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AFKORTINGEN 

 
DNA desoxyribonucleïnezuur 

GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme 

IL2 Interleukine-2 

IM Intramusculair  

IT Intratumoraal  

IV Intraveneus  

MUC1 Mucine 1 

MVA Modified Virus Ankara 

MVATG9931 Recombinante vector 

aNK Geactiveerde natural killercellen  

NSCLC Niet-kleincellig longcarcinoom 

OS Totale overleving 

PFU Plaquevormende eenheid 

Q Kwartaal 

SC Subcutaan 

TG4010 of MVA-MUC1-IL2 Virale suspensie van MVATG9931 

ULN Bovenlimiet van normaal 
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Doel van de afgifte 

De afgifte gebeurt in het kader van het Fase II klinisch onderzoek TG4010.24 met als titel “Een fase 

II onderzoek ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van eerstelijnschemotherapie 

gecombineerd met TG4010 en nivolumab in patiënten met gevorderd niet-squameus niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC)”. 

TG4010 is een genetisch gemodificeerd organisme (GGO); nivolumab en de chemotherapie zijn niet-

GGO.  

Het doel van dit onderzoek is te bepalen of een combinatie van de immunotherapie TG4010 en 

nivolumab de baten van standaardbehandeling met chemotherapie van longkanker verbetert. 

Naam en adres van de sponsor 

TRANSGENE S.A. 

400 Boulevard Gonthier d’Andernach 

Parc d’Innovation 

CS80166 

67405 Illkirch Graffenstaden cedex 

Frankrijk 

Informatie met betrekking tot de afgifte 

Het TG4010.24 klinisch onderzoek is een onderzoek met één groep. Dit betekent dat de 39 patiënten 

die men wil inschrijven de drievoudige combinatiebehandeling (TG4010 + nivolumab + 

chemotherapie) zullen krijgen.  

Verwacht wordt dat TG4010.24 van start zal gaan in het 1ste kwartaal (Q1) van 2018 en zal worden 

afgerond tegen Q1 2020. 

De toediening van TG4010 gebeurt door een SC injectie van een kleine hoeveelheid vloeistof (~ 0,5 

ml) onder de huid, afwisselend in de dij of de arm. Patiënten krijgen de injectie één keer per week 

gedurende de eerste 6 weken en daarna elke 3 weken tot ziekteprogressie of vroegtijdige stopzetting 

van de onderzoeksbehandeling om eender welke reden (bijv. bijwerking). Telkens wordt dezelfde 

dosis TG4010 geïnjecteerd, d.w.z. 1x108 plaquevormende eenheid (PFU). 

Algemene beschrijving van het genetisch gemodificeerd organisme (GGO) 

TG4010 is een suspensie van de recombinante virale vector MVATG9931. De vector MVATG9931, 

het werkzame bestanddeel van TG4010, is een GGO. Hij is afgeleid van de sterk afgezwakte stam 

van het Modified Vaccinia virus Ankara (MVA), waarop de nucleotidesequenties die coderen voor 

humaan mucine 1 (MUC1) en humaan interleukine-2 (IL2) werden aangebracht.   

TG4010 werd ontwikkeld voor gebruik als immunotherapie bij kankerpatiënten met tumoren die het 

antigeen MUC1 produceren. Gevorderd NSCLC is momenteel de hoofdindicatie. 

TG4010 is een vaccin tegen kanker dat gebaseerd is op de hypothese dat het immuunsysteem (het 

systeem in het lichaam dat infectie bestrijdt) ingeschakeld kan worden en kan leren om kankercellen 

te herkennen en dan te vernietigen. Het vaccin geeft een eiwit (MUC1) af op een zodanige manier dat 

het immuunsysteem van de patiënten dit eiwit als lichaamsvreemd herkent en alle cellen die dit eiwit 

bevatten (d.w.z. kankercellen die MUC1 produceren), afstoot of vernietigt. 
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Voordelen 
Ondanks de geleidelijke verbetering van de standaardzorg blijft de medische nood bij NSCLC zeer 

groot en nieuwe benaderingen zijn nodig om de uitkomst van deze ziekte significant te wijzigen. 

Door de relatie tussen gastheer/tumor te wijzigen, kunnen producten voor immunotherapie zoals 

TG4010 hierin slagen. 

Zoals hierboven werd uitgelegd is het gewenste therapeutische voordeel van het TG4010 vaccin het 

versterken van het gunstige effect van standaardbehandelingen bij kankerpatiënten met tumoren die 

MUC1-eiwit produceren.  

