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MSD krijgt positief advies van de CHMP voor pembrolizumab voor de behandeling van
gevorderd melanoom
Advies voor pembrolizumab op basis van werkzaamheids- en veiligheidsgegevens bij meer dan
1.500 patiënten met gevorderd melanoom als eerstelijnstherapie en bij eerder behandelde
patiënten
Brussel, 26 mei 2015 – MSD, bekend onder de naam Merck (NYSE: MRK) in de Verenigde Staten en
Canada, kondigt aan dat de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Committee for
Medicinal Products for Human Use, CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (European
Medicines Agency, EMA) een positief advies heeft afgeleverd, als aanbeveling voor goedkeuring van
pembrolizumab, de anti-PD-1-therapie van het bedrijf, voor de behandeling van gevorderd (nietresecteerbaar of metastatisch) melanoom zowel als eerstelijnstherapie als bij eerder behandelde
patiënten. Het positieve advies van de CHMP voor pembrolizumab, gebaseerd op gegevens van meer
dan 1.500 volwassen patiënten met gevorderd melanoom, wordt nu nagekeken door de Europese
Commissie voor een algemene vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie (EU).
“MSD zet zich in om pembrolizumab in Europa zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor
personen met gevorderd melanoom. Het positieve advies van de CHMP is hierbij een grote stap in de
goede richting”, aldus Roger Dansey, regiohoofd therapeutica en senior vicepresident, laat-stadium
ontwikkeling oncologie, Merck Research Laboratories. “Wij hebben een brede gegevensset opgesteld
voor pembrolizumab bij de behandeling van gevorderd melanoom, en hebben verbeteringen
aangetoond in de progressievrije overleving ten opzichte van chemotherapie, en een
overlevingsvoordeel in vergelijking met ipilimumab. We kijken uit naar de samenwerking met de
Europese gezondheidsinstanties om pembrolizumab beschikbaar te stellen voor patiënten.”
Pembrolizumab is één van de eersten onder een nieuwe generatie immunotherapieën die werkt
door het blokkeren van de PD-1 signalisatie route. Pembrolizumab was de eerste goedgekeurde antiPD-1-therapie in de Verenigde Staten van Amerika en het eerste geneesmiddel dat werd goedgekeurd
onder het vroege toegangsprogramma (Early Access to Medicines Scheme, EAMS) in het Verenigd
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behandelingen voordat een Europese vergunning wordt afgeleverd. In België werd toelating verleend
een aantal gespecialiseerde centra tot het vroege toegangsprogramma van pembrolizumab voor
geselecteerde patiënten met gevorderd melanoom.
Ondersteunende gegevens voor het positieve advies van de CHMP
Het positieve advies is gebaseerd op gegevens van meer dan 1.500 patiënten met gevorderd
melanoom die werden behandeld met pembrolizumab als monotherapie in 3 studies: de KEYNOTE001i, de KEYNOTE-002 en de KEYNOTE-006 ii, een interim analyse van een gerandomiseerde,
gecontroleerde fase 3 studie. In de KEYNOTE-001, de grootste fase 1b-studie ooit van het anti-PD-1antilichaam pembrolizumab, toonde duurzame, objectieve responsen bij patiënten met gevorderd
melanoom. De KEYNOTE-002, een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 2 studie, toonde aan dat de
progressievrije overleving voor pembrolizumab superieur is aan chemotherapie bij ipilimumab
refractaire gevorderde melanoma patiënten. Tenslotte, in een interim analyse van de KEYNOTE-006,
een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3 studie, werd aangetoond dat de responspercentage, de
totale en progressievrije overleving bij pembrolizumab superieur zijn aan ipilimumab. Doordat de studie
haar twee eindpunten bereikt heeft, werd begin maart 2015 de studie stopgezet op aanraden van de
onafhankelijke datamonitoringscommissie. De CHMP gaf de aanbeveling voor goedkeuring van
pembrolizumab voor een dosis van 2 mg/kg om de drie weken, eveneens de goedgekeurde dosis voor
gevorderd melanoom in de VS.
Meer over melanoom
Melanoom is de meest ernstige vorm van huidkanker en wordt gekenmerkt door
ongecontroleerde groei van pigmentproducerende cellen. Het aantal gevallen van melanoom is in de
afgelopen vier decennia gestegen. In 2012 werden ongeveer 232.130 nieuwe gevallen vastgesteld
wereldwijd, en werd het aantal gevallen in Europa op 100.300 geschat. De overleving na vijf jaar voor
gevorderd of metastatisch melanoom (stadium IV) wordt op 15 tot 20 procent geschat. Volgens het
Belgische Kankerregister, hadden in 2012 1.094 mannen en 1.417 vrouwen kwaadaardig
huidmelanoom iii.
