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COVID-19 aşıları, farklı platformlar (farklı mekanizmalar, dağıtım yöntemleri, 
süreçler) aracılığıyla ve farklı şekillerde çalışır.

mRNA aşıları gibi bazı aşı teknolojileri, COVID-19 için ilk kez kullanım için 
lisanslanmıştır.

Mevcut COVID-19 aşıları, ciddi hastalık ve ölümlere karşı güçlü koruma sağlamaya 
devam etmektedir; bununla birlikte aşılar, Omicron varyantına karşı daha az 
etkilidir.

Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States (who.int)

https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states


İzole edilmiş ve 
saflaştırılmış viral

proteinler 

Virusun yapısını taklit 
eden viral proteinler 
içerir, ancak genetik 

materyal içermez

Viral proteinlerin yapılması için 
bilgi sağlayan viral genetik 

materyali (mRNA gibi) içerir.

Replike olamayan başka 
bir zararsız virusun içinde 
paketlenmiş viral genetik 

materyali içerir.

Replike olabilen başka 
bir zararsız virusun

içinde paketlenmiş viral
genetik materyal içerir.

Virusun ölü 
(inaktive edilmiş) 
kopyalarını içerir.

Virusun zayıflatılmış 
kopyalarını içerir.

Sars-CoV2 spike proteini = Antijen
Aşılar, bağışıklık sistemimizi virusları veya antijen 

adı verilen virus parçalarını tanıması için 
eğitmenin en iyi yoludur. 

Aşılı bir kişi SARS-CoV-2'ye maruz kaldığında, bağışıklık 
sistemi viral antijenleri tanır ve kontrol altın almak için  

harekete geçer.



Viral İnfeksiyona Karşı İmmun Yanıt

• Doğal İmmun Yanıt

Herhangi bir infeksiyona genel yanıt

• Adaptif İmmun Yanıt
Bir infeksiyona spesifik yanıt

Hücresel yanıtı (T hücreleri) ve antikor yanıtını (B hücreleri) içerir.
• Doğal immun yanıt anında gerçekleşir; hücresel ve antikor yanıtı genellikle 6-8 gün sonra başlar.

Figure. Immune response to viral infection
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Doğal İmmun Yanıt

• Bir virus vücuda girdiğinde hücreler virus üzerinde
bulunan belirteçleri tanır.

• Bu, spesifik olmayan antiviral aktivite ile sonuçlanır.

• Doğal immun yanıt hücreleri (makrofajlar, nötrofiller, 
dendritik hücreler ve diğerleri gibi) vücuttan patojenleri
ve yabancı hücreleri uzaklaştırmak ve adaptif immun
yanıtı uyarmak için aktive edilir.

Doğal immun yanıtta yer alan hücreler

Makrofaj

Yabancı patojenleri tüketen fagositik hücre; 
Diğer bağışıklık hücrelerinin tepkisini uyarır.

Nötrofil
İnfeksiyon bölgesinde ilk müdahaleci.
Mikroorganizmaları öldüren ve diğer 
bağışıklık hücrelerini infeksiyon bölgesine 
toplayan toksinleri serbest bırakır.

Natural killer
Virusla infekte hücreleri ve tümör hücrelerini 
öldürür.

Dendritik Hücre
Yüzeyinde antijen sunar, böylece adaptif
bağışıklık tepkisini tetikler.

Nature, 580, 576-577 (doi: 10.1038/d41586-020-01221-y)



Adaptif İmmun Yanıt: T Hücreleri

T hücreleri (Hücresel yanıt)

• T hücreleri, belirli bir virusla infekte olan hücreleri 
tanır ve infeksiyonla mücadele etmek için sayıları 
hızla artar. 

T hücresi türleri: 

Ø CD4+ yardımcı T hücreleri, bağışıklık sisteminin 
diğer hücrelerini ortama çağırır ve B hücrelerini o 
virusa özgü antikorlar üretmesi için uyarır. 

