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Giriş

SARS-CoV-2’nin neden olduğu pandeminin insan toplumu üzerindeki 

etkisi düşünüldüğünde, güvenli ve etkili profilaktik aşıların hızlı gelişimi 

son derece önemli hale gelmiştir.

Lipid nanopartikül (LNP) ile formüle edilmiş mRNA aşı teknolojisi, 

immünojenin kesin genetik bilgilerini, antijen sunan hücrelere iletmekte 

ve güçlü immün yanıtlar ortaya çıkarmaktadır.



Giriş

mRNA, geçici olarak ifade edilir, genoma entegre olmaz ve fizyolojik 

yolaklarla yıkılır.

mRNA üretimi ve LNP formülasyon süreçleri, birçok aşı dozunun hızlı 

üretimine olanak tanır. Bu da bu yöntemi hızlı aşı geliştirmeye ve 

pandemik aşı tedariğine uygun hale getirir.



Giriş

BioNTech-Pfizer COVID-19 ortak RNA aşı geliştirme programı olan 

‘Project Lightspeed’de 4 LNP mRNA aşı adayı geliştirilmiş

• Almanya ve ABD'de iki faz I / II  denemesinde araştırılmış

• En güçlü iki aday BNT162b1 ve BNT162b2

• LNP ile formüle edilmiş, N-metilpseudouridine* nükleosid modifiye

mRNA (modRNA)

• 21 gün arayla iki doz, intramüsküler uygulama  

*Doğal bağışıklık tarafından  algılanmasını azaltmak ve in vivo mRNA translasyonunu

artırmak için üridin yerine 1-metilpseudouridin içerir.







Giriş

BNT162b1, nötralizan antikorların temel hedefi olan Spike

proteininin reseptör bağlanma bölgesini (RBD) kodlar.

BNT162b2, prefüzyon konformasyonunda stabilize edilmiş tam 

uzunluktaki Spike proteinini kodlar

30 µg, iki doz rejimindeki BNT162b2, iki faz 1/2 denemesinde 

(Almanya, ABD) elde edilen verilere göre, faz 2/3 denemesine 

ilerletilmek üzere seçilmiştir.



Çalışma tasarımı

➢ Almanya'da 19-55 yaş arası

➢ 1, 10, 20 ve 30 μg doz grupları

➢ Doz kohortu başına 12 katılımcı

✓Antikor seviyeleri ve virüs nötralizasyon titreleri: doz grubu başına 10-12 

katılımcı,

✓Hücresel immün yanıt: doz grubu başına 8-10 katılımcı, başlangıçta ve 29. günde 

(boost sonrası 7. gün)

➢1. günde başlangıç dozu (prime)

➢ 22. günde takviye dozu (boost)



Aşı kaynaklı antikor yanıtının karakterizasyonu

•Güçlü antikor tepkileri

•İlk dozdan 21 gün sonra, S1 bağlayıcı IgG'nin

geometrik ortalama konsantrasyonları (GMC 

49-1161 U / mL) tüm doz kohortlarında

artmıştır. 

•Takviye dozundan yedi gün sonra S1-

bağlayıcı IgG GMC'ler, 691-8.279 U / mL 

arasında 

•Antikor seviyeleri zamanla azalmış. Ancak 

GMC'leri 85. günde hala SARS-CoV-2 

konvelesan serum panelinde gözlemlenenin 

çok üzerinde 

•Hedef antijen olarak sadece RBD bölgesi 

kullanılarak da benzer sonuçlar



Aşı kaynaklı antikor yanıtının karakterizasyonu

➢SARS-CoV-2 geometrik ortalama 

%50 nötralizasyon titreleri (GMT), 

başlangıç dozundan sonra 

katılımcıların sadece bir kısmında 

orta derecede artmış

➢Takviye dozundan yedi gün sonra 

ise,10 µg, 20 µg, 30 µg ile 

aşılananlarda, dozla orantılı 

seviyelerde (GMT 169, 195,312) 

