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Sanofi-aventis ve Medicines for Malaria 
Venture Sıtma ile Mücadele için İşbirliği 

Yapıyor 

- Anlaşmanın amacı sıtma tedavisinde kullanılacak yeni 
ilaçların geliştirilmesine hız kazandırmak - 

Paris, Fransa, Cenevre, İsviçre – 22 Ekim 2008 – Sanofi-aventis ve Medicines for 
Malaria Venture, sıtma tedavisinde kullanılacak yeni ilaçların araştırılması ve 
geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara hız kazandırmak amacıyla bir işbirliği anlaşması 
imzaladıklarını bugün açıkladılar. Sıtma, gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla ölümle 
sonuçlanan ve özellikle hamile kadınları ve beş yaşın altındaki çocukları etkileyen bir 
enfeksiyon hastalığı. 

Medicines for Malaria Venture (MMV), sıtma tedavisinde kullanılacak yeni ilaçlar 
araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. 
 
Sanofi-aventis, anlaşma uyarınca portföyünde bulunan sıtma ilaçları ile ilgili bilgileri MMV 
ile paylaşacak. Sanofi-aventis’in portföyünde, İhmal Edilen Hastalık İlaçları girişimi 
(DNDi) ile birlikte geliştirilen sabit doz kombinasyonu şeklindeki bir ilacın yanı sıra, 
Fransız akademik kuruluşlarının işbirliğiyle geliştirilen çeşitli bileşikler bulunuyor. 
Université des Sciences et Technologies de Lille, Palumed (Toulouse) ve Centre 
National pour la Recherche Scientifique (Montpellier) ile birlikte geliştirilen bu bileşikler, 
geliştirmenin farklı aşamalarında bulunuyor. Ayrıca, sanofi-aventis tarafından başlatılan 
yeni sıtma ilaçları araştırma programı çerçevesinde, çok sayıda aday bileşik taranarak, 
geliştirmeye uygun ilaç adayları seçilecek. 

MMV ve sanofi-aventis, böylelikle bütün projeleri birlikte inceleyecek ve yeni ilaçların 
geliştirilmesine hız kazandırmak için gerekli işbirliği faaliyetlerini belirleyecekler. 
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Sanofi-aventis’in Ar-Ge’den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marc Cluzel, “Yenilikçi 
sıtma ilaçlarının geliştirilmesi için MMV ile güçlerimizi birleştirmek, bugün kullanılan 
ilaçlara er geç direnç geliştirecek olan parazitlerle mücadelede bir adım önde olmamızı 
sağlayacak. Bu yeni işbirliği anlaşması, her iki tarafın da bütün kaynaklarını ve 
uzmanlığını ortaya koymasıyla, yeni ilaçların sıtma hastalarının hizmetine daha çabuk 
sunulabilmesi için sinerji yaratacak” dedi. 

MMV’nin CEO’su Dr. Chris Hentschel ise, “MMV olarak, sanofi-aventis gibi sıtmayla 
savaşta etkin rol oynayan, yenilikçi bir kuruluşla birlikte çalışmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Sıtma her yıl, çoğunluğu hamile kadınlar ve beş yaşın atındaki çocuklar 
olmak üzere, bir milyondan fazla insanın ölümüne neden oluyor” diyerek, şu 
açıklamalarda bulundu: “Uzun vadede hastalığı ortadan kaldırmak istiyorsak, günümüzde 
kabul edemeyeceğimiz bu ölümlerin önüne geçmek için yeni sıtma ilaçları geliştirerek işe 
başlamalıyız. Sanofi-aventis’in yardımıyla, sıtmaya karşı yüksek etkinliğe sahip yeni 
bileşiklerden oluşan kuvvetli bir portföy oluşturabileceğiz ve böylelikle geleceğin güçlü 
tedavilerinin yolu da açılmış olacak.” 

‘Medicines for Malaria Venture’ hakkında 
Medicines for Malaria Venture (MMV) 1999 yılında kuruldu. Kâr amacı gütmeyen 
kuruluşun amacı, kamu-özel sektör ortaklıkları aracılığıyla, sıtma tedavisinde kullanılacak 
etkili, güvenli ve uygun fiyatlı ilaçlar keşfetmek, geliştirmek ve hizmete sunmak. MMV’nin 
vizyonu, sıtmaya yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunan milyonlarca hastanın, etkili ve 
uygun fiyatlı ilaçlarla iyileştirildiği ve korunduğu bir dünya yaratmak ve bu korkunç 
hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak. 

MMV, ilaç şirketleri, akademik kuruluşlar ve hastalığın sık görüldüğü ülkelerden oluşan 
100 kadar ortağıyla birlikte, en geniş sıtmayla mücadele projeleri portföyüne sahip. 40 
kadar proje içeren bu geniş portföy, keşif aşamasında bulunan 19 yeni bileşik sınıfını da 
kapsıyor.  Klinik geliştirme aşamasında bulunan beş projeden üçünü, kombine tedaviler 
(ACT) oluşturuyor. Bu tedavilerin, ruhsatlandırma otoriteleri tarafından titiz bir 
değerlendirmeden geçirildikten sonra, 2008-2010 arasında piyasaya verilebileceği 
öngörülüyor. 
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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.  

 
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 2007”’de 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. 
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