
 Copyright © 2018 Belga. Alle rechten voorbehouden

Ablynx en UCB bijten tanden stuk op zeldzame ziekte lupus
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Ablynx staakt zijn zoektocht naar een geneesmiddel tegen lupus. In 2015 gaf ook UCB zijn onderzoek naar een medicijn op. Onder
anderen de popster Selena Gomez lijdt aan lupus, een complexe ziekte die ontstekingen over het hele lichaam veroorzaakt.

De Amerikaanse zangeres en actrice Selena Gomez (25) maakte het in september 2017 zelf bekend via Instagram: ze had een
niertransplantatie ondergaan omdat ze lijdt aan lupus. Die bijzonder pijnlijke en ongeneeslijke ziekte treft vooral jonge vrouwen.

Net daarom is lupus een doelwit van de farma-industrie, die hoopt snel een medicijn te vinden. Maar dat is geen sinecure, want het is
een complexe ziekte.

Na UCB bijt nu ook Ablynx zijn tanden erop stuk. Het Gentse biotechbedrijf Ablynx maakte gisteren bekend dat de tests op 312
patiënten met matige tot ernstige systemische lupus erythematodes (SLE) niet de verwachte resultaten opleverden. Het middel bleek
veilig en vertoonde niet al te veel bijwerkingen, maar er komen toch geen verdere studies.

Het Belgische farmabedrijf UCB gaf zijn onderzoek naar lupus in 2015 op na tien jaar onderzoek en stopte zijn middel epratuzumab in
de koelkast. 'De resultaten bij patiënten die epratuzumab samen met de standaardtherapie toegediend kregen, waren niet significant
beter dan bij mensen die een placebo kregen samen met de standaardtherapie', liet UCB toen weten.

Ablynx bracht gisteren nagenoeg dezelfde boodschap. Het biotechbedrijf zet daarom een punt achter zijn onderzoek naar een middel
tegen lupus. Het werkt wel nog verder met vobarilizumab tegen reuma.

Of AbbVie opgezet is met die beslissing is maar de vraag. Het Amerikaanse farmabedrijf nam in 2013 een exclusieve licentie op het
product. Faalt ook het onderzoek naar reuma, dan gaan jaren aan investeringen verloren.

Vandaag bestaan alleen medicijnen die de symptomen van lupus verlichten, maar is er geen geneesmiddel. Wereldwijd lijden
ongeveer 5 miljoen mensen aan de ziekte. 90 procent van hen zijn vrouwen. De ziekte is ook moeilijk op te sporen, want er bestaat
geen bloedtest of exacte diagnose.

In een minder erge vorm treft lupus ook de huid. Er ontstaat dan een vlindervormige uitslag in het gezicht. Omdat die uitslag artsen aan
de tekening op de snuit van een wolf deed denken, werd de ziekte 'lupus' genoemd, Latijn voor wolf.

Ablynx komt later dit jaar in handen van de Franse farmareus Sanofi. De Fransen betalen 3,9 miljard euro voor het Gentse
biotechbedrijf.

Ablynx communiceerde gisteren niet over de overname. Het bod wordt wellicht in het tweede kwartaal officieel gelanceerd.
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