
	

W badaniu III fazy oceniaj cym stosowanie niwolumabu
(eksperymentalnego inhibitora punktu kontrolnego PD-1) w leczeniu

pierwszego rzutu u pacjentów z czerniakiem stwierdzono korzystniejszy
wp yw na prze ycia ca kowite ni  w przypadku stosowania dakarbazyny -

badanie przerwano we wczesnym etapie

(PRINCETON, stan Nowy Jork, USA; 24 czerwca 2014 r.) – W dniu dzisiejszym

firma Bristol-Myers Squibb poinformowa a o przerwaniu randomizowanego, za lepionego

badania  III fazy, którego celem by o porównanie stosowania niwolumabu z dakarbazyn

u wcze niej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym czerniakiem bez mutacji BRAF.

Powodem przerwania badania by o wykazanie przez niezale  Komisj  ds. Monitorowania

Danych (DMC) lepszych wyników prze ycia  ca kowitego w grupie otrzymuj cej niwolumab

w porównaniu z grup  kontroln . W przypadku ka dego pacjenta zostanie odtajniona

informacja, do której z badanych grup zosta  przypisany. Pacjenci z grupy kontrolnej b

mogli rozpocz  przyjmowanie niwolumabu. Bristol-Myers Squibb przeka e tak e

wspomniane dane odpowiednim urz dom ds. zdrowia.

„Wyniki uzyskane w badaniu CheckMate-066 stanowi  wa ny post p

w immunoonkologii, bowiem badanie to jest pierwszym dobrze kontrolowanym,

randomizowanym badaniem III fazy dotycz cym eksperymentalnego inhibitora punktu

kontrolnego PD-1, w którym wykazano korzystniejszy wp yw na prze ycie ca kowite

w porównaniu z grup  kontroln ” – powiedzia  Michael Giordano, starszy wiceprezes, szef

Dzia u  Rozwoju  Onkologii  w  firmie  Bristol-Myers  Squibb.  Dr  Giordano  podkre li  te ,  e

Bristol-Myers Squibb z pe nym zaanga owaniem kontynuuje badania

w dziedzinie immunoonkologii.

Badacze prowadz cy badanie CheckMate-066 zostali powiadomieni o decyzji dot.

od lepienia badania. Wszyscy pacjenci zostan  poinformowani o mo liwo ci kontynuowania

lub rozpocz cia leczenia niwolumabem w otwartej dalszej cz ci badania prowadzonego

przez firm  Bristol-Myers Squibb, która zobowi zuje si  do ustalenia charakterystyki

ugookresowych prze . Badanie CheckMate-006 zosta o zaprojektowane w konsultacji z

Komitetem ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) i przeprowadzone

przede wszystkim w tych krajach, w których dakarbazyna jest powszechnie stosowania w

leczeniu pierwszego rzutu u chorych z czerniakiem, np. w Kanadzie, ale ju  nie w USA.

Firma przeprowadzi pe  ocen  ko cowych danych z badania CheckMate-066, a nast pnie

we wspó pracy z badaczami przygotuje prezentacj  i publikacj  wyników.



	

Informacje na temat badania 	

Badanie CheckMate-006 to badanie kliniczne III fazy z randomizacj , prowadzone

metod  podwójnej lepej próby z udzia em pacjentów wcze niej nieleczonych

z nieoperacyjnym czerniakiem w III lub IV stopniu zaawansowania, niewykazuj cym mutacji

w genie BRAF. Do badania w czono 418 pacjentów, a nast pnie losowo przydzielono do

dwóch grup: grupy otrzymuj cej niwolumab w dawce 3 mg/kg mc. co dwa tygodnie i grupy

otrzymuj cej dakarbazyn  w dawce 1000 mg/m2 pc. co trzy tygodnie. G ównym punktem

ko cowym by o ca kowite prze ycie. Drugorz dowe punkty ko cowe obejmowa y czas

prze ycia wolny od progresji choroby i odsetek odpowiedzi obiektywnych. 	

