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• Hidroksiklorokin!!!!! 

• DMARD ??? 

• Sitokin inhibitörleri 
• COVID 19 kullanıldı ama... 

• KS 
– Hastane yatış 

• Çok sayıda romatoloji hastası  

– Diğer risk faktörlerine... 

– Daha fazla bilgi.... 



• Mart 2020-Şubat 2021  

• 75851 kişi COVID-19 şüphesi ile başvurdu.  

• 7951’i (%10.5, yaş medyanı 39)  

• Hafif, orta, ağır olarak klinik sınıflama yapılan 
hastaların oranları sırasıyla %92.7, %3.4, %3.9  

• 141 hasta ex 

– Yoğun bakımda tedavi  

• Sigara içme  öyküsü, obezite, DM, KAH, KKY, KBY 
komorbiditeleri ile >60 yaş; kötü prognoz ve ölüm 
ile ilişkili bulunmuştur. 





• 10 Romatoloji hastası 

– 6 romatoid artrid  

– 2 gut artriti 

– 1 FMF 

– 1 miks bağ doku hastalığı 

• 2 RA ex 





• Maske  

• Mesafe 

• Hijyen 

• Aşı 

 

Aşı bir kurtarıcı mı? 
 



Aşı ne kadar korur? 

 



COVID AŞILARI 

• Kitlesel bir amaç 

• Geleneksel aşılar 

• Yeni aşı teknolojileri 

• National Institute for Health Research (NIHR) 

• COVID-19 aşısı ile ilgili binlerce kişi gönüllü  



Aşı Tipleri 



• Canlı attenüe aşılar, inaktive  

• DNA 

• RNA / mRNA tabanlı 

• Virüs vektörleri ve protein alt birim 



İnaktif aşı ve mRNA aşısı karşılaştırması var mı? 

• Aşıların birbiri ile karşılaştırmasını yapan çalışma bulunmamaktadır 

• Çalışma grupları standardize değil karşılaştırma yapmak zor 

• Yayınlardaki veriler çok karmaşık, karşılaştırmaya uygun değil 

• Yan etkiler farklı gruplar için farklılıklar gösteriyor  

• https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-

vaccine/news/20201214/closer-look-at-three-covid-19-vaccines 

sayfasında üç aşının karşılaştırması var ancak etkililik ve antikor ile 

ilgili karşılaştırma yok 

• Yan etkiler ile ilgili sınırlı karşılaştırma var 
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Etkinlik için toplumun en az yüzde kaçı aşılanmalı? 

• Kitlesel Bağışıklık (Toplumsal Bağışıklık) : Bulaşıcı bir 
hastalığın toplumun geri kalanına bulaşmaması için 
belli bir oranda kişinin hastalığa karşı bağışıklık 
kazanmış olması anlamına gelmektedir.    

 

• Covid-19 için araştırmacılar kitlesel bağışıklık için eşik 
değerin % 62 olduğunu hesaplamışlardır.  

– Ancak bu Ro değiştikçe rakam değişir. 

 

Park H, Kim SH. A Study on Herd Immunity of COVID-19 in South Korea: Using a Stochastic Economic-Epidemiological Model. Environ Resour Econ (Dordr) . 2020 Jul 13;1-6 
   



Covid-19 aşıları nasıl bir onay sürecinden geçti? Gerekli 
kriterleri sağlıyorlar mı? 

 

 
* Pandeminin başlamasından bir yıl sonra aşıların acil kullanım onayı 

almış olması, şimdiye kadar yanına bile yaklaşılamamış bir rekor hızda 

gerçekleşmiştir. 

 

 

 

* Bir aşının ruhsatlanabilmesi için aşağıdaki faz çalışmalarını başarı ile 

tamamlamış olması gerekir. 
 

How can we develop a COVID-19 vaccine quickly? 

 
 
 
 
EMA-Fast-track procedures for 
treatments and vaccines for COVID-
19 



Diğer aşılara göre Covid-19 aşısı kısa sürede nasıl 
geliştirildi? 

 
• Faz 1: Az sayıda gönüllü, ciddi yan etkilerin araştırılması, dozun belirlenmesi 

• Faz 2: Daha çok gönüllü, yan etkiler + etkililik +doz ayarlarının araştırılması 

• Faz 3: Kalabalık bir gönüllü grubu, az görülen yan etkilerin saptanması, etkililik + güvenlik araştırmaları 

 

 

 



Ocak 2021 



CoronaVac: Sinovac  
 

• İnaktif aşı dentrik hücrelere sunulur. 

