
 

 

KANSER TEDAVİSİNİN 
GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRMEK...
ROCHE KANSER İMMÜNOTERAPİSİ ARAŞTIRMA 

YAKLAŞIMI VE ÜRÜN YELPAZESİ



2 3

KANSER TEDAVİSİNİN 
GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRMEK...

 

Roche, 50 yıldan uzun bir süredir onkoloji 
araştırmaları alanında en önde yer almakta, 

yeni kanser tedavileri ve diagnostikleri 
keşfetmekte ve geliştirmektedir. Şu anda 

ilaçlarımızın etkisini kapsamlı bir kanser 
immünoterapisi programıyla 

genişletme aşamasındayız.

 
 
 
 



tedavi kararları için bilgi 
vermeye yöneliktir
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BİLİMSEL GELİŞMELERLE HASTALARIN
YAŞAMLARINDA SAĞLANAN
DEĞİŞİKLİKLER
Roche'da amacımız, hastalar için seçenekleri - ve sonuçları - 
sürekli olarak geliştirmek...

Araştırmalarda gerçekleştirilen ve kliniğe aktarılan gelişmelerle, 
standart tedavinin dünya lideri konumundaki onkoloji ürün 
yelpazesiyle bir araya gelmesine yardımcı oluyoruz.1

KANSER İMMÜNOTERAPİSİYLE TAM 
BİR İYİLEŞME ELDE ETME AMACI

Her hastanın - ve her kanserin - benzersiz olduğunu biliyoruz. Tümör ve 
immün biyolojiye ilişkin büyük bilgi birikimimiz, geleceğe bakışımızı 
yönlendirmektedir: hem T hücresini hem de tümör mikroçevresini hedefleyen 
bireyselleştirilmiş stratejiler.14,15

Anti-PDL1: kanser immünoterapisi kombinasyonları için temel yaklaşımımız
Roche, birkaç tümör tipinde onaylanmış olan ilk anti-PDL1 kanser immünoterapisini 
geliştirmiştir. Anti-PDL1'in monoterapi olarak ya da portföyümüzde ve ürün 
yelpazemizdeki ajanlarla kombinasyon halinde kullanıldığı ek çalışmalarla klinik 
bilgilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.7,16

Roche, anti-PDL1'e ek olarak benzersiz immünoterapi hedeflerini incelemeye ve 
bunların yeni kombinasyon rejimlerindeki ve bilinen ilaçlarla oluşturulan 
kombinasyonlardaki sinerjik potansiyelini araştırmaya devam etmektedir.16

ONKOLOJİ YENİLİKLERİNDE ÖNCÜLÜK

>10 milyon hasta,
1995 yılından bu yana Roche ürünü kanser 
ilaçlarını kullanmıştır. Roche, kanser 
immünoterapisindeki araştırmalarına  
devam ettikçe, öncekine kıyasla daha fazla 
hastanın yardımına koşmayı 
amaçlamaktadır.13

ETKİ ALANIMIZDAKİ GENİŞLEME

ROCHE KANSER İMMÜNOTERAPİSİ  KLİNİK 
GELİŞTİRME PROGRAMI 16-18*

*2017 yılının ilk çeyreği itibarıyla

20+

GELECEK KUŞAK DİAGNOSTİK ARAÇLAR

MOLEKÜL
12

BİLEŞİK
60+

ÇALIŞMA

araştırma ve 
geliştirme aşamasında

klinik araştırmalarda 
test sürecinde

devam eden 
(monoterapi ve 
kombinasyon)

 14 farklı ilaç:
çeşitli tümör tiplerinde kullanım2

 Temel 
tedaviler: 
anti-CD20,
anti-HER2, anti-VEGF, 
BRAFi, ALKi, EGFRi,
ve anti-PDL1'i içeren ürün 
yelpazesi3-9

 Eşlik eden diagnostik 
ürünler alanında 
öncülük 
HER2, BRAF ve EGFR'yi
(ilk sıvı biyopsisi) içeren 
ürün yelpazesi10-12
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BİLİMSEL KANSER İMMÜNOTERAPİSİ ARAŞTIRMALARINDA LİDERLİK

