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sü versiyonunu alıyor. Sinopharm, Çin hükümetinin, et-
kisiz hale getirilmiş iki virüs aşısından birini Temmuz 
ayında acil kullanım için onayladığını, ancak hangisinin 
onay aldığının net olmadığını söylemiştir. (Coronavirus 
Vaccine Tracker, n.d.) 

7. Moderna Aşı Çalışması 

       
 Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, vücudu kendi vi-

ral proteinleri üretmesi için haberci RNA (veya kısaca 
mrna) kullanarak bir aşı adayı geliştiriyor. Aşıyı geliştir-
mek için virüsün kendisini kullanmaya gereksinim yok; 
bunun yerine virüste olan bilgiyi kullanabiliriz ve bu bilgi-
yi doğrudan hastaya aktarabiliriz. Nihayetinde hasta ken-
di aşısını geliştirecektir.  

 Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Moderna şirketi bu 
yaklaşımı kullanarak 42 günlük rekor bir hızla genetik 
kodlamadan test sürecine ulaşan bir aşı hazırlamayı ba-
şardılar. 

 Evre 1 verileri yayımlandı. (Coler et al., 2020) 45 sağ-
lıklı kişide yan etki olmadan antikor üretimini sağladı. Ev-
re 2 çalışması gerçekleştirildikten sonra 27 Temmuz’da 
Evre 3 çalışması başlatıldı. Bu aşamada 30.000 kişiye 
ulaşılması planlanıyor. (Coronavirus Vaccine 
Tracker, n.d.) 

 Hiçbir mrna aşısı bulaşıcı bir hastalık için onaylanmamış-
tır ve Moderna hiçbir zaman pazara bir ürün sunmamıştır. 
Ancak aşıyı savunanlar, seri üretimin geleneksel aşılardan 
daha kolay olabileceğini söylüyor. 

8. Biontech/Fosun Pharma/Pfizer    

  

 Alman biontech şirketi, New York merkezli Pfizer ve Çinli 
ilaç üreticisi Fosun Pharma ile bir mrna aşısı geliştirmek 
için işbirliğine girdi. Mayıs ayında aşının iki versiyonu 
üzerinde Faz 1/2 denemesi başlattılar. Her iki versiyonun 
da gönüllülerin SARS-cov-2’ye karşı antikorlar ve virüse 
yanıt veren T hücreleri olarak adlandırılan bağışıklık hüc-
releri üretmesine neden olduğunu buldular. BNT162b2 
adlı bir versiyonun ateş ve yorgunluk gibi önemli ölçüde 
daha az yan etki ürettiğini buldular ve bu yüzden onu Faz 
2/3 denemelerine geçmeyi seçtiler. 27 Temmuz’da şirket-
ler, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin, Brezilya ve 
Almanya gibi diğer ülkelerde 30 bin gönüllünün katıldığı 
bir Faz 2/3 denemesinin başlatıldığını duyurdu. 

 İki doz, 0. Ve 28. Günlerde kas içi olarak uygulanıyor. 