De eerdere fase II-onderzoeken bij gevorderde NSCLC, de onderzoeken TG4010.05, TG4010.09 en 

het fase IIb deel van het TG4010.14 onderzoek, bereikten hun primair eindpunt en wezen op een 

klinisch voordeel door het toevoegen van TG4010 aan eerstelijnschemotherapie. 

Nivolumab is een monoklonaal antilichaam, een eiwittype dat ontwikkeld is om een specifieke 

doelstof in het lichaam te herkennen en zich ermee te binden. Het bindt zich aan een doeleiwit, 

programmed death-1 receptor (PD-1) genoemd, dat de activiteit van T-cellen kan uitschakelen. T-

cellen zijn een type witte bloedcel die deel uitmaken van het immuunsysteem, het natuurlijke 

verdedigingssysteem van het lichaam. Door zich te binden aan PD-1 blokkeert nivolumab de werking 

ervan en voorkomt het dat PD-1 uw T-cellen uitschakelt. Daardoor kan hun activiteit toenemen. 

Nivolumab heeft al blijk gegeven van activiteit bij NSCLC en werd toen op de markt gebracht met 

een indicatie voor de behandeling van gevorderd NSCLC bij volwassenen, toegekend door de 

Europese gezondheidsinstanties. 

Er wordt aangenomen dat de combinatie van TG4010 en nivolumab, twee geneesmiddelen die 

inwerken op het immuunsysteem met verschillende werkingsmechanismen, wanneer ze worden 

gebruikt samen met standaardchemotherapie de immuunrespons kan versterken en kan leiden tot een 

verhoogde antitumoractiviteit. Dit wordt beoordeeld in het TG4010.24 onderzoek dat de veiligheid en 

werkzaamheid evalueert van NSCLC-patiënten die deze drievoudige combinatie krijgen (TG4010 + 

nivolumab + chemotherapie). 

Risico's 

Het oudervirus van de MVATG9931 vector, MVA, is een sterk afgezwakte virusstam, verkregen van 

de Anakarastam van het vaccin dat enkel in staat is om een beperkte reeks gastheren te infecteren.  

MVA werd specifiek ontwikkeld om hoogrisicopatiënten te vaccineren (kinderen jonger dan 3 jaar en 

patiënten met zenuwstoornissen, allergieën of huidziekten, chronische ziekten) tegen de pokken. Het 

werd getest bij talrijke diersoorten en gebruikt bij de primo vaccinatie van meer dan 120.000 kinderen 

en volwassenen. Er werden geen grote problemen vastgesteld tijdens de vaccinatiecampagnes 

(behoudens lichte roodheid op de injectieplaats en koorts boven 38°C en/of algemene malaise bij een 

klein percentage proefpersonen), noch ernstige complicaties (zoals encefalitis of septikemie 

vastgesteld na de injectie van andere virusstammen voor het vaccin). 

Tot dusver werden 380 patiënten behandeld met TG4010. Injectie van TG4010 kan lichte tot matige 

roodheid veroorzaken, zwelling, warmte en pijn op de injectieplaats; deze reacties kunnen 

verschillende dagen aanhouden. Ze kan ook vermoeidheid veroorzaken, koorts, lage bloedtellingen, 

rillingen en spierpijn die mild of matig van intensiteit kan zijn. In zeldzame gevallen werd huiduitslag 

opgemerkt die altijd van tijdelijke aard en matig in intensiteit was. 

Veel gezonde menselijke cellen zijn drager van het normaal type MUC1 aan hun oppervlak. Het is 

daarom niet mogelijk om de ontwikkeling uit te sluiten van een auto-immuunrespons tegen gezond 

weefsel (het immuunsysteem van het lichaam valt zijn eigen cellen aan) hetgeen kan leiden tot 

gewrichtspijn, mondzweren, nierschade. Tot dusver werd dit nog nooit vastgesteld met TG4010.  
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Monitoringmethoden en plannen voor handelingen en interventies in het geval van een 

noodsituatie 

Controle van het GGO en genverspreiding 

Voorwaarden voor opslag en gebruik:  

TG4010 is een ingevroren preparaat en moet opgeslagen worden in de ziekenhuiscentra bij een 

temperatuur die niet hoger mag zijn dan -20°C, in een vriezer met gecontroleerde toegang, onder 

verantwoordelijkheid van de onderzoeker en/of apotheker. Toegang tot de opslagplaats van TG4010 

is beperkt tot gemachtigde partijen, in overeenstemming met de in-house ziekenhuisprocedures.  

Toebereiding voorafgaand aan de toediening:  

Een toebereidingsprotocol met gedetailleerde instructies voor de toebereiding wordt door 

TRANSGENE bezorgd aan de apotheker/onderzoeker. 

