MSD PERSBERICHT Nobelprijs

MSD feliciteert de winnaars van de 2015 Nobelprijs voor Geneeskunde voor de
ontdekking van een behandeling voor rivierblindheid
Mede-ontvanger Dr. William C. Campbell verrichtte onderzoek voor zijn
Nobelprijs-winnend project bij Merck Research Laboratories
Brussel, 5 oktober 2016 - MSD, bekend als Merck in de Verenigde Staten en Canada,
feliciteert van harte William C. Campbell, een gepensioneerde wetenschapper van de MSD
Research Laboratories, MRL.
Dr. Campell werd samen met Satoshi Omura uitgeroepen tot de 2015 winnaars van de
Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontdekking van avermectine, wat leidde bij MSD tot de
ontwikkeling van Mectizan (ivermectine), een behandeling voor rivierblindheid (ook bekend
als onchocerciasis) in Afrika, Latijns-Amerika en Jemen.
Beide zullen deze Nobelprijs delen met Youyou Tu voor haar ontdekking van een nieuwe
therapie tegen malaria.
Rivierblindheid is een parasitaire infectie die hevige jeuk, verkleuring van de huid,
huiduitslag, en oogziekte die vaak leidt tot permanente blindheid, kan veroorzaken. Zij wordt
verspreid door de beten van besmette zwarte vliegen die broeden in snel stromende rivieren
in de getroffen landen.
"We zijn bijzonder trots op onze collega Dr. Campbell. Zijn innovatie, passie en toewijding
voor het bestrijden van ziekten tijdens zijn 30-jarige carrière bij MSD heeft geleid tot de
ontwikkeling van Mectizan," zegt Kenneth C. Frazier, voorzitter en CEO van MSD. "Met het
“Mectizan Donation Program” hebben we ons al drie decennia lang ingezet, samen met onze
partners, om dit geneesmiddel gratis ter beschikking te stellen aan diegenen die getroffen
worden door rivierblindheid. Bij MSD streven we voortdurend naar wetenschappelijke
innovatie om wereldwijde gezondheidsproblemen uit de wereld te helpen. "
Het “Mectizan Donation Program”, opgericht meer dan 25 jaar geleden, is het langstlopende
geneesmiddelen donatie programma en de langstlopende publiek-private samenwerking in
zijn soort. In 1998 breidde MSD het programma uit om de eliminatie van een andere ziekte,
lymfatische - 2 –filariasis te bekomen. Het programma bereikt meer dan 250 miljoen mensen
in de getroffen gebieden en sinds 1987 worden meer dan 2 miljard behandelingen
geschonken.
Meer informatie over het “Mectizan Donation Program”,:
• MSD duurzaamheidsverslag: http://www.merckresponsibility.com/access-to-health/keyinitiatives/merck-mectizan-donation-program/
• Website Mectizan Donatie Programma: http://www.mectizan.org/
__________
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
d.m.v. een verreikend beleid, innovatieve programma's en partnerschap.
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.

