
     

 

Persbericht 
 

 Voor onmiddelijke publicatie 
 

POSITIEVE RESULTATEN MET NIEUWE UCB PRODUCTEN 

2 december 2004 - UCB, een globale biofarmaceutisch leider, deelde vandaag tijdens een 
bijeenkomst voor analisten en beleggers mee dat zijn Onderzoeks en Ontwikkelingsdivisie 
met drie nieuwe positieve ontwikkelingen uitpakt. 
 
Op het gebied van het centrale zenuwstelsel: 
 
• Brivaracetam (ucb 34714), een SV2A-ligand met hoge affiniteit en met mogelijke 
toepassingen in neurologie, inclusief epilepsie, werd geëvalueerd in een eerste Fase II-
studie bij patiënten met lichtgevoelige epilepsie. De resultaten zullen op 6 december 
tijdens de bijeenkomst van de American Epilepsy Society bekendgemaakt worden. Ze 
tonen aan dat, bij deze patiënten, brivaracetam voor een effectievere en completere 
onderdrukking van epileptische aanvallen zorgt dan eerder aangetoond met Keppra, het 
door UCB in Europa en de VS op de markt gebrachte anti-epileptische middel. Dit 
bevestigt het grote anti-epileptische potentieel van de familie van de SV2A-liganden. 
 
• Seletracetam (ucb 44212), een ander SV2A-ligand met hoge affiniteit, heeft zijn eerste 
Fase I-onderzoek bij gezonde vrijwilligers voltooid, en vertoond een hoge tolerantie en een 
optimaal PK-profiel. Fase II-onderzoeken bij epilepsiepatiënten worden gepland en zullen 
begin volgend jaar van start gaan. 
 
Op het gebied van de ontsteking: 
 
• CDP323, een orale α4-integrine-inhibitor, heeft met succes een tweede Fase I studie 
doorstaan. Tijdens het onderzoek bij gezonde vrijwilligers werden herhaalde doseringen 
toegediend. De resultaten tonen aan dat voldoende hoge plasmaspiegels werden bereikt. 
Verder werd door een in vitro test op volledig bloed aangetoond dat de binding van α4-
integrine liganden sterk en langdurig geremd werd. Dit bevestigt het anti-
onstekingspotentieel van CDP323 in aandoeningen zoals multipele sclerose. 
 
De documenten van de webcast Business Review vergadering zijn beschikbaar op het 
volgende website adres: http://ir.ucb-group.com 

 
 

 
Over de UCB-groep 
UCB (www.ucb-group.com) is een internationaal toonaangevend farmaceutisch en chemisch 
specialiteitenbedrijf met hoofdkantoor in Brussel, België. Met zijn farmaceutische divisie 
concentreert het bedrijf zich op innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg van mensen. 
UCB Pharma is een internationale biofarmaceutische leider, die gespecialiseerd is op het gebied 
van aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, allergieën en aandoeningen aan het 
ademhalingsstelsel, immuniteits- en ontstekingsziekten, en oncologie. De belangrijkste producten 
van UCB Pharma zijn Keppra® (anti-epilepticum), Xyzal® en Zyrtec® (anti-allergicum), Nootropil® 
(hersenfunctieregulator), en Tussionex® (anti-hoestmiddel). UCB Pharma stelt meer dan 8 000 
mensen tewerk in meer dan 100 landen, en in 2003 bedroeg de verkoop 1,5 miljard euro. UCB 
staat op Euronext Brussel genoteerd en boekte in 2003 een verkoop van 3 miljard euro en een 
nettowinst van 340 miljoen euro. 

  UCB NV Researchdreef 60, B-1070 Brussel   (België) 



 
Op 1 oktober 2004 kondigde UCB de verkoop aan van zijn Surface Specialties-divisie, met 4 500 
werknemers, om het bedrijf de kans te bieden zich op zijn biofarmaceutische activiteiten te 
concentreren.  
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