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Probiodrug initieert fase 2b kernprogramma voor PQ912 en detailleert verdere 
strategie 

 
Probiodrug beweegt vloeiend van de afronding van de SAPHIR fase 2a naar de volgende klinische fase 

Probiodrug heeft een dubbelzijdige strategie –operationele voorbereiding van klinische studies met PQ912 
worden gestart, terwijl tegelijkertijd de interactie met potentiële farmaceutische partners wordt voortgezet om 

de beste waarde creatie te bereiken 
 
HALLE (SAALE), Duitsland, 16 oktober 2017 - Probiodrug AG (Euronext Amsterdam: PBD), een biofarmaceutisch 
bedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe therapeutische oplossingen voor behandeling van de 
ziekte van Alzheimer, heeft vandaag aangekondigd dat na het afsluiten van het SAPHIR klinische studie rapport 
op 25 september 2017, het een overeenkomst ondertekend heeft met de onderzoeksorganisatie Julius Clinical, 
Zeist, NL, om de uitstekende samenwerking van de SAPHIR studie door te zetten in de volgende 
ontwikkelingsstap. Met deze overeenkomst begint de voorbereiding van het fase 2b kernprogramma, dat 
volgens planning bestaat uit twee complementaire klinische bewijs van concept studies in Europa en de VS. 
 
Een eerste fase 2b studie is bedoeld om de veiligheid en werkzaamheid van het optimale dosis bereik van PQ912 
in vroege ziekte van Alzheimer patiënten te onderzoeken. Het proces zal voortbouwen op de uitstekende en 
efficiënte infrastructuur die is opgericht voor de fase 2a SAPHIR studie. Bovendien is het gebaseerd op de 
waardevolle resultaten van de SAPHIR studie en is ontworpen onder leiding van internationale KOL's in het veld 
van de ziekte Alzheimer. Philip Scheltens MD PhD, directeur van het Alzheimer Centrum VU Universitair Medisch 
Centrum Amsterdam, zal opnieuw dienen als hoofd onderzoeker en voorzitter voor deze studie, die in de EU zal 
worden uitgevoerd. 
 
Een tweede complementaire studie is momenteel in de planningsfase en het is de intentie om deze in de VS uit 
te voeren en wordt ook voorgezeten door een zeer gerenommeerde hoofdonderzoeker. 
 
Het voorgenomen fase 2b kernprogramma zal een aantal belangrijke vragen adresseren en beantwoorden om 
verder te gaan naar de volledige fase 3-ontwikkeling. Belangrijkste onderdelen van het op maat gemaakte 
programma zijn dosisafhankelijkheid van de tolerantie en werkzaamheid na langere behandelingsduur. Parallel 
met de voorbereidingen voor het fase 2b programma zal Probiodrug zijn discussies met potentiële 
farmaceutisch partners met betrekking tot de SAPHIR resultaten en manieren van samenwerking. 
 
Inge Lues, Chief Development Officer bij Probiodrug reageerde: "De positieve SAPHIR studie resultaten 
creëerden een versneld positief momentum om een klinisch fase 2b programma te starten voor PQ912. De fase 
2a resultaten zijn enorm nuttig om het ontwerp van een op maat gemaakt programma mogelijk te maken 
bestaande uit twee klinische studies, één in Europa en de tweede in de VS. We verwachten dat dit programma 
belangrijke vragen beantwoordt om PQ912 verder te brengen in het bevestigend fase 3 programma. " 
 
Konrad Glund, Chief Executive Officer bij Probiodrug, reageerde: 'Naast het voorzetten van het fase 2b-initiatief 
gaan we verder met farma-interacties. Het toenemende bewijs voor het ten doel stellen van giftige Abeta 
oligomeren als een sleutelrol van de Alzheimer pathologie, waarin pGlu-Abeta een belangrijke rol lijkt te spelen, 
biedt significante ondersteuning voor onze inspanningen. We zijn ervan overtuigd dat deze dubbelzijdige 
strategie de vergevorderde ontwikkeling van PQ912 efficiënt zal versnellen en veiligstellen." 
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### 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Probiodrug 
Dr Konrad Glund, CEO 
Email: contact@probiodrug.de  
 
Hume Brophy 
Conor Griffin, Alexander Protsenko, Jonothan Blackbourn 
Tel: +44 (0) 20 7862 6381 
Email: probiodrug@humebrophy.com  
 
The Trout Group 
Tricia Truehart, Kelly Mueller 
Tel: +1 (646) 378-2953 
Email: ttruehart@troutgroup.com  
 
MC Services AG 
Anne Hennecke, Caroline Bergmann 
Tel: +49 (0) 211 529 252 20 
Email: probiodrug@mc-services.eu 
 
 
 
Noot voor de redactie: 
Over Probiodrug AG 
Probiodrug AG (Euronext Amsterdam: PBD) is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling 
van nieuwe therapeutische producten voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Probiodrug heeft een 
nieuw therapeutisch concept geïdentificeerd dat gelinkt is aan het begin en de progressie van de ziekte. De 
ontwikkelingsbenaderingen zijn gericht op een belangrijke neuro / synaptotoxische component van de 
pathologie, pyroglutamaat-Abeta (pGlu-Abeta, N3pG) als een therapeutische strategie. 
 
