
COVID-19 AŞILARININ ETKİNLİĞİ  VE FAZIII ÇALIŞMALAR  



SARS-CoV-2  



• 7 Ocak 2020’de, bu hastaların bronkoalveolar
lavaj sıvısından , qRT-PCR ile   etken izole 
edilmiş ve daha önce insanlardan izole 
edilmemiş yeni bir Coronavirus olarak 
tanımlanarak ilk genom dizisi 10 Ocak’ta 
virological.org’da yayınlanmışFr 
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COVID-19 Aşı Platformları

Amanat and Krammer, SARS-CoV-2 Vaccines: Status Report, Immunity (2020), h@ps://doi.org/10.1016/ 
j.immuni.2020.03.007 



SARS/MERS-CoV Aşıları
188 patent-%50 si- S protein: RBD-S1 subunit



SARS ve MERS AŞISI YOK

• MERS
– Preklinik deneyler için uygun ve maliyet etkin 

hayvan modelli yetersiz
– Coğrafi sınırlı
– Prevalans düşük

• SARS
– 2004’den bu yana vaka yok



ü SPİKE PROTEİN
v DAHA İYİ ANTİJEN OPTİMİZASYONU

ü Akciğer -Th2 cevap ilişkili- ADE ?
ü KORUNMA-SÜRE







AŞI GELİŞTİRME AŞAMALARI
1. Klinik öncesi aşama

– Biyolojik lisans, yeni ilaç araştırma lisansı

– İlgili antijenin tanımlanması/keşfi

– Aşı konseptinin oluşturtulması

– Deneysel etkinlik araştırmaları

2. Klinik aşama

• Faz I-IV

3. Yasal inceleme ve onay

4. İmalat

5. Kalite kontrol



AŞI İNSAN ÇALIŞMALARI
Faz 1- Aşı güvenliliği, doz saptama ve olası yan etkiler,  küçük bir grupta (10-100) güvenlik ve 

immunojenite

Faz-2 :Etkinlik ve güvenlilik daha geniş grupta araşGrılır, 100-300, arIfisyal enfeksiyona ve 

hastalığa karşı etkinlik, yan etki, güvenlik ve immunojenite

Faz 3:  Az sayıda aşı ulaşır , binlerce insanda , etkinlik ve yan etki   

Klinik çalışmalara ilerleyen aşılar, doğal hastalık koşulları alGnda etkinliği değerlendirmek için 

çeşitli bölgelerdeki yüzlerce denekten oluşan büyük bir ölçekte incelenir. 

Aşı belirli bir süre boyunca güvenliği ve etkinliği korursa, üreIci ürünü insan kullanımı için 

pazarlamak için lisans almak üzere düzenleyici makamlara başvurabilir.

Faz4:  , aşı lisanslandıktan ve kullanıma sunulduktan sonra gerçekleşir. 

Pazarlama sonrası gözeIm olarak da adlandırılan bu aşama, nadir görülen olumsuz etkileri 

tespit etmeyi ve uzun vadeli etkinliği değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Aşı belirli bir süre boyunca güvenliği ve etkinliği korursa, üre8ci ürünü insan kullanımı için 
pazarlamak için lisans almak üzere düzenleyici makamlara başvurabilir.





14 ay içinde 64 aday AŞI,FazI-FazIII e ilerledi..







EMERGENCY USE AUTHORİZATİON
«EUA»

• ETKİLİLİK , KALİTE VE GÜVENLİLİK VERİLERİNİN 
SAĞLANMASI DURUMUNDA 
§ ONAYLANMIŞ  TIBBİ  BİR ÜRÜNÜN ONAYLANMAMIŞ 

KULLANIMI
§ ONAYLANMAMIŞ BİR ÜRÜNÜN ONAYLANMASI

§ 2013 
§ 3000 gönüllü yan etki verisi
§ AŞILANANLARI >%50 HASTALIKTAN  KORUNMASI 

VEYA HASTALIK ŞİDDETİNİ AZALTMASI



EUA-TAM ONAY FARKI ?

• Faz1,2 ve 3 kurgusu tümüyle aynı
• TAM ONAY BAŞVURUSU YAPAN AŞILAR
– Pfizer-Biontech;43.00 erişkin;16-65
– Moderna;30.400
– Johnson;44.00

• EUA; Faz3 , güvenlik, aşı kolundakilerin en az 
yarısı 2 AY

• TAM ONAY;6 ay izlem, detaylı üreYm 
planı,daha üst düzey gözlem ve  gözeYm



AKO

Resmi Gazete’de, 18 Aralık 2020 tarihinde 
yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler 
Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Acil Kullanım 
Onayı”nı düzenlemekte olup madde 10/A’da yer 
alan etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı 
verilerin henüz SAĞLANAMADIĞI aşılar için bu 
veriler sağlanıncaya kadar Acil Kullanım Onayı 
(AKO) verilmesine ilişkindir



Hedef aşı profili NASIL OLMALI?

• Aşı gelişYrilmesindeki stratejik hedef, salgın 

ortamında hızlı bağışıklık yanıF gelişYren ve 

sağlık çalışanları gibi devam eden COVID-19 

riski yüksek olanlarda uzun süreli korunma 

sağlayan bir aşı gelişYrilmesidir. 
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• Temmuz-Faz 3
• 30.000 kişi
• ARALIK SONU 

• %93.2 ve %98.2
• 18 ARALIK 2020-EUA
• FDA TAM ONAY –Ocak 2022
• 6-12, 12-18 YAŞ ONAYLARI



• mRNA aşısı
• Lipid-Nano-Par3kül (LNP) 

mRNA aşı pla9ormlarını
• Paul-Ehrlich ens3tusu Faz I/II
• 4 aşı adayı
– Ikisi Nükleosid modifiye

mRNA (modRNA)
– Uridine içeren mRNA (uRNA)
– Self-amplifyin mRNA (saRNA)

• S protein sekansları ve RBD

• İLK ONAY ALAN AŞI
• 11 ARALIK EUA
• İLK TAM ONAY-AĞUSTOS2021
• 5-12,12-16
• 3. DOZ BOOSTER



Ali Acar

Sinovac Biotech

http://www.sinovac.com/


ChAdOx1 University of Oxford 

-Faz 1/ 2, tek kör, randomize, 

çok merkezli 

-Etkinilk, güvenlik ve 

immünojenite

-IM Tek doz ve 1 ay arayla 2 

doz

-4 grup 

-1112 katılımcı  planlanıyor

-Mayıs 2021



7.UEBCGS,ANKARA 2022 ,K PALA 
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–25°C to –15°C (–13°F to 5°F).









• SEMPTOMATİK ENFEKSİYONDAN KORUMADA %95 ETKİLİ
• İLK DOZDAN SONRA ETKİ >%52
• 2.DOZDAN 1 HAFTA SONRA %95 ETKİ 



Victoria Rotshild,Nature (2021) 11:22777
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Nature Medicine | VOL 27 | February 2021 | 205–211 | 

www.nature.com/naturemedicine



Dünya nüfusunun %40-70’i etkilenebilir!
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