Ø CD8+ sitotoksik T hücreleri, virusun çoğaldığı 
hücreleri öldürür ve infeksiyonu yavaşlatmaya veya 
durdurmaya yardımcı olur.

Nature, 580, 576-577 (doi: 10.1038/d41586-020-01221-y)



Adaptif İmmun Yanıt: B Hücreleri

B hücreleri (Antikor yanıtı) 

• B hücreleri, virusa özgü antikorlar üretir.

• İlk önce IgM antikorları üretilir ve birkaç hafta sonra kaybolur.
• IgG antikorları aynı anda veya birkaç gün sonra üretilir ve 

titreler (seviyeler) genellikle aylar veya yıllar boyunca yüksek 
kalır.

Bellek hücreleri 

• İnfeksiyon bittiğinde, T hücreleri ve B hücrelerinin sayısı azalır, 
ancak bazı hücreler kalır (bellek hücreleri).

• Bellek hücreleri, aynı virusla tekrar temasa geçerlerse hızla yanıt 
verir, virusu öldürür ve antikor yanıtını hızlandırır.

Nature, 580, 576-577 (doi: 10.1038/d41586-020-01221-y)



Bağışık bir kişide immun yanıt

• Adaptif bağışıklık hücreleri (T hücreleri ve B hücreleri) aynı virusla tekrar 
karşılaştıklarında hızlı tepki verirler ve bağışıklık sistemi bu patojeni hastalığa 
neden olmadan önce etkili bir şekilde temizleyebilir. 

• Bağışıklık belleği, önceki bir infeksiyondan veya etkili bir aşıdan 
kaynaklanabilir.

0 4 8 days (approx.)
Strong and rapid antibody response

Figure. Immune response in an immunized person
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Aşılar tarafından indüklenen immun yanıt
• Aşılar, doğal olarak karşılaşıldığında patojeni tanıması 

için immun sisteme güvenli bir şekilde bir immünojen
sunar:

• CD4+ yardımcı T hücrelerini uyarır.

• Virusa özgü nötralize edici antikorlar üretmek için B-
hücreleri

• Virus tarafından infekte olmuş hücreleri tanımak ve 
öldürmek için CD8+ sitotoksik T hücreleri

Aşı adaptif hücreleri 
aktive eder (adaptif

immun yanıt)

Geleneksel
Aşı 

Antikorlar

Infekte
hücre

T hücresi

Virus

B hücrelerinden gelen 
antikorlar, virusun
hücrelere girmesini 

engeller
T hücreleri, virus replikasyonunu

önlemek için infekte hücreleri 
öldürür.

Nature, 580, 576-577 (doi: 10.1038/d41586-020-01221-y)





COVID 19 AŞI PLATFORMLARI
AŞI PLATFORMU ÜRETİCİ&MARKA ADI TANIM

mRNA Comirnaty (Pfizer/BioNtech) mRNA aşıları, insan hücrelerine SARS-CoV-2 spike proteininin bir parçasını yapma 
talimatı verir. Spike protein, alıcının bağışıklık sistemini, gelecekte SARS CoV-2'ye 
maruz kalma durumunda koruyucu bir yanıt geliştirmesi için tetikler.

Spikevax (Moderna)

Nonreplike viral vektör Vaxzevria (Oxford/Astra Zeneca) COVID 19'a neden olan virüs dışında modifiye edilmiş bir virus (viral vektör), insan 
hücrelerine SARS-CoV-2 spike proteininin bir parçasını yapma talimatını iletmek için 
kullanılır.
Spike proteini, alıcının bağışıklık sistemini, gelecekte SARS-CoV-2'ye maruz kalma 
durumunda koruyucu bir yanıt geliştirmesi için tetikler.Covishield (Serum Institute of India)

Janssen

İnaktive virus

Coronavac (Sinovac)
İnaktive edilmiş bir aşı, immun yanıt ortaya çıkarmak için bağışıklık sistemi 
tarafından tanınan öldürülmüş virus veya virüs parçacıklardan oluşur.Sinopharm

Covaxin (Bharat Biotech)

Subunit
(Rekombinan spike protein 
nanopartikül)

Novavax
Covovax-Serum Institute of India

Alt birim aşıları, bu moleküllerin güçlü ve etkili bir bağışıklık tepkisi oluşturması 
muhtemel kombinasyonlarını üretmek üzere dikkatle seçilmiş olan SARS-CoV-2 
spike proteininin spesifik fragmanlarını içerir.