Probiodrug’s belangrijkste kandidaat-product, PQ912, is een uiterst specifieke en krachtige remmer van 
glutaminylcyclase (QC), die in diermodellen met Alzheimer bewezen heeft therapeutische effecten te hebben. In 
een fase 1 studie met gezonde jonge en oudere vrijwilligers bleek een blootstelling afhankelijk van de dosis de 
zijn en een goede veiligheid en tolerantie tot de hoogste dosis met> 90% doelbeweging in de spinale vloeistof. In 
juni 2017 kondigde Probiodrug top-line data van de Phase 2a SAPHIR trial van haar lead-kandidaat aan 
(Probiodrug kondigt goede resultaten aan van de fase 2a SAPHIR studie). De positieve effecten die worden 
gezien bij secundaire verkennende effectiviteitsmarkers ondersteunen sterk (a) de hypothese dat pGlu-Abeta 
synaptotoxisch is en (b) het therapeutische concept dat wordt gevolgd door Probiodrug. De studie toont een 
positieve voordelen/risico ratio van PQ912 en biedt belangrijke begeleiding hoe verder te gaan in de 
ontwikkeling van PQ912 als een ziekte veranderend geneesmiddel voor de ziekte van Alzheimer. Al met al 
maken de resultaten het programma zeer aantrekkelijk voor verdere ontwikkeling. 
 
In aanvulling op het kleine molecuul PQ912 die de vorming van het synaptotoxische middel pGlu-Abeta remt, 
ontwikkelt het bedrijf PBD-C06, een anti-pGlu-Abeta-specifiek monoklonaal antilichaam. 
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Probiodrug heeft octrooien voor medisch gebruik en samenstelling van materie die verband houden met de 
remming van QC en anti pGlu Abeta-specifieke monoklonale antilichamen, en heeft volgens Probiodrug een 
leidende positie op dit gebied van onderzoek.  
 
Het bedrijf is in 1997 opgericht door Hans-Ulrich Demuth en Konrad Glund. Het bedrijf heeft succesvol een 
nieuw therapeutisch concept ontwikkeld voor diabetes - de DP4-remmers - die de basis vormden voor een 
nieuwe klasse van antidiabetica - de gliptins. De kerncapaciteiten zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring in het 
ophelderen van de structuur en functie van enzymen die betrokken zijn bij de modificatie van eiwitten en 
peptiden, die een centrale rol spelen in pathologische omstandigheden. 
 
Vandaag poogt Probiodrug een toonaangevend bedrijf te worden in de ontwikkeling van behandelingen voor de 
ziekte van Alzheimer en daardoor een beter leven te bieden voor Alzheimer's patiënten. 
 
www.probiodrug.de 
 
Over de ziekte van Alzheimer 
Alzheimer's ziekte is een neurologische aandoening, die de meest voorkomende vorm van dementie is en 
uiteindelijk tot de dood leidt. Omdat de ziekte van Alzheimer niet kan genezen en degeneratief is, moeten de 
getroffen patiënten zich steeds meer beroepen op anderen om hulp. Tegenwoordig leven 47 miljoen mensen 
met dementie wereldwijd, en dit aantal zal naar verwachting stijgen tot meer dan 131 miljoen in 2050, naarmate 
de bevolking ouder wordt. Dementia heeft ook een enorme economische impact. Alzheimer's heeft een 
geschatte wereldwijde maatschappelijke kost van US $ 818 miljard, en zal in 2018 een biljoen dollarziekte 
worden. (World Alzheimer Report 2016). 
 
Toekomstgerichte verklaringen 
Informatie in dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die een aantal risico's en onzekerheden 
omvatten. De vooruitzichten die hierin staan, vertegenwoordigen het oordeel van Probiodrug AG per de datum 
van dit persbericht. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn geen beloftes of garanties, maar zijn 
onderhevig aan een groot aantal risico's en onzekerheden, waarvan veel buiten onze controle zijn en die de 
werkelijke resultaten significant kunnen doen afwijken van dat wat in deze toekomstgerichte uitspraken worden 
overwogen. Wij verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of aansprakelijkheid om in het openbaar alle updates 
of revisies van dergelijke verklaringen bekend te maken om eventuele wijzigingen in onze verwachtingen of 
eventuele wijzigingen in gebeurtenissen, condities of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is 
gebaseerd te weerspiegelen. 

http://www.probiodrug.de/

