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BİLGİLENDİRME RAPORU 

Maymun Çiçeği Aşılaması ile İlgili  
– IMVANEX® / JYNNEOS® Bavarian Nordic Çiçek Aşısıyla  
(Eczacılık yasası onayıyla kapsam dışı kullanım: Ruhsatsız kullanım) – 
Durum: 29 Haziran 2022 (bu bilgilendirme raporu sürekli güncellenir) 

 

Maymun Çiçeği nadir ve belirtileri nelerdir? 
Maymun Çiçeği, maymun çiçeği virüsü (Orthopoxvirus simiae) nedeniyle gelişir.  Virüs yıllardır 
bilinmektedir. Kemirgenlerden insanlara bulaşan viral bir hastalıktır.  İnsan enfeksiyonu ilk defa 1970 
yılında Kongo Demokratik Cumhuruiyeti’nde bildirilmiştir. İnsandan insana geçiş cilt lezyonları (patolojik 
deri değişiklikleri, örneğin kabarıklıklar ve kabuklanmalar), özellikle fiziksel temas yoluyla olur. Virüs, klasik 
insan pox virüsleri (variola, çiçek) ve sığır çiçeği virüsleri ile akrabadır.   

Mayıs 2022’den beri Afrika dışındaki pek çok ülkede maymun çiçeği vakaları bildirilmiştir (Almanya dahil). 
Sıradışı olan, hastaların, virüsün endemik olduğu Afrika ülkelerinden her hangi birine yolculuk etmemiş 
insanlar olmalarıdır (geçmişteki vakalar da bu şekildeydi). Maymun çiçeği, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından 1980 yılında eradike olduğu açıklanmış olan insan çiçek hastalığına göre oldukça hafif seyreder. 
Ancak, özellikle çocuklarda, gebe kadınlarda ve bağışıklık sistemi bozukluğu olanlarda ciddi vakalar 
görülebilir. Şu ana kadar, mevcut maymun çiçeği salgınında ölüm olmamıştır ve hastaların %10’dan az bir 
kısmında hospitalizasyon gerekli olmuştur. 

İnkübasyon süresi (enfeksiyon ile hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıkışı arasında geçen zaman) 5 ila 21 
gündür.  Maymun çiçeği enfeksiyonlarının başlangıç semptomları genellikle ateş, başağrısı, kas ve sırt 
ağrısı ve şişkin lenf düğümleridir. Buna parallel olarak veya genel belirtilerin ortaya çıkmasından hemen 
önce veya sonra, bazen çok güçlü deri lezyonları ortaya çıkar; bu lezyonlar noktalardan kabarıklıklara, 
daha sonra da kabuklaşan püstüllere dönüşür. Genellikle yüzde, avuç içinde ve ayak tabanlarında 
döküntüler oluşur. Ancak, mevcut salgında da görüldüğü gibi, ağız içinde veya çevresinde, genital 
organlarda, anüs ve kasıklarda deri ve mukus lezyonları gözlenebilir.  Maymun çiçeğinin uzun yıllardır var 
olduğu ülkelerde şu komplikasyonlar gözlenmiştir: Beyin enflamasyonu, bakteriyel deri enfeksiyonları, sıvı 
kaybı, konjuktivit, kornea ve pnömoni.  

Hastalık, enfekte bireylerin ciltlerindeki kabarıklıkların içerikleri gibi, vücut sıvıları ve tipik deri lezyonlarıyla 
temas halinde bulaşabilir. Ancak, virüsün deri döküntüleri oluşmadan önce de bulaşması mümkündür; 
örneğin, cinsel temas ve solunum sekresyonları yoluyla bulaşabilir. Bazıları, eşyalar, yatak çarşafları, 
tabaklar ve çatal-bıçaklar gibi virüsle kontamine olmuş objelerden de hastalık kapabilir. Virüs, enfekte 
bireylerin tükrük sıvısıyla bulaşabilir. Vücuda giriş bölgeleri küçük deri lezyonları ve tüm mukozal 
membranlardır (göz, ağız, burun, genitaller, anus), ve bazı nadir durumlarda, yakından konuşma ile 
damlacık yoluyla da bulaşma olabilir. Maymun çiçeğinin doğrudan cinsel yoldan bulaşıp bulaşmadığı tam 
belirlenmemiş olsa da (örneğin seminal sıvı ve vajinal sekresyonlar) mümkün gibi görünmektedir.  