Meer over pembrolizumab
Pembrolizumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat de interactie tussen PD-1
en zijn liganden, PD-L1 en PD-L2, blokkeert. Door binding aan de PD-1-receptor en blokkering van de
interactie met de receptorliganden, zorgt pembrolizumab voor de PD-1-signaalgemedieerde remming
van de immuunrespons, waaronder ook de antitumor-immuunresponsen.
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met meer dan 85 klinische studies – voor meer dan 30 tumortypes en met meer dan 14.000 patiënten –
zowel als monotherapie als in combinatie met andere behandelingen.
Onze focus op kanker
Ons doel is baanbrekende wetenschap te vertalen in innovatieve oncologische geneesmiddelen
om mensen met kanker overal ter wereld te helpen. Bij MSD Oncology is mensen helpen in hun strijd
tegen kanker onze passie, en is het ondersteunen van toegankelijkheid van onze
kankergeneesmiddelen voor ons een engagement. Onze focus is gericht op onderzoek in de immunooncologie, en wij versnellen elke stap op deze weg – van het laboratorium tot het ziekenhuis – om
mogelijk nieuwe hoop te bieden aan mensen met kanker.
Over MSD
MSD is een wereldleider op vlak van gezondheidszorg en heeft de sterke wil om de gezondheid
en het welzijn van mens en dier te verbeteren. MSD levert daartoe innovatieve geneesmiddelen op
voorschrift, vaccins, biologische behandelingen en diergeneeskundige producten. Wij werken nauw
samen met onze klanten in meer dan 140 landen om patiënten de best mogelijke, medische
oplossingen aan te bieden. We zetten ons in om de toegang tot de gezondheidszorg te vergroten door
een verreikend beleid, programma's en samenwerkingsverband.
In de VS en Canada is MSD bekend onder de naam Merck, met het hoofdkantoor gevestigd in
Kenilworth, New Jersey, V.S.
In België en het Groot Hertogdom Luxemburg is MSD één van de belangrijkste spelers op het vlak van
medische innovatie met een breed scala aan activiteiten: onderzoek, productie en commercialisering.
Voor meer informatie, bezoek www.msd-belgium.be of www.msd.com.
Toekomstgerichte verklaring
Dit persbericht bevat ‘toekomstgerichte verklaringen’ binnen de betekenis van de veiligehavenbepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze
verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en verwachtingen van het management van
MSD en houden belangrijke risico’s en onzekerheden in. Met betrekking tot producten in het
ontwikkelingstraject kan niet worden gegarandeerd dat de noodzakelijke reglementaire goedkeuring
voor de producten zal worden verleend of dat de producten commercieel succes zullen oogsten. Als de
onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn of als er zich risico’s of onzekerheden voordoen,
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verklaringen.
Tot de risico’s en onzekerheden behoren, zonder beperking, algemene omstandigheden binnen
de bedrijfstak en de concurrentie, algemene economische factoren met inbegrip van schommelingen
van rentevoeten en wisselkoersen, de gevolgen van regulering van de farmaceutische industrie en de
gezondheidszorgwetgeving in de Verenigde Staten en op internationaal vlak, mondiale trends i.v.m. de
beheersing van de gezondheidszorgkosten, technologische vooruitgang, nieuwe producten en
octrooien van concurrenten, uitdagingen inherent aan de ontwikkeling van nieuwe producten
waaronder het verkrijgen van de goedkeuring van overheidsinstanties, het vermogen van MSD om
toekomstige marktomstandigheden nauwkeurig te voorspellen, problemen of vertragingen bij de
productie, financiële instabiliteit van internationale economieën en soeverein risico, afhankelijkheid van
de doeltreffendheid van de octrooien van Merck en andere vormen van bescherming voor innovatieve
producten, en blootstelling aan procesvoering, waaronder procesvoering over octrooien, en/of
maatregelen van de regelgevende instanties.
MSD heeft geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen in het openbaar bij te
werken, ongeacht of dit het gevolg is van nieuwe informatie, toekomstige voorvallen of andere
oorzaken. Bijkomende factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van wat
beschreven wordt in de toekomstgerichte verklaringen, staan in het Jaarrapport 2014 van MSD/Merck
op Formulier 10-K en andere dossiers van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission
(SEC) (Amerikaanse toezichthouder van de effectenbeurzen), die beschikbaar zijn op de website van
de SEC (www.sec.gov).
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