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Indien nieuwe data gelijkaardige responsen genereren, plant
Celyad een uitbreidingsfase met veertien extra patiënten.
Tijdens deze fase zullen we een tweede behandelingscyclus
toevoegen om de duurzaamheid verder te verhogen en mogelijks
een volledige respons bij een groter aantal patiënten te bekomen.

Met de eindejaarsfeesten in zicht neem ik graag de gelegenheid om
onze belangrijkste verwezenlijkingen van de laatste twaalf maanden
te overlopen en om onze strategie voor de volgende jaren met u te
delen.

In de solide kankergroep van het THINK-onderzoek werd, drie
maanden na de CYAD-01 behandeling, bij twee van de drie
gedoseerde patiënten met colorectale kanker (CRC) de ziekte
gestabiliseerd (Stable Disease). Dit resultaat is bemoedigend en een
goed voorteken voor toekomstige ontwikkelings- en dosisniveaus.
We kijken uit naar het voltooien van het derde dosisniveau tijdens het
eerste kwartaal van 2018.

2017 was erg productief voor ons bedrijf en, sinds de initiatie van ons
THINK -onderzoek een jaar geleden, hebben we mooie successen
geboekt.

Samengevat kunnen we stellen dat de bestaande gegevens
van het THINK-onderzoek het veiligheidsprofiel van CYAD-01
bevestigen en de activiteit van de NKG2D-receptor valideren.

Het hoofddoel van THINK was om de veiligheid van CYAD-01,
Celyad’s NKG2D CAR-T-celgebaseerde therapie, te evalueren. We
zijn in deze opzet geslaagd: we zijn verheugd te kunnen melden dat
tot op heden geen belangrijke tekenen van toxiciteit met betrekking
tot het product werden waargenomen.

Voor 2018 plannen we het beëindigen van de dosisescalatie van het
THINK-onderzoek en de bevestiging van de tot nu toe verkregen
gegevens. Op basis van de bemoedigende waargenomen signalen
zullen onze inspanningen voornamelijk gericht zijn op AML en CRC.
Desalnietemin zal de aanwezigheid van NKG2D op veel verschillende kankercellen ons in staat stellen om ons ten gepaste tijde op vele
andere kankers te richten.

Beste aandeelhouders,

Daarenboven hebben we in oktober, voor de bloedkankergroep
van het THINK-onderzoek, ‘s werelds eerste volledige respons
aangekondigd die bekomen werd na een CAR-T-therapie zonder
voorafgaande lymfodepletiechemotherapie en zonder aanvullende
simultane behandelingen. Deze respons werd waargenomen bij een
patiënt met gerecidiveerde acute myeloïde leukemie (AML), een erg
agressieve en dodelijke bloedkanker.
Belangrijk te melden is dat klinische activiteit waargenomen werd
bij alle tot nu toe gedoseerde AML-patiënten: bij allen werd een
vermindering van hun blastcellen in het beenmerg en werden
verbeteringen van hun bloed-parameters vastgesteld. We
voorzien de voltooiing van de laatste dosisniveaus van het
onderzoek in de komende maanden en de rapportering van de
gegevens ter gelegenheid van een wetenschappelijk congres in 2018.

We gaan ook de grenzen van klinische activiteit en veiligheid
verkennen om te kunnen nagaan of we de werkzaamheid van ons
product verder kunnen verbeteren – zonder de veiligheid in gevaar
te brengen – door conventionelere benaderingen te gebruiken,
zoals voorafgaande lymfodepletiechemotherapie, combinatie met
standaardbehandelingen en meerdere injecties.
Dit alles, samen met de voltooiing van het THINK-protocol, staat als
prioriteit aangestipt voor 2018 en begin 2019.
In oktober hebben we eveneens besloten om ons Chemistry,
Manufacturing and Controls package (CMC) aan te passen om het
fabricatieproces te optimaliseren.

1. THerapeutic Immunotherapy with NKG2D
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Deze aanpassing werd bij de regelgevende instanties ingediend en ik
ben verheugd te kunnen melden dat de Amerikaanse overheid (FDA)
onze aanpassingen heeft aanvaard en dat de nieuwe patiëntinschrijving in de VS is hervat. We wachten op de officiële bevestiging
van de Belgische autoriteiten, en hopen deze weldra te kunnen
ontvangen om snel de registratie van patiënten in België opnieuw te
kunnen opstarten.
TIM®, de allogene CAR-T-technologie van Celyad, is het onderwerp
van een voortdurende samenwerking met ONO Pharmaceuticals.
Onze eerste aanvraag voor klinisch onderzoek (IND, Investigational
New Drug) zou in het voorjaar van 2018 ingediend moeten worden
en we verwachten dat de eerste patiënten in het derde kwartaal van
2018 gerecruteerd zullen worden.

