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ÖNSÖZ 
SARS-CoV-2 salgınınında ikinci dalga, üçüncü dalga, ve bitmeyen dalgalar- 
dünya SARS-CoV-2 salgınının ikinci yılına girmek üzereyken, insanlar küresel 
bir sağlık ve ekonomik krizin henüz başlangıcında olduklarını fark ediyorlar. 
Kuzey Yarımküre'de 6 karanlık sonbahar ve kış ayları başladı ve dünya nefesini 
tutuyor: Yeni koronavirüs, ilkbaharda nispeten hafif, sonbahar ve kış aylarında 
yıkıcı olan 1918 grip salgınının izini takip edecek mi? 

Tıp ve biyoteknolojinin muazzam kaynaklarının yakında güvenli ve etkili bir aşı 
üreteceğine şüphe yoktur; ancak, tüm aşıların 2021 ortasından önce ve 2022 
öncesi salgın üzerinde ölçülebilir bir etkisinin olmasını beklemek mantıklı 
insanların yapacağı şey değildir. Bu arada, dünyanın dört bir yanındaki insanlar, 
diğer insanlarla iletişimlerini azaltacak ve sosyal mesafeli olma becerilerini 
mükemmelleştirecek. Önümüzdeki yıl, bir sonraki yıl ve belki de sonrasında yüz 
maskesi takmaya devam edecekler. Eğlenceli değil ama yapmak zorundayız. 

Bernd Sebastian Kamps ve Christian Hoffmann 
1 Kasım 2020 
 

İLK BASKININ ÖNSÖZÜ 
On yedi yıl önce, salgının ortasında, devam eden SARS draması hakkında kısa 
bir tıbbi metin yazmaya, bilimsel verileri sunmaya ve gerçek zamanlı 
güncellemeler sağlamaya karar verdik. 6 ayda üç baskı yayınladıktan sonra, 
bilimsel bir dergi olan SARS Referansımızın (www.SARSReference.com) 
“süslü” olmadığı ancak “bol miktarda bilgi” sunduğu kanaatine vardık. Ocak 
2020'nin ortalarında yeni koronavirüs salgınının farkına vardığımızda, derhal 
milenyum egzersizimizi tekrarlamanın zamanının geldiğini hissettik. 
Her ne kadar SARS-CoV-2 Çin'de kontrol altına alınmış görünse de, salgın 
batıya doğru hızla ilerliyor. Sadece haftalar önce imkansız bir başarı gibi görünen 
- sıkı karantina önlemlerini uygulamak ve milyonlarca insanı izole etmek – şimdi 
birçok ülkede bir gerçeklik halidir. Tüm dünyadaki insanlar, II.Dünya 
Savaşı'ndan buyana gelişen, en yıkıcı olay karşısında yeni yaşam tarzlarına uyum 
sağlamak ve adapte olmak zorunda kaldılar. 
Mevcut durumun yeni bir tür ders kitabı gerektirdiğine inanıyoruz. İnsanlık, 
genellikle ciddi ve ölümcül olan, bilinmeyen ve tehdit edici bir hastalık ile karşı 
karşıyadır. Sağlık sistemleri hem kilitlenmis hem bunalmış durumda. 
Kanıtlanmış bir tedavi olmadığı gibi yakın zamanda aşı da olmayacaktır. 1918'de 
ki grip salgını yüzünden böyle bir durum yaşanmamıştı. 
Her gün yayınlanan düzinelerce bilimsel makale, yüzlerce çalışma, planlanmış 
veya hali hazırda yolda olan haberlerle sosyal medyadaki söylentiler, ve sahte 
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haberler ile harmanlanan sosyal medya ile başa çıkmada açık, temiz bir kafanın 
çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bilimsel literatürün ve bilimsel verilerin 
taranması için bir İsviçre saati gibi düzenli ve sürekli olan çalışmalar 
yapılmalıdır. 
Önümüzdeki aylarda, COVID Reference, haftalık olarak güncellemeler sunacak 
ve bilimsel verileri mümkün olduğunca tutarlı bir şekilde anlatacaktır. 
BilimScience Magazine. Eğlenceli olmasada. 

