
 
 
NPC Camiası için Heyecan Verici Haberler 
 

Vtesse'den Heyecan Verici Bir Duyuru 
 
Bu sabahj, Vtesse'nin bizim gibi global bir biyofarmasötik şirketi olan, hastaların yaşamlarını 
iyileştirme tutkusuyla bilimsel inovasyon arayışına odaklanmış Sucampo Pharmaceuticals 
tarafından satın alınacağına dair bir anlaşmayı duyurduğunu size bildirmek istedik.  
 
Bu son derece önemli ve bizim için pozitif adımdır ve Sucampo ekibiyle birlikte ileride 
olacaklardan dolayı heyecan duyuyoruz. Bu, hasta camiası için olağanüstü bir fırsatı temsil 
ediyor, çünkü bizi son derece nadir, yaşamı tehdit edici hastalıklara ve daha özel olarak 
Niemann-Pick Hastalığı Tip C'ye sahip hastaların faydalanacağı ilaçları geliştirme misyonumuzu 
ileriye taşımaya kararlı yerleşik, bir global ortakla birleştiriyor.  
 
Desteğinizle, bilimi ilerlettik, kritik düzenleyici tanımlamaları elde ettik,dünya genelinde çalışma 
merkezleri kurduk ve VTS-270 için klinik çalışmanın kaydını tam anlamıyla yaptık. Ancak şimdi, 
onay alma hedefiyle başlangıçta yapmak için yola çıktığımız VTS-270 çalışmasını başarıya 
ulaştırmak üzere sürekli olarak ilave finansman arayışına kesinlik kazandırmamız ve buna dair 
riskleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. 
 
Sucampo sadece paylaşılan girişimimiz için çok ihtiyaç duyulan sermaye ve kaynakları 
sağlamayacak, ayrıca, VTS-270'in hastalara ulaştırılmasına yardımcı olmaya yönelik son aşama 
ilaç geliştirme uzmanlığına da sahipler. Sucampo’nun yönetim ekibi, yaşamı tehdit eden 
pediatrik hastalıklarla baş etmede yoğun deneyime sahip ve şirket, pediatrik ve nadir hastalık 
alanında artan bir ayak izine sahip.  
 
Sucampo'da, bize dünya genelinde NPC hasta toplumuna hizmet vermek ve VTS-270 merkezi 
çalışmasını tamamlama aşamasına yönlendirmek için kabiliyetleri ve global kapsamı sağlayan bir 
ekiple karşılaştık. Sucampo NPC hasta toplumuna saygı duyuyor ve Vtesse'nin başlatmış olduğu 
ortaklığı sürdürmeye ve büyütmeye kararlı.  
 
Aynı zamanda, size ve ailenize Vtesse ekibimizin NPC'li hastaların ihtiyaçlarını ele almaya yönelik 
odaklanmasını sürdüreceği – ve bugüne kadar güvendiğiniz aynı bağlılık düzeyini bizden halen 
bekleyebileceğiniz konusunda yeniden güvence vermek istiyorum. Çalışmada görev almış olan 
ekipler aynen kalmaktadır. Sucampo birlikte daha iyi bir ekip olduğumuz konusunda net ve 
hastaları, ailelerini ve doktorları desteklemeyi taahhüt ediyor.  



 
Haftalar önce, VTS-270 klinik çalışmasının Faz 2b/3'üne kaydı tamamlayarak önemli bir dönüm 
noktasına ulaştık. Bu gelişmenin, mevcut klinik araştırmamızı değiştirmesini veya ilerleyişini 
yavaşlatmasını beklemiyoruz.  
 
Sucampo ile birlikte ilerlerken, sizinle açık bir diyaloğu sürdürmeye devam edeceğiz. Bugünün 
duyurusu hakkındaki bilgi ile birlikte Sucampo hakkında ek bilgiyi 
http://www.vtessepharma.com adresindeki web sitemizi ziyaret ederek görebilirsiniz. Ek olarak, 
genel katılımlı webinarlarımızı yapıyor olacağız. Bunlar için kısa bir süre içinde bir davet 
alacaksınız. Anlık sorularınız varsa, lütfen herhangi bir anda bana ulaşmakta tereddüt 
etmeyin. 
 
Geliştirdiğimiz güveni ve şeffaflığı sürdürmek şu anda birinci öncelik ve bunun, toplumun bilimi 
ilerletmesine yardımcı olması için en iyi sonuç olduğuna gerçekten inanıyoruz. Her zamanki gibi, 
devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz ve NPC için bu çok ihtiyaç duyulan tedaviyi bir 
gerçeğe dönüştürmek üzere çalışırken, devam eden ortaklığınızı bekliyoruz. 
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