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Sanofi Pasteur HIV’i Önlemede Orta 
Derecede Etkinlik Gösteren ilk HIV 

Aşısı Çalışmasının Sonuçlarını Açıkladı 

- Tayland’da yapılan 6 yıllık Faz III, HIV Aşısı Ortak Çalışması Bilimsel 
bir Kilometre Taşı - 

 
Sanofi-aventis Grubunun (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) aşı bölümü olan Sanofi Pasteur, altı 
yıldır Tayland’da yürütülmekte olan ortak bir HIV aşısı çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Tayland’da 
16 bini aşkın gönüllü üzerinde yapılan Faz III klinik çalışması, deneysel bir HIV aşısı rejiminin 
güvenli ve HIV enfeksiyonunu önlemede orta dereceli etkinliğe sahip olduğunu gösterdi. 
 
Bugün çalışmanın sponsoru olan ABD Ordusu Sağlık Dairesi tarafından açıklanan nihai sonuçlara 
göre ALVAC® HIV ve AIDSVAX® B/E aşılarının primer-rapel kombinasyonu, plaseboyla 
karşılaştırıldığında HIV enfeksiyonu oranında %31.2’lik bir azama sağlıyor. Kapsamlı sonuçlar 
Paris’te 20 Ekim 2009’da AIDS Vaccine 2009 toplantısında baş klinik araştırıcı tarafından 
sunulacak. 
 
“Mütevazı olmasına rağmen, HIV enfeksiyonu riskindeki azalma istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu 
sonuçlar, virüsün 1983’te keşfedilmesinden bu yana, HIV’e karşı uygulanabilir bir aşı için elde 
edilen ilk somut kanıttır” diyen primer aşı ALVAC® HIV’in üreticisi Sanofi Pasteur’ün Kıdemli Ar&Ge 
Başkan Yardımcısı Michel DeWilde “ruhsatlandırma ve dünya çapında kullanıma elverişli bir aşının 
geliştirilmesi ve test edilmesi için daha fazla çalışma yapılmasının gerekli olduğunu” söyleyerek 
“Sanofi Pasteur’ün bilimsel gündeminde kamu-özel kuruluş partnerliğiyle ilerleme ve bu çok önemli 
kilometre taşının ötesine geçme taahhüdünde bulunduklarını” sözlerine ekledi. 

Sanofi-aventis CEO’su Christopher A. Viehbacher ise şunları söyledi: “HIV her hangi bir şirket ya da 
ülkenin başa çıkabileceğinden daha büyük bir sorun. Sanofi Pasteur akademik çevreler, 
hükümetler, hükümet dışı örgütler (NGO) ve diğer aşı firmalarıyla partnerlik içinde bilimsel  ilerleme 
sağlamak için uzun dönemli HIV aşısı bulma taahhüdüne devam etmektedir. Böylece bir gün 
ihtiyacı olan kişilerin HIV aşısına erişmelerini sağlayabileceğiz.” 
 
Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, Taylandlı ve ABD’li araştırıcılardan oluşan bir ekibin 
dahil olduğu HIV aşısı çalışmasının resmi sponsoru, ABD Ordusu Sağlık Malzemeleri Geliştirme 
Faaliyeti çerçevesinde ABD Ordusu Sağlık Dairesi’dir [U.S. Army Surgeon General]. ABD hükümeti, 
özel olarak Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) AIDS Bölümü, Ulusal Sağlık 
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Enstitüsü (NIH) ve ABD Ordusu Tıbbi Araştırma ve Malzeme Komutanlığı, Savunma Bakanlığı bu 
klinik çalışma için fon sağlamışlardır. Tayland Sağlık Bakanlığı ve Sanofi Pasteur araştırmaya geniş 
bir destek verdiler. Primer aşı olan ALVAC® HIV, Sanofi Pasteur tarafından geliştirilmiştir. 
Çalışmada kullanılan rapel aşısı olan AIDSVAX® B/E ise VaxGen tarafından geliştirilmiştir.1  
 
 
 
 

Sanofi Aventis hakkında 
 
Sanofi-aventis, lider bir küresel ilaç şirketi olup, herkesin hayatını daha iyi hale getirmek amacı ile 
tedavi çözümleri keşfetmekte, geliştirmekte ve sunmaktadır. Sanofi-aventis Paris (EURONEXT: SAN) 
ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.  
 
Sanofi-aventis Grubu’nun aşı bölümü olan sanofi pasteur, 2006 yılında 1 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 avronun 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.  
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