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ÇOCUKLARINI AŞILATMAYAN 
ERİŞKİNLER AŞI OLUR MU? 











Ülkemizde Erişkinlere Yönelik 
Aşı Uygulamaları 

• Hepatit-B Aşılaması  

• Doğurganlık Çağı Kadınlara Kızamıkçık 
Aşılaması  

• Doğurganlık Çağı Kadınlara Tetanoz Aşılaması 

 • Erişkin Tetanoz Aşılaması 

 • Pnömokok ve Grip Aşısı Uygulaması 

 

10 EYLÜL 2014 Bağışıklama Danışma Kurulu Toplantısı 



Ülkemizde Erişkinlere 
Yönelik Aşı Uygulamaları 

• Düzensiz göçmenlerle temas eden kolluk 
kuvvetleri Aşılaması 

• Hac ve Umre Aşılaması  

• Askerlik Dönemi Aşılaması  

• Sağlık Çalışanı Aşılaması  

• Seyahat Sağlığı Aşılaması  

 

• Bazı aşıların SUT geri ödemesinin sağlanması veya 
GBPde olan aşıların erişkine ücretsiz yapılması  
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AŞILAMA SORUNLARI 

Hücre içi 
enfeksiyonlar 

Çok sayıda 
serotip 

Antijenik 
drift 

Etkinliğin az 
olması 

Kısa süreli 
koruma 

Latent 
hastalık 

Yaşlılıkta 
immünite 
azalması 

Kronik 
hastalıklar
a bağlı 
yanıt 
azlığı 

İmmün 
sistemi 
gelişmemiş 
bebekler 

İmmün 
süpresyon
: yanıt 
azlığı, 
canlı aşı 
yapılama
ması 

  PATOJEN İLİŞKİLİ     KONAK İLİŞKİLİ 



 
ERİŞKİN AŞILAMASINDA GELİŞMELER  

 
• Aşı etkinliğini arttırma 

Yeni adjuvanlar 

Yeni uygulamalar 

• Aşı kapsayıcılığını arttırma 

• Uygulama zorluklarını aşmak 

 İntra nazal , oral aşılar, patch aşılar 

• Ciddi ve öldürücü potansiyeli olan ve tedavi 
güçlükleri olan  hastalıklara karşı koruyucu aşılar 

 



Erişkin bağışıklamasında yeni aşılar 

• İNFLUENZA AŞISI 

• KONJUGE PNÖMOKOK AŞISI VE POLİSAKKARİD 
AŞILARI 

• HPV AŞILARI 

• ZOSTER AŞISI 

• Meningokok tip b aşısı 

 



Yeni İnfluenza Aşıları 
• İnfluenza B virüslerine karşı tam kapsayıcılık  

      

   Tetravalan influenza aşısı iki influenza B antijeni 
(Victoria ve Yamagata) içermektedir.  



Yeni İnfluenza Aşıları 

• Etkinliğin düşük olduğu gruplar  

    Antijen miktarı yüksek influenza aşıları 

FLUZONE 
60 mcg of hemaglutinin içeriyor 
Standart doz 15 mcg 





Lancet Infect Dis 2015; 15: 293–300  

• 2012-2013 
• ≥65 YAŞ 
• Yüksek doz/standart doz aşı 
• Retrospektif kohort 
• Yüksek doz aşı alan 929 730  kişi 
• Standart doz aşı alan  1 615 545 kişi 
• Yüksek doz aşı influenzayı önlemede ve influenza  

nedeniyle hastaneye yatışlarını önlemede   22% 
daha etkili 

  



Yeni İnfluenza Aşıları 

• Yumurta proteinine allerji  

     
•Hücre kültürü aşıları 
Memeli hücre kökenli inaktif aşı (Flucelvax) 
 
•Rekombinant hemaglutinin aşısı —
Baculovirus ekspresyonu (Flublok) 
 
Her iki aşının etkinliği yumurtada hazırlanan 
aşı gibi 



MF59 adjuvanlı influenza aşısı 

• Squalen adjuvanlı inaktif, trivalan influenza 
aşısı (Fluad) 

    ≥65 yaş için öneriliyor. (Kasım 2015) 

• Yüksek doz aşılar kadar bağışıklık sağlayacağı 
öngörülüyor 



Yeni İnfluenza Aşıları 

 

• İnfluenza aşısının her yıl yapılma zorunluluğu  

    Virüsün hemaglütinin ve nörominidaz gibi 
değişkenlik gösteren bölgeleri yerine daha 
sabit antijenik bölgelerinin  kullanılması 



Pnömokok aşıları 

Polisakkarid Pnömokok Aşısı (PPA23 ) 
İnvaziv hastalığa en sık neden olan 23 
pnömokok antijenini içerir 

13 değerli konjuge pnömokok (KPA13) aşısı 
etkinliği daha yüksek bir aşıdır.  

