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Galapagos en Arthrogen gaan samenwerkingsverband aan in target

discovery

Mechelen, België; 30 maart 2006 - Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) heeft vandaag
bekend gemaakt dat haar divisie BioFocus een driejarige overeenkomst is aangegaan met
het Nederlandse Arthrogen BV, een joint venture van het Dubai Bone & Joint Center en
het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.
De alliantie richt zich op het
identificeren van nieuw targets die de basis zullen vormen voor gentherapie
toepassingen in reuma. In deze samenwerking zal BioFocus haar SilenceSelect® collectie
uitbreiden met nieuwe genen groepen, cellulaire testen (assays) ontwikkelen en
vervolgens de uitgebreide SilenceSelect collectie analyseren in deze assays. De humane
eiwit targets die resulteren uit de screens zullen vervolgens gekarakteriseerd en
gevalideerd worden. Galapagos ontvangt hiervoor een technologiebetaling alsmede
financiering van het onderzoek, en heeft recht op succes betalingen gedurende de
ontwikkelingsfase. Bij het behalen van alle doelstellingen voor een bepaald target,
kunnen de inkomsten voor Galapagos de € 7,5 miljoen overschrijden. Daarnaast heeft
Galapagos recht op het ontvangen van royalty’s voor elk op de markt gebracht product
dat uit deze overeenkomst voortvloeit.
“Deze samenwerking met Arthrogen laat wederom de kracht zien van onze SilenceSelect target
discovery motor” aldus Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer van Galapagos. “Wij kijken er
naar uit om samen met Arthrogen succesvolle targets te identificeren voor haar gentherapie
programma’s in reuma”.

“Arthrogen gelooft er sterk in dat de specifieke target discovery technologieën van Galapagos de
kwantiteit en de kwaliteit van Arthrogen’s producten pijplijn zal verhogen, en tevens Arthrogen’s
programma’s om innovatieve lokale gentherapie producten voor reuma naar de kliniek en de markt te
brengen, zal versnellen” aldus Willem van Oort, Chief Executive Officer van Arthrogen.
Over de SilenceSelect discovery technologie
Het SilenceSelect target discovery platform is gebaseerd op adenovirussen die zeer efficiënt humane
gen sequenties introduceren in een grote diversiteit van humane cellen om daar de expressie van
specifieke eiwitten te verlagen. High-throughput testsystemen die een specifieke menselijke ziekte
situatie weergeven worden dan gebruikt om functioneel eiwitten te selecteren die een causaal effect
hebben in deze humane ziekte modellen. Na en gedegen validatie van deze eiwit targets, vormen
deze de basis voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
Over Galapagos
Galapagos is een beursgenoteerde onderneming die zich richt op innovatief gentechnologisch
geneesmiddelenonderzoek (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, London AiM:
GLPG) dat programma’s heeft om medicijnen te ontwikkelen, gebaseerd op eigen doeleiwitten
(“targets”) die een rol spelen bij de bot- en gewrichtsziekten osteoartritis, osteoporose en reumatoïde
artritis. Via haar divisie BioFocus, biedt Galapagos een breed scala aan van producten en diensten op
het gebied van “target-tot-kandidaat medicijn”. Farmaceutische en biotechnologie bedrijven krijgen
hiermee toegang tot technologie om targets te ontdekken en te valideren alsmede drug discovery
activiteiten tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn. Daarnaast levert
BioFocus adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets en

collecties van chemische moleculen voor drug discovery.
Galapagos heeft meer dan 210
medewerkers, waaronder 80 PhDs, en heeft vestigingen in Mechelen, België, Saffron Walden,
Engeland en Leiden, Nederland. Tot haar partners behoren Amgen, AstraZeneca, BASF, Boehringer
Ingelheim, Celgene, GlaxoSmithKline, Idenix, Novartis, Organon, Roche, Serono, Vertex, en Wyeth.
Meer informatie over Galapagos en BioFocus is te vinden op www.glpg.com.
Over Arthrogen
Arthrogen is opgericht in 2005 als joint venture tussen het Dubai Bone & Joint Center (DBAJ) in de
Verenigde Arabische Emiraten en het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Arthrogen
werkt aan de ontwikkeling van innovatieve producten op het gebied van gentherapie voor patiënten
met reumatoïde artritis via lokale toediening. De stabiele overdracht van een therapeutisch gen naar
het gewricht moet leiden tot de lokale productie (intra-articulaire synthese) van een therapeutisch
eiwit op de plaats van de ontsteking voor een lange periode, zonder systemische bijwerkingen.
Arthrogen beoogt een brede pijplijn van therapeutische producten te ontwikkelen op het gebied van
de behandeling van reumatoïde artritis. De hoofdlijn is de ontwikkeling van een inflammatieafhankelijk expressiesysteem dat een therapeutisch eiwit produceert in het ontstoken gewricht,
gebruikmakend van adeno-associated virus (AAV) als vector. De korte termijn focus is de
ontwikkeling van nieuwe en betere vectoren en de validatie van innovatieve therapeutische genen in
diermodellen voor reuma.
Arthrogen werkt samen met een modern dierenexperimenteel
laboratorium, GMP vector productiefaciliteiten en de afdeling Klinische Immunologie & Reumatologie
van het AMC. Hierdoor is Arthrogen in staat om de ontwikkelde virale gentherapeutische producten
in relatief korte tijd naar de kliniek te brengen. Uitvoering van klinische proeven zal plaats vinden in
nauwe samenwerking tussen AMC en DBAJ. Meer informatie over Arthrogen kan worden gevonden
op www.arthrogen.nl.
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