Naast de vooruitgang in onze klinische onderzoeken, hebben
we dit jaar ook aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking
tot onze IP-positie (Intellectual Property). De positie van Celyad
werd verder versterkt in 2017, na de aankondiging van een nietexclusieve overeenkomst met Novartis. Daarenboven werden
er ons drie nieuwe octrooien verleend voor allogene CAR
T-cellen, afgeleid van allogene menselijke primaire cellen, die
gemodifiëerd worden om T-Cell Receptor (TCR)-deficiënt te zijn.
2017 was een boeiend jaar waarin we de basis konden leggen voor
ons immuno-oncologische platform. Ik ben ervan overtuigd dat wij in
2018 op deze basis veel verder zullen bouwen! Met uw steun zullen
we grenzen van kankerbehandeling verleggen.
Namens het bestuur en alle medewerkers van Celyad wens ik u, en uw
geliefden, het allerbeste voor 2018!
Christian Homsy

Celyad’s onderzoeken
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Focus op Acute Myeloïde Leukemie (AML)
In oktober rapporteerde Celyad ‘s werelds allereerste morfologische complete respons (MLFS2) met genetisch gemanipuleerde T-cellen
bij een patiënt met gerecidiveerde refractaire acute myeloïde leukemie (AML). Het unieke aan deze prestatie ligt in het feit dat dit resultaat
verkregen werd zonder voorafgaande lymfodepletiechemotherapie en zonder aanvullende simultane behandelingen, om zo tekenen van
doeltreffendheid op te pikken die niet aan een andere therapie toegeschreven kunnen worden.
Tot op heden hebben andere CAR-T-celtherapieën (CD19/BCMA) tekenen van klinische activiteit vertoond na een chemotherapiebehandeling van de patiënt. Deze behandeling beoogt de vermindering van de tumorbelasting en laat de geïnjecteerde cellen toe zich in het
beenmerg van patiënten in te planten en uit te zetten.
Dankzij de behandeling kon deze patiënt drie maanden na de behandeling met CYAD-01 een allogene beenmergtransplantatie ondergaan. De
patiënt, die behandeld werd in het H. Lee Moffitt kankercentrum en onderzoeksinstituut in Florida, wordt nog steeds opgevolgd in de afdeling
hemato-oncologie.
We zijn verheugd te melden dat de patiënt nu in complete respons is: kankercellen zijn niet meer detecteerbaar door moleculaire methoden
in het beenmerg van de patiënt en deze vertoont alsook volledig herstel van alle bloed-parameters.
Top op heden werden in totaal drie AML-patiënten met CYAD-01 behandeld. Bij al deze patiënten werd een vermindering van de blastcellen in
het beenmerg waargenomen en verbeterden de bloedparameters.
De resultaten die door Celyad werden verkregen, bevestigen zowel de validiteit van NKG2D-liganden als een CAR-T-target en van CYAD-01
als een potentiële behandeling voor recidiverende refractaire AML, één van de dodelijkste kankers met een mediane totale overleving voor
deze patiëntenbevolking van minder dan vier maanden.
Naarmate we door de resterende dosisniveaus van de THINK-studie werken, zullen we starten met het plannen van de uitbreidingsfase,
waarin we ook een tweede behandelingscyclus zullen evalueren, die mogelijks de duurzaamheid en de volledigheid van de klinische activiteit
zal verbeteren. Het is belangrijk op te merken dat tijdens de behandeling met de drie injecties van de eerste cyclus alle patiënten op een
betekenisvolle manier hebben gereageerd: hierdoor wordt het testen van langere toedieningsschema’s van belang.
Naast de THINK-studie, zal CYAD-01 ook in drie nieuwe onderzoeken worden geëvalueerd:
•
Pre-conditionering van AML patiënten door voorafgaande lymfodepletiechemotherapie, zal medio 2018 van start gaan.
Dit onderzoek zal de toediening van CYAD-01 evalueren na een traditioneel pre-conditioneringsregime, vergelijkbaar met andere
CAR-T-therapieën.
•
AML Standard of Care (SOC) zal in het derde kwartaal van 2018 starten en zal CYAD-01 evalueren in combinatie met standaardbehandelingen met de bedoeling de tumorbelasting te verminderen en ligandexpressie op tumorcellen te verbeteren.
•
SIBLINK zal eind 2018 beginnen en zal CYAD-01 bij AML-patiënten evalueren die hervallen na een allogene stamceltransplantatie.
“De resultaten die vandaag worden bekendgemaakt met betrekking
tot CYAD-01 bieden de eerste klinische validatie voor CYAD-01 als
een tumorspecifieke antigenreceptor en AML als ziekte die gevoelig
is voor therapieën met genetisch gemanipuleerde cellen. Daar
antigeen targeting belangrijke uitdagingen met zich meebrengt,
biedt dit resultaat hoop voor het verdere gebruik van genetisch
gemanipuleerde T-cellen voor patiënten met AML die alle medische
mogelijkheden hebben uitgeput. Het is des te opvallender dat dit
resultaat werd vastgesteld zonder voorafgaande lymfodepletie, wat
het potentieel benadrukt van het gebruik van een fysiologische
antigenreceptor ”
DAVID SALLMAN - MEMBER IN HET MALIGNANT
HEMATOLOGY DEPARTMENT VAN HET MOFFITT
CANCER CENTER

