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Ajinomoto Bio-Pharma Services
ผู้ ให้บริการชัน
้ นํ าในการผลิตยารักษาโรคที่ทันสมัย

การพัฒนาด้านสุขภาพแก่ผู้คนทั่วโลก

■

้ ที่การผลิตที่ปลอดเชือ้ สําหรับการบรรจุและผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตเสร็จแล้ว
พืน

ความเกีย่ วเนื่ องระหว่าง Ajinomoto Co., Inc และยารักษาโรค ไม่ได้
เป็ นสิ่งที่น่าประหลาดใจนั ก ด้วยกรดอะมิโนซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญของยารักษาโรคและ
้ มาเพื่อใช้
วิทยาศาสตร์ในระดับโมเลกุล และเราเริม่ ผลิตสารอนุ พันธ์กรดอะมิโนขึน
ในการบําบัดรักษาโรค มาเป็ นเวลากว่า 30 ปี แล้ว แต่การส่งเสริมแนวทางให้เกิด
การปฏิวตั วิ งการยารักษาโรคในปัจจุบัน จําเป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี
และความทุ่มเทในระดับสูง
Ajinomoto Bio-Pharma Services (Aji Bio-Pharma)
เป็ นองค์กรที่พัฒนาและผลิตยาตามสัญญาในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ เป็ นตัว
แทนของสิ่งที่กล่าวมาทัง้ หมดนี ้ Aji Bio-Pharma คิดค้นและผลิตยาเพื่อการ
ใช้งานที่หลากหลาย ตัง้ แต่การพัฒนาในระดับโมเลกุล ซึ่งจะใช้ในระยะการศึกษา
วิจัยก่อนทําการทดลองใทางคลินิก และตัง้ แต่การผลิตในปริมาณเล็กน้ อยเพื่อใช้ใน
การทดลองทางคลินิก ไปจนถึงการผลิตเพื่อผู้ท่จี ําเป็ นต้องใช้ยาทุกคน เมื่อยาดัง
กล่าวได้รบั การทดสอบและรับรองแล้ว
Aji Bio-Pharma มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและให้บริการอยู่ทั่วโลก
อาทิเช่น เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น และอินเดีย มุ่งเน้ นไปที่การผลิต “โมเลกุลขนาดเล็ก”
ทั่วไป และส่งออกยาแบบดัง้ เดิม ให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกที่ตอ้ งการใช้ยา
ส่วนเป้ าหมายเฉพาะของเราในแคลิฟอร์เนี ย ประเทศสหรัฐอเมริกา คือยาชีววัตถุที่มี
“โมเลกุลขนาดใหญ่” และในโอซากา ประเทศญี่ปุ่น จะมุ่งเน้ นไปที่เทคโนโลยี
การแสดงออกของพันธุกรรม

AJICAP™: นวัตกรรมที่ลํา้ สมัยในการ
รักษาโรคมะเร็ง
หนึ่ งในเทคโนโลยีท่ลี าํ ้ สมัยที่สุดของบริษัท Ajinomoto และ Aji Bio-Pharma
เรียกว่า AJICAP™
เพื่อให้เข้าใจถึง AJICAP™ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับ “ยาชีววัตถุ” สัก
เล็กน้ อย รวมถึงเข้าใจว่า ทําไมสิ่งนี ้ถึงกลายมาเป็ นแนวทางการรักษาทั่วไปสําหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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แต่สําหรับโรคมะเร็งแล้ว ค่อนข้างซับซ้อนกว่านั ้นมาก เพราะว่ามะเร็งไม่ใช่สิ่ง
้ เมื่อร่างกายผลิตเซลล์ผิดปกติที่แบ่ง
แปลกปลอมจากภายนอกร่างกาย มะเร็งเกิดขึน
้ โดย
ตัวแบบที่รา่ งกายเราไม่สามารถควบคุมได้ ความจริงที่วา่ เซลล์มะเร็งสร้างขึน
ร่างกายมนุ ษย์เองและไม่ได้เกิดจากภายนอกนั ้น ทําให้ยากต่อการรักษาโดยใช้ยา
รักษาในแบบเดิม นี่ เป็ นอีกหนึ่ งเหตุผลที่ยาเคมีบําบัดแบบเดิมมีผลข้างเคียงที่
รุนแรงหลายประการ เพราะส่วนใหญ่แล้ว ยาเหล่านี ้จะเข้าโจมตีเซลล์ทุกเซลล์ใน
ร่างกายของผู้ป่วย ไม่ใช่แค่เฉพาะเซลล์มะเร็ง เนื่ องจากยาเหล่านี ้ไม่สามารถบอก
ความแตกต่างของเซลล์เหล่านี ้ได้
เพื่อพัฒนาแนวทางการรักษามะเร็ง นั กวิจัยจึงเริม่ มุ่งเน้ นไปยังแนวทางที่รา่ งกาย
มนุ ษย์ป้องกันตัวเองจากโรค ฮีโร่ของระบบคุม้ กันร่างกายของเราคือ แอนติบอดี
ซึ่งแอนติบอดีเป็ นโปรตีนรูปตัว Y ที่สามารถตรวจจับและทําลายเชือ้ โรคอย่าง
แบคทีเรียและไวรัสได้ มีแอนติบอดีมากมายหลากหลายชนิ ด และต่างก็ทํา
งานอย่างต่อเนื่ องเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดกับร่างกายของเรา แอนติบอดี
เหล่านี ้บางชนิ ดทําหน้ าที่จับเป้ าหมายและพยายามที่จะหยุดเซลล์มะเร็ง โชคไม่ดท
ี ี่
แอนติบอดีเหล่านี ้ ยังแข็งแกร่งไม่พอ