DAHA FAZLA HASTA İÇİN KANSER 
İMMÜNİTESİNİN AÇIĞA ÇIKARILMASI

 

Roche, daha da fazla hastaya değişim yararı sağlamak için kanser immünitesini 
açığa çıkarmak üzere tasarlanmış araştırmalar yapmaya devam etmektedir.14,19

Kanser-İmmünite Döngüsü: anti-tümör immün yanıtı yöneten 
bir dizi hız sınırlayıcı basamak
Kanser hücrelerinin etkili bir şekilde öldürülmesine yol açan antikanser immün 
yanıt için Kanser-İmmünite Döngüsü başlatılmalı ve devam etmesi sağlanmalıdır. 
Gereken 3 anahtar T hücresi aktivitesi vardır: T hücresi oluşumu, T hücresi 
infiltrasyonu ve T hücrelerinin tümörü öldürmesi.14,15,19

Üç immün fenotip ve terapötik stratejiler
Roche araştırma ekibi, Kanser İmmünite Döngüsü çerçevesini temel 
alarak, tümör mikroçevresinde T hücresi varlık ve aktivite düzeyini tanımlayan 
3 immün fenotip belirlemiştir. Bu fenotipler, kanser immünitesindeki 
bozuklukların ya da immün kaçış mekanizmalarının belirlenmesine 
yardımcı olabilmektedir.15,20

Bu immün fenotiplerle, Kanser İmmünite Döngüsünü yeniden başlatmak 
için gereken T hücresi aktivitelerini ve bunu gerçekleştirecek en iyi 
terapötik stratejileri belirleyebiliyoruz.14,15

İMMÜN ÇÖL14,15,21

İMMÜN AKTİVİTE PATERNİ

GEREKEN T HÜCRESİ AKTİVİTESİ

Tümörde ve tümör mikroçevresinde T 
hücresi mevcut değildir

 
Aktif, tümörü hedefleyen T hücrelerinin 
OLUŞMASI
TERAPÖTİK STRATEJİLER
• Antijenlerin oluşumu/salımı
•  Antijen sunumu ve T hücresi 

hazırlığının artışı
• T hücrelerinin yeniden yönlendirilmesi 
ve bağlanması

CD8 immünohistokimya (IHC). Tümörde ya da stromada CD8+ T hücreleri yoktur.

İMMÜN İNFLAME14,15,21

İMMÜN DIŞLANMIŞ14,15,21

İMMÜN AKTİVİTE PATERNİ

GEREKEN T HÜCRESİ AKTİVİTESİ

T hücreleri toplanmıştır, ancak etkili 
bir biçimde tümör mikroçevresine 
infiltre olamaz

Tümöre İNFİLTRASYON 
TERAPÖTİK STRATEJİLER
• T hücrelerinin tümöre toplanması
• Stroma bariyerine yönelim
• T hücrelerinin yeniden yönlendirilmesi 
ve bağlanması

Tümöre penetrasyonu olmayan CD8+ T hücrelerinin toplanması (ok işaretleri).

İMMÜN AKTİVİTE PATERNİ

GEREKEN T HÜCRESİ AKTİVİTESİ

T hücreleri infiltre olmuştur, ancak 
uygun şekilde işlev görmez

Tümörü ÖLDÜRME 

TERAPÖTİK STRATEJİLER
•  Yeni monoterapiler ve kombinasyonlarla 

T hücrelerinin güçlendirilmesi
• T hücrelerinin yeniden yönlendirilmesi 
ve bağlanması

Tümör içinde çok sayıda CD8+ T hücresi (ok işaretleri).
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ÇEŞİTLİ VE KAPSAMLI İMMÜNOTERAPİ ÜRÜN YELPAZESİ

TEDAVİ STRATEJİLERİ
ANTİJENLERİN OLUŞUMU/SALIMI/SUNUMU
- Bireyselleştirilmiş kanser aşısı
- Aşı
- Onkolitik virüs*
- CAR-T*
- Epigenetik modifiye ediciler: 

