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Bevindingen voorgesteld tijdens de 2015 ASCO Annual Meeting betreffende
nieuwe toepassingen voor Pembrolizumab, waarvan de werking nu bewezen is bij
de bestrijding van 13 verschillende tumoren
Nieuwe gegevens voorgesteld voor de ASCO met betrekking tot meervoudige, moeilijk te
behandelen kankers, waaronder kleincellige longkanker, slokdarmkanker en
eierstokkanker
Registratiestudies voor Pembrolizumab zijn lopende voor acht verschillende tumoren
Brussel, 3 juni 2015 – MSD, in de Verenigde Staten en Canada beter bekend onder de naam
Merck, kondigde de eerste voorstelling aan van de bevindingen met betrekking tot het gebruik
van pembrolizumab, de anti-PD-1-therapie van het bedrijf, bij verschillende, moeilijk te
behandelen kankers, waaronder gevorderde kleincellige longkanker (SCLC), slokdarmkanker
en eierstokkanker uit de KEYNOTE-028 Fase 1b studie. Deze gegevens, die werden
voorgesteld tijdens de 51ste Jaarlijkse Bijeenkomst van de American Society of Clinical
Oncology (ASCO) in Chicago, van 29 mei tot 2 juni 2015, betekenen een uitbreiding van het
brede en snel groeiende klinische ontwikkelingsprogramma op het vlak van immuno-oncologie
voor pembrolizumab van de firma.
“De breedte en diepte van de gegevens die tijdens de ASCO-bijeenkomst werden
gedeeld, versterken het potentieel van de brede klinische mogelijkheden die we met
pembrolizumab bij verschillende kankers hebben vastgesteld”, aldus Dr. Roy Baynes, senior
vice president en hoofd klinische ontwikkelingen wereldwijd bij Merck Research Laboratories.
“Onze doelstelling is om mensen met kanker te helpen en deze gegevens bieden ons een beter
inzicht welke patiënten met onze anti-PD-1-therapie het best geholpen kunnen worden”.
Volgens ASCO hebben de voorgestelde gegevens aangetoond dat pembrolizumab
effect heeft in de bestrijding van 13 verschillende soorten tumoren. Registratie studieszijn
gepland of lopende voor acht verschillende soorten tumoren, en dit zowel in de vorm van

-2monotherapie als in combinatie met andere behandelingen. Pembrolizumab was de eerste antiPD-1-therapie die in de Verenigde Staten werd goedgekeurd en heeft momenteel een indicatie
met een dosering van 2 mg/kg per drie weken voor de behandeling van patiënten met
inoperabele of metastatische melanomen en een progressie van de ziekte na ipilimumab en na
een BRAF-inhibitor bij een positieve BRAF V600-mutatie.
Over het KEYNOTE-028 Fase 1b onderzoek
KEYNOTE-028 is een lopend, multi-cohort, niet-gerandomiseerd Fase 1b onderzoek
waarbij de veiligheid, bijwerkingen en tumorbestrijdende werking van een monotherapie met
pembrolizumab (10 mg/kg per twee weken) bij meer dan 450 patiënten met 20 verschillende
kankers worden geëvalueerd. De studie evalueerde patiënten met gevorderde, PD-L1-positieve
tumoren die niet reageerden op de bestaande therapieën of waarvoor de bestaande
behandelingen niet geschikt zijn.
Eerste bevindingen bij de onderzoeksgroep met gevorderde kleincellige longkanker
(Abstract #7502)
De eerste bevindingen bij 20 zwaar voorbehandelde patiënten met kleincellige
longkanker, voorgesteld door Dr. Patrick Ott van het Dana-Farber Cancer Institute op zaterdag
30 mei, toonden een totale responspercentage (ORR) (bevestigd en niet bevestigd) van 35
procent (n=7/20) (95% CI, 15-59) (per RECIST v1.1). Op het moment van de analyse waren zes
van de zeven responsen lopende. De mediane follow-up tijd voor evalueerbare patiënten
bedroeg 21 weken (bereik van 2-48). De bijwerkingen stemden overeen met de eerder
gerapporteerde veiligheidsgegevens voor pembrolizumab. Behandelingsgerelateerde
bijwerkingen (zich voordoend bij twee of meer patiënten) werden geobserveerd bij 14 patiënten.
Onderzoeker-geëvalueerde graad 3-4 bijwerkingen waren asthenie (n=1) en een verhoogd
bilirubinegehalte in het bloed (n=1). Enkele patiënten ervaarde bijwerkingen die bijzondere
aandacht verdienen, zoals auto-immune thyroïditis (n=1, ernstniveau 2) en colitis (n=1,
ernstniveau 5). Er deed zich één behandelingsgerelateerd overlijden voor (colitis).
Eerste bevindingen bij de onderzoeksgroep met gevorderde slokdarmkanker (Abstract
#4010)
De eerste bevindingen bij 23 zwaar voorbehandelde patiënten met gevorderde
slokdarmkanker, voorgesteld tijdens een klinisch wetenschapssymposium door Dr. Toshihiko
Doi, National Cancer Center Hospital East, Kashiwa, Japan op zondag 31 mei, toonden een
ORR (bevestigd en onbevestigd) van 30,4 procent van alle patiënten (n=7/23) (95% CI, 13,2-