ดังนั ้น การทําให้แอนติบอดีมีโมเลกุลยาที่เรียกว่า ADC ซึ่งย่อมาจากคําว่า
Antibody-drug conjugate หรือการจับคูก่ ันของยาและแอนติบอดี
และเทคโนโลยี AJICAP™ นั ้น จึงเป็ นความก้าวหน้ าหลักของวิธีการผลิต
้ โมเลกุลของยาจะจับกับแอนติบอดีอย่าง
ADC เมื่อ ADC ทั่วไปถูกสร้างขึน
ไม่สมํ่าเสมอทั่วทัง้ แอนติบอดี และจะไม่สามารถควบคุมจุดหรือบริเวณที่จะ
“จับกัน” อย่างแน่ นอนได้ ในทางตรงกันข้าม AJICAP™ ช่วยให้บริษัทผู้
ผลิตยาสามารถควบคุมปริมาณยาที่จับกับแอนติบอดีได้อย่างแม่นยํา รวมถึง
สามารถควบคุมบริเวณที่แน่ นอนที่ยาจะจับอยู่ภายในแอนติบอดีดว้ ย ความ
้
ก้าวหน้ านี ้ทําให้ ADC มีศักยภาพในการรักษาและมีความปลอดภัยมากขึน
■

ประโยชน์ ของความสามารถในการเลือกจุด ADC ด้วย AJICAP
การสังเคราะห์ ADC ที่จำเพาะกับบริเวณ

AJICAPTM

O
HN

ปริมาณยาที่แน่ นอนในแอนติบอดีโดยใช้ AJICAP

แอนติบอดี
แอนติบอดีจะค้นหาโปรตีนที่
จำเพาะของเซลล์เป้าหมาย และ
เชื่อมต่อเข้ากับตัวมันเอง
แอนติบอดีบางชนิดจดจำ
และโจมตีเซลล์มะเร็ง

ADC แบบสุ่ม

เคมีบำบัด

ADC แบบเลือกเฉพาะจุด

O
F

การทนได้สูงสุด
ขนาดยา = MTD

ขนาดยา

■

ยาชีววัตถุเกี่ยวกับการจับโมเลกุลของยาเข้ากับแอนติบอดีที่ทําหน้ าที่จับกับเซลล์
มะเร็งเป้ าหมาย กระบวนการนี ้ ช่วยให้ยาค้นพบและทําปฏิกิรยิ ากับเซลล์มะเร็งนั ้น
ได้ และทําให้เกิดผลกระทบต่อเซลล์ปกติอื่นๆที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งตํา่ กว่า การ
山路を登りながら
กําหนดเป้ าหมายได้
ดกี ว่าช่วยให้ยามีสมรรถนะที่ดกี ว่าและมีผลข้างเคียงน้ อยกว่า
เมื่อเทียบกับการใช้ยาเคมีบําบัดซึ่งเป็ นวิธีดงั ้ เดิม นั่ นจึงเป็ นเหตุผลที่วา่ ทําไม
ยาชีววัตถุ (ชีววัตถุหรือชีวสาร) ช่วยให้ผลลัพธ์การรักษาดีขน
ึ ้ เป็ นอย่างมาก ในมะเร็ง
หลากหลายประเภท

N
H

ให้ลองนึ กว่าโรคหนึ่ งๆ เป็ นเหมือนการบุกรุกหรือโจมตีโดยบางสิ่งที่รา่ งกายของเรา
้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีบาดแผลและ
ไม่ตอ้ งการ จะช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึน
แบคทีเรียบุกรุกบาดแผลดังกล่าว ร่างกายคุณก็จะเกิดการติดเชือ้ หรือหากไวรัส
บุกรุกที่ไซนั สของคุณ คุณก็จะเป็ นหวัด วิธีการรักษาที่ถูกต้องสําหรับอาการ
ประเภทต่าง ๆ เหล่านี ้ คือการกําจัดหรือทําลายสิ่งบุกรุกแปลกปลอมจากภายนอก
ดังกล่าว อย่างถ้าเป็ นเชือ้ แบคทีเรีย เราต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

