
Sayfa 1 / 3 

Basın bülteni sanofi-aventis 

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 

28 Mart 2007 

 
  

Diyabette 75 yıllık miras 

 

Diyabet hastaları için daha güvenli ve kaliteli yaşam 

Sanofi-aventis, dünyanın önde gelen araştırmacı ilaç üreticilerindendir. Diyabet tedavisinde, sanofi-

aventis’in 75 yılı aşkın bir tecrübesi bulunmaktadır ve bu süre boyunca firma, hastalar ve hekimler için yeni 

çözümler üreten sorumluluk sahibi bir partner olmuştur.  

Insülin 1921 yılında, diyabetik komadaki küçük bir çocuğun yaşamını kurtarma çabaları sırasında Frederick 

G. Banting ve Charles Best tarafından keşfedilmiştir. Sanofi-aventis’in diyabetteki rolü, bu önemli keşiften 2 

yıl sonra, 1923 yılında, İnsulin Hoechst’ün Almanya’da pazara sunulması ile doğmuştur. O tarihten bu yana 

insülin tedavisi hızla ilerlemiştir. Sanofi-aventis; kristalize insülin, insan insülini analogları ve insülin 

uygulama cihazlarını geliştirerek diyabet tedavisindeki bu devrimin her aşamasında rol almıştır. Bugün, 

sanofi-aventis’in ilaç portföyünde, diyabetli hastaların tedavisine yönelik oral antidiyabetik ilaçların yanısıra, 

tedavide çok büyük yenilik sağlayan uzun etkili ve kısa etkili insan insülini analogları ve insülin uygulama 

cihazları yer almaktadır.  

 

Biyoteknolojinin kullanımı ile insülinlerin sürekli geliştirilmesi  

Sanofi-aventis, diyabetli hastaların yaşam kalitesini artıracak yenilikçi ilaçlar geliştirmeyi sürekli bir çaba 

olarak görmektedir. Bu alanda, firmanın uzun yıllara dayanan uzmanlığı, bugünkü araştırma-geliştirme 

çalışmaları için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Sanofi-aventis, diyabet alanındaki uzmanlığını 

biyoteknoloji, genetik mühendisliği gibi bugünün yenilikçi teknolojileri ile birleştirerek, geleceğin tedavilerini 

geliştirmek için kullanmaktadır. Bugün, sanofi-aventis’in araştırma-geliştirme portföyünde metabolizma 

hastalıklarına karşı araştırılmakta olan 9 yeni molekül yer almaktadır. 
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Sanofi-aventis Grubu’nun diyabet alanında desteği  

Sanofi-aventis, iyi glisemik kontrolün sürdürülmesinin önemini vurgulayan önemli bilinçlendirme 

kampanyalarına destek vermektedir. Buna ek olarak, sigaranın bırakılması, diyabet taraması ve iyi 

beslenmenin teşvik edilmesi gibi hastalık önleme kampanyalarına da katılmaktadır.  Aynı zamanda 

günümüz toplumunda diyabet bilincinin arttırılması ve diyabetli hastalara verilen sağlık hizmetlerinin 

düzeltilmesi için Uluslararası Diyabet Federasyonu ve diğer organizasyonlarla yakın bir işbirliği halinde 

çalışmaktadır.   

Sanofi-aventis 1966 yılından bu yana, EASD (Avrupa Diyabet Çalışma Derneği) tarafından verilen 

Minkowski Ödülü’nü desteklemekte ve diyabetoloji alanındaki genç yenilikçilerin kariyerlerini 

desteklemeye devam etmektedir. Bu ödül, adını diyabete yol açan “pankreatektomiyi” bulan Oskar 

Minkowski’den almaktadır. Oskar Minkowski Kaunas, Litvanya’da doğmuş, Almanya’da çalışmış ve 

buluşunu 1889 yılında Strazburg, Almanya’da yapmıştır.   

Sanofi-aventis 1996 yılından beri Claude Bernard konferansı ve madalyasını desteklemektedir. Claude 

Bernard oturumunda konferans vermeye hak kazanması için adayın, yenilikçilikte liderlik göstermesi, 

diyabet ve bununla ilişkili metabolizma hastalıkları alanındaki mevcut bilginin artışına olağanüstü bir katkı 

sağlamış olması gerekmektedir. Adayın yaşı konusunda bir sınırlama yoktur ve aday dünyanın her 

yerinden olabilir. 

Sanofi-aventis 2005 yılından beri, Avrupa Diyabet Araştırmaları Vakfı’nın (EFSD), diyabet ve 

kardiyovasküler (kalp-damar) risk faktörlerine ilişkin Avrupa araştırma programını desteklemektedir. 

Program, Avrupa’da, kronik kardiyovasküler hastalığı bulunan ya da akut kardiyovasküler olay (örnek: kalp 

krizi) geçiren hastalardaki diyabetin, diyabet komplikasyonlarının ve kan glukozu anomalilerinin tedavisine 

odaklanan araştırmaları teşvik edecektir. İnsülinin bu tedavideki rolü özellikle araştırılacaktır.  Yüksek 

bilimsel değeri olan beş projeye ödenek sağlanacaktır.  

 

Sanofi-aventis Türkiye’nin diyabet alanında desteği  

Sanofi-aventis Türkiye, Türkiye Diyabet Vakfı tarafından 9 yıldır verilen Diabetes Mellitus Bilimsel Proje 
Destek Ödülü’nü desteklemektedir. Bu ödülün amacı, ülkemizde deneysel ve klinik diyabetoloji alanında 

bilime katkıda bulunacak araştırma ve projelerin desteklenmesi ve teşvik edilmesidir. Ödüle, yaş 

sınırlaması olmadan tüm araştırıcılar başvurabilmektedir. Başvuran projelerin, deneysel veya klinik 

diyabetoloji alanında olması ve tamamının Türkiye’de yapılması gerekmektedir.  

Sanofi-aventis Türkiye, ülkemizde çeşitli dernek, vakıf ve üniversiteler tarafından düzenlenen Tip 1 
diyabetli çocuk ve gençlere yönelik eğitim kamplarını da desteklemektedir. Bu kampların amacı, 

diyabetli çocuk ve gençleri, hastalıkları ve tedavileri ile ilgili bilgilendirerek yaşam kalitelerini artırmalarına 

katkı sağlamaktır.   
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Sanofi-aventis Türkiye, Türkiye’de yeni ilaçlara yönelik en fazla sayıda araştırma-geliştirme (Ar-Ge) 

çalışması yürüten şirkettir. Diyabet, sanofi-aventis Türkiye’nin yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları arasında önemli 

bir yere sahiptir: Türkiye’de yürütülen tüm çalışmalar arasında diyabete yönelik olanların payı yaklaşık 

%20’dir.  

 

Sanofi-aventis hakkında 

Avrupa’da 1. sırada yer alan sanofi-aventis Grubu, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biridir. Dünya 

çapında bir Araştırma-Geliştirme organizasyonuna sahip olan sanofi-aventis, yedi ana tedavi alanında lider 

pozisyonda ürünler geliştirmektedir. Bu tedavi alanları şunlardır: Kardiyovasküler Hastalıklar, Tromboz, 

Onkoloij, Metabolik Hastalıklar, Merkezi Sinir Sistemi, İç Hastalıklar ve Aşılar. Sanofi-aventis Grubu, Paris 

(EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında kote edilmektedir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


