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Η Sanofi παρουσίασε τη στρατηγική της στον τομέα της 
Ογκολογίας και ενημέρωσε σχετικά με το χαρτοφυλάκιο και 
την αναδυόμενη γραμμή ανάπτυξης  
  
 
ΠΑΡΙΣΙ – 2 Ιουνίου 2020 – Ο Chief Executive Officer της Sanofi, Paul Hudson, μαζί με 
τους επικεφαλής των τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης και εμπορικών δραστηριοτήτων, 
προέβησαν σε μια επισκόπηση της στρατηγικής της Sanofi στην Ογκολογία και σε 
ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στα σχετικά βασικά 
προϊόντα και προγράμματα της γραμμής ανάπτυξης. Η στρατηγική της Sanofi στην 
Ογκολογία εστιάζει σε τέσσερα κύρια θεραπευτικά πεδία  με τέσσερις  βασικές θεραπείες, 
που η εταιρεία θεωρεί ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα δεδομένα στη θεραπευτική 
προσέγγιση των ασθενών.  

Τα τέσσερα πεδία στρατηγικής εστίασης στον τομέα της Ογκολογίας περιλαμβάνουν το 
πολλαπλό μυέλωμα, τον καρκίνο του δέρματος, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον 
καρκίνο του μαστού. Οι τέσσερις βασικές ογκολογικές θεραπείες της Sanofi 
περιλαμβάνουν το isatuximab ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει το CD38,  το 
cemiplimab που είναι αναστολέας του υποδοχέα ανοσολογικών σημείων ελέγχου της 
πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (PD-1)1, καθώς και προγράμματα 
της γραμμής ανάπτυξης: ένα ερευνητικό σύζευγμα αντισώματος φαρμάκου, που στοχεύει 
το CEACAM 5, και το SERD (‘859), έναν ερευνητικό από του στόματος εκλεκτικό 
παράγοντα αποικοδόμησης των οιστρογονικών υποδοχέων.  

«Προωθούμε με ταχείς ρυθμούς την υλοποίηση της στρατηγικής μας στην 
Ογκολογία, με αρκετές εξελίξεις στη γραμμή έρευνας και στα προϊόντα που ήδη 
διατίθενται στην αγορά. Επιπλέον, δημιουργούμε μία παγκοσμίου επιπέδου ομάδα 
εξέλιξης και μάρκετινγκ για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξή μας σε αυτό τον βασικό 
τομέα», δήλωσε ο Hudson. «Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες και οι θεραπείες μας 
έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν με ουσιαστικό τρόπο τη ζωή των ατόμων που 
πάσχουν από καρκίνο». 

«Έχουμε αναπτύξει μια εστιασμένη στρατηγική στην Ογκολογία και σημειώνουμε 
σημαντική κλινική πρόοδο για να υποστηρίξουμε τις φιλοδοξίες μας», δήλωσε ο 
John Reed, M.D., Ph.D., Global Head of Research and Development της Sanofi. 
«Με μια εκτενή εργαλειοθήκη από θεραπευτικές πλατφόρμες που μας επιτρέπουν 
να ανακαλύπτουμε άκρως διαφοροποιημένα μόρια, η Sanofi διαθέτει τη μοναδική 
ευκαιρία να συνεχίσει τη δυναμική πορεία της και να δημιουργήσει μια βιώσιμη 
παρουσία στο πεδίο της Ογκολογίας».  

http://www.sanofi.com/
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Η διαδικτυακή εκδήλωση για τους επενδυτές πραγματοποιήθηκε στις 4:00-5:30 μ.μ. 
CET/10:00-11:30 π.μ. EST. Οι ομιλητές της Sanofi ήταν οι εξής: 

• Paul Hudson, Chief Executive Officer 
• John Reed, Global Head of Research and Development  
• Dietmar Berger, Chief Medical Officer και Global Head of Development  
• Peter Adamson, Global Head of Development, Oncology  
• Alex Zehnder, Global Franchise Head, Oncology  

Μπορείτε να αναζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση για τον 
τομέα Ογκολογίας στη διεύθυνση: 

https://www.sanofi.com/en/investors/financial-results-and-events/investor-
presentations/2020-oncology-presentation 

 

 
Σχετικά με τη Sanofi 
 
Η Sanofi έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
υγείας. Είμαστε μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην ανθρώπινη υγεία. 
Προλαμβάνουμε τις ασθένειες με εμβόλια και προσφέρουμε καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αμβλύνουν 
τον πόνο και βελτιώνουν τη διαχείριση της εκάστοτε νόσου. Στεκόμαστε δίπλα τόσο στους λίγους που 
πάσχουν από σπάνιες παθήσεις, όσο και στα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις 
ανά την υφήλιο. Με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους σε 100 χώρες, η Sanofi μετατρέπει την 
επιστημονική καινοτομία σε λύσεις υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.  
 
Sanofi, Empowering Life, Ενδυναμώνοντας τη Ζωή  
 
www.sanofi.com 
www.sanofi.gr 

 
 
 
Τμήμα Επικοινωνίας  
Sanofi Ελλάδας 
 
Χριστίνα Βεϊοπούλου  
Τηλ: 210 9001600 
info.greece@sanofi.com 
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