2. MLFS “Morphological Leukemia-Free Status”
3. Source: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/acute-myeloid-leukaemia-aml/risks-causes
4. Source: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html
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Wat is AML?
Acute Myeloïde Leukemie is een snel vorderende ziekte waarbij myeloblasten
(onvolgroeide witte bloedcellen die geen lymfoblasten zijn) in grote hoeveelheden
worden aangetroffen in het beenmerg en het bloed en de productie van normale
bloedcellen verhinderen.
Oorzaken3
•
leeftijd
•
omgevingsfactoren (bv. roken, straling en bepaalde chemicaliën)
•
eerdere bloedaandoeningen
Incidenctie4
AML is de meest voorkomende vorm van leukemie en treft iets meer mannen dan
vrouwen:
•
Naar schatting werden in 2017 21.380 gevallen in de VS en 18.500 gevallen in
2008 in Europa gemeld.
•
De helft van de gediagnosticeerde patiënten is 67 jaar of ouder
•
18e belangrijkste oorzaak van kanker in de VS
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Focus op Colerectale Kanker (CRC)
In juni kondigde Celyad tumormassa-stabilisatie (Stable Disease) aan voor twee colorectale kankerpatiënten (CRC) na een tumorevaluatie
drie maanden na de behandeling met CYAD-01. Beide patiënten kregen het eerste dosisniveau (300 miljoen CYAD-01-cellen) toegediend.
Een derde colorectale patiënt die op het tweede dosisniveau werd behandeld, reageerde niet op de therapie. Op het moment van de
screening van de patiënten, voorafgaand aan de CYAD-01-behandeling, was de ziekte bij alle drie de patiënten in progressie, ondanks ten
minste twee eerdere chemotherapie behandelingen.
Hoewel de ziekte zes maanden na één behandelingscyclus voor de twee eerder genoemde patiënten weer vorderde, zijn deze resultaten
zeer bemoedigend, aangezien het laagste dosisniveau toegediend werd. Ook moet worden gezegd dat, volgens recente studies uitgevoerd
bij vergelijkbare patiëntenpopulaties, de mediane progressievrije overleving bij deze patiënten onder standaardbehandeling tussen 1,9 en
3,2 maanden ligt.
Het derde en hoogste dosisniveau (3 miljard cellen van CYAD-01) zal binnenkort worden toegediend in het kader van het THINK-onderzoek.
Daar we ons nu richten op CRC wat solide tumoren betreft, zullen alle patiënten CRC-patiënten zijn.
Ons doel blijft het verbeteren van de responsduurzaamheid en -activiteit in solide tumoren, en onze strategie is om een tweede cyclus van
behandelingen te evalueren in de uitbreidingsfase van THINK voor CRC-patiënten, gebruikmakend van de meest doeltreffende dosis.
Daarnaast testen we ook CYAD-01 bij colorectale kanker in 3 nieuwe onderzoeken:
•
•
•

SHRINK evalueert CYAD-01 in combinatie met standaardbehandeling (chemotherapie FOLFOX-regime) bij gemetastaseerde
colorectale kankerpatiënten. SHRINK is een open studie en het recruteren van patiënten zou in de komende weken moeten
starten.
LINK richt zich ook op colorectale kanker met primaire levermetastasen en zal de toediening van CYAD-01 in de leverslagader
beoordelen. Het LINK-onderzoek is nu geopend voor inschrijvingen en binnenkort verwachten we de eerste patiënten.
Lymfodepletiechemotherapie voor colorectale kanker test het traditionele pre-conditioneringsregime (CY / FLU) bij gerecidiveerde
en refractaire patiënten.