İki aşının birlikte kullanımı ile 
etkinlik ve kapsayıcılığını 
arttırma hedeflenmiştir 



Hpnö 
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Pnömokok aşısı 
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<65 yaş 
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ara 

KPA 
13 
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PPA23 ten en az 

5 yıl sonra 

PPA 
23 

≥65 yaş 
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yapılmış 

1 yıl 
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13 

65 YAŞ VE ÜZERİ PNÖMOKOK AŞISI UYGULAMASI 



≥18 yaş erişkin hastaların  steril sıvı örneklerinden elde edilen 176 Streptococcus 
pneumoniae  
Serotip 3,19 A,19 F ve 6 B en sık 
 KPA13 % 49.4 oranında izole edilen serotipleri içeriyor 



HPV aşıları 

• HPV 2(Cervarix) 

   Kanser ilişkili HPV 16, 18 

• HPV4 (Gardasil) 

   Kanser ilişkili 16, 18 

   Genital siğil etkeni HPV 6,11 



HPV9 AŞISI(GARDASİL 9) 

• Serviks, vagina ,vulva ve anal kanser ilişkili 

   HPV 16,18,31,33,45, 52 ve 58  

• Genital siğil  

   HPV 6 ve 11  antijenlerini içeriyor 

• HPV 9  Aralık 2014 te  FDA tarafından 
onaylandı 

• 9 - 26 yaş kadın ve erkeklerde 2016 aşı 
takviminde 

 



14215 kadını içeren randomize  çift kör çalışma 
Duyarlı populasyonda HPV-31, 33, 45, 52, 58 
hastalık ve enfeksiyonu önlemede etkin 
HPV 6, 11, 16 ,18 e karşı antikor yapımında 
HPV 4 kadar başarılı 
 



HPV9 

• HPV 9  Aralık 2014 te  FDA tarafından 
onaylandı 

• 9 - 26 yaş kadın ve erkeklerde 

Koruyucu bir aşı olarak önerildi 

Servikal, vulvar, vaginal, ve anal kanser ilişkili  HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58  
Prekanseröz ve displastik lezyonlarla ilişkili HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58  
Genital siğil ilişkili HPV 6 ,11  



Zoster aşısı 

• Zona zoster ve  post herpetik nevralji 
komplikasyonu önlemek üzere geliştirilmiş bir 
aşıdır. 

•  ≥60 yaş erişkinlerde önerilmektedir 

•  Kanser tanısı almadan önce yapılan aşının  
kemoterapi sonrası zona gelişme sıklığını 
anlamlı düzeyde azalttığı gösterilmiştir.   

 



Kanser tanısı almadan önce yapılan aşının  kemoterapi 
sonrası zona gelişme sıklığını anlamlı düzeyde azalttığı 

gösterilmiş 



Serogroup B meningokok aşısı 

• Haziran 2015 te ACIP önerisi 

≥ 10 yaş 

• Fonksiyonel, anatomik aspleni 

• Kompleman yetmezliği 

• Serogrup b meningokok salgını olan 
durumlarda 



Aşı uygulama güçlüklerini aşmak 

ENJEKSİYON 
KORKUSU 



İğnesiz aşılama (needle free 
vaccination) 



PATCH VACCINE 

• Nikotin ve hormon 
tedavilerinde 
kullanılan mikro iğne 
içeren patch yöntemi 
aşı uygulaması için 
denenmektedir. 



Oral veya nazal sprey aşılar 

• Canlı atenue influenza aşısı nazal 
sprey şeklinde uygulanan bir 
aşıdır. 

•  Kızamık, kızamıkçık, kabakulak 
gibi respiratuvar virüsler ve 
hepatit B nazal aşıları deneme 
aşamasındadır. 



Oral veya nazal sprey aşılar 

• HBsAg antijenini kodlayan genin 
Salmonella bakterisine 
integrasyonu sonucu hazırlanan 
oral rekombinant bir hepatit B 
aşısı üzerinde çalışılmaktadır. 





