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Sanofi-aventis ve TB Alliance
tüberkülozla mücadele için
işbirliği yapıyor
- Anlaşmanın amacı tüberküloz tedavisinde
kullanılanılacak yeni ilaçların
geliştirilmesine hız kazandırmak Sanofi-aventis ve Global Alliance for TB Drug Development (“TB Alliance”), tüberküloz
tedavisinde kullanılacak yeni ilaçların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve kullanıma sunulması ile
ilgili çalışmalara hız kazandırmak amacıyla bir işbirliği anlaşması imzaladıklarını bugün
açıkladılar. Tüberküloz tedavisinde kullanılacak yeni ilaçlar geliştirmek amacıyla kurulan TB
Alliance, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş.
Anlaşmanın resmi duyurusu, Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları Birliği
tarafından Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen 39. Dünya Akciğer Hastalıkları
Konferansı’nda yapıldı.
TB Alliance ile yapılan bu işbirliği anlaşmasının amacı, tedavi süresini kısaltacak ve hem
ilaca-duyarlı, hem de ilaca-dirençli tüberküloz suşları üzerinde etkili olacak yeni tüberküloz
ilaçlarına duyulan büyük ihtiyaca cevap vermek.
Her yıl, dünya genelinde 1,5 milyondan fazla kişi tüberküloz nedeniyle hayatını kaybediyor.
Günümüzde tüberküloz tedavisinde hala 40 yıl kadar önce keşfedilen ilaçlar kullanılıyor.
Tedavi süresi, hastalık etkeninin ilaca-duyarlı olması halinde altı ila dokuz ay arasında
değişiyor. Bu süre, hastalığa neden olan suşların ilaca-dirençli olması halinde 24 aya kadar
uzayabiliyor. Tedavinin çok uzun ve meşakkatli olması, pek çok hastanın tedaviyi uygun
şekilde sürdürememesine neden oluyor. Bu da, ilaçlara karşı direnç gelişmesine, tedavi
başarısızlığına ve ölüme yol açabiliyor.
1960’lı yılların başında rifampisini keşfeden sanofi-aventis, geniş bir tüberküloz ilaçları
gamına sahip. Sanofi-aventis, Impact TB Programı ile hem uygun fiyatlı kaliteli ilaçları
hastaların kullanımına sunuyor, hem de tüberküloz tedavisine yönelik yeni yaklaşımlar
geliştirmek için araştırmalar yapıyor. İleri aşamada bulunan araştırmalardan biri, ABD’de
kullanılan bir antibiyotik olan rifapentini de içeren yeni tüberküloz tedavi rejimlerinin
etkililiğini ve güvenliliğini değerlendirmek için planlanan bir klinik program. Hayvan
çalışmalarında, rifantin içeren bazı tedavi rejimlerinin tüberküloz tedavisinin süresini
azaltabileceği gösterildi.

Sanofi-aventis Türkiye İletişim Direktörü
Sabahat Ak
Tel. : 0 212 339 11 90
Faks : 0 212 339 11 99
E-posta: sabahat.ak@sanofi-aventis.com

