Persbericht
____________________________________________________________________________________

Perscontact:
Marleen Vanheel
Communications Projects Manager, MSD
marleen_vanheel@merck.com
GSM: 0475 63 64 16

Nieuwe bevindingen tonen duurzame anti-tumoractiviteit met pembrolizumab, de
anti-PD-1-behandeling van MSD, bij patiënten met gevorderde hoofd- en
halskanker, ongeacht PD-L1-expressiestatus
Resultaten van KEYNOTE-012, de eerste en grootste studie tot nu toe naar een anti-PD-1behandeling bij hoofd- en halskanker, werd voorgesteld op de Jaarlijkse Vergadering
2015 van ASCO
Pembrolizumab als monotherapie bereikte een algehele responsrate van 25 procent bij
reeds zwaar behandelde patiënten
MSD is bezig met een breed klinisch hoofd- en halsprogramma voor pembrolizumab met
vijf klinische onderzoeken over meerdere behandelingslijnen heen en in combinatie met
andere geneesmiddelen
Brussel, 3 juni 2015 - MSD, bekend onder de naam Merck (NYSE: MRK) in de Verenigde
Staten en Canada, heeft nieuwe onderzoeksgegevens bekendgemaakt die pembrolizumab, de
anti-PD-1-behandeling van het bedrijf, evalueren als monotherapie in een fase 1b studie
(KEYNOTE-012) bij 132 voorbehandelde patiënten met terugkerende of gemetastaseerde
hoofd- en halskanker, ongeacht de PD-L1-expressiestatus. Bij de evalueerbare patiënten
bedroeg de totale respons rate (ORR) (bevestigd en onbevestigd) 24,8 procent voor
pembrolizumab (vaste dosis van 200 mg om de drie weken) (n=29/117) (95% CI, 17,3-33,6).
Wanneer men keek naar de HPV-status, was de ORR gelijkaardig onder HPV-positieve en
HPV-negatieve ziekte (respectievelijk 20,6 procent [n=7/34] en 27,2 procent [n=22/81]) (95% CI,
8,7-37,9 en 17,9-38,2). Deze gegevens, die aan bod kwamen in het persprogramma van de
ASCO, werden op maandag 1 juni mondeling voorgesteld door Dr. Tanguy Seiwert, The
University of Chicago, op de 51ste Jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical
Oncology (ASCO) in Chicago (Samenvatting #LBA6008).
MSD is gestart met een uitgebreid klinisch ontwikkelingsprogramma voor
pembrolizumab waarbij een vast doseringsregime (200 mg om de drie weken) geëvalueerd
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combinatie met chemotherapie en andere geneesmiddelen. Resultaten van de KEYNOTE-012
werden voor het eerst voorgesteld op ASCO 2014 en toonden 19,6 procent ORR voor
pembrolizumab (10 mg/kg om de twee weken) bij reeds zwaar voorbehandelde patiënten met
gevorderde hoofd- en halskanker met positieve tumorcellen voor PD-L1-expressie.
“Gevorderde hoofd- en halskanker is een ernstige en levensingrijpende aandoening. We
hebben jammer genoeg maar weinig doeltreffende behandelingsopties, vooral voor patiënten
wiens ziekte niet reageert op de huidige behandelingen” zei Dr. Seiwert. “Als praktiserend
oncoloog vind ik de duurzame responsen die in deze studie met pembrolizumab aangetoond
worden, zeer bemoedigend. Ik kijk uit naar de nieuwe gegevens van aanvullende bevestigende
studies die nu gevoerd worden voor gevorderde hoofd- en halskanker.”
“De totaliteit van de gegevens die bij ASCO voorgesteld zijn, bevordert ons begrip over
het klinische vermogen van pembrolizumab bij hoofd- en halskanker, ongeacht de PD-L1expressie of HPV-status,” zei Dr. Roger Dansey, senior vice-president en hoofd therapeutische
afdeling, laat-stadiumontwikkeling oncologie, Merck Research Laboratories. “Op basis van de
resultaten die we tot nu toe waargenomen hebben, gaan we van start met verschillende
registratie studies voor hoofd- en halskanker, inclusief gerandomiseerde evaluaties van de
totale overleving (OS) en de progressievrije overleving (PFS) met pembrolizumab, als
monotherapie en in combinatie met chemotherapie, vergeleken met de standaardbehandeling.”