YENİ İNTRANAZAL AŞILAR 

• Trivalan inaktif  influenza virus aşısı (2006-
2007 formulation; A/H1N1,A/H3N2) sprey aşı, 
tip 1 interferon adjuvanlı 

• Canlı atenue influenza virus aşısı (Flumist) 

   ( İnfluenza virus A/H1N1,A/H3N2, 
B/Yamagata/16/88, B/Victoria/2/87) ,sprey aşı 
,TLR-3 agonist (PolyI:C) adjuvanlı 

 



YENİ İNTRANAZAL AŞILAR 

 

• İnfluenza virus  aşısı (Flumist) 

   (A/H1N1,A/H3N2, B/Yamagata/16/88, 
B/Victoria/2/87,sprey aşı ,adjuvansız 

 



YENİ İNTRANAZAL AŞILAR 

• İnaktif  avian influenza  aşısı (GelVac),H5N1 , 
adjuvansız 

• Canlı atenue avian influenza virus aşısı 
(H7N9A/Anhui/13, subvirionH7N9 )sprey 
aşı,adjuvansız  

• Canlı atenue  avian influenza virus aşısı 

     (İnfluenza A/H7N3),sprey aşı, adjuvansız  

 

 



YENİ İNTRANAZAL AŞILAR 

• Canlı atenue rekombinant parainfluenza tip 3 
aşısı, damla aşı, adjuvansız 

• Canlı adenovirus aşısı (Ad4H5Vtn vaccine), 
sprey aşı, adjuvansız 

 

 



Çok Sayıda Enjeksiyonu Azaltmak 

• Kombine aşılar 

• Tek doz aşılar  

   HBsAg nin mikropartikül içinde 
kapsüllendirilmiş formu  farklı zamanlarda 
salınarak çoklu dozlama gibi antijenik uyarıyı 
sağlayabilmektedir.  



Tedavi güçlükleri olan  hastalıklar için 
yeni aşılar 

  

• Hepatit C 

•  İmmünsüpresif hastalıkların önemli  fırsatçı 
virüsleri HSV, CMV ve EBV  

• HIV  

• Çok ilaca dirençli tüberkülozun global tehdit 
oluşturması nedeniyle yeni tüberküloz aşıları 



   Ciddi ve öldürücü potansiyeli olan hastalıklara 
karşı koruyucu aşılar geliştirmek 

 

• Ebola hastalığı 

• Pandemi potansiyeli olan avian influenza 

 



EBOLA AŞISI FAZ 3 

rVSV-EBOV (ZEBOV) 
NewLink Genetics and Merck Vaccines USA 
WHO,Guinea 
US CDC ve MOH Sierra Leone 

ChAd3-ZEBOV 
GlaxoSmithKline ve PHAC, Liberia  

Johnson & Johnson,  
Ad26-EBOV and MVA-EBOV. Faz1  
Novavax, rekombinant protein Guinea 2014 Ebola virus ,faz 1 
Avustralya 







Rekombinant 
Veziküler 
stomatit virüsü 
Zaire ebola 
virusu 



Kuş İnfluenza virus aşıları 

 

PRE PANDEMİK HAZIRLIK 

• H5N1 

• H5N3 

• H9N2 

• H7N9 



HCV 

TERAPÖTİK AŞILAR 

ChronVac-C 

• DNA bazlı aşı 

• HCV NS3/4A proteinini kodlayan gen  hastanın 
iskelet kasına  DNA elektroporasyon yöntemi 
ile veriliyor.  

 



HCV 

TERAPÖTİK AŞILAR 

GI-5005 

• HCV Kor ve NS3 proteinlerini içeren  T hücre 
aşısı 

• Peg-interferonla birlikte veriliyor.  

TG4040 

• HCV NS3,NS4 VE NS5 B proteinlerinin eksprese 
edildiği  rekombinant  pox virus aşısı 

 



HCV 

KORUYUCU AŞILAR 

Rekombinant HCV subunit aşıları 

• HCV zarf proteinlerinin eksprese edildiği virüs 
benzeri partiküller T hücre özgül yanıt elde 
etmek üzere kullanılıyor 

 

 



HCV 

KORUYUCU AŞILAR 

• HCV  NS3-5 B poliproteinlerinin eksprese 
edildiği replike olmayan şempanze  adenovirus 
ve modifie vaccinia ankara vektörünün 
kullanıldığı iki aşı 8 hafta aralıkla uygulanıyor, T 
hücre özgül yanıt hedefleniyor 

 

 



HIV AŞILARI 

• HIV kazanılmasını veya replikasyonunu inhibe 
eden humoral ve hücresel  immün yanıt 
geliştirme hedeflenmiş 