Informacje na temat niwolumabu 	

Komórki nowotworowe mog  wykorzystywa  tzw. szlaki regulatorowe, np. szlaki

z punktem kontrolnym, w celu ukrycia si  przed uk adem immunologicznym i unikania ataku

z jego strony. Niwolumab to eksperymentalny, ca kowicie ludzki inhibitor immunologicznego

punktu kontrolnego PD-1 (ang. programmed death-1), który wi e si  z receptorami punktu

kontrolnego PD-1 ulegaj cymi ekspresji na powierzchni aktywowanych limfocytów T.

W prowadzonych przez nas badaniach próbujemy ustali , czy w wyniku blokowania tego

szlaku niwolumab jest w stanie przywróci  uk adowi immunologicznemu zdolno

rozpoznawania, atakowania i niszczenia komórek nowotworowych.

Bristol-Myers Squibb realizuje szeroko zakrojony, globalny program prac

rozwojowych, maj cy na celu ocen  stosowania tego leku w ró nych nowotworach

liwych. Program ten obejmuje ponad 35 bada , w których niwolumab stosowany jest

w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym. Badania te prowadzone s  na ca ym wiecie

i w czono do nich cznie ponad 7 000 pacjentów. W ród tych bada  jest kilka potencjalnie

rejestracyjnych. Dotycz  one niedrobnokomórkowego raka p uca (NDRP), czerniaka, raka

nerkowokomórkowego, nowotworów g owy i szyi, glejaka zarodkowego i ch oniaka

nieziarniczego. W 2013 roku FDA przyzna a niwolumabowi status produktu podlegaj cego

przyspieszonej procedurze rejestracyjnej we wskazaniach obejmuj cych NDRP, czerniaka i

raka nerkowokomórkowego. W maju 2014 roku FDA przyzna a niwolumabowi status

produktu podlegaj cego przyspieszonej procedurze rejestracyjnej jako leku prze omowego we

wskazaniu obejmuj cym leczenie ch oniaka Hodgkina po niepowodzeniu autologicznego

przeszczepienia komórek macierzystych i leczenia brentuksymabem.



	
Informacje na temat zaawansowanego czerniaka 	

Czerniak to nowotwór z liwy skóry cechuj cy si  niekontrolowanym namna aniem

si  komórek barwnikowych, czyli melanocytów, zlokalizowanych w skórze. Przerzutowy

czerniak to obarczona najwy sz miertelno ci  posta  tego nowotworu. Mówimy o niej

wówczas, gdy nowotwór przestanie by  ograniczony do powierzchownych warstw skóry

i ulegnie rozsiewowi do innych narz dów, np. w ów ch onnych, p uc, mózgu lub innych

okolic cia a. Od co najmniej 30 lat obserwuje si  sta y wzrost zachorowalno ci na czerniaka.

Szacuje si , e w 2012 roku czerniaka rozpoznano u oko o 232 130 osób na ca ym wiecie.

Czerniak w wi kszo ci przypadków jest wyleczalny pod warunkiem wykrycia go we

wczesnym stadium zaawansowania. Z danych historycznych wynika, e w pó nych stadiach

choroby redni czas prze ycia wynosi jedynie sze  miesi cy, a odsetek pacjentów

umieraj cych w ci gu roku to a  75%, co sprawia, e dane te kwalifikuj  czerniaka do grupy

najagresywniejszych nowotworów.

Immunoonkologia w Bristol-Myers Squibb 	

Cho  od kilkudziesi ciu lat filarami leczenia onkologicznego niezmiennie pozostaj

leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie, to

nadal u wielu pacjentów z zaawansowan  chorob  nie udaje si  osi gn  d ugotrwa ego

prze ycia ani zadowalaj cego poziomu jako ci ycia.

W d eniu do sprostania tej niezaspokojonej potrzeby medycznej, Bristol-Myers

Squibb jest liderem post pu w szybko rozwijaj cej si  dziedzinie badawczo-leczniczej

w onkologii zwanej immunoonkologi , zajmuj cej si  lekami, których zasadniczy mechanizm

dzia ania polega na bezpo rednim wspó dzia aniu z uk adem immunologicznym, który

zwalcza nowotwór. Bristol-Myers Squibb prowadzi prace badaj ce mo liwo ci

wykorzystania ró norodnych zwi zków chemicznych i metod immunoterapeutycznych

u pacjentów z ró nymi nowotworami, w tym prace badaj ce potencjaln  przydatno

cznego stosowania ró nych leków immunoonkologicznych oddzia uj cych na oddzielne,

lecz uzupe niaj ce si  szlaki w leczeniu onkologicznym.