“Deze vroege resultaten in de 2 zwaar voorafbehandelde mCRC patienten
zijn aanmoedigend, gezien het sombere klinische resultaat van de bestaande
zorgstandaard van deze moeilijk te behandelen pa-tientengroep. We
kijken er naar uit ons Clinical Development Plan verder uit te bouwen, met
hogere dosissen en langere follow-up fasen in the THINK studie, alsook
om binnenkort te kunnen starten met de SHRINK studie ( CAR-T NKG2D
cellen in combinatie met chemotherapie) en de LINK studie (loco-regionale
toediening).”
FREDERIC LEHMANN - VP CLINICAL DEVELOPMENT AND MEDICAL AFFAIRS VAN CELYAD

Wat is colorectale kanker?
Colorectale kanker ontstaat in de dikke darm of het rectum. Deze kanker is de tweede
meest belangrijke oorzaak van sterfgevallen door kanker in de VS en in Europa.
Oorzaken5
- Medische factoren: genetische predisposities, familiegeschiedenis van colorectale kankers, eerdere kankers, voorgeschiedenis van colitis ulcerosa, de ziekte van
Crohn en diabetes
- Levensstijl en omgevingsfactoren zoals roken, consumptie van rood vlees, obesitas en lichamelijke inactiviteit

5. Source: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/bowel-cancer
6. Source: National Cancer Institute SEER statistics, https://seer.cancer.gov/
statfacts/html/colorect.html
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Incidentie6
In 2016 werden er naar schatting 134.490 gevallen in de VS gediagnosticeerd en in 2012
werden in Europa 447.136 nieuwe gevallen gemeld. De helft van de gediagnostiseerde
patiënten is 68 of ouder.
DECEMBER 2017

Belangrijke mijlpalen in 2017 en financiële kalender voor 2018
2017
5 januari
Celyad meldt inschrijving van eerste patiënt in het THINK-onderzoek in België

16 februari
Celyad kondigt registratie aan van de eerste hematologische kankerpatiënt in haar CAR-T NKG2D THINK-studie

8 maart
Celyad krijgt toestemming van de FDA om te starten met de NKG2D CAR T-cellen THINK studie in de VS

27 maart
Celyad publiceert White Paper over CAR-T NKG2D en verschillen met klassieke CAR-T technologieën

30 mei
Celyad verkrijgt bijkomend Amerikaans octrooi voor de behandeling van kanker op basis van TCR deficiënte
allogene CAR-T-cellen

19 juni
Veelbelovende resultaten voor eerste dosisniveau bij solide tumoren in THINK-onderzoek

4 augustus
Celyad kondigt nieuwe overeenkomsten aan met Celdara Medical en Dartmouth College

3 october
Celyad meldt eerste volledige respons bij patiënt met gerecidiveerde refractaire AML in THINK-studie

2018
27 maart
Eindejaarsresultaten 2017

7 mei
Jaarlijkse algemene vergardering voor aandeelhouders

17 mei
Q1 Business update 2018

28 augustus
Halfjaarresultaten 2018
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Op 31 januari (17u00 CET) organiseert Celyad een receptie in
haar kantoren in Mont-Saint-Guibert om haar 10-jarig bestaan
te vieren. Indien u wenst deel te nemen, stuur een e-mail met
uw verzoek en uw volledige contactgegevens (e-mail en postadres) tussen 5 januari en 17 januari naar investors@celyad.
com. Plaatsen zijn beperkt en reserveringen worden behandeld
op basis van “first come, first served”. Uiterlijk op 19 januari zal
u van Celyad een antwoord ontvangen.
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CELYAD AND THE STOCK
EXCHANGE

MORE INFORMATION ON:

The Company is listed on Euronext Paris
and Brussels since July 2013 and on
Nasdaq since June 2016.

MORE INFORMATION FOR
SHAREHOLDERS ON:

Mnemo: CYAD

www.celyad.com/investors

@CELYAD

ISIN:BE0974260896
PEA and PEA PME Eligibility.

@CELYADSA

www.celyad.com

CONTACT:
investors@celyad.com

