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Naar aaNleidiNg vaN het bedrijfsbezoek 
aan argenx werden de vFB-leden enthou-
siast onthaald door Tim Van Hauwermei-
ren, ceo, en Joke Comijn, investor relati-
ons manager. argenx organiseerde begin 
december een presentatie en workshop op 
het jaarlijks congres van de Amerikaanse 
vereniging van hematologen (aSh) in San 
Diego. Daar werd vooral stil gestaan bij de 
vorderingen in het onderzoek van argX-113 
en argX-110. Privébeleggers kregen kort 
daarna dezelfde informatie in de presen-
tatie van de ceo tijdens het bedrijfsbezoek.

Antilichamen zijn erg succesvolle ge-
neesmiddelen die ons lichaamseigen im-
muunsysteem nabootsen en het opnieuw 
in werking zetten. Vijf van de tien best ver-
kochte geneesmiddelen zijn antilichamen. 
argenx (74 medewerkers, 9 nationaliteiten) 
ontwikkelt geneesmiddelen op basis van 
de gewone antilichamen van lama’s. De be-
langrijkste bindingsregio’s van lama-antili-
chamen zijn vergelijkbaar met menselijke 
antilichamen.

Een tweede groot voordeel bij het ge-
bruik van lama’s is de enorme diversiteit in 
de antilichamen. De ontwikkelingstijd van 
antilichamen is in het algemeen korter dan 
die van andere geneesmiddelen. Thera-

peutische antilichamen hebben een slaag-
kans van 18 % tegen 8 % voor klassieke pro-
ducten. Bovendien staan zij minder onder 
druk van de generische geneesmiddelen. 
argenx focust op het ontwikkelen van an-
tilichamen tegen kankers en tegen ernstige 
auto-immuunziekten. Het preklinisch on-
derzoek en de fasen i en ii van het klinisch 
onderzoek wil men in huis houden. Intus-
sen zijn reeds vier moleculen in fase I van 
het klinisch onderzoek. 

Hoofdprogramma
argX-113 iS het hooFdprogramma in au-
to-immuunziekten. Het moet de circulatie 
van auto-antilichamen verhinderen en de 
recyclage ervan blokkeren. Voor de goede 
werking van argX-113 had men een sterke 
biologische rationale. Het experimenteel 
concept (de zogenaamde ‘proof of con-
cept’) werd uitgewerkt voor een ruim aan-
tal mogelijke aandoeningen. Op basis van 
de resultaten van fase i (= onderzoek op ge-
zonde vrijwilligers) start argenx begin 2017 
fase ii (= onderzoek op patiënten) voor de 
behandeling van myasthenia gravis (mg), 
een zeldzame spierziekte. mg wordt ver-
oorzaakt door auto-antilichamen die de 
communicatie tussen een zenuwcel en een 
spiercel verstoren.

In het eerste kwartaal 2017 wordt ook 
fase ii-onderzoek opgestart voor de be-
handeling van immune thrombocytopenie 
(itp). Dit is een zeldzame bloedziekte die bij 
patiënten van 60 jaar of meer voorkomt. 
itp wordt veroorzaakt door auto-antilicha-
men die eigen bloedplaatjes vernietigen. In 
beide gevallen betekent argX-113 een mo-
gelijke doorbraak om ziekteverwekkende 
auto-antilichamen te verwijderen. Omdat 
het in beide gevallen gaat om een zeldza-
me aandoening kan het fase ii-onderzoek 

met weinig patiënten (24 in het geval van 
mg, 36 bij itp) een stuk sneller worden ont-
wikkeld. Voor fase iii zullen maar een 150-
tal patiënten in de studie moeten worden 
opgenomen. Een hogere slaagkans én een 
sneller onderzoekstraject zijn belangrijke 
componenten in het waardecreatiemodel 
van argenx.