HDACi,* 
EZH2i,* 
DNMTi*

- Kemoterapi*
- Radyoterapi*
- MEKi
- Hedefe yönelik tedaviler: anti-HER2, BRAFi, EGFR-TKI, 
   ALKi, PARPi,* anti-CD20

ANTİJEN SUNUMU VE T HÜCRESİ HAZIRLIĞININ ARTIŞI
- Anti-CD40
- Anti-CD27*
T HÜCRELERİNİN YENİDEN YÖNLENDİRİLMESİ VE BAĞLANMASI
-  T hücresi bispesifikleri

(CEA-CD3 TCB, CD20-CD3 TCB, CD20-CD3 TDB)

TEDAVİ STRATEJİLERİ
T HÜCRELERİNİN GÜÇLENMESİ

- Anti-PDL1
- MEKi

- Anti-VEGF
- Anti-OX40

- Anti-FAP-IL2v
- Anti-CEA-IL2v

- Anti-CSF1R
- Anti-TIGIT

- IDOi*
- Anti-A2A*

- Anti-CD38*
T HÜCRELERİNİN YENİDEN YÖNLENDİRİLMESİ VE BAĞLANMASI

- T hücresi bispesifikleri  
(CEA-CD3 TCB, CD20-CD3 TCB, CD20-CD3 TDB) 

TEDAVİ STRATEJİLERİ
T HÜCRELERİNİN TÜMÖRE TOPLANMASI

- Anti-VEGF 
- Anti-CXCR4*

STROMA BARİYERİNE YÖNELİM
- Anti-stromal ajan

T HÜCRELERİNİN YENİDEN YÖNLENDİRİLMESİ VE BAĞLANMASI
T hücresi bispesifikleri  -

(CEA-CD3 TCB, CD20-CD3 TCB, CD20-CD3 TDB) 

KANSER İMMÜNİTESİNİN DÜZELTİLMESİNE 
YÖNELİK KAPSAMLI BİR YAKLAŞIM

Roche tarafından yürütülen güçlü klinik geliştirme programı, immün ve 
tümör biyolojisine ve antitümör immün yanıtın yeniden başlamasını sağlayacak 
ilgili anahtar terapötik stratejiler çerçevesinde rasyonel olarak tasarlanmıştır.
Fenotiplerin kendi içinde ve fenotipler arasındaki en iyi klinik uygulamaları 
anlamak için çeşitli molekülleri ve modaliteleri araştırıyoruz. Bu moleküllerden 
bazılarını iş birliği yaptığımız şirket dışındaki çalışma ortaklarımızla birlikte 
takip ediyoruz.14,16

 
 

İMMÜN ÇÖL

İMMÜN DIŞLANMIŞ

İMMÜN İNFLAME

* Klinik iş birlikleri.
Günümüzde öne çıkan hipotezlere dayanarak fenotiplere uygun yaklaşımların şematik gösterimi. Diğer fenotiplerdeki aktivite dışlanmamaktadır.
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BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ KOMBİNASYON STRATEJİLERİYLE SONUÇLARIN 
OPTİMAL HALE GETİRİLMESİ
PD-L1 kontrol noktası inhibisyonu temeline dayanan kombinasyon
PD-L1 inhibisyonu, klinik geçerliliği doğrulanmış olan bir mevcut immüniteyi güçlendirme yaklaşımıdır. Ancak tümörler 
kanser immünite döngüsünü aksatan pek çok immün kaçış mekanizması kullanır. Bu nedenle her hasta için gereken temel 
T hücresi aktivitelerini oluşturmak üzere immün fenotipe dayanan bir kombinasyon yaklaşımı gerekli olabilir.14,16,22-24

T HÜCRESİ 
İNFİLTRASYONUNUN
ARTTIRILMASI

AKTİF 
ANTİ-TÜMÖR T 
HÜCRELERİNİN 
OLUŞTURULMASI

 

KOMBİNASYON STRATEJİMİZ

Kanser immünite döngüsünü 
düzeltecek olan birkaç immün 

kaçış mekanizmasını hedefler14,15

T HÜCRELERİNİN 
GÜÇLENMESİ

 