• 1-3 gün 

 



• Faz 1 743 sağlıklı gönüllü  
• Nötralize edici antikor serokonversiyon oranı yüzde 

90’ın üzerinde 
• Faz 1/2 Yan etkinin düşük, immujinitenin yüksek olduğu 

bulundu. 
• Faz 3  

– Brezilya’nın altı eyaletinde 9 bin gönüllü  
– Şili’de 3 bin gönüllü  
– Bangladeş’te 4 bin 200  
– Endonezya’da da bin 620 gönüllü 

• Türkiye 11300 





11 303 gönüllü 

• Aşı kolunda 9 hasta 

• Plasebo 32 hasta 

%83.5 

Yan etki 

• Halsizlik 

• Enjeksiyon yerinde ağrı 

 

 



ACİL KULLANIM ONAYI  

● Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Türkiye’de Corona 
virüsü salgınında henüz üçüncü faz çalışmaları sonuçlandırarak gerekli 
kriterleri sağlamayan aşı veya aşılar “Acil Kullanım Onayı” ile vatandaşlara 
uygulanabilecek. 

● 18 Aralık 2020 Cuma RG 

13 OCAK 2021 



COVID-19 aşılamasına yönelik sağlık çalışanlarından sonra öncelikli 
riskli gruplar kimler olmalıdır?  

 

https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-77707/asi-uygulanacak-
grup-siralamasi.html 



Aşı yaptıran kişiye SARS-CoV-2 bulaşır mı? 
Maskeyi çıkarabilecek miyiz? 

● Şu anda koronavirüse karşı aşılanan on binlerce kişi, COVID-19 
semptomlarına karşı iyi korunmasına rağmen, SARS-CoV-2 virüsünü 
yine de taşıyabilir ve başkalarına iletebilir. 

● Bu aşılananların etrafındakileri korumak için hala maske takmaları 
ve sosyal mesafeyi uygulamaları gerektiği anlamına gelir. 
 

● Nüfusun büyük bir kısmı aşılanıncaya kadar maskeler 
takmamız ve fiziksel mesafe almamız gerekecektir.  
 

● Aşının uzun vadeli koruma sağladığından emin olmamız gerekecektir.  
 



Aşının koruyuculuk süresi ne kadar? Rapeli olacak mı?  

• Nötralize edici antikorlar ortaya çıktığında, 
genellikle enfeksiyondan birkaç ay sonra azalır 

 

• 3 aydan sonra azalıyor 

– Çiçek C yayınlanmamış veri 



İmmunyetmezlikli (solid/hematolojik nakilli hastalar, nötropenik hastalar, CD4 <200 
olan HIV ile enfekte bireyler) hastalara kontraendike olan COVID-19 aşısı var mıdır?  

İmmunkompetan gruba göre ek doz gerekliliği var mı? 
 

• Faz çalışmaları sağlıklı kişilerde yapılmıştır. 

• Faz 4 sonuçları riskli gruplardaki durumu 
ortaya koyacaktır. 

 Global Vaccine Summit 2020. (2020). Available online 
at: https://www.gavi.org/investing-gavi/resource-
mobilisation-process/gavis-3rd-donor-pledging-
conference-june-2020  
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Nükleik asit aşıları 

• RNA veya DNA gibi genetik materyal  

– COVID-19 viral spike proteinidir.  

• Bu tür aşıların avantajları, yapımı kolay ve ucuz 
olmalarıdır. 

• Antijen kendi hücrelerimizin içinde ve büyük 
miktarlarda üretildiği için bağışıklık reaksiyonun 
güçlü olması gerekir. 

• Bununla birlikte, bir dezavantajı, şimdiye kadar 
hiçbir DNA veya RNA aşısının insan kullanımı ..... 

 



• BNT162b2: Pfizer ve BioNTech 

 

• mRNA-1273: Moderna 

 



• Faz 1 45 sağlıklı kişide yan etki olmadan 
antikor üretimini  

• Faz 2 çalışması gerçekleştirildikten sonra  

• 27 Temmuz’da Faz 3 

• İki doz, 0. ve 28. Günlerde 

 



 

 

• İki doz, 0. ve 28. Günlerde 

• 16 yaş üzeri 

• Allerjik reaksiyon!!!!! 



