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Sanofi-aventis ve Novozymes   

yenilikçi bir antibiyotiğin geliştirilmesi 
ve pazara verilmesi için bir anlaşma 

imzaladıklarını açıkladılar 
 

- Aday ilaç, pnömoni ve septisemi gibi ağır 
enfeksiyonların tedavisi için geliştiriliyor - 

 
 

 
Sanofi-aventis, yeni bir antibiyotiğin geliştirilmesi ve pazara verilmesi için Novozymes 
ile global bir lisans ve işbirliği anlaşması imzaladıklarını bugün açıkladı.  
 
Aday ilaç, plektazin NZ2114 adlı antimikrobiyal bir peptid.  Plektazin NZ2114, 
stafilokok ve streptokok gibi bakterilerin neden olduğu, pnömoni (zatürre), septisemi 
(kan zehirlenmesi) gibi ağır enfeksiyonları hedef alıyor. 

Sanofi-aventis, bu anlaşma çerçevesinde ilacın dünya genelinde geliştirme, 
ruhsatlandırma ve pazara verme haklarını elde etti. Plektazin NZ2114’ün, 
Novozymes’in patentli ekspresyon teknolojisini temel alan rekombinant bir teknik 
kullanılarak geliştirilmesi ve endüstriyel ölçekte üretilmesi için her iki şirket birlikte 
çalışacak.  
 
Novozymes’in Araştırma ve Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Per Falholt, 
“Plektasin NZ2114 Novozymes’in preklinik ve klinik geliştirme için lisans verdiği ilk 
aday ilaç. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri ile işbirliği yapmak, bizim de 
beklediğimiz bir fırsattı ” şeklinde konuştu. 
 
Sanofi-aventis’in Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Marc Cluzel ise, “Plektazin NZ2114’ün yenilikçi etki mekanizması, aday ilacın mevcut 
tedavilere direnç geliştirmiş bakteriler üzerinde etki potansiyeline sahip olmasını 
sağlıyor. Plektazin NZ2114’ü, pnömoni (zatürre), septisemi (kan zehirlenmesi), 
komplike cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları gibi ağır enfeksiyonların tedavisinde 
geliştirmek istiyoruz” dedi. 
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Plektasin NZ2114 hakkında 
Plektasin NZ2114, stafilokoklar ve streptokoklar gibi dirençli ve duyarlı Gram-pozitif 
bakterilere etki eden yeni bir antibiyotik sınıfından plektasinin farklı bir şeklidir. 
 

** 
Novozymes hakkında 
Novozymes ‘bioinnovation’ (biyoyenilikçilik) alanında dünya lideridir. Farklı pek çok 
endüstri alanında müşterilerimizle omuz omuza çalışıyor; müşterilerimizin gelişmesine 
yardımcı olmak ve dünyamızın kaynaklarını daha makul bir şekilde kullanmak için 
yarının endüstriyel biyoçözümlerini yaratıyoruz. 
 
 
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.  
 

  

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.  

 

 
 