Kemoterapi/ hedefe 
yönelik tedavi + 
anti-PDL114,16,25

İMMÜN ÇÖL

T hücre aracılı tümör ölümünü 
arttırmak üzere tümör mikroçevresindeki 
immünosupresif sinyal 
iletimini bloke eder

KEMOTERAPİ/ HEDEFE 
YÖNELİK TEDAVİLER:

ANTİ-PDL1:

ANTİ-PDL1:

ANTİ-VEGF:

 

tümör hücresi ölümünü arttırarak 
T hücresi hazırlığı ve aktivasyonunu 
başlatabilen tümör antijenlerinin 
salımına yol açar İMMÜNOTERAPİ + 

ANTİ-PDL1:
 

anti-tümör aktiviteyi 
arttırmak için tümör 
mikroçevresindeki birkaç 
immünosupresif 
mekanizmayı (ör. TIGIT, 
IDO ekspresyonu) hedefler

İMMÜN İNFLAME

Ek immünoterapi + 
anti-PDL114,16

tümör mikroçevresine
T hücresi infiltrasyonunun 
artmasına 
yardımcı olur

 

T hücre aracılı tümör ölümünü 
arttırmak üzere tümör 
mikroçevresindeki 
immünosupresif sinyal 
iletimini bloke eder

Anti-anjiyogenik + 
anti-PDL114,16

İMMÜN FENOTİPE GÖRE ÖRNEK KOMBİNASYON STRATEJİLERİ

İMMÜN DIŞLANMIŞ
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Bu bileşim ve ajanların kombinasyonları ve bunların kullanımları araştırma aşamasındadır ve ruhsatlandırma kurumları tarafından onaylanmamıştır. 
Etkililik ve güvenliliği saptanmamıştır.  Sunulan bilgiler kullanım önerisi olarak yorumlanmamalıdır. Şu anda klinik öncesi araştırmalarda elde edilen bulguların insanlar için önemi 
değerlendirilmektedir. 27 Nisan 2017 itibarıyla bilgiler ClinicalTrials.gov ile uyumludur.

Koyu renk yazı tipi şirket içi (Roche/Genentech) immünoterapötik stratejilerin gelişimini belirtmek için kullanılmıştır.                   tipi, hem şirket içinde (Roche/Genentech) 
hem de şirket dışı iş birliği ile araştırılan çeşitli immünoterapötik stratejilerin gelişimini belirtmek üzere kullanılmıştır.
*Ortaklık/şirket dışı iş birlikleri.

ENDİKASYON ARAŞTIRILAN REJİM FAZ I         FAZ II FAZ III

Mesane Kanseri Anti-PDL1 + kemoterapi*

Meme Kanseri
Anti-PDL1 + kemoterapi*
Anti-PDL1 + HER2 hedefine yönelik ADC
Anti-PDL1 + MEK inhibitörü + kemoterapi 
Anti-PDL1 + HDAC1/3 inhibitörü*
Anti-PDL1 + HER2 hedefine yönelik ADC ya da anti-HER2

Kolorektal Kanser
Anti-PDL1 + MEK inhibitörü
Anti-PDL1 + anti-VEGF + kemoterapi 
Anti-PDL1 + anti-VEGF + MEK inhibitörü

Özofagus Kanseri Anti-PDL1 + kemoterapi

Mide Kanseri Anti-PDL1 ± anti-VEGF ± kemoterapi

Hematolojik Maligniteler

Anti-PDL1 + anti-CD20 
Anti-PDL1 + CD19 CAR-T*
Anti-PDL1 + anti-CD20 + anti-CD79b 
Anti-PDL1 + anti-CD20 + kemoterapi 
Anti-PDL1 ± kemoterapi ± anti-CD38 
Anti-PDL1 + EZH2 inhibitörü*
Anti-PDL1 + HMA

Hepatosellüler Karsinom Anti-PDL1 + anti-VEGF ya da anti-VEGF/Ang2

Melanom Anti-PDL1 + BRAF inhibitörü + MEK inhibitörü

ŞU ANDA HASTA KAYDI DEVAM EDEN:
KANSER İMMÜNOTERAPİSİ KOMBİNASYONLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ 
ROCHE KLİNİK ÇALIŞMALARI16