İmmun Yanıt

PMID: 34755408



İnaktive Virus Aşıları

• İnaktive virüs aşılarında, hastalık 
üretme kapasitesini durdurmak için 
virusun genetik materyali yok edilmiştir.

• İnaktive edilmiş virus vücutta 
çoğalamaz, bu nedenle daha yüksek 
dozlara ihtiyaç vardır.

• Bazen, bağışıklık tepkisini 
güçlendirmeye yardımcı olmak için bir 
adjuvan (bağışıklık sistemini uyaran 
moleküller) kullanılır.

• İnaktive virus aşıları genellikle sadece 
antikor aracılı bağışıklığı indükler.





Subunit Aşıları

• Daha iyi bir bağışıklık tepkisi vermek için 
genellikle bir adjuvan ile herhangi bir genetik 
materyal olmadan virusun antijenini kullanır.

• Genellikle bir rekombinant ekspresyon sistemi 
kullanılarak yapılır (virüs kullanılmadan bir 
hücrede yapılır).

• Antijen sunan hücrelerin yardımıyla, antijenler 
T yardımcı hücreler tarafından gerçek bir viral
infeksiyonda olduğu gibi tanınır.

• Alt birim aşılar genellikle antikor aracılı 
bağışıklığı indükler.





Viral Vektör Aşıları

• Hedef antijeni kodlayan bir geni içerecek 
şekilde modifiye edilmiş koronavirus dışı bir 
vektör (örn. adenovirus) kullanılır.

• Replike olan / Replike olmayan

• Replike olan: İnfeksiyon üzerine, o hücrede 
SARS-CoV-2 antijeni ve diğer hücreleri 
infekte eden yeni virus üretir.

• Replike olmayan: Bir hücreyi infekte eder ve 
o hücrede SARS-CoV-2 antijeni üretir ancak 
yeni virus üretmez.

• Hücrelerin içindeki SARS-CoV-2 antijeni 
nedeniyle bu bir SARS-CoV-2 infeksiyonu gibi 
algılanır ve yardımcı T hücreleri ve sitotoksik
T hücreleri indüklenir. 





mRNA Aşıları

• mRNA aşıları, bir lipid kaplama içinde iletilen 
haberci RNA'nın (mRNA) antijen kodlayan 
zincirleridir.

• Hücrelerin içine girdikten sonra mRNA, protein 
antijenine çevrilir.

• Antijen tanınır ve bir immün reaksiyonu 
indükler.

• Vücut tarafından bir hücrenin içinde virus
varmış gibi algılanır, yardımcı ve sitotoksik T 
hücreleri ile antikorlar uyarılır.

• mRNA, hücreler tarafından güçlü bir bağışıklık 
tepkisini uyaran bir "patojen" olarak tanınır.





https://doi.org/10.1007/s13337-022-00755-1



Etkinlik

Sinopharm
Sinovac 
Biotech

Bharat 
Biotech

University of 
Oxford and 

AstraZeneca

Janssen and 
Johnson & 

Johnson Gamaleya
Moderna and 

NIAD
Pfizer and 
BioNTech

Novavax and 
CEPI

Aşı Tipi İnaktive virus İnaktive virus İnaktive virus
Şempanze 
adenovirus

vektör

İnsan 
adenovirus

vektör

İnsan 
adenovirus

vektör
mRNA mRNA Protein subunit

Hedef Antijen Tam virus Tam virus Tam virus S protein S protein S protein S protein S protein S protein