Aanvullende resultaten van KEYNOTE-012 bij gevorderde hoofd- en halskanker
Aanvullende bevindingen van KEYNOTE-012, de eerste en de grootste fase 1b studie
naar een anti-PD-1-behandeling bij gevorderde hoofd- en halskanker, toonden aan dat
verkleining van de tumor bereikt werd bij 56 procent van het totaal aantal evalueerbare
patiënten die meetbare ziekte hadden met één post-basislijnscan (n=59/106). De mediane duur
van respons werd niet bereikt (7,3+ - 25,1+ weken onder patiënten met een bevestigde
respons), met een mediane opvolgingsduur van 5,7 maanden (0,2 – 8,7 maanden). Op het
moment van de analyse bleven 86 procent van de patiënten die reageerden, verder op de
behandeling reageren (n=25/29). De analyses werden uitgevoerd gebasseerd op gegevens tot
23 maart 2015.
Bijwerkingen in de studie waren consistent met eerder gemelde veiligheidsgegevens
voor pembrolizumab (n=132). De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen
(kwamen voor bij meer dan of gelijk aan 5% van de patiënten) waren: vermoeidheid (15,2%),
hypothyroïdie (9,1%), verminderde eetlust (7,6%), uitslag (7,6%), droge huid (6,8%), en pyrexie
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(10,6%), pneumonitis (3,0%), thyroïditis (2,3%), colitis (0,8%), interstitiële longziekte (0,8%),
verworven epidermolysis bullosa (0,8%), leverschade door het geneesmiddel (0,8%),
epidermolyse (0,8%), en diabetische ketoacidose (0,8%). Vier patiënten kregen bijwerkingen
van speciaal belang waardoor de behandeling moest worden stopgezet. Er werden geen
behandelingsgerelateerde overlijdens gerapporteerd.
Meer over de studie KEYNOTE-012
KEYNOTE-012 is een lopend multicentrisch, niet-gerandomiseerd fase 1b onderzoek ter
evaluatie van de veiligheid, verdraagbaarheid, en antitumor-activiteit van pembrolizumab als
monotherapie (10 mg/kg om de twee weken of 200 mg i.v. om de drie weken) bij patiënten met
gevorderde drievoudig negatieve borstkanker (triple negative breast cancer, TNBC), gevorderde
hoofd- en halskanker, gevorderde blaaskanker, of gevorderde maagkanker. De primaire
eindpunten van deze studie zijn algehele veiligheid, verdraagbaarheid, en antitumor-activiteit
(gemeten per RECIST v1.1); secundaire eindpunten zijn progressievrije overleving (PFS), totale
overleving (OS), en duur van respons.
Meer over hoofd- en halskanker
Hoofd- en halskanker beslaat een aantal verschillende tumoren die zich ontwikkelen in
of rond de keel, larynx, neus, sinussen en mond. De meeste hoofd- en halskankers zijn
plaveiselcelcarcinomen die beginnen in de platte plaveiselcellen die de dunne oppervlaktelaag
vormen van de structuren in het hoofd en de hals. De belangrijkste wijzigbare risicofactoren
voor hoofd- en halskanker zijn tabak en zwaar alcoholgebruik. Andere niet-wijzigbare factoren
zijn infectie met bepaalde types HPV, ook humane papillomavirussen genoemd. Elk jaar zijn er
ongeveer 400.000 gevallen van kanker van de mondholte en farynx, naast ongeveer 160.000
kankers van de larynx, met ongeveer 300.000 overlijdens tot gevolg.
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-1signaalgemedieerde remming van de immuunrespons, waaronder ook de antitumorimmuunresponsen.
MSD leidt een breed en snelgroeiend klinisch ontwikkelingsprogramma voor
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meer dan 16.000 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 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.
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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, 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).