Sayfa 1 / 3

Dünya genelinde kamuya ait veya özel sektörden ortakları bulunan TB Alliance, tüberküloz
tedavisinde kullanılmaya aday ilaçlardan oluşan en geniş portföyün sahibi. Bu portföyde,
ikisi geliştirmenin ileri aşamalarında olmak üzere, 12 bileşik bulunuyor.
Anlaşma uyarınca, her iki kuruluş projeleri ile ilgili bilgileri ve tüberküloz ilacı geliştirme
alanındaki deneyimlerini paylaşmayı kabul ettiler. Bunun yanında, gelişmekte olan ülkelerde
ilaçların ruhsatlandırılması, klinik çalışmaların yürütülmesi ve ilaca erişim ile ilgili stratejiler
konusunda da birbirlerine destek verecekler. Bütün bu çalışmalar ise, gelecekte her iki
kuruluşun birlikte yeni ilaçlar geliştirmelerine kapı açabilir.
TB Alliance’ın Başkanı ve CEO’su Dr. Jerome Premmereur, “Sanofi-aventis’le
imzaladığımız anlaşma, TB Alliance’ın uygun fiyatla kullanıma sunulacak daha iyi
tüberküloz tedavilerinin daha hızlı geliştirilmesi amacıyla, gerek bilim, gerekse iş dünyasının
liderleriyle işbirliği yapmaya istekli olduğunun bir göstergesidir“ dedi.
Sanofi-aventis’in İlaca Erişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Robert Sebbag ise, “Bu
anlaşma, TB Alliance’ın ilaç geliştirme alanındaki deneyimi sayesinde, yeni ilaçların çok
daha hızlı bir şekilde hizmete sunulabilmesine imkan verecek ” diyerek, sözlerine şöyle
devam etti, “Sanofi-aventis’in İlaca Erişim Departmanı tarafından yürütülen Impact TB adlı
tüberküloz programının amacı, uygun fiyatlı yeni ilaçları bütün hastaların kullanımına
sunmak. Bu TB Alliance ile ortak vizyonumuz. ”
Sanofi-aventis Keşif Araştırmaları Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Marc Herbert ise,
“Sanofi-aventis’te Araştırma ve Geliştirme Bölümü, tüberkülozla mücadelede kullanılacak
yeni moleküllerin keşfiyle yakından ilgileniyor. Bu alanda yeni bileşiklerin geliştirilmesindeki
lider rolü herkesçe bilinen TB Alliance’la sıkı işbirliği içinde çalışacak olmaktan çok
memnunuz” şeklinde konuştu.
***
‘TB Alliance’ hakkında
The Global Alliance for TB Drug Development (TB Alliance), tüberküloz tedavisinde
kullanılacak yeni ilaçların keşfedilmesini ve geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla kurulan,
kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Tüberküloz tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilecek yeni
ilaçların, tedavi süresini kısaltacak, hem duyarlı, hem de dirençli tüberküloz mikrobu suşları
üzerinde etki gösterecek, HIV pozitif tüberküloz hastaları gibi, aynı anda antiretroviral tedavi
uygulanan hastalarda da kullanılabilecek ve latent (belirti vermeyen) tüberkülozu daha iyi
tedavi edecek özelliğe sahip olması isteniyor.
Dünya genelinde kamuya ait veya özel sektörden ortakları bulunan TB Alliance, tüberküloz
tedavisinde kullanılmaya aday ilaçlardan oluşan en geniş portföyün sahibi. Kuruluş,
onaylanacak yeni tedavi rejimlerinin uygun fiyatlı olmasını, bu alanda otorite sahibi olan
kurumlar tarafından önerilmesini ve ihtiyacı olan bütün hastalarca bu ilaçlara
ulaşılabilmesini garanti altına almayı taahhüt ediyor. TB Alliance, Bill & Melinda Gates Vakfı,
Rockefeller Vakfı, İrlanda Dış Yardımlar Servisi (Irish Aid), Hollanda Dışişleri Bakanlığı
(DGIS), İngiltere Uluslararası Gelişim Departmanı (DFID) ve ABD Uluslararası Kalkınma
Ajansı (USAID) tarafından finanse ediliyor. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen
www.tballiance.org. adresini ziyaret ediniz.
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Sanofi-aventis hakkında
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların
yaşamını iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofiaventis, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem
görmektedir.
İleriye dönük beyanatlar
Bu basın bülteni, 1995 US. Private Security Litigation Reform Act’a göre, ileriye dönük beyanatlar içermektedir. İleriye
dönük beyanatlar, tarihsel gerçekler değildir. Bu beyanatlar; finansal projeksiyon ve tahminler ile bunların dayandığı
varsayımları; gelecekteki operasyonlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklentilere yönelik beyanatları ve
gelecek performansa yönelik beyanatları kapsamaktadır. İleriye dönük beyanatlar, sıklıkla, “beklemek”, “öngörmek”,
“inanmak”, “niyetinde olmak”, “tahmin etmek”, “planlamak” ve buna benzer ifadelerle tanımlanmaktadır. Sanofi-aventis
yönetimi ileriye dönük bu beyanatlarda ifade edilen beklentilerin makul olduğuna inanmakla birlikte, yatırımcılar, ileriye
dönük bilgi ve beyanatların, pek çoğu önceden bilinmesi zor ve sanofi-aventis’in kontrolü dışında olan birçok risk ve
belirsizliklere tabi olduğu, gerçek sonuçlar ve gelişmelerin, bu ileriye dönük bilgi ve beyanatlar kapsamında ifade veya
ima edilen veya projekte edilenlerden farklılık gösterebileceği konusunda uyarılmışlardır. Bu risk ve belirsizlikler,
diğerleriyle birlikte, araştırma ve geliştirmeyle ilgili belirsizlikleri, pazarlama sonrasında yapılacak olanlar da dahil olmak
üzere, gelecekteki klinik veriler ve analizleri, FDA ve EMEA gibi sağlık otoritelerinin, ilaç adayları ile ilgili olarak
başvurusu yapılan herhangi bir ilaç, cihaz veya biyolojik uygulamanın onaylanması veya onaylanmamasına dair
kararlarını ve bu ilaçların piyasaya verilmesini veya ticari potansiyelini etkileyebilecek ürün bilgisi veya diğer konularla
ilgili kararları, onaylanan ürün adaylarının ticari başarısının garanti edilememesini, gelecekte tedavi alternatiflerinin
ruhsat onayı alma ve ticari başarıya ulaşma olasılığını ve sanofi-aventis tarafından SEC ve AMF’ye gönderilen
dosyalarda tartışılan ve tanımlanmış olanlarla beraber, sanofi-aventis’in Form 20-F’de yer alan, 31 Aralık 2006’da sona
eren yıla ait yıllık raporundaki “İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Uyarıcı Beyanatlar” ve “Risk Faktörleri” başlıkları altında
listelenenleri kapsamaktadır. Sanofi-aventis, yürürlükteki yasalarca öngörülenler dışında, ileriye dönük bilgi ve
beyanatları ile ilgili güncelleme veya düzeltme yapma konusunda bir yükümlülük üstlenmemektedir.
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