กลุ่มการบำบัดรักษา
ประสิทธิผลขั้นต่ำ
ขนาดยา = MED

MTD
MTD

กลุ ่ ม
การบำบั ด รั ก ษา

กลุ่มการ
บำบัดรักษา

MED
MED
ดัชนีการรักษา = MTD/MED

ยาที่ออกฤทธิ์
สสารที่แสดงการออกฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา
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การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการจับโมเลกุลของยา เข้ากับแอนติบอดีได้อย่าง
้ มา และมี
แม่นยํานี ้ คาดว่าจะช่วยให้ผู้ผลิตยาสร้างยาชีววัตถุใหม่ ๆ ขึน
้ เพื่อการรักษาโรคมะเร็ง Aji Bio-Pharma เป็ น
ประสิทธิภาพมากขึน
เพียงบริษัทเดียวในโลกที่ใช้เทคโนโลยีนี้สําหรับลูกค้าที่ทํางานเพื่อพัฒนายา
ADC และพวกเขาสามารถผลิตยาได้ในปริมาณที่เพียงพอที่จะช่วยรักษาชีวติ
มนุ ษย์ในอนาคตได้นับไม่ถ้วน

เกี่ยวกับ Ajinomoto Group
Ajinomoto Group เป็ นบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
อาหารและกรดอะมิโนที่นําโดยวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ก้าวลํา้ และเทคโนโลยีดา้ น
เคมีที่ดเี ยี่ยม

แบคทีเรียเพื่อการหมัก: จากเครื่องปรุงรสอูมามิ
สู่วิธีการรักษาที่ก้าวล้ำ

ด้วยการยึดมั่นในคําขวัญขององค์กร นั่ นคือ “กินดี อยู่ด”ี ทําให้เรามุ่งสู่ความเป็ น
ไปได้ทางวิทยาศาสตร์ของการใช้กรดอะมิโนในการช่วยส่งเสริมชีวติ ที่มีสุขภาพดีของ
ผู้คนทั่วโลก เรามุ่งเป้ าหมายไปยังการเติบโตในอนาคตและการช่วยเหลือสนั บสนุ น
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ผู้คนกินดีมีสุข โดยการสร้างคุณค่าร่วม ให้กับชุมชนและสังคม
ของเรา

การหมักคือการย่อยโครงสร้างเคมีของสสารโดยใช้จุลินทรีย์อย่างเช่น แบคทีเรีย
้ ฐานของการผลิตกรดอะมิโนที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์จํานวนมาก
ซึ่งเป็ นพืน
่
หนึ งในแบคทีเรียที่มีการนํ ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็ นเวลาหลายทศวรรษแล้ว
นั่ นคือเชือ้ Corynebacterium glutamicum (โครียเ์ นแบคทีเรียม กลูตามิคมุ )

Ajinomoto Group มีสํานั กงานอยู่ใน 35 ประเทศและในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
และขายผลิตภัณฑ์ในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาค ในปี งบประมาณ 2018 (พ.ศ.
2561) ยอดขายของเราคือ 1.1274 ล้านล้านเยน (10,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ajinomoto.com
รูจ้ ักเราให้มากขึน

CORYNEX® เป็ นระบบที่ใช้ corynebacterium glutamicum
เพื่อผลิตโปรตีนต่าง ๆ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งกับการผลิตชีววัตถุ ถือเป็ นเรือ่ ง
มหัศจรรย์อย่างยิ่งที่การค้นพบ “อูมามิ” และองค์ประกอบของอูมามิที่มี
การค้นพบโดยคนญี่ปุ่นมาเป็ นเวลากว่า 100 ปี แล้วนั ้น ได้ทําให้เกิดการพัฒนา
ในส่วนสําคัญของการดูแลสุขภาพที่ลาํ ้ สมัย

ความมุ่งมั่นที่สร้างความแตกต่าง
ปัจจุบน
ั Aji Bio-Pharma ผลิตยาได้ปริมาณ 750 ล้านถึง 1,000 ล้าน
โดสครอบคลุม 43 กลุม่ อาการของโรค ผลลัพธ์ของบริษัทได้ไปถึงผูค้ นทีต่ อ้ ง
การใช้ยาโดยตรงในกว่า 150 ประเทศ เพือ่ ช่วยให้พวกเขายังคงมีสขุ ภาพที่
แข็งแรงต่อไปได้ยาวนาน
ด้วยความเชีย่ วชาญร่วมกับการศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่ องของเรา ซึง่ ในปัจจุบน
ั มี
แนวทางมากมาย ตัง้ แต่การใช้กรดอะมิโนไปจนถึงการใช้สารชีววัตถุเพือ่ ต่อสู้
กับมะเร็ง ทําให้บริษัท Ajinomoto จะยังคงมีบทบาทสําคัญในด้านสุขภาพ
และการบําบัดรักษาโรคไปในอีกหลายทศวรรษข้างหน้ า
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