 

ENDİKASYON ARAŞTIRILAN REJİM FAZ I           FAZ II FAZ III

Metastatik Kastrasyona Dirençli 
Prostat Kanseri

Anti-PDL1 + androjen reseptörü inhibitörü
Anti-PDL1 + radyum 223

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri
Anti-PDL1 + anti-VEGF + kemoterapi 
Anti-PDL1 + kemoterapi
Anti-PDL1 + EGFR inhibitörü ya da ALK inhibitörü

Over Kanseri
Anti-PDL1 + anti-VEGF + kemoterapi 
Anti-PDL1 + aşı*
Anti-PDL1 + PARP inhibitörü*

Pankreas kanseri
Anti-PDL1 + CXCR4 inhibitörü 
Anti-PDL1 + MEK inhibitörü 
Anti-PDL1 + hiyalüronidaz 
Anti-PDL1 + kemoterapi

Renal Hücreli Karsinom Anti-PDL1 + anti-FAP-IL2v ± anti-VEGF

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Anti-PDL1 + kemoterapi

Yumuşak Doku Sarkomu Anti-PDL1 + NY-ESO-1*

Solid Tümörler

Anti-CD40 + anti-VEGF/Ang2
Anti-CSF1R + anti-CD40
Anti-PDL1 + A2A reseptör inhibitörü 
Anti-PDL1 + anti-CD40
Anti-PDL1 + anti-CEA CD3 
Anti-PDL1 + anti-CEA-IL2v 
Anti-PDL1 + anti-CSF1R
Anti-PDL1 + anti-CTLA4/IFNα2b/PEG-IFNα/ 
PEG-IFNα + anti-VEGF/anti-CD20
Anti-PDL1 + anti-OX40
Anti-PDL1 ± anti-TIGIT
Anti-PDL1 + anti-VEGF/Ang2 
Anti-PDL1 + IDO inhibitörü*

İtalik yazı
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YENİLİĞİ HIZLANDIRMAK İÇİN DÜNYA ÇAPINDAKİ BİR İŞ BİRLİĞİNİN KOORDİNASYONU

ŞU ANDA imCORE KAPSAMINDA YER ALAN KURULUŞLAR

HIZLANMAYI AMAÇLAYAN İŞ BİRLİĞİ

ORTAK BİR HEDEF İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Roche'da, kanser için tam iyileşme sağlama vaadini gerçeğe dönüştürme çabasındayız ve birlikte çalışarak bunu daha çabuk 
başarabiliriz. Akademik merkezlerin yanı sıra yaşam bilimleri ve teknoloji şirketlerini "hastaların yaşamlarını değiştirmeyi" 
içeren ortak hedefimizde birleştirmek üzere tüm dünyadaki çalışmaların koordinasyonunu sağlıyoruz.26-28

Akademik iş birlikleri
Bakış açımız, kanser immünoterapisi araştırmaları alanında ilerlemeyi hızlandırmak için akademik kurumlar arasındaki 
alışveriş ve iş birliğinin arttırılmasını içeriyor.26

imCORE, en fazla ümit veren yeni tedavi yaklaşımlarını tanımlamak ve öncelik sıralamasını yapmak ve klinik öncesi ve 
klinik araştırmaları hızlı bir biçimde gerçekleştirmek üzere birbirleriyle ve Roche ile birlikte çalışan enstitülerin oluşturduğu 
global bir kanser araştırma ağıdır.26

imCORE ile ilgili sorularınız için, imCORE@roche.com adresini kullanarak iletişime geçebilirsiniz.



Bizimle bağlantı kurmak için: Yerel Roche medikal bilimler temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz
•  Roche Kanser İmmünoterapisi araştırmaları ve ürün yelpazesi konusunda daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz:

- www.roche.com/research_and_development , ya da
 - http://global.researchcancerimmunotherapy.com

• Şu anda hasta kaydının devam ettiği kanser immünoterapisi alanındaki klinik çalışmalar konusunda bilgi
edinmek için www.ClinicalTrials.gov sitesini ziyaret edebilirsiniz
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