argX-110 wordt dan weer ontwikkeld als 
geneesmiddel tegen kanker. De doelgroep 
is ruim en bestaat uit patiënten met hema-
tologische maligniteiten (kwaadaardige 
bloedtumoren) en diverse solide tumoren. 
argX-110 bestrijdt de kanker op drie manie-
ren. Het blokkeert de groei van tumoren, 
doodt de kankercellen en herstelt het im-
muunsysteem tegen kankers. Op basis van 
beloftevolle resultaten uit fase i (in het ge-
val van kanker is dit meteen een onderzoek 
op patiënten) zullen in 2017 twee fase ii-on-
derzoeken naar deze molecule beginnen. 
Het ene fase ii-onderzoek zal focussen op 
de behandeling van t cell lymfoma’s, het 
andere op de behandeling van acute myeo-
loïde leukemie, een kanker van de witte 
bloedcellen.

Het gepatenteerde en unieke technolo-
gieplatform Simple AntibodyTM van argenx 
versterkt de natuurlijke antilichaamsfunc-
tionaliteiten. Dit platform ondersteunde 
onder meer ook de ontwikkeling van argX-
111 tegen kankeruitzaaiingen en van argX-
109, een molecule tegen auto-immuun-
ziekten die samen met Bird Rock Bio wordt 
ontwikkeld. 

Platformdeals
voor de oNtdekkiNgSFaSe BeSchikt het 
bedrijf over enkele platformdeals met gro-
te farmaceutische groepen zoals Shire, leo, 
en AbbVie. Daarnaast leidde het Innovative 
Access Program van argenx dat in samen-
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werking met academische centra de beste 
antilichamen ontwikkelt al tot belangrijke 
successen. Zo werd in een samenwerking 
met het de Duve Instituut van Ucl argX-
115 ontwikkeld. Het Amerikaanse AbbVie 
betaalde eerder dit jaar 40 miljoen dollar 
om een optie te krijgen op de verdere ont-
wikkeling/commercialisering van argX-
115 (dat nog in preklinische fase zit!) In de 
ogen van veel beleggers heeft die deal fors 
bijgedragen aan de geloofwaardigheid van 
argenx’ pijplijn.

Dr. Karen Silence, van bij het prille be-
gin verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

van argX-110, verzorgde de 
rondleiding in het labo. De 
bezoekers kregen een ge-
detailleerde kijk op de drie 
grote stappen in elk onder-
zoeksproject. Zij lichtte de 
immunisatie van lama’s 
toe, ging in op de selectie-
procedure en de ontwik-
keling van antilichamen, 
inclusief het aanbrengen 
van de verschillende in-
werkingen (cf. argX-110). 

Ze lichtte verder het klinisch onderzoek toe 
dat door de sterk gecontroleerde productie 
van het testmateriaal twee jaar vergt voor 
het kan starten …

Mooi beursparcours
argeNX comBiNeert BeloFtevol oNder-
zoek met een mooi beursparcours. Dit bi-
otechbedrijf kwam in juli 2014 tegen 8,5 
euro per aandeel naar de beurs en haalde 
toen 41,8 miljoen euro op. Daar kwamen dit 
jaar de mijlpaalbetaling van AbbVie en een 
private plaatsing tegen 10,79 euro per aan-
deel in januari (totale opbrengst: 16 miljoen 

euro) en tegen 11,1 euro in juni (opbrengst: 
30 miljoen euro) bij. Met een stevige finan-
ciële positie (cashpositie op 30/09/16: 103 
miljoen euro) en een interessante pijplijn 
zien aandeelhouders de toekomst met ver-
trouwen tegemoet. Volgend jaar verwacht 
argenx 40 tot 45 miljoen euro ‘cashburn’. 
Men beschikt met andere woorden over 
de financiële middelen om de ambities 
van het fase ii-onderzoek te realiseren. De 
realisatie van die ambities moet leiden tot 
belangrijke waardecreatie.
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