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Sanofi-aventis basın bülteni 

23 Aralık 2010 

 

 

Sanofi-aventis ve Merck KGaA  
Kansere Karşı Yeni Kombinasyonları 
Birlikte Araştırmak Üzere Anlaşma 

İmzaladı 
 

- Araştırma ve geliştirme işbirliği, yenilikçi, hedefli kanser ilacı 
kombinasyonlarına ortak olarak ulaşmanın yolunu açtı - 

 
 
Paris, Fransa – Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY), sanofi-aventis U.S. Inc’in 
Merck KGaA (Darmstadt, Almanya) ile dünya çapında bir araştırma ve geliştirme anlaşması 
imzaladığını açıkladı. Bu anlaşmaya göre Merck’in bünyesinde bulunan Merck Serono ve 
sanofi-aventis U.S. Inc, birlikte çalışarak, kanser hücrelerine özgü yolakları bloke edebilecek 
ajanların yeni deneysel kombinasyonlarını araştıracaklar. Bu birliktelik, yüksek terapötik 
potansiyele sahip olan yeni hedefli onkoloji tedavilerini kullanıma sunabilir. 
 
Sanofi-aventis Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Global Onkoloji Başkanı Dr. Debasish 
Roychowdhury, “Bu birliktelik portföyümüzü geliştirme ve kanser hastalarına daha iyi tedavi 
seçenekleri sağlama azmimizi güçlendirdi” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu umut vaat 
eden molekülleri birlikte kullanmak son derece önemli ve anlaml ve biz de  Merck Serono ile 
ortak çalışmaktan heyecan duyuyoruz.”  
 
Merck Serono Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Wolfgang Wein ise, “Kanser tedavi ve 
bakımını kişiselleştirme ve katmanlandırma ruhuyla kanser yolaklarına karşı kombine etkinlik 
olanakları keşfetmek için,  portföylerimizdeki yeni ve heyecan verici molekülleri ve şirketleri 
birleştirmek mantıklı bir adımdır” yorumunu yapt.ı ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu projeleri 
daha da ileri götürürken, her iki onkoloji birimi arasında büyük bir sinerjinin olacağına 
inanıyoruz.”  

 
Sanofi-aventis Onkoloji Hakkında 
Sanofi-aventis Onkoloji, geniş bir hasta grubunun karşılanmamış tıbbi gereksinimlerine cevap 
verebilmek amacıyla bütün cephelerde kanserle mücadele etmektedir. Kanserin gelişme, 
büyüme ve yayılmasında rol oynayan mekanizmaları derinlemesine anlamak ve hedefe yönelik 
tedavi stratejilerini saptamakla işe başlayan Grup, doğru ilacı doğru hastaya ulaştırmak için 
yenilikçi yaklaşımlar geliştirmektedir.  
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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. Sanofi-aventis Paris 
(EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi 
için: www.sanofi-aventis.com. 
 
İleriye yönelik 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 2009’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.  

 
 