Enfekte bireyler, tipik olarak 2 ila 4 hafta süren belirtileri süresince hastalığı bulaştırabilirler. 
Kabuklaşmalar da dahil, tüm yaralar iyileştiğinde hastalık bulaşıcı olmaktan çıkar. 
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Maymun çiçeğine karşı korunmak için hangi aşı kullanılabilir? 
IMVANEX® ve JYNNEOS® aşıları, geleneksel çiçek hastalığına karşı geliştirilmiş olan aşılardır. IMVANEX®, bu 
amaçla 18 yaş ve üstü bireylerde kullanılmak üzere 2013 yılında Avrupa Birliği’nde onaylanmıştır. ABD’de 
bu aşı, 18 yaş ve üstü bireylerde maymun çiçeği tedavisi için onaylanmıştır.  Avrupa Birliği’nde IMVANEX® 
adıyla bilinen aşı maymun çiçeğine karşı kullanılmak üzere henüz onay almamıştır. Uygulama alanını 
maymun çiçeğine genişletmek için ilgili onay hazırlanmaktadır.  Bu aşının maymun çiçeğine karşı 
inokülasyonu, şu anda Avrupa Birliği’nde mevcut onayın kapsamı dışındadır (ruhsatsız kullanım olarak 
adlandırılır). Şu anda, ABD onayı ile uyumlu bir ürün sunulmakta ve aşı için kullanılmaktadır: JYNNEOS®). 

IMVANEX® / JYNNEOS® aşısının onay kapsamı dışında maymun çiçeği için farmasötik yasalar ve Federal 
Sağlık Bakanlığı (BMG) çerçevesinde kullanılması, aşı kullanıldığında üretici firma için yasalar gereği 
sorumluluk getirmektedir.   Sadece üretim sorunları söz konusu olduğunda üretici firma Bavarian Nordic 
sorumlu tutulabilir.  

IMVANEX® / JYNNEOS® aşısı, bağışıklık sistemi sorunlu olan ve kronik enflamatuar cilt hastalığı (atopic 
dermatit) olan bireylerde de kullanılabilir.   

Aşı, zayıflatılmış virüs (değiştirilmiş virus Ankara (MVA aşı)) aşısıdır. Bu aşı virüsleri insanlarda üreyemez, 
aşılı bireylerde çiçek hastalığı yapamaz ve aşılı insanlardan çevresindekilere bulaşmaz. 

Aşı virüsleri bağışıklık sistemi tarafından “yabancı” olarak algılanır; sonuç olarak, virüse karşı antikorlar ve 
savunma hücreleri üretilir. Böylece, koruyucu bir bağışıklık yanıtı oluşur. Virüsün endemik olduğu 
Afrika’daki çalışmalara dayanarak, (MVA dışı) geleneksel çiçek aşısı virüsü, enfeksiyona karşı %85 etkinlik 
sağlar. 

 

Temel immunizasyonun parçası olarak aşı nasıl uygulanır? 
IMVANEX® / JYNNEOS® aşısı subkutan olarak (cilt altından) uygulanır. Genellikle kolun üst kısmından 
vurulur. Temel immünizasyon için aşının 28 gün arayla iki kere vurulması gereklidir. İnsan çiçek hastalığına 
karşı daha önce aşılanmış bireyler için 1 doz aşı yeterlidir. Daha önceden çiçek hastalığına karşı aşılanmış, 
ancak bağışıklık sorunu olan bireylere 28 gün arayla 2 doz aşı vurulmalıdır. 
 
 

Kimler maymun çiçeğine karşı aşılanmalıdır? 
Robert Koch Enstitüsündeki Aşı Komisyonu (STIKO), özel risk grupları için ve enfeksiyon riski olan insan 
grupları için aşılamayı önermektedir.  Bunlar aşağıdaki gibidir: 

1. Muhtemel enfeksiyonu takiben temas sonrası aşılanma (temas sonrası profilaksi) 18 yaş ve üstü 
asemptomatik bireylerde muhtemel enfeksiyon sonrasında 14 güne kadar mümkün olduğunca 
erken uygulanmalıdır:  
a. Hastalıklı deri veya maymun çiçeği ile enfekte bir bireyin mukus membranıyla yakın temas 

(örneğin cinsel temas) veya 1 metreden daha yakın mesafede yüzyüze korunmasız olarak 
maruz kalmak (örneğin, ev eşyalarıyla)   
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b. Maymun çiçeği ile enfeksiyonu bilinen bir bireyle, vücut sıvılarıyla veya potansiyel kontamine 
eşyaları ile uygun koruyucu ekipman (FFP2 maske/tıbbi ağız/burun koruması, eldivenler, 
koruyucu önlük) olmadan yakın temas kurma sonrası.   

c. İnaktive olmayan maymun çiçeği materyalleri içeren laboratuvar örnekleriyle kaza eseri 
korunmasız halde temas kuran laboratuvar personeli (özellikle de virus zenginleştirme 
uygulanmışsa). 

