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Pandemi yönetimi 

• Kişisel Korunma 

• Kısıtlamalar 

• İlaç 

• Aşı: 
– Pandemi döneminde aşı gelişimi özellik gösteriyor: 

• Acil bir durum(yüksek ölüm/hastalanma/normal hayat 
Felç olmuş durumda/ekonomik kayıplar büyük/eğitim) 

• Düzenlemeler ve güncellemeler şart 

• Bazı esneklikler  güvenlikten ödün vermeden yapılmalı 



Aşı geliştirme süreçleri 

• Preklinik araştırmalar 
– In vitro deneyler 

– Hayvan deneyleri 

– Güvenlik ve kalite incelemeleri 

• Klinik çalışmalar 

• Faz I-2-3: Güvenlik ve etkililik incelemesi+immunojenisite 

• Uygulama onayı ve sonrası güvenlik ve etkinlik takibi 

• Pandemi dönemi aciliyet  nedeni ile: 
– Süreç hızlandırılmalı 

– Güvenlikten taviz vermeden 

 

 



Aşı Çalışmaları 

• Preklinik çalışmalar: ..  
– laboratuvar ve hayvan deneyleri süreçlerini  

• Klinik Çalışmalar: 
• Faz 1: onlarca 
• Faz 2: yüzlerce 
• Faz 3: binlerce kişi ile güvenliliği ve etkinliği  
• Araştırılır 
• Ruhsat başvurusu 
• Faz 4:ürünün riskleri 
  yararları ve  
 optimum kullanımı da dahil olmak üzere, ek bilgileri ve 
 ayrıntıları tanımlamak için pazarlama sonrası yapılan 
 çalışmalardır. 

 
 
 



https://www.ema.europa.eu/en/human-
regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-

covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-
vaccines-development-evaluation-approval-monitoring 



• 71 aşı klinik denemeler aşamasında  



https://www.who.int/publications/m/item/draft-
landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 



https://www.nytimes.com/interactive/
2021/world/covid-vaccinations-

tracker.html 

100 kişi başına  3.1 doz 



https://www.nytimes.com/interactive/
2021/world/covid-vaccinations-

tracker.html 
 



 



https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-
tracker-global-distribution/ 

 



https://www.nytimes.com/interactive/
2020/science/coronavirus-vaccine-

tracker.html 

Etkililik: 50.38% 



Etkinlik 

• Turkiye ön bildirilen: 

• 3. Faz için 7371 kişi hedeflendi 

• 1,322 : 752  aşı 

         570     placebo 

• Etkililik: % 91.25 



Coronavac(Sinovac tarafından üretilen) 



Coronavac(Sinovac tarafından üretilen 

 



• Clinical Trial of Efficacy and Safety of Sinovac's Adsorbed 
COVID-19 (Inactivated) Vaccine in Healthcare 
Professionals (PROFISCOV): 

 -12688 kişi(18-59 yaş ve 60 yaş üstü) 
 -Brezilya 

 
 

 
• Seroconversion rate [ Time Frame: Two weeks after each vaccination ] 
• Number of seroconversion responses to SARS-CoV-2 in the second week after 

each vaccination per age group in a subset of participants 
 

• Cell-mediated immune profile [ Time Frame: Two and four weeks afer each 
vaccination ] 

• Number of cell-mediated immune response against SARS-CoV-2 in the week two 
and four after the second vaccination per age group in a subset of participants 
 

• Seropositivity rate [ Time Frame: Two weeks after second vaccination ] 
• Number of seropositive responses to SARS-CoV-2 in the second week after each 

vaccination per age group in a subset of participants 
 





• Efficacy, Safety and Immunogenicity Study of 
SARS-CoV-2 Inactivated Vaccine (COVID-19): 

 Endonezyada 
 1620 kişi( 18-59 ): 