Viral vektör aşıları  

• Antijen üretmek için genetik talimatlar vererek 
çalışmaktadır 

•  Nükleik asit aşılarından farklıdırlar 

• Çünkü bu talimatları hücreye iletmek için aşının 
hedeflediğinden farklı zararsız bir virüs kullanırlar.  

• Vektör olarak sıklıkla kullanılan bir virüs türü, 
soğuk algınlığına neden olan adenovirüstür.  

• Viral vektör aşıları doğal viral enfeksiyonu taklit 
edebilir ve bu nedenle güçlü bir bağışıklık tepkisi 



• ChAdOx1 nCoV-19: AstraZeneca ve Oxford 
Üniversitesi 

• Ad26.COV2-S: Johnson & Johnson 

 

• Sputnik V: 



• Şempanze adenovirüs aşı vektörü (chadox1) 

 



 

 

• 1077 

• Güvenli,  

• Yan etkiler az 

• Anti-spike IgG 28 gün sonra yüksek 

• Aşı, tek doz ve kas içine 



 



 

• İki doz (0., 21. Günler) ve kas içine  

 

• Aşı, 11 Ağustos’ta Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan 
onaylandı 



• 1 Nisan’da Pfizer ve BioNTech, RNA 
aşılarından bağışıklığın ikinci dozdan altı ay   

• % 91.3 etkili 

 

• Moderna aşısı için ikinci dozu takip eden altı 
ay boyunca% 94 etkinlik 



Varyantlar ve Aşı Etkisi 

Hindistan Brezilya G. Afrika İngiltere 



Pfizer-BioN_x0002_Tech aşısının Alfa varyantına karşı koruyuculuğu  
ikinci doz aşıdan 14 gün sonra %92 iken  
Delta varyantına karşı koruyuculuğu %79 

27 Ağustos 2021 ABD’de yapılan bir çalışmanın BioNtech ve 
Moderna’nın etkinliği benzer olarak bulunmuş  
Delta-predominant dönemde etkinlik %74.7  
Ara dönemde %67.5’e 
Delta-dominant dönemde %53.1’e  



Türkiye’de 
Mevcut Covid-

19 Aşıları 

İnaktive Aşılar 

• SinoVac 

• TurkoVac 

mRNA Aşıları 

• Pfizer/Biontech 

Vektör Aşılar 

• Sputnik-V 



Türkiye’de 
Uygulama 

Nasıl Olacak? 

İnaktive Aşılar 

• İlk iki doz 4 hafta ara ile 

• Rapel doz; 3 ay sonra?, 6 ay sonra? 

mRNA aşıları 

• İlk iki doz; 4 hafta ara ile 

• Rapel doz: 8 ay sonra? 

Vektör Aşılar 

• İlk iki doz; 4 hafta ara ile 

• Rapel doz:? 

Hastalığı geçirmiş olanlarda uygulama 

Risk gruplarında uygulama 

Önce inaktive aşı yapılmış olanlarda uygulama? 



Covid-19 
Aşıları, CDC- 

ACIP  
Önerileri 

2019 koronavirüs hastalığının (COVID-19) 
önlenmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 
yaş ve üzeri herkese COVID-19 aşısı önerilmektedir. 

Şu anda FDA tarafından onaylanan veya izin verilen 
COVID-19 aşıları, ciddi hastalık, hastaneye yatış ve 
ölüm dahil olmak üzere COVID-19'un ciddi 
sonuçlarını önlemede oldukça etkilidir . 

Mevcut kanıtlar, bu aşıların Delta varyantı 
(B.1.617.2) dahil olmak üzere bilinen varyantlara 
karşı, özellikle hastaneye yatış ve ölüme karşı 
koruma sağladığını göstermektedir.  



Grip/difteri-tetanoz/canlı aşılardan olan kişilerin COVID-19 
aşısı olması için beklemesi gereken bir süre var mıdır? 

Sağlık Bakanlığının önerisi 
öncesi ve sonrası 15 gün başka 
aşı uygulanmaması 
 
Amaç yan etki takibi…? Hayati öneme haiz aşılar asla geciktirilmemelidir ! 



COVID-19-Diğer Aşılar 

• Erişkin aşılama hızlandı mı ? 


