
Ortak Mücadelen�n 
Ortak D�l�: Müz�k
COVID-19 küresel salgını günümüz insanını tam 

anlamıyla hazırlıksız yakaladı.Uzun süre eve kapanmak 

zorunda kalan insanların dijital iletişime sarılması, 

duygularını ifade etmede, yaşadıkları psikolojik 

savrulmaları dengelemede çok etkili olmadı.

İşte tam burada bizi biz yapan müziğin birleştirici 

gücü ortaya çıktı. İtalya’da panjurlar açıldı, 

balkonlardan gitar, keman sesleri yükseldi.

New York’ta, İstanbul’da umut yüklü şarkılar 

bir ağızdan söylendi. Ardından dijitalin olanakları 

geldi. Ünlü müzisyenler ev konserleri verdi, 

stüdyo kalitesinde kayıtlar çevrimiçi yapıldı.

Müzik hepimiz için o kadar birleştirici bir 

olgu ki, iki yıl önce yayımlanan bir 

nörobiyoloji araştırmasının sonuçlarına 

göre, birlikte müzik yapan bireylerin 

beyinleri de birer enstrüman gibi aynı ritmi 

yakalamaya çalışıyor.
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Bu bülten Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Med�kal D�rektörlüğü tarafından hazırlanmıştır.

 Halen COVID-19'u tedav� etmek �ç�n    
 onaylanmış aşılar veya ant� v�ral terapöt�k   
 ajanlar olmamasına rağmen,  v�rüsün   
 spes�f�k yapısı neden�yle aşıların başarılı   
 olab�leceğ� ön görülmekted�r. Ayrıca,    
 SARS-CoV ve MERS-CoV �ç�n �mmünoterap�  
 �le �lg�l� mevcut kanıtlar, COVID-19 �ç�n de   
 kullanım vaad�n� akla get�rmekted�r. 
  Olası COVID-19 immünterapisine yönelik   
  güncel sistematik incelemede, hastalık 
için immünoterapi ile ilgili mevcut kanıtlar ve 
deneyimler değerlendirilmektedir. İncelemeye
51 araştırmanın sonuçları alınmış ve inceleme 
kriterlerine uygun olan 7 makalenin sonucu 
incelemenin sonuçlarına dahil edilmiştir. 
Bu çalışmaların bir sonucu olarak, ilgili virüsler 
üzerinde benzer çalışmaların dikkate değer 
sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Bu derlemede, 
COVID-19 için immünoterapinin de uygun
bir seçenek olabileceği ön görülmektedir.

Olası COVID-19 �mmünterap�s�ne
yönel�k derleme:

The poss�ble of �mmunotherapy for COVID-19:
A systemat�c rev�ew.  
Am�nJafar� A, Ghasem� S.Am�nJafar� A, et al. Int Immunopharmacol. 
2020 Jun;83:106455.
DOI: 10.1016/j.�nt�mp.2020.106455. Epub 2020 Apr 2.

  COVID-19 ilk olarak Aralık   
  2019'un sonlarında tarif edildi ve 
insanlarda ciddi bir solunum yolu 
enfeksiyonuna neden olan bir patojen 
olarak ortaya çıktı. COVID-19'un patlak 
vermesinden bu yana, immünoterapiler 
gibi hastalığın tedavisi ve kontrolü 
konularındaki geliştirme çalışmalarına 
ilgi arttı. İmmünoterapinin SARS-CoV 
ve MERS-CoV gibi benzer viral 
enfeksiyonlara karşı savaşmak için 
etkili bir yöntem olduğu bilinmektedir. 
Bu yöntemler, çeşitli aşı türlerini, 
monoklonal antikor adaylarını ve 
benzerlerini içermektedir.

  Monoklonal antikor bazlı pasif  
  immünoterapi konusunda  
büyük ilerlemeye rağmen halen 
COVID-19 için kullanıma sunulabilen 
herhangi bir monoklonal antikor yoktur. 
Antikorların kullanımını sınırlayan 
konular, klinik uygulama için 
monoklonal antikorların büyük ölçekli 
üretiminin zahmetli olması, pahalı ve 
zaman alıcı olması şeklinde 
özetlenebilir. 

  Bu nedenle, gelişmiş protein
  üretim platformlarının ve 
ekspresyon sistemlerinin tasarlanması 
ve geliştirilmesi, kısa sürede uygun 
maliyetle verimli monoklonal 
antikorlar sağlamak için oldukça 
elzem görünmektedir.

 SARS-CoV-2’ye karşı aşı gel�şt�rme  
 �ht�yacı, genom ve yapısal b�yoloj�  
 g�b� alanlardak� b�lg� patlamasıyla  
 aynı döneme denk geld�, bu da 
 aşı gel�şt�r�lmes�nde yen� çağ    
 yöntemler�n�n kullanılmasını    
 desteklemekted�r.
Geçmiş dönmlerde  H1N1 in�uenza, Ebola, Zika için 
endüstriden hızla aşı geliştirilmesi istenmişti. H1N1 aşısı 
görece olarak hızla geliştirilip mevsimsel olarak kullanıma 
girse de Ebola ve Zika için durum böyle olmadı, aşı 
geliştirilmeden epidemiler sonlandı. 

SARS-CoV-2 aşısı için bir çok platformda çalışılmaktadır. 
Bunlardan hız açısından en yüksek potansiyele sahip 
olanlar DNA ve RNA bazlı çalışmalar olup, bunları 
rekombinant-alt ünite aşıları geliştirme platformları takip 
etmektedir.

Bu yazıda aşı geliştirilmesine yeni bilimsel gelişmelerin 
katkısının yanı sıra bunlara rağmen aşının geliştirilmesinde 
ve kullanıma sunulmasında ortaya çıkabilecek muhtemel 
zorluklardan da bahsediliyor.

Pandem�k Süratle 
COVID-19 
Aşılarını 
Gel�şt�rmek
Develop�ng Cov�d-19 Vacc�nes at Pandem�c Speed 
N�cole Lur�e, Melan�e Sav�lle, R�chard Hatchett, Jane Halton
N Engl J Med 2020; 382:1969-1973
DOI: 10.1056/NEJMp2005630
https://www.nejm.org/do�/full/10.1056/NEJMp2005630

2003’te yaşanan SARS-CoV pandem�s� üzer�ne 
yapılan aşı araştırmaları, COVID-19 aşılarının 
eoz�nof�l�k �nf�ltrasyon ve �nfekt�v�te artışı r�sk�ne 
karşı özenl� güvenl�k değerlend�rmes�nden 
geçmes� gerekt�ğ�n� gösterm�şt�r.

Bunun yanında, COVID-19 aşısı için hedef ürün pro�li 
oluşturulurken; sağlık çalışanları, 60 yaş üstü kişiler ve 
eşlik eden hastalığı bulunan riskli grupların dikkate 
alınması gereklidir. Değerlendirilmekte olan aşı 
teknolojilerinin arasında virüs aşıları, rekombinant protein 
alt ünite aşısı ve nükleik asit aşıları yer almaktadır. Bu 
derlemede, 2019’da keşfedilen COVID-19’a yönelik aşı 
geliştirme çabalarının bir özeti sunulmaktadır. 

The SARS-CoV-2 Vacc�ne P�pel�ne: an Overv�ew
Wen-Hs�ang Chen, Ulr�ch Strych, Peter J Hotez, Mar�a Elena Bottazz� 
Current Trop�cal Med�c�ne Reports (2020)
DOI: 10.1007/s40475-020-00201-6

SARS-CoV-2 Aşısı 
Gel�şt�r�lmes�: 
Derleme
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