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UCB kondigt de start aan van Fase I-studie 

met CDP6038-kandidaat, een antilichaam 

geneesmiddel  

Brussel (België), 2 december 2008 om 07:00u AM (CET): UCB maakte vandaag 

bekend dat zijn CDP6038-kandidaat, een antilichaam geneesmiddel dat zich toespitst op 

IL-6, een essentiële mijlpaal heeft bereikt door de toediening aan de eerste deelnemers in 

de ‘first in human’ Fase-1 studie.  

Interleukine-6 (IL-6) is één van de vele cytokinen die een rol spelen in het 

ontstekingsproces. CDP6038 maakt aldus deel uit van de lange termijn doelstellingen van 

UCB op het gebied van de immunologie en heeft in preklinische studies van een aantal 

auto-immune ziekten reeds potentieel getoond.   

“CDP6038 is een interessant programma omdat het mogelijkheden opent voor een 

volgende generatie van anti-IL-6 biologische therapeutica”, aldus Dr. Melanie Lee, 

Executive Vice-President UCB, President UCB NewMedicines. “De molecule heeft unieke 

eigenschappen die tot significante voordelen voor patiënten zouden kunnen leiden.  

CDP6038 is het eerste nieuwe bestanddeel die aan een Fase I klinische ontwikkeling 
begint, sinds de opstarting eerder dit jaar van UCB NewMedicines, UCB’s organisatie die 
instaat voor verkennend onderzoek tot klinische ‘proof of concept’. 

 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 
Antje Witte, Corporate Communications & Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9414, Antje.witte@ucb-group.com 
 
Richard Simpson, Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9494, Richard.Simpson@ucb-group.com   
 
Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB  
T +32.2.559.9712, Michael.Tuck-Sherman@ucb-group.com 

Over UCB  
UCB (Brussel, België) (www.ucb-group.com) is een wereldwijd opererend en toonaangevend 
biofarmaceuticabedrijf dat zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van 
innovatieve medicijnen met specialisatie in aandoeningen van centrale zenuwstelsel en, immuun- en 
ontstekingsziekten. UCB heeft meer dan 10.000 mensen in dienst in meer dan 40 landen en 
realiseerde in 2007 een omzet van 3,6 miljard euro. UCB staat genoteerd op Euronext Brussels. 
(symbool: UCB) 

Toekomstgerichte verklaring 
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen op basis van de huidige plannen, ramingen en 
overtuigingen van het management. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en 
onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen 
van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen in deze persmededeling kunnen 
worden gesuggereerd. Belangrijke factoren die de oorzaak kunnen zijn van dergelijke verschillen 
omvatten: algemene economische veranderingen, activiteitensector en concurrentieel klimaat, 
gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, veranderingen in regelgeving, 
wisselkoersschommelingen en het aanwerven en behouden van medewerkers. 

 