 
• Seroconversion rate anti-S antibody IgG titer (ELISA) [ Time Frame: 14 days after two doses of vaccination ] 
• Percentage of subjects with four-fold increasing anti-S antibody IgG titer (ELISA) compare to baseline and 

between batches 
 

• Seroconversion rate anti-S antibody IgG titer (ELISA) [ Time Frame: 6 months after two doses of vaccination ] 
• Percentage of subjects with four-fold increasing anti-S antibody IgG titer (ELISA) compare to baseline and 

between batches 
 

• Seropositive rate of neutralizing antibodies [ Time Frame: 14 days after two doses of vaccination ] 
• Percentage of subjects with four-fold increasing serum neutralizing antibody compared to baseline and 

between batches 
 

• Seropositive rate of neutralizing antibodies [ Time Frame: 6 months after two doses of vaccination ] 
• Percentage of subjects with four-fold increasing serum neutralizing antibody compared to baseline and 

between batches 
 



• Clinical Trial For SARS-CoV-2 Vaccine (COVID-19):18-59 
yaş 

 -7.650 aşı grubu 
 -3.500 plasebo 
 -Nisan 15 2021(tahmini bitiş tarihi) 
 -Türkiye 

 
• Immunogenicity parameters (seroconversion rate, seropositivity rate) in 14 days [ Time Frame: 14 days after each 

dose vaccination ] 
• The seroconversion rate, seropositivity rate 14 days after each dose vaccination 

 
• Immunogenicity parameters (seroconversion rate, seropositivity rate) in 28 days [ Time Frame: 28 days after the 

second dose vaccination ] 
• The seroconversion rate, seropositive rate 28 days after the second dose vaccination 

 
• Immunogenicity parameters (GMT and GMI of neutralizing antibody and IgG) in 14 days [ Time Frame: 14 days 

after each dose vaccination ] 
• GMT and GMI of neutralizing antibody and IgG 14 days after each dose vaccination 

 
• Immunogenicity parameters (GMT and GMI of neutralizing antibody and IgG) in 28 days [ Time Frame: 28 days 

after the second dose vaccination ] 
• GMT and GMI of neutralizing antibody and IgG 28 days after the second dose vaccination 

 
 
 



• Study of the Commercial Scale SARS-CoV-2 Vaccine Against 
the Pilot Scale Among Adults, and Bridging Study of the 
Immunogenicity in Elderly Against That in Adults 

 1040 kişi 
 

 
• Immunogenicity index-geometric mean titer(GMT) of neutralizing antibody [ Time Frame: Day 14 

after the full course vaccination ] 
• Neutralizing antibody assay will be performed using the micro-neutralization method 

 
 

• Secondary Outcome Measures  : 
• Immunogenicity index-Seroconversion rate of the neutralizing antibody [ Time Frame: Day 14 after 

the full course vaccination ] 
• Neutralizing antibody assay will be performed using the micro-neutralization method. 

Seroconversion will be defined as a change from seronegative(<1:8) to seropositive(≥1:8), or ≥4 fold 
increase from baseline 
 

• Immunogenicity index-Seropositive rate of the neutralizing antibody [ Time Frame: Day 14 after the 
full course vaccination ] 

• Neutralizing antibody assay will be performed using the micro-neutralization method. Subjects with 
a antibody titer ≥1:8 will defined as seropositive 
 



• Efficacy, Safety, and Immunogenicity of Two Vaccination 
Schedules of an Inactivated Vaccine Against COVID-19 in 
Adults (CoronaVac3CL): 

 Şili 
 2300 kişi 

 
 
 
 

• Percentage of participants that show a significant increase in SARS-CoV-2 specific T cells after vaccination, in two 
vaccination schedules, determined by flow Cytometry and ELISPOT [ Time Frame: Since first dose up to 4 weeks 
after second dose ] 

• The cellular immune response in a subgroup of participants, before and two and four weeks after the 
administration of each dose of the vaccine, in two vaccination schedules will be evaluated 
 

• Percentage of participants with a significant increase of anti-SARS-CoV-2 antibodies, determined by ELISA [ Time 
Frame: Since first dose up to 2 weeks after second dose ] 

• The presence of anti-SARS-CoV-2 antibodies in a subgroup of participants, before and two weeks after the 
administration of each dose of the vaccine, in two vaccination schedules, will be evaluated. 
 

