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Aşılama bulaşıcı hastalıkları ve komplikasyonlarını önlemede 
birey ve halk sağlığını korumada oldukça önem taşımakta.

COVID-19 pandemi sürecinde  gelişen teknolojiyle birlikte 
oldukça farklı yöntemlerle çeşitli aşılar geliştirildi.

Konvansiyonel aşı uygulamalarına göre daha farklı ve yeni 
teknolojilerle üretilen mRNA aşılar da aktif olarak kullanılmakta.



mRNA aşıları ve 
potansiyel yan etkileri:

• mRNA aşılarının potansiyel yan etkileri 
faz çalışmaları ile bildirilmiş olsa da gerçek 
yaşam verileri de uzun dönem güvenlik 
bilgileri açısından önemli.



Kısa tarihçe

12 Ağustos 
2020

Faz I/II çalışması yayınlandı.¹

2 Aralık 
2020

Birleşik Krallık acil kullanım yetkisi verdi.²

10 Aralık 
2020 

Faz III çalışması yayınlandı.³

11 Aralık 
2020

FDA acil kullanım yetkisi verdi.⁴

2 Nisan 
2021

Türkiye’de uygulanmaya başlandı.

23 Ağustos 
2021

FDA tam onay verdi.⁴

¹ Mulligan, M.J., Lyke, K.E., Kitchin, N. et al. Phase I/II study of COVID-19 RNA vaccine BNT162b1 in adults. Nature 586, 589–593 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2639-4
²https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
³Polack, F. P., Thomas, S. J., Kitchin, N., Absalon, J., Gurtman, A., Lockhart, S., ... & Gruber, W. C. (2020). Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. New England Journal of Medicine.
⁴https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/comirnaty-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccine

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2639-4


Çalışmanın amacı:

• Bu çalışmada kitlesel aşı uygulamaları sonucu COVID-19 mRNA 
aşılarında yan etki sıklığının değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Bununla birlikte ikincil ve üçüncül amaçlar olarak iki hipotez daha araştırılmıştır;

üCOVID-19 geçirme öyküsü olan hastalarda aşı yan etki gelişimi daha fazla 
olabilir mi?

üDaha önce CoronaVac ile en az bir doz aşılanma öyküsü olan hastalarda 
BioNTech aşı yan etki gelişimi daha fazla olabilir mi?



YÖNTEM

• Kesitsel bir gözlem çalışması

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri çalışanlarına birinci doz Biontech aşı 
uygulaması sonrası ilk 15 gün içinde gözlenen yan etkilerin değerlendirildiği bir 
ölçek hazırlanmış ve uygulanmıştır.

• Ölçek literatür araştırması sonunda araştırıcılar tarafından belirlenmiştir. Ölçek 
belirlenmesinde aşıların faz çalışmaları, klinik olarak sık tecrübe ettiğimiz yan 
etkiler konulmuş ve az sıklıkta görülebilecek yan etkileri kaçırmamak adına ‘’diğer’’ 
seçeneği ile bir açık uçlu soru da eklenmiştir.

• Ölçek çalışmaya katılmayı kabul eden çalışanlara, araştırıcı ekip tarafından ,yüz 
yüze uygulanmıştır.

• Veriler SPSS 22.0 programına yüklendi. Tanımlayıcı istatistiklerde n, %, ortanca, 
interquartile range; karşılaştırmalarda Mann-Whitney U, Kruskal Wallis; korelasyon 
analizinde Spearman testi kullanıldı. p<0.05 anlamlılık olarak kabul edildi.



Demografik 
özellikler

• Toplamda 513 hastane 
çalışanına ulaşılmıştır.

• Yaş

18-62 yıl (Ortalama 35.8)

• CİNSİYET

366 kadın (%71,3)

147 erkek (%28,7)

*AÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde yaklaşık 7000 kişi çalışmaktadır, bu çalışanlardan yaklaşık 2300 kişi en az bir doz Biontech
ile aşılanmıştır.