• Çoğu HIV alma riski yüksek kişilere deneniyor 

    STEP çalışması,faz 2 B  

• HIV subtip B gag, pol ve nef içeren adenovirus 
temelli HIV aşısı  

 

www.uptodate.com 2016  Mart 
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HIV AŞILARI 

• Thailand  çalışması  

• Rekombinant canarypox vektör aşı (ALVAC) ve 
rekombinant glikoprotein 120 aşısı(AIDSVAX) 
birlikte  

• Hvtn 505 (dna/rad5)  , ABD 

• HIV 1 DNA, rekombinant adenovirus 5 
vektörlü aşı 

• HİÇ BİRİ ÇOK ÜMİTLİ DEĞİL 

 www.uptodate.com 2016  Mart 
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Yeni Tüberküloz Aşıları 

Koruyucu aşılar 
• M. tuberculosis antijen 85 A’nın  vaccinia virus 

Ankara  ‘ya ekspresyonu 
• Replikasyonu  defektif adenovirusa M. tuberculosis 

85A, 85B ekspresyonu 
• M. tuberculosis antijenleri(VPM1002, rBCG30)nin 

BCG ye ekspresyonu 
•  Rekombinant subunit ve füzyon proteinleri (M72, 

Hybrid-1+IC31; Hybrid-1+CAF01, Hyvac4, AERAS-404 
+ IC-31) 

• M. tuberculosis hücre fragmanları RUTI) 
• Atenüe non-tuberküloz mycobacteria (M. vaccae) 

 



Yeni Tüberküloz aşıları 

Terapötik aşılar 

• Hastalığın ilerlemesini önlemek 

• Kısa ilaç kürleri ile hastalığın tedavisine 
yardımcı olmak 

 

• Aşı çalışmalarının çoğu faz 1 aşamasında  



HEPATİT B AŞISI 

AŞI YANITSIZLARI İÇİN ÇABALAR 

• Ek tek doz 

• Ek 3 doz 

• Yüksek doz aşılama 

• İntradermal aşılama 

• Yeni adjuvanlar 

• GM-CSF le birlikte aşılama 







HBV S KAÇAK MUTANTLARI 

• Hepatit b kaçak mutantlarının aşılanmışlarda  
akut hepatit B ye yol açabilir 

• Taiwan çalışması  

•  HBV S mutant prevalansı <15  yaş çocuklarda 

• 1984 -2004  

• %  0.67 den 0.10 e ve and HBsAg % 9.6 dan 
%0.5e azalmış 

 



HEPATİT B AŞI YANITSIZLARI 

• Standart şema ile yanıtsızlarda 

• 4. doz %39-91 

• Ek 3 doz % 61-100 koruma 

• Hepatit A ve B Kombine aşı ile ek iki doz  % 95 koruma 

    hepatit A komponenti adjuvan gibi etki ediyor. 

  

• İntradermal  uygulama dermal keratinosit Langerhan’s 
hücrelerini uyararak etkili  lenfosit cevabı geliştirebilir. 

     Ancak meta analiz sonuçları IM uygulama ile  ile eşit 
yanıt gösteriyor 



HEPATİT B AŞI YANITSIZLARI 

• Yeni adjuvanların kullanılması 

• AS04 (bakteri polisakkarid fragmanı ve 
aluminyum) içeren hepatit B  

• Standart aşı şeması ile GM-CSF( sitokin 
adjuvanı)  uygulama yüksek doz aşı kadar etkin 

 



Yeni hedef kitle 
gebeler 



YENİDOĞANI KORUMAK İÇİN 
GEBE AŞILAMASI 

• Tdap 

• İnfluenza 

• ABD ve İngiltere gebe programında 

• WHO gebeye influenza aşısı öneriyor 

• Türkiye’de gebeye Td uygulaması devam 
ediyor 

 



Soğuk zincir problemi 

• Çiçek aşısının yüksek ısılarda bozulmaması 
çiçeğin eradikasyonunu sağlayan en önemli 
neden 

• 2010 da Oxford üniversitesi Jenner 
enstitüsünde yapılan bir çalışmada  seker 
kristalleri  kaplanmış filtreli bir membrana viral 
partiküller bağlanarak ,113° F sıcaklıkta 6 ay 
immünizan gücünü koruyarak saklanma 
sağlanmış 

 



HASTALIK KORKUSU VE AŞI KORKUSU 



HASTALIK KORKUSUNUN AŞI 
KORKUSUNU AŞMASI 


