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MSD’nin Kanser Tedavisi “Prix Galien En İyi Biyoteknoloji Ürünü” Ödülü Kazandı
MSD tarafından geliştirilen ve immüno onkoloji alanında çığır açıcı tedavi kapsamında
değerlendirilen “pembrolizumab” ilaç sektörünün en saygın ödülü olan “Prix Galien”e layık

görüldü.
9 Aralık 2015, İstanbul- Geliştirdiği yenilikçi molekül ile adından sıkça söz ettiren MSD’nin, uygulanan
diğer tedavilere rağmen hastalığı ilerlemiş metastatik melanom ve küçük hücre dışı akciğer kanserli
hastaların tedavisinde kullanılan “pembrolizumab” etkin maddeli ilacı, “En iyi Biyoteknoloji Ürünü”
dalında Prix Galien ödülünü aldı.
MSD Araştırma Laboratuvarları Başkanı Dr.Roger M. Perlmutter, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada,
kazanılan bu ödülün pembrolizumab”ın hastalara ulaşmasını sağlayan tüm MSD çalışanlarının ve aynı
zamanda klinik araştırmalara katılan doktor ve hastaların inancının bir ürünü olduğunu belirtti.
Perlmutter ayrıca, bilimsel anlamda mükemmeliyet temeli üzerine inşa edilmiş bir şirket olarak bir
kez daha bu prestijli ödüle layık görülmekten büyük onur duyduklarının altını çizdi.
Kanser tedavisinde bir adım daha ileri
MSD, son dönemde kanserle mücadelede vücudun bağışıklık sisteminin gücünü kullanak yenilkçi
moleküllere odaklanmıştır. İmmüno-onkoloji alanında yeni moleküllerin geliştirilmesini ve
ticarileştirilmesini hızlandırmak ve dünyanın çeşitli yerlerinde kanserle mücadele eden hastaların bu
tedavilere en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak üzere ciddi yatırımlar yapmaktadır.
Amerikan Gıda ve İlaç Otoritesi (FDA) tarafından çığır açıcı ilaç kategorisinde hızlandırılmış bir şekilde
onaylanan ilaç, bağışıklık sistemini aktive eden Anti-PD–1 ilaçlar denen sınıfta ilk onaylanan ilaç olma
özelliğini taşıyor. İlaç, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin kanserle savaşması için aktiflenmesini
sağlıyor. Kanser hücreleri, insan bağışıklık sistemindeki önemli saldırı hücrelerinin (T hücreleri)
tümörü tanımasını engelleyen PD1 yolunu aktiflerler. “Pembrolizumab” , T hücrelerinin aktif
kalmasını sağlayarak bağışıklık sisteminin tümörle savaşma gücünü korumasını etkinleştiriyor.
MSD, bu yıl kazandığı ödülle birlikte Prix Galien ödülünü 40 kez kazanarak, tüm zamanların en çok
ödüle layık görülen şirketi olmuştur.
MSD Hakkında
Dünyanın en büyük sağlık kuruluşlarından olan MSD, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için
çalışmalarını sürdürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Merck olarak bilinen MSD, reçeteli
ilaçlar, aşılar, biyolojik tedaviler ve hayvan sağlığı da dâhil geniş bir yelpazede sahip olduğu portföyü ile 140
ülkede yaratıcı sağlık çözümleri sunmak üzere faaliyet göstermektedir. MSD, sağlığa erişimi artırmaya yönelik
kararlılığını, gelişmiş kural, program ve işbirlikleri uygulamaları ile ortaya koymaktadır. Daha fazla bilgi için:
www.msd.com.tr ve www.merck.com.
Prix Galien Ödülü Hakkında
Prix Galien ödülü, ilaç sanayinde yeni ilaç geliştirilmesi konusunda üstün başarılara karşılık verilen bir
ödüldür. İlaç sanayinde Nobel Ödülü’nün eşdeğeri olarak kabul edilen Galien Ödülü ilaç araştırma ve geliştirme
alanında verilen en onurlu ve prestijli ödül olarak kabul edilir. 1969 yılında Fransız eczacı Roland Mehl
tarafından başlatılan Galien ödülü töreni bu yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde gerçekleşti.