• Percentage of participants that show a significant increase in SARS-CoV-2 specific T cells after vaccination, 
determined by flow Cytometry and ELISPOT [ Time Frame: Since first dose up to 4 weeks after second dose ] 

• The cellular immune response in a subgroup of participants, before and two and four weeks after the 
administration of each dose of the vaccine, will be evaluated. 
 



 -Giriş 
 -Konuşmacılarımız 
 -Sürmekte olan ve proje kapsamındaki çalışmalar 
 hakkında genel bilgi 
 -Aşı sonrası değerlendirmede model önerimiz olabilir 
 mi? 
 -Genomik surveyans ve mutasyon taraması süreci – 
deneyimler ile ilgili ikinci toplantı tarihinin ve gündeminin 
belirlenmesi 
 



A) Sürmekte olan ve proje kapsamındaki 
çalışmalar hakkında genel bilgi 

 
a. Çalışmada incelenecek kişi sayısı 
b. Çalışmaya katılan disiplinler 
c. Merkez sayısı 
d. Kaynak 
e. Başlandı mı? / Muhtemel başlama tarihi 
f. Bitirilmesi hedeflenen tarih 
g. Araştırılan parametreler 
h. Kullanılan kit 
i. Kalitatif / kantitatif 

 



 -Giriş 
 -Konuşmacılarımız 
 -Sürmekte olan ve proje kapsamındaki çalışmalar 
 hakkında genel bilgi 
 -Aşı sonrası değerlendirmede model önerimiz olabilir 
 mi? 
 -Genomik surveyans ve mutasyon taraması süreci – 
deneyimler ile ilgili ikinci toplantı tarihinin ve gündeminin 
belirlenmesi 
 



B) Sağlık çalışanlarında ve özellikle 65 yaş üzerinde kişilerde 
uygulanan aşının etkinliği ve immunojenitesinin saptanmasında 
prospektif çalışma önerisinde bulunabilir miyiz? 
 
• Yapılan çalışmalar yanında ideal bir çalışma nasıl olmalı? 
• Kaç örnek içermeli? 
• Hastalar ne kadar süre izlenmeli? Hangi aralıklarla kan 

alınmalı? 
• Birden fazla hedef Ag, birden fazla yöntem değerlendirilmeli 

mi? 
• Kantitatif kitler mi tercih edilmeli? 
• Nötralizasyon testleri çalışılabilir mi? 
• Örneklem grubu ne olmalı? Sağlık çalışanı / riskli gruplar / vb 
• Antikor testlerinin kullanımının yönetiminde Tıbbi 

Mikrobiyoloji uzmanının rolü  
• Aşı etkinliği için reenfeksiyon takibi ve pozitiflik durumunda 

sekans analizi  
 



Bir ideal model oluşturabilir miyiz? 

• Doğru örneklem 

• Doğru yöntemler: 

– Hücresel bağışıklık (Kapasitemiz, iş birliği 
yapılacaklar:Elispot..) 

– Hümoral bağışıklık(Nötralizan antikor, spesifik 
antikor testleri 



 

 

 

 

 

 

 

• Ama halen hekimlerin de bu çaba içinde 
olduğunu görüyoruz!!!! 



Kaynak bulunabilir mi? 

• Proje 

• Bakanlığa öneri: 
– Aciliyetin anlatılması : pandemi sırasında veri 

üretimi aşılama stratejisine etkili olabilir 

– Değerli veri, bir sonraki rapellere kararda çok 
önemli!!! 

– Lüzümsuz  bireysel testleri doğru yönlendirip veri 
toplamak mümkün mü: 
• Hani yaptırıyorsunuz zamanında yaptırıp ileriye yönelik 

katkınız da olsun!!! 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

-Toplantı notlarını ve çıktılarını 
-Aşı sonrası değerlendirme model önerimizi 
-Kaynak bulabilme olanağı görürsek katılmak 
isteyenlere çağrımızı paylaşacağız 

Teşekkür ederiz 
 


