USలోఆస్టియోనెక్రోస్టస్కోసం 'OSSGROW' యొక్ోదశ II
ట్రయలోకోసంరీగ్రోబయోసైనెకస్ USFDA ఆమోదంపందంద

OSSGROW అనేది దేశంలోని 200 ఆసఽత్రులలో 1000 భంది మోగులకు చికిత్స అందించిన ఫాయత్దేశు
మొట్ట మొదట్ి FDA (DCGI) ఆమోదించఫడిన ఉత్త్తి
మీగ్ోో ఫయోసైనససస్, ఫాయతీమ-కందరుకిత్ గ్ోోఫల్ ఫయోట్ెక్ కంనీ, US భామకెట్లో ఆసటయోనసకరోసస్్నఽ
సభయథవంత్ంగ్ చికిత్స చేమడంలో సహామడే ఆయపన్ డుగ్, దాని ుధాన ఉత్త్తి 'OSSGROW' యొకె
మకండవ దశ ట్ు మల్్నఽ నియవహంచడం కరసం USFDA ఆమోదం ను ందడం దావమ ుమోగత్త సధించినందఽకు

సంతోషంగ్ ఉంది. అవసఽెలర్ నసకరోసస్ అని కూడా లువఫడే ఆసటయోనసకరోసస్్తో ఫాధడుత్రనన మోగులకు
సఽయక్షిత్బైన, సభయథవంత్బైన భమిము భనినకకైన మిష్ెమనిన అందించడంలో ఫాుండ్ యొకె నిఫదధ త్నఽ
ఈ సధన ుత్తనృంనృసఽింది. ఇంక, మీగ్ోో ఫయోసైనససస్ ఈ బైలుమభ ప఼ట దావమ 5 నృయౌమన్ డాలయో వదద
అంచనా వేమఫడిన గ్ోోఫల్ భామకెట గుతాిధితాానిన సధించడానికి ఒక అడుగు భుందఽకు వేసి ఽంది.
ఆసటయోనసకరోసస్ అనేది ఆసమాలో ుఫలబైన వాధి. అభతే, మునసైట్ెడ్ సటటటస భమిము ఐమోనులో అయుదైన
వాధి. మీగ్ోో ఫయోసైనససస్ USFDA భమిము EMA నఽండి OSSGROW® కరసం ఆయపన్ డుగ్ హో దా
(ODD) భంజూయు చేమఫడింది. ఇంక, ఫాయత్దేశంలో పటజ్ 3 కిోనికల్ ట్ు మల్స ూమిి చేసన త్మవత్,
OSSGROW® 2017లో ఇండిమన్ FDA (DCGI) నఽండి భామకెట్ింగ్ అధికమనిన ను ందింది ; ఈ ఉత్త్తి
200 ఆసఽత్రులలో 1000 భందికి ైగ్ మోగులకు విజమవంత్ంగ్ చికిత్స చేసంది.
ఇట్ీవయౌ విజమం గుమించి భాట్ాోడుత్ూ, మిసట ర్ సత్ాన్ సంఘ్వ, చీఫ్ సైంట్ిపక్ ఆప఼సర్ భమిము ఎగ్ిికూాట్ివ్
డైమకకటర్, మీగ్ోో ఫయోసైనససస్ ైవేట యౌమిట్ెడ్్ఇలా వాఖ్ాానించాయు, "మీగ్ోో ఫయోసైనససస్ దాని ఼ు-IND (఼-ు
ఇనసవసటగ్షనల్ నాా డుగ్) సభావేశం నఽండి USFDA నఽండి సనఽకూల అభినుుమానిన సవగత్తంచింది OSSGROW®, ఆసటయోనసకరోసస్ లేదా అవసఽెలర్ నసకరోసస్ చికిత్సకు సాచించఫడిన ుంచంలోని
మొట్ట మొదట్ి ఫయోలాజికల్ ఫో న్ సల్ థయ఼ నుు డక్ట. చినన మోగుల జనాఫాలో పటజ్ 2 కిోనికల్ ట్ు మల్ కరసం ఼ుIND ప఼డ్్ఫాాక్ భమిము సనూయుసలు ఫాుండ్్కు చాలా నురు తాసహకయంగ్ ఉనానభ, ఎందఽకంట్ే కంనీ
ఇుడు IND పైయౌంగ్ వసైు ని చేసి ఽంది. ఫాయత్దేశంలోని 200 ఆసఽత్రులలో ఐదఽ సంవత్సమలకు
ైగ్ OSSGROW® యొకె బదుత్ భమిము సభయథ త్ డేట్ా దావమ ఈ సనఽకూల ఫావనకు భదద త్ర
ఉంది."
ఆసటయోనసకరోసస్, ుధానంగ్ హప్ జాభంట్లో కనిసి ఽంది, ఇది ుగత్తశీల ఎభుక వాధి , ఇది యకి సయపమలో
అంత్మమం కయణంగ్ ఎభుక కణజాలం భయణానికి దామితీసఽింది. నుుయంబ దశలోో ఎలాంట్ి లక్షణాలు
కనించవు; అభనట్ికీ, వాధి చాలా వేగంగ్ అభివిదిధ చందఽత్రంది, ఇది నిమాణానిన ుఫావిత్ం
చేసి ఽంది భమిము చివమికి కీలు యొకె నితీయునఽ ుఫావిత్ం చేసి ఽంది. అధఽనాత్న దశలో తొడ ఎభుక
యొకె ఎతతి న ఫాగం, ఆయథమకైట్ిస్ యొకె త్నానిన కయౌగ్ి ఉంట్ ంది. దరని వలన
వమి 30 భమిము 40 సంవత్సమల వమసఽసలో ఉనన మోగులకు త్రంట్ి భామిడి శసి ైచికిత్స చేమవలస
ఉంట్ ంది, దరని వలన ఉతాదకత్ తీవుంగ్ నషటనుర త్రంది భమిము జీవన నాణాత్ త్గుుత్రంది.

