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Ø 5 milyon insan en az 1 doz 
aşılandı

Ø %65 
Ø Ülkeler arasındaki gap









ØAşı dizayınında karşılaşılan majör problem mutant virüsà
ØVariant of Concern (VOC)

Øİlk jenerasyon aşılar Wuhan-HU-1 izolaHna karşı oluşturuldu
ØAncak yeni mutant virüslerde Spike proteinde değişiklikler 

meydana geldi.
ØÖzellikle RBD üzerinde E484, E417 aa lerinde mutasyonlar gelişV. 

Ve bunlar aşıdan kaçabilme yeteneği gösterdi
ØBu nedenle anVkorlardan kaçan bu VOC’lara karşı yeni aşıların 

yapılması gerekir hale geldi.







ØNanoteknolojià2005 yılında ilaç sektöründe kulanılmaya başlandı
ØNanopartiküllerà

ØNm boyutunda yapılar
ØAyarlanabilir özellikte
ØGüçlü antikor yanıtı
ØVirüs çeşitliliğine uyumlu 

Ø> 60 ilave aşı adayı farklı klinik aşamalarda 
Ø∼ 26 nanopartikül bazlı aşı bulunmaktadır 

Nano-temelli aşı



Nanopar0kül Sınıflandırması



Ø Nano yöntemle yapılan aşılar RNA, DNA, 
protein sentezlenmiş substratları taşır

Ø Geniş pH, değişken hava ısısı ve neme 
karşı dayanıklı uzun dönem saklanabilme

Ø Çok miktarda antijen taşınma
Ø 20-45 nm nanopaartiküller lenf 

nodundaki APC’lere kolaylıkla taşıma
Ø >150nm olduğunda RES tarafından 

elimine edilmektedir. 
Ø Nanovaccine aşılar antijenlerin hücre içine 

taşınmasında etkili

Ø Canlı ve inaktif aşılarla karşılaştırıldığında;
Ø Yeni aşı geliştirilmesi için zamanı kısaltır ve 

maliyeti azaltır
Ø Nanoaşılar çalışmalarda güvenlik 

testlerinden geçmiş materyalleri 
formulasyonları kolaylıkla kullanabilir

Ø Nanoaşılar im, intranasal, oral 
Ø Konvansiyonal yöntemle aşı geliştirmek 15 yıl 

gerekitiriken bu yöntemle 12-18 ay
Ø Nano aşılar ile güvenlik ilişkili riskleri de minimalize 

eder. 



ØAvantajları
ØTecrübe edilmiş
Ø İyi çalışılmış olması

ØDezavantajları
Ø Parenteral olması, 
Ø Çoklu doz gerekXrmesi, 
Ø Soğuk zincirde saklanması ve 
Ø Güvenlik ve etkinlik onayı çok uzun zaman gerekmesi 

ØBu aşılar;
Ø İnakKf viral aşılarà

Ø Inak9vasyon formaldehid, β-propiolactone (β-PL), ısı ve/veya kimyasal ve fiziksel kombinasyon yöntemleri 
ile mekanik olarak inak9ve edilmesi planlanır

Ø Örn : Split İnfluenza aşısı, inakXf polio aşısı
ØProtein veya protein subunit aşı à Örn: DiOeri ve tetanoz protein (toksoid), hep B, 

herpes zoster adjuvan aşı
ØVirüs-like parKcles (Örn HPV) 
ØCanlı viral aşılar

Konvansiyonel Aşılar



Ø1953’de influenza aşısı
ØYumurtalara virüs injeksiyonu-inkubasyonu



İnaktif Aşı



Ø Viral vektör aşılar
ØmRNA ve DNA aşıları

ØDNA bazlı aşılar DNA’yı hücre içinde stoplazmadan çekirdeğe 
taşımak için özel taşıyıcılara ihVyaç duyarlar.

ØAksine mRNA aşıları lipid nanoparVkül içinde kapsüllü olarak 
taşınırlar ve degrade olmadan sitoplazmaya geçerler.