2. Temas ve/veya enfeksiyon riski artmış olan bireyler için artmış enfeksiyon riskine yönelik temas 
öncesi aşılanma (endikasyon aşılanması):  
a. Erkekler ile cinsel ilişki yaşayan ≥18 erkekler ve sık sık partner değiştirenler. Şu anda 

endikasyon bu grupla sınırlıdır; çünkü, şu ana kadar sadece bu gruptakilerde mevcut salgın 
gözlenmiştir ve bu nedenle bu gruba özel koruma sağlanmalıdır. 

b. Orthopox materyali içeren enfeksiyöz laboratuvar örneklerinin kullanıldığı özel 
laboratuvarlarda çalışan personel (güvenlik memurları tarafından bireysel risk değerlendirmesi 
yapıldıktan sonra). 

Kimler aşılanmamalı? 
Ateşli (38.5°C veya üzeri) akut hastalığı olanlar iyileşene kadar aşılanmamalıdır.  Ancak, soğuk algınlığı veya 
hafif yükselmiş ateş (38.5°C altında) aşılanma için engel değildir. Alerjiniz varsa lütfen aşılanmadan önce 
doktorunuzu bilgilendirin (özellikle tavuk proteini, benzonaz, ciprofloksasin veya gentamisin).  Aşının 
bileşenlerinden herhangi birine karşı hayatı tehdit eden bir alerjik reaksiyon yaşamışsanız, IMVANEX® / 
JYNNEOS® uygulanamaz. Şu anda gebelik ve emzirme durumunda aşılanma tavsiye edilmemektedir. Bu 
durumda, aşılanmanın yarar - zarar dengesi göz önüne alınmalıdır. Doktorunuz size bu konuda bilgi 
verecektir. 

Aşılanma öncesi ve sonrasında nasıl davranmalıyım? 
Daha önce başka bir aşı veya iğne vurulma sonrasında bayıldıysanız, alerjiye eğilimliyseniz veya alerjik 
reaksiyonlar gösterdiyseniz, aşılanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.  Sizi daha uzun süre gözlem 
altında tutabilir. 
Geçmişte bir aşılama sonrasında alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, veya şu anda alerjiniz varsa, doktorunuzu 
bilgilendirin. Doktorunuz, aşılanmaya karşı bir durumun söz konusu olup olmadığı konusunda sizi 
bilgilendirecektir.  

Aşılanmadan sonraki birkaç gün boyunca olağandışı fiziksel stress ve yorucu sportif aktiviteden uzak 
durulmalıdır. Aşıdan sonra ağrı veya ateş oluşursa, ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlar alınabilir. Doktorunuz 
size bu konuda bilgi verecektir. 

Korumanın aşılanmadan sonra hemen başlamayacağını ve herkeste eşit miktarda olmayacağını 
hatırlatmak isteriz.  

Aşılanma sonrasında hangi aşı reaksiyonları oluşabilir? 
Maymun çiçeği hastalığına karşı da kullnılabilecek çiçek aşısının gğvenliği çok sayıda klinik çalışmayla 
incelenmiştir. Çiçek aşısıyla aşılanma sonrasında oluşan advers reaksiyonlar genellikle lokal geçici ve 
vücudun aşıya maruziyeti sonucu oluşan genel reaksiyonlardır.  Bu tip reaksiyonlar aşılanmadan sonra 
birkaç gün içinde ortaya çıkmış ve tedavi gerektirmeden 7 güne kadar kaybolmuştur. Aşı reaksiyonları 
genellikle hafif-orta şiddetteydi ve aşı dozuyla orantılıydı. 
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Lokal aşılanma reaksiyonlarından (aşılanan bireylerin %10 veya fazlasında) en sık gözlenenler aşı 
bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişkinlik, sertleşme (nadiren hareket ettirememe ile birlikte). Genellikle aşı 
bölgesinde gelişen nodül veya “yara” veya aşı bölgesinin sıcaklaşması söz konusu olabilir (aşılananların %1 
ila 10’u arasında). Nadiren (aşılananların %0.01’I ile %0.1’I arasında), aşı bölgesi iltihaplanma, rahatsızlık, 
döküntü veya kabarıklık oluşabilir. 

