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Sanofi Pasteur Basın Bülteni 

 

Sanofi Pasteur ile KaloBios 
Hastane Enfeksiyonlarına (Pa) karşı 

işbirliğine gidiyor 

 
 - ABD merkezli özel bir biyoteknoloji firması olan KaloBios 

Pharmaceuticals ile sanofi pasteur tarafından geliştirilecek olan antikor 
fragmanı yüksek riskli hastalarda pnömoniyi önleyebilir ve tedavi edebilir- 
 
 
Sanofi-aventis Grubunun (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) aşı bölümü sanofi pasteur ile ABD 
merkezli özel bir biyoteknoloji firması olan KaloBios Pharmaceuticals, Pseudomonas aeruginosa (Pa) 
enfeksiyonlarının tedavisi ve önlenmesi için ortaklık kararı aldı. Anlaşma doğrultusunda bir antikor 
fragmanı geliştirilmesi hedefleniyor. Hastanede yatan ve kritik ya da kronik hastalığı olan hastalarda 
sıklıkla görülen Pa enfeksiyonları, primer olarak yatkın kişilerde solunum sistemini etkileyen 
enfeksiyonlar olup bunlar antibiyotiklere direnç nedeniyle ciddi bir klinik sorundur. 
 
Anlaşmanın şartlarına göre sanofi pasteur, Pa enfeksiyonlarıyla ilişkili bütün dünyada kistik fibroz ve 
bronşiektazi dışında tüm hastalık endikasyonları için KaloBios teknolojisinin haklarını almış 
bulunuyor. Sanofi Pasteur kistik fibroz ve bronşiektazi endikasyonlarını da daha sonra alma 
opsiyonuna sahip. KaloBios – biri sağlıklı gönüllülerde ve biri de kistik fibroz hastalarında olmak üzere 
– Faz I klinik çalışmaları tamamlamış bulunuyor ve mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda ufak 
çaplı Faz II kavram kanıtlama klinik çalışması tamamlandı. 
 
 “KaloBios Faz I çalışmalarda ikna edici güvenlilik verileri ve ventilasyon cihazıyla bağlantılı 
pnömonide yapılan bir Faz II çalışmasında etkinlik eğilimi gösterdi” diyen sanofi pasteur Başkanı ve 
CEO’su Wayne Pisano “Hastanede edinilen Pa enfeksiyonlarının çok yüksek morbidite, mortalite ile 
birlikte olduğunu ve bunların tedavisinin karşılanmamış bir tıbbi gereksinimdir. Modern antibiyotik 
tedavisine rağmen tedavi başarısızlıkları, tekrarlar ve ölümler sıktır” dedi.   
 
Hastanelerde mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda Pa pnömonisinin önlenmesi ile Pa 
enfeksiyonu devam eden hastalarda tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve tekrarların önlenmesi 
antikorun iki öncelikli hedef endikasyonu. Ürünün yaşam döngüsünde daha sonra ilave – profilaktik ve 
terapötik –endikasyonlar olması değerlendiriliyor. 
 
Sanofi Pasteur son bir ay içinde nozokomiyal enfeksiyonlar için ürün geliştirilmesiyle ilgili üçüncü 
anlaşmaya imza attı. 16 Aralık’ta stafilokok enfeksiyonlarını önlemek için bir aşının geliştirilmesi, 
üretimi ve ticarileştirilmesi için Syntiron ile anlaşmaya varan sanofi pasteur,  15 Aralık’ta da Avrupa ve 
ABD’de en sık hastane enfeksiyonu nedenlerinden biri olan Clostridium difficile ‘nin önlenmesi için 
Faz II aşı çalışmasının ABD ve İngiltere’ye genişletildiğini duyurdu. 

11 Ocak 2010 
Lyon, Fransa 



Sayfa  2  
 

 
 

 
 

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.  
Sanofi-aventis Grubu’nun aşı bölümü olan Sanofi Pasteur, 2008 yılında 1,6 milyar doz aşıdan fazlasını temin 
ederek dünya çapında 500 milyondan fazla insanın bağışıklanmasını sağlamıştır. Aşı sanayinde bir dünya 
lideri olan sanofi pasteur, yeryüzündeki en geniş aşı gamı ile 20 bulaşıcı hastalığa karşı koruma 
sağlamaktadır. Şirketin mirası olan hayatı koruyan aşılar üretme felsefesi, yüz yılı aşkın bir geçmişe sahiptir.  
Sanofi Pasteur, faaliyet alanı yalnızca aşılara adanmış en büyük şirkettir. Her geçen gün, firma araştırma ve 
geliştirme çalışmaları için 1 milyon Avro’nun üzerinde yatırım yapmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen 
aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:  
www.sanofipasteur.com veya www.sanofipasteur.com.tr  
 
Geleceğe yönelik bildiriler   

Bu basın açıklaması, 1995’de yeniden düzenlenmiş haliyle Özel Haklar Sınırlama Reformu Anlaşması’nda 
tanımlandığı üzere, geleceğe yönelik bildirileri içermektedir. Bu tip bildirilerin tarihsel yaptırımları yoktur. Bu bildiriler, 
finansal projeksiyonları, tahminleri  ve dayandığı varsayımları; gelecekteki aktiviteler, faaliyetler, ürünler ve servislere 
ilişkin plan, amaç, tasarı ve beklentileri; ve gelecekteki performansa ait ifadeleri kapsamaktadır. Geleceğe yönelik 
bildiriler, genel olarak “beklentiler”, “öngörüler”, “inançlar”, “tasarılar”, "tahminler”, “planlar” ve benzer ifadelerle dile 
getirilir.  
 
Her ne kadar sanofi-aventis yönetimi, bu tip geleceğe yönelik bildirilerinde yansıtılan beklentilerin makul olduğuna 
inansa da, yatırımcılar, geleceğe yönelik bilgilerin ve bildirilerin çeşitli belirsizlik ve risk içermeleri, bunların çoğunun 
öngörülemez ve de sanofi-aventis’in kontrolünün dışında olması, bu nedenle de ifade edilmiş, öngörülmüş veya 
geleceğe yönelik bildirilerde aktarılmış olandan farklı gelişmeler ve sonuçlar doğurabilmesi nedeniyle temkinlidirler.  
 
Bu riskler ve belirsizlikler, 31 Aralık 2006’da sona eren yıl için sanofi-aventis’in yıllık raporu 20-F formundaki “Risk 
Faktörleri” ve “Geleceğe Yönelik Bildiriler ile İlgili Uyarı Bildirileri” altında listelenmiş olan bildirilerin de dahil olduğu 
sanofi-aventis tarafından oluşturulan SEC ve AMF kamu dosyalarında tanımlanmış olan ya da tartışılan konuları da 
içermektedir. Aksi yürürlükteki yasa tarafından talep edilmediği sürece, sanofi-aventis herhangi bir geleceğe yönelik 
bildirisini veya beyanını güncellemek veya revize etmekle ilgili herhangi bir yükümlülüğü kabul etmez.  

 
 

 


