
 
 

 
Sanofi, Translate Bio'yu satın alıyor 

Sanofi, COVID-19’a karşı mRNA aşısı geliştirmek üzere iş birliği yaptığı Translate Bio 

şirketini, bu teknolojiyi kullanarak yenilikçi sağlık çözümleri geliştirmede daha da hızlanmak 

üzere satın alma kararı verdi. 

 

11 Ağustos 2021 — Sanofi, Nisan 2020’den bu yana COVID-19'a karşı mRNA aşısı geliştirmek 

adına iş birliği yaptığı; klinik evrede mesajcı RNA (mRNA) tedavileri üzerine çalışan Translate 

Bio’yu (NASDAQ: TBIO) satın alıyor. 3,2 milyar Dolarlık satın-alma ile şirketin aşılarda ve diğer 

tedavi alanları keşfetme potansiyeli genişleyecek, mevcut lisanslı programların geliştirilmesi 

ve Sanofi'nin yakın zamanda duyurulan mRNA Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulum çalışmaları 

hız kazanacak.  

Sanofi CEO'su Paul Hudson satın almaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti;  

"Translate Bio, araştırmalarımıza mRNA teknoloji platformu ve güçlü yetenekler kazandırarak 

hem sınıfının en iyisi aşıları hem de tedavi seçeneklerini geliştirme yeteneğimizi daha da 

ilerletecek. Böylesi bir platform, hızla gelişen mRNA alanında ek fırsatlar geliştirmemizi 

mümkün kılıyor. Ayrıca halihazırda üzerinde çalıştığımız ortak programlarımızı da 

hızlandırabileceğiz. Amacımız, aşılara ek olarak immünoloji, onkoloji ve nadir hastalıklar gibi 

diğer stratejik alanlarda mRNA'nın potansiyelini ortaya çıkarmaktır." 

Translate Bio CEO'su Ronald Renaud ise yaptığı açıklamada, “Sanofi ve Translate Bio, mRNA 

alanında yenilik konusunda ortak bir adanmışlığa sahiptir. Sanofi'nin aşıları ve diğer yenilikçi 

ilaçları küresel ölçekte geliştirme ve ticarileştirme konusundaki uzun yıllara dayanan 

uzmanlığıyla birlikte, Translate Bio'nun mRNA teknolojisi artık daha fazla insana daha hızlı 

ulaşabilecek." dedi.  

Haziran 2018'de Sanofi ve Translate Bio arasında, mRNA aşılarını geliştirmek amacı ile imzalanan 

münhasır lisans anlaşması ile başlayan iş birliği; 2020'de şu anki ve gelecekteki bulaşıcı hastalıkları 

ele almak üzere daha da genişletilmişti. İş birliği kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan iki 

mRNA aşısı klinik deneme çalışması bulunuyor. Bu çalışmalar; sonuçları 2021 yılının 3. çeyreğinde 

beklenen COVID-19 aşısı Faz 1/2 çalışması ve sonuçları, 2021 yılının 4. çeyreğinde beklenen 

mRNA mevsimsel grip aşısı Faz 1 çalışmasından oluşuyor.  

  

Translate Bio, aşı çalışmalarının yanı sıra tedavi alanları açısından, kistik fibroz ve diğer nadir 

akciğer hastalıkları ve bunlara ek olarak, karaciğeri etkileyen hastalıklarda keşif çalışmalarına 

devam ediyor.  Translate Bio'nun MRTTM platformu, onkoloji gibi alanlarda terapötik antikorlar 

veya aşılar gibi çeşitli tedavi alanlarında çalışıyor. Sanofi'nin yakın zamanda Tidal Therapeutics'i 

satın alması, şirketin hem immüno-onkoloji hem de enflamatuvar hastalıklarda mRNA araştırma 

yeteneklerini genişletti. Translate Bio'nun satın alınması, Sanofi'nin mRNA teknolojisini kullanarak 

hastalıkların seyrini değiştirecek ilaçlar geliştirme çabalarını daha da hızlandırıyor. 

 

 

 



 
 

Sanofi Hakkında 

İnsan hayatına güç katmaya adanmış, küresel bir biyoteknolojik ilaç şirketiyiz. Aşılarla hastalıkları önler, sağlık 

sorunları için yenilikçi tedaviler sunar, nadir hastalıklarla mücadele edenlerin de kronik rahatsızlıkları olan 

milyonlarca insanın da yanında yer alırız. Dünyada 90 ülkede, 100 bini aşan çalışanımızla bilimsel yenilikleri tedavi 

çözümlerine dönüştürmek ve sağlığa erişimi geliştirmek için çalışırız. Sanofi, Paris (EURONEXT: SAN) ve New 

York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. Detaylı bilgi için: www.sanofi.com.tr 

Translate Bio Hakkında 

Translate Bio, protein veya genlerdeki fonksiyon bozukluğunun neden olduğu hastalıkları tedavi etmek için 

potansiyel olarak yenilikçi bir ilaç sınıfı geliştiren klinik evre mRNA tedavileri şirketidir. Translate Bio, teknolojisini 

özellikle yetersiz protein üretiminin neden olduğu ve proteinlerin azalmasının hastalığı değiştirebileceği akciğer 

hastalıklarının tedavisinde uygulamaya odaklanmıştır. Translate Bio'nun öncü programı kistik fibrozis (KF) tedavisi 

olarak geliştirilmekte ve devam eden Faz 1/2 klinik çalışma kapsamında yer almaktadır. Şirket ayrıca teknolojisinin 

karaciğeri etkileyen hastalıklar dahil olmak üzere geniş bir hastalık yelpazesine uygulanabilir olduğunu 

düşünmektedir. Ayrıca bu platform, bulaşıcı hastalıklar ve onkoloji gibi alanlarda ve tedavi edici antikorlar veya 

aşılar gibi çeşitli tedavi sınıflarında kullanılabilir. Şirket hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.translate.bio veya 

Twitter'da @TranslateBio adresini ziyaret ediniz. 
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