Semptomatik
Covid-19’a 

Karşı Etkinliği
78.1% 50.7% 77·8% 81.3% 66% 91.6% 94.1% 95% 96.4%

Alpha N.R N.R N.R 74.5% N.R N.R 100% (Qatar 
study) 93.7% 86.3%

Beta N.R N.R N.R 10.4% N.R N.R 96.4% (Qatar 
study) 75% 51%

Delta N.R 59.0% 65.2% 67% N.R 90% N.R 88% N.R





Nat Rev Immunol 21, 475–484 (doi: 10.1038/s41577-021-00578-z)

Antikor Seviyeleri



SinoVac CoronaVac
• İnaktif virüs
• Vero hücrelerinde virüs 

kültürü
• β-propiolactone aracılı 

inaktivasyon
• Alum adjuvant

VirusDis.https://doi.org/10.1007/s13337-022-00755-1



Oxford-AstraZeneca / ChAdOx1

• Nonreplike adenovirus (şempanze)
vektör

VirusDis.https://doi.org/10.1007/s13337-022-00755-1



Janssen/ Ad26.CoV2.S

• Nonreplike adenovirus (insan)
vektör
• Tek doz

VirusDis. https://doi.org/10.1007/s13337-022-00755-1



Sputnik V

2 adenovirus vektörü

VirusDis. https://doi.org/10.1007/s13337-022-00755-1



BioNTech – Pfizer /BNT162b2
Lipid nanopartikül içinde mRNA
Tam S proteinini kodluyor

VirusDis.https://doi.org/10.1007/s13337-022-00755-1



Moderna/mRNA 1273 
Lipid nanopartikül içinde mRNA
Tam S proteinini kodluyor

VirusDis.https://doi.org/10.1007/s13337-022-00755-1



Fig 1. Overview of patient cohorts including the time of sample collection.

Almendro-Vázquez P, Laguna-Goya R, Ruiz-Ruigomez M, Utrero-Rico A, Lalueza A, et al. (2021) Longitudinal dynamics of SARS-CoV-2-specific 
cellular and humoral immunity after natural infection or BNT162b2 vaccination. PLOS Pathogens 17(12): e1010211. 
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1010211
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010211

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010211


Fig 7. Development of SARS-CoV-2-specific cellular and humoral immunity after BNT162b2 vaccination.

Almendro-Vázquez P, Laguna-Goya R, Ruiz-Ruigomez M, Utrero-Rico A, Lalueza A, et al. (2021) Longitudinal dynamics of SARS-CoV-2-specific 
cellular and humoral immunity after natural infection or BNT162b2 vaccination. PLOS Pathogens 17(12): e1010211. 
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1010211
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010211

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010211


Omicron Varyantı'na Karşı Etkinlik



• Pfizer-BioNTech ile 3 dozluk aşılama, Omicron varyantını nötralize
ederken; 2 doz önemli ölçüde azalmış nötralizasyon titreleri
göstermekte
• BNT162b2 3. dozu, Omicron varyantına karşı 2 doza kıyasla nötralizan

antikor titrelerini 25 kat artırmakta
• CD8+ T hücreleri tarafından tanınan spike proteinindeki epitopların

%80'i Omicron varyantındaki mutasyonlardan etkilenmediğinden, iki
doz yine de ciddi hastalığa karşı korumayı indükleyebilir (?)



Aşı Etkinliğini Etkileyen Faktörler





Bifidobacterium adolescentis - Coronavac (p=0.023)

Roseburia faecis dahil olmak üzere kamçılı ve fimbrialı bakterilerin toplam bolluğu-
Biontech (p=0.028)

Prevotella copri ve iki Megamonas türünün bolluğu, aşılardan herhangi birini 
takiben daha az yan etki











COVID-19 koruyucu önlemleri
Kendinizi&başkalarını koruyun
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İyi havalandırma
Maske Aşılanma

El hijyeni
Ağız kapatılarak öksürme, hapşırma


