
BASIN BÜLTENİ 
 

                    
 

                                                                                                                                  1/2            

 

Genzyme ve Alnylam Nadir Genetik Hastalıklar  

Alanındaki İşbirliğini Genişletiyor 
 

Alnylam Pharmaceuticals ve Sanofi Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Genzyme, nadir görülen 

genetik hastalıklar alanında tedavi yöntemlerini geliştirmek üzere stratejik anlaşmalarını 

genişletme kararı aldılar. Böylece Genzyme 700 Milyon Dolarlık Öz Sermaye Yatırımı ile Alnylam’ın 

Ana Hissedarlarından Biri Oluyor. 

  

İki şirket arasında yapılan yeni anlaşmaya göre Genzyme, Alnylam’ın klinik ve klinik öncesi evrelerdeki 

aday ilaçlarını kapsayan portföy üzerinde önemli haklara sahip olacak. Alnylam, Kuzey Amerika ve Batı 

Avrupa’daki çoğu ürününün haklarını koruyacak ve Genzyme’ın nadir hastalıklar alanındaki yerleşik 

global altyapısı aracılığıyla, araştırma-geliştirme evresindeki genetik ilaçlarını geliştirme ve kullanıma 

sunma fırsatını büyük oranda genişletecek.  

 

Genzyme’ın Dünya Başkanı ve CEO’su Dr. David Meeker, bu işbirliğinin şirket geleceği için önemli bir 

yapıtaşı olma özelliği taşıdığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Araştırma-geliştirme evresindeki ilaç 

portföyümüzü güçlendiriyor ve yerleşik global organizasyonumuz aracılığıyla dünya genelinde nadir 

hastalığı olan hastaların ihtiyaçlarını karşılama fırsatını sunuyoruz. Böylece Sanofi’nin ana büyüme 

alanlarından biri olan Genzyme’a yatırım yapma taahhüdünün de altını çizmiş oluyoruz. Alnylam ile 

ortaklığımız sağlam bir işbirliğine dayanıyor. Alnylam’ın dünya standartlarındaki RNAi teknolojisi 

önümüzdeki yıllarda nadir genetik hastalıklar için sürdürülebilir bir ilaç geliştirme platformu sunmayı 

vadediyor.”  

 

Alnylam CEO’su Dr. John Maraganore ise işbirliğini şöyle değerlendiriyor: “Genzyme ile kurulan bu yeni 

ilişki Alnylam açısından devrim niteliğinde. Bu işbirliği, hissedarlarımıza değer sunan öncü ve bağımsız bir 

biyofarmasötik şirketi oluşturma taahhüdümüz açısından oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme.  

 

Genzyme ve Alnylam’ın yeni anlaşma içeriği üç ana konuyu kapsıyor 

2012’de Alnylam ve Genzyme, sinir sistemine hasar veren nadir ve yaşamı tehdit edici bir hastalık olan 

transtiretin (TTR) ailesel amiloid polinöropatinin tedavisi için Faz 3 geliştirme evresinde önde gelen bir 

ürün olan patisiranın geliştirilmesi için özel bir işbirliği gerçekleştirdi. Genişletilmiş anlaşma çerçevesinde, 

patisiran artık Kuzey Amerika ve Batı Avrupa dışındaki tüm gölgelerde Genzyme tarafından pazara 

verilecek.  
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İkinci olarak, Genzyme ve Alnylam ailesel amiloid kardiyomiyopatinin tedavisi için halihazırda Faz 2 

geliştirme evresindeki bir ürün olan ALN-TTRsc’yi Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da ortak geliştirecek. 

 

Üçüncü olarak, Genzyme, 2020 yılına kadar, 2021’in sonuna kadar uzatılma olasılığı ile Alnylam’ın 

araştırma-geliştirme portföyündeki nadir genetik hastalıkların tedavisi için geliştirilen bütün ürünleri Kuzey 

Amerika ve Batı Avrupa dışında geliştirme ve pazara sunma seçeneğine sahip olacak.  

 

Alnylam Hakkında  

Alnylam, RNA interferansına veya RNAi’ye dayalı yeni tedaviler geliştiren bir biyofarmasötik şirkettir. 

Şirket RNAi’nin yeni bir yenilikçi ilaç sınıfına dönüşümünde öncülük etmekte ve özellikle tanımlı genetik 

hastalıkların tedavisine yönelik RNAi tedavilerine odaklanmaktadır. 2014’ün başında güncellenen 

“Alnylam 5x15” stratejisinin bir parçası olarak, şirket 2015 yılının sonuna kadar – Faz 3 evresinde en az 2 

program ve insanlarda kavram kanıtlamasını içeren 5-6 program dahil – 6-7 adet genetik ilaç olmaya 

aday ürünün klinik geliştirme evresine getirilmesini hedeflemektedir. 

 

Bir Sanofi Şirketi olan Genzyme Hakkında 

Genzyme 30 yılı aşkın bir süredir nadir hastalıklara yönelik dönüşüm sağlayacak tedavilerin geliştirilmesi 

ve sunulmasına öncülük etmiştir. Hedeflerimize dünya standartlarında araştırmalar aracılığıyla ve 

çalışanlarımızın bağlılığı ile ulaşmaktayız. Nadir hastalıklara ve multipl skleroza odaklanarak hizmet 

verdiğimiz hastaların ve ailelerin yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratmaya odaklanıyoruz. Bu hedef 

bize her gün rehberlik etmekte ve ilham vermektedir. Genzyme’ın dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde 

mevcut portföyü  tıp alanında  çığır açan ve yaşam kurtaran ilerlemeleri temsil etmektedir. Bir  Sanofi 

şirketi olarak, Genzyme dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birinin kapsam ve kaynaklarından 

yararlanmakta ve hastaların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik taahhüdü paylaşmaktadır. Ayrıntılı bilgi 

www.genzyme.com sitesindedir. Genzyme® Genzyme Corporation’ın tescilli markasıdır. Tüm hakları 

saklıdır.  

 

Sanofi Hakkında 

Sağlık hizmetinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren global bir şirket olan Sanofi, hastaların 

gereksinimlerine odaklanmış tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi, yedi büyüme 

platformuyla sağlık hizmeti alanında güçlü yönlere sahiptir. Bu büyüme platformları: diyabet çözümleri, 

aşılar, yenilikçi ilaçlar, tüketici sağlığı, gelişmekte olan pazarlar, hayvan sağlığı ve yeni Genzyme’dır. 

Sanofi, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. 