-352,9) (per RECIST v1.1). Bij patiënten met plaveiselcelcarcinoom bedroeg het ORR 29,4
procent (n=5/17) en bij patiënten met adenocarcinoom 40 procent (n=2/5). De mediane duur
van de respons bedroeg 40 weken (0,1+ tot 40), met zes van de zeven responsen lopende. Bij
52,2 procent van de evalueerbare patiënten werd een verkleining van de tumor bereikt. De
bijwerkingen stemden overeen met de eerder gerapporteerde veiligheidsgegevens voor
pembrolizumab. behandelingsgerelateerde bijwerkingen (zich voordoend bij twee of meer
patiënten) werden geobserveerd bij negen patiënten. Alle onderzoeker-geëvalueerde
bijwerkingen waren graad 3 en omvatten een vermindering van het aantal lymfocyten (n=2), een
verminderde appetijt (n=1), leverstoornis (n=1) en pruritis (n=1). Enkele patiënten ervaarde
bijwerkingen die bijzondere aandacht verdienen, zoals hypothyreoïdie (n=2) en
bijnierinsufficiëntie (n=1). Geen enkel behandelingsgerelateerd overlijden deed zich voor.
Eerste bevindingen bij de onderzoeksgroep met gevorderde eierstokkanker (Abstract
#5510)
De eerste bevindingen bij 26 zwaar voorbehandelde patiënten met gevorderde
eierstokkanker, voorgesteld tijdens een klinisch wetenschapssymposium door Dr. Andrea
Varga, Gustave Roussy Institute, Villejuif, Frankrijk op maandag 1 juni, toonden een ORR
(bevestigd en onbevestigd) van 11,5 procent van de patiënten (n=3/26) (95% CI, 2,4-30,2) (per
RECIST v1.1). Daarnaast bleef de ziekte onder controle in 34,6 procent (disease control rate,
DCR) van de gevallen (n=9/26) (95% CI, 17,2-55,7). Op het moment van de analyse was de
mediane duur van de respons nog niet bereikt (27,9-36,3). Bij 23 procent van de evalueerbare
patiënten werd een verkleining van de tumor bereikt. De bijwerkingen stemden overeen met de
eerder gerapporteerde veiligheidsgegevens voor pembrolizumab. Behandelingsgerelateerde
bijwerkingen (zich voordoend bij twee of meer patiënten) werden geobserveerd bij 18 patiënten.
Één graad 3-4 bijwerking werd geregistreerd (verhoogde transaminases). Enkele patiënten
ervaarde bijwerkingen die bijzondere aandacht verdienen, zoals hyperthyreoïdie (n=2),
hypothyreoïdie (n=3), myositis (n=1) en pancreatitis (n=1). Geen enkel
behandelingsgerelateerd overlijden deed zich voor.

Over longkanker
Longkanker onstaat in het longweefsel, meestal binnen de luchtwegen, en is de
belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. De twee belangrijkste types zijn niet-kleincellige
(NSCLC) en kleincellige longkanker (SCLC). In 2012 werden wereldwijd naar schatting

-4ongeveer 1,8 miljoen nieuwe gevallen van longkanker vastgesteld. Kleincellige longkankers zijn
goed voor ongeveer 10 tot 15 procent van alle gevallen van longkanker.
Over slokdarmkanker
Slokdarmkanker ontstaat in de binnenste laag (mucosa) van de slokdarm en ontwikkelt
zich zo naar buiten uit. Er zijn twee belangrijke soorten slokdarmkanker: plaveiselcelcarcinoom
en adenocarcinoom. In 2012 waren er naar schatting zo'n 456.000 nieuwe gevallen van
slokdarmkanker en 400.000 overlijdens als gevolg van slokdarmkanker wereldwijd, waardoor
slokdarmkanker de achtste vaakst voorkomende kanker is.
Over eierstokkanker
Eierstokkanker ontwikkelt zich in de eierstokken. Er zijn 3 belangrijke soorten
eierstokkanker: epitheliale eierstoktumoren, kiemceltumoren en gonodale stromaceltumoren. In
2012 werden wereldwijd naar schatting zo'n 239.000 nieuwe gevallen van eierstokkanker en
152.000 overlijdens te wijten aan eierstokkanker genoteerd.
Over PD-L1 en PD-L1 expressie
PD-L1, ook bekend als programmed death-ligand 1 (geprogrammeerde dood-ligand 1),
is aanwezig bij een groot aantal cellen, waaronder sommige kankercellen. In normale
omstandigheden fungeert de interactie van PD-L1 met een ander proteïne, genaamd de
programmed death receptor-1 (PD-1), als een belangrijke indicator voor het immuunsysteem,
waarbij het immuunsysteem in balans wordt gehouden en wordt vermeden dat het lichaam de
eigen cellen aanvalt in het geval van een infectie of ontsteking. Wanneer kankertumoren echter
PD-L1 vertonen, kunnen deze uit de scope blijven van cytotoxische T-cellen (een soort
kankerbestrijdende immuuncellen), waardoor de tumor kan overleven en zich verder
ontwikkelen. PD-L1 expressie is reeds vastgesteld op verschillende niveaus en bij verschillende
soorten tumoren, waaronder borstkanker, longkanker en blaaskanker. Momenteel wordt
onderzocht of hoge waarden van PD-L1 expressie kunnen worden gebruikt als een manier om
patiënten te identificeren die een grotere kans hebben om positief te reageren op immuungebaseerde behandelingswijzen.
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-

-5signaalgemedieerde remming van de immuunrespons, waaronder ook de antitumorimmuunresponsen.
MSD is volop bezig met een breedschalig en snel groeiend klinisch
ontwikkelingsprogramma met meer dan 100 klinische studies voor pembrolizumab, verspreid
over meer dan 30 verschillende tumoren en bij meer dan 16.000 patiënten, en dit zowel in de
vorm van monotherapie als in combinatie met andere therapieën.

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 immuno-oncologie, 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

-6Dit 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, kunnen de feitelijke resultaten wezenlijk
afwijken van diegene vooropgesteld in de toekomstgerichte 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).