Yüksek sıklıkta gözlenen yaygın aşı reaksiyonları başağrısı, bulantı, kas ağrısıdır ve aşılananların %10 veya 
daha fazlasında görülür. Kas katılığı ve üşüme, artan vücut sıcaklığı ve ateş, iştah bozuklukları, eklem ve 
uzuv ağrıları da sık görülmüştür (%1’den fazla, %10’dan az).  Koltukaltı şişkinliği, kendini hasta hissetme, 
yüz kızarması, göğüs ağrısı, kas-iskelet sistemi katılığı nadiren (%0.1 ile %1 arası) tarif edilmiştir veya üst 
solunum yolu enfeksiyonları veya rinit, boğaz ağrısı ve öksürük de bildirilmiştir. Lenf düğümünde şişkinlik, 
uyku bozukluğu, kusma ve diyare, cilt döküntüsü, kaşıntı, baş dönmesi ve cilt iltihabı da nadiren oluşabilir.  

Çok nadiren (%0.01’den fazla, %0.1'den az), aşılananlarda migren, baş dönmesi, belirgin sersemlik, 
çarpıntı, ağız kuruluğu veya karın ağrısı gözlenmiştir; terlemede artış (bazen gece terlemesi), kas 
krampları, lokomotor sistem ağrısı, sırt ve bel ağrısı bildirmiş, sinüzit, konjunktivit veya grip benzeri 
semptomlar göstermiştir.  

Bazen, aşılanma sonrasında karaciğer enzimleri veya lökosit sayısı gibi laboratuvar testleri değişebilir. Bu 
tip testler sırasında, doktorunuzu aşı olduğunuza dair bilgilendirin. 

Atopik dermatitiniz, local cilt reaksiyonlarınız ve diğer genel semptomlar artış gösterebilir. Benzer şekilde, 
cilt hastalığı alevlenebilir veya kötüleşebilir. 

 

Aşıya bağlı komplikasyonlar gelişebilir? 
Aşı komplikasyonları, normal aşı reaksiyonunun ötesinde sonuçların gelişmesidir ve aşılanan kişinin sağlık 
yükünü arttırmaktadır.  

Maymun çiçeğine karşı aşılanma sonrası nadiren ürtiker şeklinde alerjik deri reaksiyonu meydana gelebilir. 
Dokuda sıvı birikimi olarak adlandırılan periferik ödem şilkinlik yaratır ve çok nadir olarak oluşur.  
Şişkinlikle birlikte anjioödem de (örneğin yüzde – dudak ve yanaklarda) bildirilmiştir. Nadiren, periferik 
sinir sistemi bozuklukları oluşabilir (örneğin, hassasiyet kaybı, uyuşma, ağrı).  
 
Prensip olarak, tüm aşılarda olduğu gibi, nadiren şoka varan hızlı bir alerjik reaksiyon, veya bilinmeyen bir 
komplikasyon oluşabilir. 
 
Aşı sonrasında yukarıda belirtilen hızlı bölgesel ve geçici genel reaksiyonların ötesinde durumlar oluşursa 
doktorunuza danışabilirsiniz. Yukarıda anlatılanlar gibi ciddi advers etkiler veya muhtemel alerjik 
reaksiyonlar söz konusu olduğunda, tıbbi tedavi/danışmanlık alın. 
 
Yan etkileri bildirmek mümkündür:  

Federal Institute for Vaccines and Biomedicines 
Paul Ehrlich Institute 
Paul-Ehrlich-Str. 51-59 
63225 Langen 
Tel: +49 6103 77 0 
Faks: +49 6103 77 1234 



5 
 

Online: www.pei.de 
veya  e-posta to: pharmakovigilanz1@pei.de 
ve 
https://www.nebenwirkungen.bund.de  

 
Bu rapora ek olarak, aşıyı uygulayacak olan doktor sizi bilgilendirecektir.   
 
Maymun çiçeği ile ilgili daha fazla bilgi için;  

www.rki.de/affenpocken ve  

www.rki.de/affenpocken-impfung  

 

 JYNNEOS® aşı dozlarının bir kısmı AB tarafından fonlanmıştır. 

  

 

“Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Ancak, ifade ve 
görüşler sadece yazarlara aittir ve Avrupa Birliği veya Komisyonunu 
yansıtması anlamına gelmez. Ne Avrupa Birliği ne de komisyon sorumlu 
tutulabilir.” 

