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Roche va prezenta date noi asupra unor abordari diferite in tratarea
cancerului la ASCO 2010
Rezultate noi referitoare la noi optiuni de tratament pentru cancerul ovarian
Roche a anuntat ca la a 46-a reuniune anuala a Societatii Americane de Oncologie Clinica (ASCO) va
prezenta noi date referitoare la medicamentele sale destinate oncologiei si modul in care acestea pot fi
folosite in diferite tipuri de cancer,.
Pe durata evenimentului, care are loc in perioada 4-8 iunie 2010, la Chicago vor fi prezentate aproximativ
400 de rezumate despre medicamentele Roche destinate cancerului si despre noile molecule aflate in
dezvoltare pentru 30 tipuri de cancer, .
Principalele rezultate ce urmeaza sa fie prezentate includ:
•
•
•

Date noi ale unui studiu de faza III (GOG 0218), cu rezultate pozitive in cancerul ovarian in stadiu
avansat, maladie in care este nevoie urgenta de noi terapii, precum si noi date privind utilizarea
unuia dintre medicamentele Roche din portofoliul de oncologie in cancerul colorectal avansat.
Date din studiul de faza III (PRIMA) privind utilizarea unuia dintre medicamentele Roche ca
tratament de mentenanta in limfomul folicular, o forma incurabila de cancer, in cazul caruia
majoritatea pacientilor trec prin perioade de recadere sau remisie pe masura ce boala progreseaza.
O noua combinatie de medicamente ce tintesc receptorul HER2: Date din studii de faza Ib / II
privitoare la eficacitatea, siguranta si tolerabilitatea unui nou anticorp monoclonal, pentru pacientele
cu cancer avansat de san HER2-pozitiv tratate anterior.

"Medicamentele noastre tintite au ajutat milioane de bolnavi de cancer si continuam sa aflam din ce in ce
mai multe date despre cine poate beneficia cel mai mult in urma acestor tratamente si despre cel mai bun
mod de a le folosi", a declarat Pascal Soriot, Chief Operating Officer al diviziei de farmaceutice a Grupului
RocheRoche Pharmaceuticals. „Suntem, de asemenea, incantati sa facem cunoscute noi date obtinute cu
privire la medicamentele aflate in linia noastra de cercetare si de dezvoltare, care speram ca vor reprezenta
noi optiuni terapeutice in lupta cu aceasta boala devastatoare."
Linia de cercetare si dezvoltare a Roche in oncologie include, la nivel mondial, 22 de noi medicamente,
dintre care cinci sunt in ultima faza de dezvoltare, intarind astfel pozitia Roche de lider mondial in oncologie.