De virale suspensie wordt subcutaan toegediend door middel van een spuit met een aangepaste naald 

binnen twee uur na de toebereiding. 

Patiëntmonitoring:  

Patiënten krijgen TG4010 in een gewone ziekenhuiskamer. Op het ogenblik van de injectie van het 

product moet alleen het ziekenhuispersoneel aanwezig zijn, niemand anders. Patiënten blijven enkele 

minuten in de ziekenhuiskamer voor observatie en keren dan terug naar huis.  

Monitoring van de directe en indirecte effecten van het GGO op patiënten gebeurt door middel van 

volgende klinische parameters: lichamelijke onderzoeken, vitale functies, melding bijwerkingen, 

beoordeling van reacties op de injectieplaats, volledig bloedbeeld, biochemische analyses, 

elektrocardiogram, auto-immuunevaluatie, turmorevaluatie, immunologische beoordelingen. 

Vernietiging van materiaal dat het GGO bevat 

In ziekenhuisafdelingen waar patiënten worden behandeld met TG4010 wordt een technisch 

informatieblad over het product gegeven aan het personeel dat opgeleid is voor producthantering. 

Alle materiaal dat in contact was met TG4010 wordt ontsmet en/of vernietigd volgens de gewone 

ziekenhuisprocedure voor besmettelijk afval.  

Opleidingsvereisen 

Tijdens het initiatiebezoek georganiseerd door een dienstverlener van TRANSGENE worden alle 

personen die betrokken zijn bij het klinisch onderzoek (artsen, verpleegkundigen, apothekers) 

gedetailleerd geïnformeerd over de doelstellingen en het schema van het klinisch onderzoek en ook 

over de aard van het product, eventuele productgerelateerde risico’s, vereiste hanteringsprocedures en 

te nemen maatregelen in het geval van accidentele verspreiding. Al deze aanbevelingen worden ook 

beschreven in een document met een samenvatting van de productinformatie, 

“Onderzoekersbrochure” genaamd, en in de technische informatiebladen die worden gegeven aan het 

personeel dat betrokken is bij het onderzoek. 

Noodsituaties 

Patiënten die TG4010 krijgen, worden biologisch en klinisch gemonitord door het medisch team 

tijdens gans hun deelname aan het onderzoek. Een onverwachts voorval kan daardoor snel worden 

opgemerkt, onmiddellijk behandeld en beheerd waarbij steeds ieder geval afzonderlijk wordt 

bekeken. 

Wat de producthantering binnen ziekenhuizen betreft, zal Transgene aanbevelingen geven in een 
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technisch informatieblad betreffende de accidentele verspreiding van het product, besmetting van de 

huid met of zonder wond, oogbesmetting of inslikken. Dit technisch informatieblad wordt bezorgd 

aan het medisch team en zal beschikbaar zijn in de centra waar met het product gewerkt wordt. 

Samenvatting van de beoordeling van de effecten en milieurisico’s 

De kans dat TG4010 in het milieu wordt verspreid, is erg gering gezien de eerdere klinische ervaring 

met dit product en andere recombinante MVA-vectoren, ontwikkeld door TRANSGENE.  

De MVA-vector kan zich niet vermeerderen en heeft slechts geringe replicatieve eigenschappen 

waardoor het risico van verspreiding sterk wordt beperkt. Daarnaast zou een wild-type vaccinia virus 

met een intact vermogen tot vermeerdering, nodig zijn om vermeerdering van het GGO in het milieu 

mogelijk te maken. Dit is erg onwaarschijnlijk omdat geen enkel wild-type vaccinia-virus momenteel 

endemisch is in de menselijke populatie. Het is ook erg onwaarschijnlijk dat alle onafhankelijke 

mutaties die vereist zijn voor het herstel van het genoom van het (wilde) oudervirus zouden optreden. 

Dit fenomeen werd nooit vastgesteld tijdens de pokkenvaccinatie bij mensen en een mechanisatie dat 

in staat is om een dergelijk voorval uit te lokken, is erg onwaarschijnlijk. 

Bovendien hebben onderzoeken aangetoond dat het herstel van verschillen genen nodig zou zijn om 

het vermogen van de MVA om effectief te vermeerderen in menselijke cellen volledig te herstellen. 

Deze resultaten zijn consistent met het feit dat geen spontane terugmutanten van het MAV-virus 

konden worden opgespoord en zijn een gunstige factor voor het veilig gebruik van het MVA-virus als 

vaccin en vector voor gentherapie. 