Bristol-Myers Squibb z pe nym zaanga owaniem podejmuje dzia ania przyczyniaj ce

si  do dynamicznego rozwoju immunoonkologii w celu wyd enia czasu prze ycia

i poprawy jako ci ycia pacjentów onkologicznych.

Informacje na temat partnerstwa biznesowego mi dzy Bristol-Myers Squibb a Ono

Pharmaceutical 	



	
W  ramach  umowy  o  wspó pracy  zawartej  w  2011  roku  z  firm  Ono  Pharmaceutical

firma Bristol-Myers-Squibb rozszerzy a zakres terytorialny swoich praw do prowadzenia prac

rozwojowych nad niwolumabem (BMS-936558/ONO-4538) i jego komercjalizacji na

wszystkie kraje wiata z wyj tkiem Japonii, Korei i Tajwanu, na terytorium których wszystkie

prawa do tego zwi zku chemicznego zachowa a firma Ono.

Informacje na temat Bristol-Myers Squibb 	

Bristol-Myers Squibb jest globaln  firm  biofarmaceutyczn  zajmuj  si

odkrywaniem, opracowywaniem i dostarczaniem innowacyjnych leków, które pomagaj

pacjentom przezwyci  ci kie choroby. Wi cej informacji na temat Bristol-Myers Squibb

na stronie internetowej www.bms.com. Mo na nas te ledzi  na Twitterze pod adresem

http://twitter.com/bmsnews.

wiadczenia odnosz ce si  do przysz ci Bristol-Myers Squibb

Niniejsza informacja prasowa zawiera tzw. stwierdzenia wybiegaj ce w przysz  w rozumieniu
definicji podanej w ameryka skiej ustawie z 1995 roku o reformie post powania s dowego
w sprawach zwi zanych z prywatnymi papierami warto ciowymi (Private Securities Litigation
Reform Act of 1995). Stwierdzenia te odnosz  si  do prac badawczych i rozwojowych nad
produktami farmaceutycznymi oraz do ich komercjalizacji. Owe stwierdzenia wybiegaj ce
w przysz  oparte s  na tera niejszych oczekiwaniach i si  rzeczy zwi zane jest z nimi pewne
ryzyko i niepewno , w tym te  czynniki, które mog yby opó ni  lub zmieni  którekolwiek z nich
i które mog yby by  odpowiedzialne za to, e faktyczne wyniki w przysz ci b  si  istotnie
ró ni  od tera niejszych oczekiwa . Nie mo na da adnych gwarancji na potwierdzenie si
w przysz ci stwierdze  wybiegaj cych w przysz . Inne ryzyko zwi zane z tego typu
stwierdzeniami polega na tym, e nie ma gwarancji, e niwolumab zostanie dopuszczony do
obrotu, a nawet je li zostanie, to stanie si  produktem komercyjnym odnosz cym sukces rynkowy
Zawarte w niniejszej informacji prasowej stwierdzenia wybiegaj ce w przysz  powinny by
oceniane w kontek cie wielu niepewno ci maj cych wp yw na dzia alno  firmy Bristol-Myers-
Squibb, szczególnie tych, które zidentyfikowano w omówieniu czynników ostro no ciowych
w sprawozdaniu rocznym firmy Bristol-Myers-Squibb z onym na Formularzu 10-K za rok
zako czony 31 grudnia 2013 roku, w naszych sprawozdaniach kwartalnych sk adanych na
Formularzu 10 Q oraz w naszych sprawozdaniach bie cych sk adanych na Formularzu 8 K.
Bristol-Myers-Squibb nie przyjmuje na siebie adnego zobowi zania do publicznego
aktualizowania wszelkich stwierdze  wybiegaj cych w przysz  w wyniku uzyskania nowych
informacji, zachodzenia okre lonych zdarze  w przysz ci ani z innych powodów.

Osoby do kontaktów:

Media: El bieta apot, 608-555-613; elzbieta.lapot@bms.com; Antoni arski, 608-555-550,

antoni.zarski@bms.com	
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