 

 
Edisyon 1 Sürüm 001 (29 Haziran 2022) 

Bu rapor, Robert Koch Enstitüsü, Berlin işbirliği ile Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg tarafından hazırlanmıştır ve her hakkı 
saklıdır.  Sadece amacı kapsamında ticari olmayan kullanım için çoğaltılıp dağıtılabilir. Değişiklik veya düzeltme yapılamaz. 
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Maymun Çiçeğine karşı Aşılanma için Hasta Öyküsü 

  – IMVANEX® / JYNNEOS® Bavarian Nordic Çiçek Aşısıyla  
(Eczacılık yasası onayıyla kapsam dışı kullanım: Ruhsatsız kullanım) – 
 
 
1. Şu anda ateşli bir akut hastalığınız var mı1?    0 Evet  0 Hayır 

2. Çiçek hastalığına karşı aşılandınız mı (1980 yılına kadar)1? (Bilmiyorsanız, aşılanma kaydınıza veya üst 
kolunuzda işaret olmadığına bakınız)    0 Evet  0 Hayır 

3. Kronik bir hastalığınız var mı veya immün yetersizlik söz konusu mu1 (örneğin, HIV enfeksiyonu, atopik 
dermatit, kemoterapiye bağlı immün yetmezlik,   
Immün baskılama tedavisi veya diğer ilaçlar)?    0 Evet  0 Hayır 

Evetse, hangisi? 

4. Bilinen bir alerjiniz var mı?     0 Evet  0 Hayır  

Evetse, hangisi? 

5. Daha önce herhangi bir aşılanma öncesi alerjik belirtiler1,  
ateş, bayılma, veya diğer olağandışı belirtiler yaşadınız mı?   
        0 Evet  0 Hayır 

Evetse, hangisi? 

 
Aşağıdaki sorular kadınlara yöneliktir 
 
6. Hamile1 misiniz?      0 Evet  0 Hayır  
 
7. Emziriyor musunuz1?     0 Evet  0 Hayır  
 

  1 Bu soru potansiyel olarak yasal temsilci tarafından cevaplanacaktır 
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Maymun Çiçeğine karşı Aşılanma için Olur Verilmesi 
  – IMVANEX® / JYNNEOS® Bavarian Nordic Çiçek Aşısıyla   
(Eczacılık yasası onayıyla kapsam dışı kullanım: Ruhsatsız kullanım) – 
 
Aşılanacak kişinin adı (soyadı, adı):  

Doğum tarihi: 

Adres: 
 

Bu bilgilendirme raporunun içeriği hakkında bilgilendirildim ve aşıyı uygulayan doktorumla detaylı 
konuşma imkanı buldum.  Maymun çiçeğine karşı aşılanmaya izin veriyorum. 
 
 
 
 
 
 
Ruhsatsız kullanım için aşılanacak kişinin açıklaması: 
 
İşbu belge ile aşıyı yapacak olan doktor tarafından yukarıda adı geçen tıbbi ürünün eczacılık kanunu 
kapsamı dışında üzerimde kullanıldığı, ve üretici firmanın sadece onay prosedürünü uygulamadaki 
başarısızlıkla ilişkilendirilen olaylar husunda sorumlu tutulabileceği konusunda bilgilendirildiğimi kabul 
ediyorum.  Diğer konularla ilgili üretici firmanın sorumluluğu prensip olarak geçerlidir, ancak genellikle 
Federal Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilir. 
 
Bu ilacın kişisel danışmanlıkta kullanımıyla ilgili tıbbi ve yasal konularda aşıyı uygulayan doktor tarafından 
bilgilendirildim. Konuyla ilgili dorularımı sordum ve tatmin edici cevaplar aldım. 
 
Yukarıdakilerin ışığında, onay kapsamı dışında (ruhsatsız kullanım) IMVANEX® / JYNNEOS® çiçek aşısı 
kullanımıyla ilgili reçete yazan doktorun sorumluluktan yasal olarak muaf tutarım. IMVANEX® / JYNNEOS® 
onay dışı çiçek aşısı (ruhsatsız).  
 
Notlar: 
 
 
 
_____________________________________ 
Şehir, tarih 
 
________________________________________   _________________________________ 
Aşılanacak kişinin imzası      Doktorun imzası 
 
 
Eğer aşılanacak kişinin izin verecek ehliyeti yoksa:  
 
Vasiler için: Vasi olduğum kişileri adına izin verebilme yetkim olduğunu bildiririm. 
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________________________________________  
 
 
İzin verecek olan kişinin imzası (vasi, yasal bakım sağlayan, veli) 

Eğer aşılanacak kişi izin verme ehliyetine sahip değilse, izin verme yetkisi olan kişinin adı ve 
iletişim bilgilerini girin (vasi, yasal bakım sağlayan veya veli): 

Soyadı, adı: 
Telefon No:       E-posta: 

 

Edisyon 1 Sürüm 001 (29 Haziran 2022) 

 
 

 
 


