primeiros 
ensaios clínicos. 

"Primeiro, ele pode ser produzido como uma formulação de grau clínico" pronta para uso ", 
que contorna os problemas financeiros e logísticos associados às vacinas específicas dos 
pacientes", disse ela. 

“Em segundo lugar, essa vacina protótipo tem como alvo as principais células tumorais 
necessárias para o início de respostas imunes específicas do tumor, maximizando a eficácia 
potencial do tratamento e minimizando os possíveis efeitos colaterais. 

"Estamos muito felizes em ver nossa pesquisa publicada nesta prestigiada revista e esperamos 
que nosso trabalho contínuo para encontrar uma vacina segura e eficaz contra o câncer 
beneficie os pacientes com câncer no futuro".

http://dx.doi.org/10.1002/cti2.1141 
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