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Firma Sanofi Pasteur zamierza wykorzystać swoje bogate 
doświadczenie w dziedzinie szczepionek w celu opracowania 

szczepionki przeciwko wirusowi Zika  
 

– Opierając się na historycznych sukcesach firmy w opracowywaniu szczepionek przeciwko 
podobnym wirusom, w tym wprowadzeniu szczepionki Dengvaxia® przeciwko dendze, Sanofi 

Pasteur rozpoczyna projekt mający na celu opracowanie szczepionki przeciwko wirusowi 
Zika –  

 
 
Lyon, Francja – 5 lutego 2016 r. – Firma Sanofi Pasteur, należąca do Grupy Sanofi zajmująca się 
wytwarzaniem szczepionek, rozpoczęła projekt badawczo-rozwojowy, mający na celu opracowanie 
szczepionki zapobiegającej zakażeniu wirusem Zika i wywoływanym przez niego chorobom. 
 
Sanofi Pasteur jest liderem w opracowywaniu szczepionek przeciwko wirusom z tej samej rodziny 
co wirus Zika (ZIKV) dzięki zarejestrowanym  szczepionkom przeciwko żółtej febrze, japońskiemu 
zapaleniu mózgu, a niedawno również przeciw dendze. Zakłady badawczo-rozwojowe, 
infrastruktura przemysłowa, a przede wszystkim doświadczenie Sanofi Pasteur, którymi firma 
dysponuje po ostatnio opracowanych szczepionkach (szczególnie szczepionce przeciwko dendze 
Dengvaxia®), mogą przyczynić do efektywnej analizy rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem 
ZIKV. Potencjalnie powstaje możliwość szybszej identyfikacji szczepionki, która mogłaby zostać 
poddana dalszym badaniom klinicznym.   
 
– Nasza nieoceniona współpraca z naukowcami i ekspertami w dziedzinie zdrowia publicznego, 
zarówno w skali globalnej, jak i w regionach dotkniętych epidemią ZIKV, w połączeniu z mobilizacją 
naszych najlepszych ekspertów, pozwoli przyspieszyć działania mające na celu przeprowadzenie 
prac badawczych oraz opracowanie szczepionki zapobiegającej zakażeniu wirusem ZIKA.  – 
powiedział dr John Shiver, Globalny Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w firmie Sanofi Pasteur. 
 
Wirus ZIKV jest blisko spokrewniony z wirusem dengi - należy do tego samego rodzaju Flavivirus. 
Jest przenoszony przez ten sam gatunek komara, a ostre zakażenie ma podobny przebieg kliniczny. 
Typowe objawy związane z zakażeniem wirusem Zika obejmują gorączkę, wysypkę, obrzęk stawów, 
zapalenie spojówek oraz bóle głowy. Ostatnie dane wskazują także, że zakażenie wirusem Zika 
kobiety w ciąży wiąże się z podwyższonym ryzykiem wady rozwojowej płodu, określanej jako 
mikrocefelia. Powoduje ona wykształcenie się nieprawidłowo małej głowy, zaburzając rozwój mózgu.  
 
– Firma Sanofi Pasteur odpowiada na globalne wyzwanie jakim jest  opracowanie szczepionki 
przeciwko wirusowi Zika ze względu na szybkie szerzenie się zakażenia wirusem oraz możliwe 
powikłania medyczne, które wywołuje,– mówi dr Nicholas Jackson, Globalny Dyrektor Działu Badań 
Sanofi Pasteur, który będzie prowadził nowy projekt szczepionki przeciwko ZIKV. – Oprócz 
poważnego ryzyka wad wrodzonych związanego z zakażeniem wirusem Zika trwają również 
badania mające na celu ocenę innego zgłaszanego związku pomiędzy wirusem Zika  
i niebezpiecznym zaburzeniem neurologicznym – dodaje.   
 
Do niedawna wirus ZIKV uznawany był  za rzadko występujący i pozornie łagodny. Jednak w maju 
2015 roku Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) wydała ostrzeżenie dotyczące 
pierwszego potwierdzonego zakażenia wirusem ZIKV w Brazylii i od tego czasu wirus ten 
rozprzestrzenia się w obu Amerykach. W Stanach Zjednoczonych władze zidentyfikowały 

http://www.sanofipasteur.com/en/
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przypadek lokalnego zakażenia wirusem Zika w Portoryko, a przypadki zakażeń odnotowano 
również w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych u osób powracających z podróży.   
 
Podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się w trakcie 138. Rady Wykonawczej Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), Dyrektor Generalna WHO, dr Margaret Chan, stwierdziła, że WHO jest 
głęboko zaniepokojona wirusem ZIKV z czterech głównych powodów: 
 

• możliwego związku zakażenia z wadami wrodzonymi i zespołami neurologicznymi; 
• możliwości dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w różnych krajach ze względu na duże 

rozpowszechnienie geograficzne komara przenoszącego zakażenie; 
• braku odporności populacyjnej w obszarach nowo dotkniętych zakażeniami; 
• braku szczepionek, swoistego leczenia oraz szybkich testów diagnostycznych. 

 
Ponadto Ośrodki Zwalczania Chorób i Zapobiegania (CDC) wydały zalecenia, zgodnie z którymi 
kobiety w ciąży powinny unikać podróży do krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, czyli do obszaru 
aktywnych zakażeń wirusem ZIKV.  
 
Obecnie nie istnieje szczepionka ani swoiste leczenie zakażenia wirusem Zika. Ważnym działaniem 
pozostaje ograniczanie przenoszenia zakażeń, polegające na zwalczaniu komarów 
odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się wirusa Zika. 
 
 
Informacje o firmie Sanofi 
Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się 
odkrywaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają 
potrzeby pacjentów. Sanofi rozwija pozycję lidera w takich obszarach, jak rozwiązania dla 
cukrzyków, szczepionki dla ludzi, leki innowacyjne, środki ochrony zdrowia, rynki wschodzące, 
weterynaria oraz Genzyme. Spółka Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) 
i Nowym Jorku (NYSE: SNY).  
 
Firma Sanofi Pasteur – dział szczepionek grupy Sanofi – co roku dostarcza ponad miliard dawek 
szczepionek, dzięki czemu umożliwia zaszczepienie ponad 500 milionów ludzi na całym świecie. 
Firma Sanofi Pasteur, światowy lider w branży szczepionek, oferuje szeroką gamę szczepionek, 
chroniących przed 20 chorobami zakaźnymi. Dziedzictwo firmy w dziedzinie produkcji szczepionek 
chroniących życie ludzi liczy ponad 100 lat. Firma Sanofi Pasteur jest największym 
przedsiębiorstwem, które w całości nastawione jest na produkcję szczepionek. Codziennie firma 
inwestuje ponad 1 milion euro w badania i rozwój. Firma Sanofi Pasteur prowadzi działania na 
rzecz globalnego zdrowia publicznego poprzez zwalczanie chorób, którym można zapobiegać,  
a także wspiera inicjatywy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, których celem jest 
wykorzystywanie różnych możliwości w celu szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia 
epidemiczne. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.sanofipasteur.com lub 
www.sanofipasteur.us 

 
 
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości 
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o 
reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private 
Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do 
przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z 
założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i 
oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem 
produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości 
zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” 
i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych 
stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że 

http://en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx
http://en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx
outbind://16/www.sanofipasteur.com
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informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności,  
z których wielu nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka  
i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano 
czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności 
obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi, przyszłymi danymi klinicznymi 
oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek, decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMA, 
dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące 
dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą 
wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego produktu; nieudzieleniem gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, 
o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznaniem innych zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów 
alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości wzrostu, tendencje w zmianach kursów walut 
i aktualnych stóp procentowych, wpływ programów ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnią liczbę 
akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji 
przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka”  
i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi na formularzu 20-F 
za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Firma Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania 
jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi. 

 
Dane kontaktowe: 
 
Kontakt z mediami na świecie     
Alain Bernal     
Tel. +33-4-37-37-50-38  
alain.bernal@sanofipasteur.com     
www.sanofipasteur.com   
   
 
    

 
Kontakt z mediami w Polsce 
Monika Chmielewska-Żehaluk  
Dyrektor ds. Komunikacji  
Tel. +48 22 280 07 53  
Tel.kom. +48 695 588 881  
Monika.Chmielewska-Zehaluk@sanofi.com  
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