Katılımcıların

• %1,6 (n=8)'sında aşı alerji geçmişi

• %89,7 (n=460)'sinde Biontech öncesinde en az bir 
doz CoronaVac ile aşılanma öyküsü

• %22 (n=115)'sinde öncesinde PCR pozitifliği ile 
kanıtlanmış şekilde COVID-19 geçirme hikayesi

• %1 (n=5)'sinde birden fazla COVID-19 geçirme 
hikayesi



Sistemik Yan 
Etkiler

Yan etki
Halsizlik %42,5 (n=218)

Miyalji %32,9 (n=169)

Baş ağrısı %28,7 (n=147)

Ateş %10,1 (n=52)

Lenfadenopati %5,7 (n=29)

Bulantı-kusma %5,1 (n=26)

İshal %3,1 (n=16)

Taşikardi %2,7 (n=14)

Hipertansiyon 
atağı

%1,4 (n=7)

Lenfadenopatilerin
18 tanesi aksiller
9 tanesi servikal

1 tanesi supraklavikular
1 tanesi diğer 
lokalizasyonda



%92 
(n=48)

%4
(n=2)

%4
(n=2)

ATEŞ
38-38,9 °C 39-39,9 °C 40 °C ve üzeri

HİPERTANSİYON

Aşı uygulaması sonrası HT bildiren 7 olgu;
Bir tanesinde öncesinde HT öyküsü mevcut, 
Altı hastanın tıbbi geçmişinde ise hipertansiyon yoktu.



Alerji

•Katılımcıların alerjik yan etki olarak bildirdikleri 
durumlar araştırıcılar tarafından irdelendiğinde 
sadece bir* tanesi aşı sonrası alerjik reaksiyon 
olarak kabul edildi. Bu durumda aşı sonrası alerji 
%0,19 (n=1)olarak kabul edildi.

•Katılımcılar içerisinde anafilaksi gelişen olmadı.

* Bu bir alerjik reaksiyon uygulama sonrası yaygın kaşıntı ve kızarıklık ile 
prezente olmuş bir olgudur. 



Lokal yan etkiler

Lokal reaksiyon toplamı* %60,6 (n=311)

Enjeksiyon bölgesinde ağrı %57,9 (n=297)

Enjeksiyon bölgesinde ödem %7,6 (n=39)

Enjeksiyon bölgesinde ısı artışı %12,7 (n=65)

*Bir veya birden fazla lokal reaksiyon yaşayan toplam kişi yüzdesi/sayısı
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COVID-19 geçirme öyküsü olan hastalarda aşı yan etki 
gelişimi daha fazla olabilir mi

Covid-19 geçirmeyenler arasında en az bir adet yan etkiye var diyenleri oranı: %74,6 (297/398)

Covid-19 geçirenler arasında en az bir adet yan etkiye var diyenlerin oranı: %80,9 (93/115) 

(p=0.16)



Daha önce inaktif aşı ile 
(CoronaVac) ile en az bir doz 
aşılanma öyküsü olan hastalarda 
BioNTech aşı yan etki gelişimi 
daha fazla olabilir mi?

Herhangi bir yan etkide ve 
toplamda CoronaVac ile aşılanma 
öyküsü olanlarda yan etki açısından 
anlamlı bir fark saptanmadı. 
(p=0,11)

CoronaVac ile aşılanma öyküsü olmayanlarda en az bir yan etki gelişim oranı: %84,9 (45/53)

CoronaVac ile aşılanma öyküsü olanlarda en az bir yan etki gelişim oranı: %75 (345/460)



Çalışmanın güçlü yanları

PLANLI BİR AŞILAMA PROGRAMI OLAN 
ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI

KATILIMCILARA YÜZ YÜZE SORU 
SORULARAK ÇALIŞMA VERİLERİNİN 

GÜVENİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI

İSTATİSTİK ANALİZLERİN DETAYLI 
YAPILMIŞ OLMASIDIR.

Bilgimiz dahilince COVID-19 geçirmiş olmanın mRNA aşıları yan etkisi üzerine etkisi olup olmadığını sorgulayan 
ülkemizden ilk çalışmadır.



Çalışmanın zayıf yanları

Çalışmada ulaşılabilen kişi sayısı azdır.

Grup olarak hastane çalışanları belirlendiği için bu 
durum yaş aralığını ve diğer bazı demografik verileri kısıtlamaktadır.

Çalışma sadece ilk doz  sonrası gerçekleştirilmiş olup ikinci doz ile 
farkı araştıracak bir veri toplanamamıştır.



• Aşı uygulandıktan sonra verisi toplanan kişiler arasında 
hiç anafilaksi gözlenmemiştir. Bu yan etki oldukça 
önemli olmakla birlikte oldukça nadir olup gerçek 
sıklığını bilebilmek adına daha çok kişiye ulaşılan yan 
etki çalışmalarının yapılması gereklidir.



Bildirim önem taşımakta



TEŞEKKÜRLER