yükselmiştir

➢SARS-CoV-2 nötralizan GMT'ler, 

85. güne kadar (boosttan 63 gün 

sonra) stabil, HCP 1.3 ila 1.9 katı



Aşı kaynaklı antikor yanıtının karakterizasyonu

✓18 SARS-CoV-2 RBD varyantı 

psödovirüs nötralizasyon deneyleri

✓2. dozdan yedi gün sonra, 

SARS-CoV-2 S varyantlarının her 

birine yüksek nötralizasyon

✓Dolaşımdaki suşlara karşı 

nötralizasyon kapasitesi geniş

✓Gelecekte RBD’ye bağlı bir 

bağışıklıktan kaçış ortaya çıkarsa, 

RNA platformunun çok yönlülüğü 

yeni ortaya çıkan viral suşa hızlı 

adaptasyonu kolaylaştırabilir



Aşı kaynaklı T hücre yanıtları

➢S1 pool

➢S2 pool

➢RBD

37 katılımcı

Yaygın patojen T hücre epitop havuzları CEF (CMV, EBV, influenza virüsünün 

immün dominant HLA sınıf I epitopları) ve CEFT (CMV, EBV, influenza virüsü, 

tetanoz toksoid immün dominant HLA sınıf II epitoplar ) kontrol grubu

ELISPOT ile IFNγ ölçümü



➢Katılımcıların % 94.1'inde, iki doz BNT162b2 ile, S’e karşı (RBD dışındaki 

epitoplarına yönelik) poli-epitopik CD4 + T hücre yanıtları indüklenmiştir.

➢En güçlü yanıt verenlerde, S'ye özgü CD4 + T hücre yanıtları, yaygın virüslere 

verilen bireysel bellek yanıtlarının 10 katından daha fazla



➢Aşıya bağlı S'ye özgü CD8 + T hücre yanıtı (S1 

ve/veya S2) (de novo 33), aşılanan 37 katılımcının 

34'ünde (% 91,9)

➢Öncesinde S1 veya S2 ye yanıtı olan 7 

katılımcıda aşı sonrası yanıt artışı yok





Aşı kaynaklı T hücre yanıtlarının polarizasyonu

S pool 1, S pool 2 ve RBD pool ile stimülasyon sonrası sitokin yanıtları ve T hücrelerinin 

işlevselliği ve polarizasyonunu değerlendirmek için hücre içi sitokin boyama (ICS) ile 

belirlenip, akım sitometri ile tespit edilmiş

Aşıyla indüklenen, S'ye özgü CD4 + T hücrelerinin önemli bir kısmı IFNγ, IL-2 veya her 

ikisini de salgılarken, IL-4 zar zor tespit edilebilmiş.

Aşıyla indüklenen, S'ye özgü CD8 + T hücreleri, ağırlıklı olarak IFNγ ve daha düşük IL-2 

salgılamış.

S'ye özgü IFNγ + veya IL-2 + CD4 + ve CD8 + T hücrelerinin toplam dolaşımdaki T hücreleri 

içindeki ortalama fraksiyonu, HCS daha yüksek

Her iki yöntem göstermiş ki, T hücre yanıtları poli-epitopik



CD8 + T hücrelerinin epitop özgüllüğü ve fenotipi

➢ CD8 + T hücre yanıtları, BNT162b2 aşılanmış 3 katılımcıda epitop

seviyesinde karakterize edilmiş

➢ Aşılama öncesi (g1) ve sonrası (g29), çeşitli bireyselleştirilmiş peptid / 

MHC allel çiftleri

➢ Her bir katılımcı için birden fazla epitopa karşı de novo indüklenmiş 

CD8 + T hücresi reaktivitelerine bakılmış

➢ ELISpot ve ICS tarafından belirlenen S'ye karşı toplu IFNγ CD8 + T hücresi 

yanıtlarının, tam / poli-epitopik T hücre yanıtını kapsamlı bir şekilde yakaladığı 

kabul edilir

➢ pMHC multimer yaklaşımı, potansiyel reaktivitelerin ayrı bir alt kümesini araştırır



CD8 + T hücrelerinin epitop özgüllüğü ve fenotipi

➢ İndüklenmiş CD8 + T 

hücrelerinin yüksek bir oranı 

erken farklılaşmış efektör

bellek hücreleri. 