ØDNA ve mRNA aşıları Spike protein üreVmini teVkler

Yeni Teknoloji Aşılar



ØVirüs gerektirmezler

Spike protein hedef antijendir



mRNA Aşılar







ØVektör aşılarà
ØModifiye edilmiş virüslere, hedeflenen 

mikroorganizmanın antikor oluşturan 
antijenik yapısının genetik bilgisinin 
eklenmesi ile

Viral Vektör Aşılar



Replikasyon Defektif Viral Vektör aşıları



Replikasyon Gösteren Viral Vektör aşılarıRekombinant veziküler stoma;t virüs 
(rVSV)





Ø NVX-CoV2373  (Novavax)à Rekombinant nanoparticle aşı
Ø S prototip + Matrix-M (adjuvan) taşır
Ø VLP ile karşılaştırmada daha az atkili
Ø Subunit aşılar çoklu dozlar gerektirir
Ø Adjuvan gereksinimleri var

Nanopartikül Aşılar



Ø saRNA LNP Th1 bazlı immun cevabın artması
Ø An9body- dependent enhancement (ADE) gözlenmez
Ø Yüksek selüler cevap ve IFN gama yanı_ 



Ø DNA aşıları intranasal sprey, oral uygulanabilmektedir
Ø DNA aşıları 1990 larda ilk olarak çalışılmıştır
Ø Avantajlar;

Ø Oda ısında stabil stoklama sıkıntısı yok
Ø Üretimi daha kolay ve daha ucuz
Ø Nanoplatformda kapsüllenme ihtimali var ve kolay mesela altın nanopartikül ile 
Ø Canlı virüs aşılarına göre daha güvenli
Ø Replike olup çoğalamayacak virüs benzeri parçacıklar
Ø Nanosize 22-150 nm boyutu ile APC’ler e kolaylıkla girebilir
Ø B ve T hücrelerini kolayca stimule eder
Ø Büyük oranda üretilebilmekteler

Ø Dezavantaj;
Ø DNA vektör aşıları konak genomuna entegre olma riski var

Ø INO-4800
Ø Elektroporasyon tekniği ile DNA vektörünün hücre içine yayılması sağlanır
Ø Milisaniyede elektrik uyarı ile membranda por açmakta 
Ø DNA’nın farklı hücrelere kas, cilt ve APC’lere geçişi sağlanmakta
Ø Elektroporasyon ile aşı etkinliği 100 kat daha yükselmekte

DNA Aşıları



Ø DNA INO-4800 aşısının SARS-CoV-2 VOC 
etkinliği

Ø Nötralizan antikor yanıtını indüklemekte
Ø B.1.351’e karşı azaldığı gösterilmiş
Ø IFNγ T hücre yanıtı devam etmekte





Ø Vaxart aşı makaklarda denenmiş
Ø Faz II aşamada
Ø Beta, Delta, Alpha, ve Gamma varyantlara etkili
Ø Serum ve nasal mukozada 
Ø Omicron’a karşı da Mart 2022 ‘de yeni 

çalışmalarla etkinliği değerlendirilecek
Ø S (ED90), S + N (ED88), ve sadece  S Beta varyant 

spesifik (ED94). 
Ø ED90 ile en iyi ak. cevap



Ø12 IN COVID-19 aşı çalışması farklı aşamalarda devam etmekte
Øİm aşılar mukozal immunite indüklemezler
ØFakat IN aşı hem mukozal hem sistemik immun cevabı oluşturur
ØSubunite ve viral vektör aşıları IN aşılara çevrilmişVr
ØPotansiyal mukozal adjuvanlar
ØNasal uygulama cihazları



Ø IN uygulama ile İM uygulamaya göre hem mukozal hem de sistemik immun yanıt 
oluşturulmakta

Ø IN aşılar ile sosyoekonomik olarak da avantaj oluabilir
ØToplumu aşılama çok daha hızlı olur
Ø Sağlık çalışanı uygulamasına gerek kalmadan, hastane koşulları gibi steril ortamlar 

olmadan uygulanabilir
Ø İğne olmak istemeyenler için avantjlı
ØÖzellikle çocuklarda

IN aşıların avantajları



Ø SARS-CoV-2 antj NALT 
içinde M hüceleri
taramndan alınır

Ø DCs ve makrofajlar
hızlıca absorbe eder.

Ø CD4 ve CD8 hücrelerine 
sunarlar mukozal
dokuda

Ø T hücreleri B hücrelerini 
indükler

Ø Plazma hücrelerinden Ig
salınımı gerçekleşir





Oral Aşılar

Ø Humoral, hücresel ve mukozal immun yanıtlar 
değerlendirilmiş

Ø Sc ve oral booster rejimler ile karşılaş]rılmış
Ø Oral aşılanan farelerde belirgin Nab, anX-S IgG, IgA, IFN ve 

IL-2 sekresyonunda  yükseklik saptanmış
Ø Plasebo ile karşılaş]rmada parenteral uygulama sonrası 

oral aşı ile booster yapıldığında belirgin Nab yanı] 
saptanmış 

Ø Oral aşı ile humoral, hücresel ve mukozal immun yanıt 
elde edilmişXr