➢ Bu fenotip hızlı yanıt verme 

potansiyeline sahip

➢ IFNy üretme kapasitesi sınırlı: 

dolayısıyla fonksiyonel T 

hücre analizlerinde 

(ELISpot, ICS) düşük 

saptanabilir 



Tartışma

➢Nötralizan antikorlar ilk savunma hattı olsa da, CD8 + sitotoksik T 

lenfositler (CTL'ler), nötralizan antikorların erişemediği hücre içi 

kompartmandan virüsün temizlenmesine katkıda bulunur.

➢SARS-CoV-2'ye karşı tam ve uzun süreli koruyucu bağışıklık için antikor 

yanıtlarının yeterli olup olmayacağı ve SARS-CoV-2'ye özgü T hücrelerinin 

katkısının ne olabileceği henüz bilinmemektedir.

➢Kritik COVID-19 hastalarının S1-reaktif CD4 + T hücrelerinden yoksun 

olduğu bildirilmiştir. Bazı asemptomatik vakalarda da, serokonversiyon

olmaksızın, hücresel immün yanıt varlığı tespit edilmiştir.

➢Bu da SARS-CoV-2'ye özgü T hücrelerinin, nötralizan antikorların 

yokluğunda bile hastalık kontrolüyle ilgili olabileceğini gösterir.



Tartışma

➢BNT162b2 ile aşılama, nötralizan antikorlar ile 

CD4 + T hücreleri, CD8 + T hücreleri ve IFNy gibi 

immün modülatör sitokinler

koordine bir bağışıklık tepkisi 

➢BNT162b2 ile aşılanan tüm katılımcılar, de novo S'ye özgü CD4 + T 

hücre yanıtları 

➢Katılımcıların % 92'si, CD8 + T hücre yanıtları

➢T hücresi yanıtlarının büyüklüğü doz bağımlı değil

➢1 ug dozuyla bile CD4 + ve CD8 + T yanıtı güçlü 

➢T hücresi yanıtları, S'nin RBD, S1 ve S2 bölgelerine yönelik

➢ çoklu bağımsız MHC I ve II epitoplarına bağlı bir immün tanıma

BNT162b2 BNT162b1



Tartışma
➢ Aşı ile indüklenmiş CD4+ T hücrelerinden artmış IFNγ ve IL-2 salınımına

karşın, çok düşük düzey IL-4 salınımı; bir TH1 profilini işaret etmekte ve 

zararlı olabilecek bir TH2 yanıtının düşük olduğunu gösteriyor (ADE!!)

➢ S1 alt birimine karşı tüm CD8 + T hücresi tepkileri de novo iken ve başlangıçta 

saptanmazken, S2 alt birimine karşı önceden var olan bağışıklık tepkileri birkaç 

kişide mevcut (mevsimsel CoV çapraz bağışıklık)

➢ COVID-19 aşısıyla indüklenen T hücreleri tarafından tanınan epitopların

ilk raporu

➢ Antikor tepkilerinin güçlü indüksiyonu, 85. gün gibi uzun bir takip

➢ 19 psödotiplenmiş virüsü (18 farklı RBD varyantı ). 

Bildirilen mutasyonlara karşı geniş BNT162b2 kaynaklı koruma potansiyeli



➢ Bu bağışıklık tepkisi modelinin SARS-

CoV-2 enfeksiyonundan koruyup 

korumayacağı ve COVID-19'u önleyip 

engellemeyeceği açık değil

➢ Bu sorular, daha uzun süreli takip 

içeren devam eden klinik program 

tarafından ele alınacaktır.

Tartışma









İnaktive aşılar:

Etkili bir COVID-19 aşısı için gerekli olan 

sitotoksik CD8 T hücrelerinin, zayıf 

indükleyicileridir.



İLGİNİZE 

TEŞEKKÜRLER 