Bernd Sebastian Kamps ve Christian Hoffmann 
29 Mart 2020 
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Türkçe Baskı 05 

0. Top 10 
Lütfen www.CovidReference.com/Top10 adresini işaretleyin ve COVID-19 ile 
ilgili Günlük Her alıntı kısa bir yorum ve tam metin makalesinin bir bağlantı ile 
birlikte gelir. 
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Türkçe Baskı 05 

1. Epidemiyoloji 
Bernd Sebastian Kamps 

Stefano Lazzari 

 
Aralık 2019'da, Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan'dan birkaç hastada, tıpkı 2003 
yılında SARS salgınını anımsatan pnömoni ve solunum yetmezliği belirtilerinin 
geliştiği görüldü (WMHC 2019, www.SARSReference.com).  Ocak 2020'nin 
başlarında, bronkoalveoler lavaj sıvısıdan izole edilen bu yeni virüsün bir 
betacoronavirüs olduğu tespit edildi (Zhou 2020).  Virüs, büyük salgınlara neden 
olduğu İran ve İtalya'ya ulaşmadan önce ilk olarak Çin içinde (Yu X 2020) ve 
Asya'daki birkaç ülkeye yayıldı. Salgının ilk 11 haftasında, etkilenen ülkelerdeki 
ilk vakaların neredeyse üçte ikisinin, yakın zamanda yalnızca etkilenen üç 
ülkeden (Çin, İran veya İtalya) seyahat eden kişilerden kaynaklandığı görülürken, 
bu ülkelerden seyahat eden kişilerin SARS-CoV-2’nın nasıl dünya çapında nasıl 
bir bulaşa sebeb olduklarını göstermektedir (Dawood 2020). Önleme 
konusundaki bazı erken başarılara rağmen, SARS-CoV-2 2020'nin ilk iki ayında 
hem Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'da: Ocak ayı sonunda İtalya'da, Şubat 
başında Washington Eyaleti'nde ve ardından New York eyaletinde (Worobey 
2020 - ayrıca bkz.Şekil 6, Deng X 2020, McNeil Jr DG) kontrol edilebildi. 
Brezilya'da, 22 Şubat ve 11 Mart 2020 (Candido 2020) arasında Avrupa'dan 
tanımlanan 100 den fazla virusün % 76'sının Brazilya da üç sınıf içine zorla 
girdiği bulundu. 
SARS-CoV-2, bu yazının yazıldığı tarih ile (31 Ekim) arasında geçen zamanda 
dünyanın her köşesine yayıldı. 40 milyondan fazla kişiye SARS-CoV-2 
enfeksiyonu teşhisi kondu ve bir milyondan fazla kişi SARS-CoV-2'nin neden 
olduğu COVID-19 hastalığından öldü. Tüm vakalar, özellikle asemptomatikler 
teşhis edilmemiştir ve gerçek enfeksiyon ve ölüm sayısı muhtemelen çok daha 
yüksektir. Nispeten az sayıda büyük ölçekli seroprevalans çalışması 
tamamlanmıştır, ancak mevcut seroprevalans verileri, Mumbai ve Manaus gibi 
yalnızca birkaç yerin popülasyonda bir tür sürü bağışıklığı için gereken seviyeye 
yakın yüksek bir yaygınlığa ulaştığını göstermektedir (bkz.Tablo 1 ). Sürü 
bağışıklığı, hastalığa karşı bağışıklığı olmayanlara dolaylı koruma (sürü 
koruması) sağlamak için bulaşıcı bir hastalığa doğal enfeksiyon veya aşılama 
yoluyla bağışık olması gereken nüfus oranı olarak tanımlanır (D'Souza 2020 , 
Adam 2020). 
Tablo 1, COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin daha yüksek 
seroprevalans oranlarına sahip olduğunu, ancak etkili bir aşı olmadan hiçbir 

http://www.bsk1.com/
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ülkenin yakın gelecekte herhangi bir sürü bağışıklığına güvenemeyeceğini 
göstermektedir. 
 
Tablo 1. Seroprevalence data 2020 

  Örnek 
toplama  

  

İtalya* Ülke geneli Mayıs 25-
Temmuz 15 

2.5% Sabbadini 
2020 

İtalya Lodi (kırmızı 
alan) 

 23% Percivalle 2020 

İspanya Ulke geneli 
Madrid 

 5.0% 
>10% 

Pollán 2020 

İspanya Madrid  11% Soriano 2020 
İsviçre Geneva  5.0-

11% 
Stringhini 2020 

Danimarka Faroe Islands  0.6% Petersen 2020 
Birleşik 
Krallıklar 

UK 
London 
South West 

 6% 
13% 
3% 

Ward 2020 

Çin Wuhan Mart 9-Nisan 
10 

3.2-
3.8% 

Xu X 2020 

Amerika New York City 
San Francisco 
Bay area 

Mart 23-Nisan 
1 
Nisan 23-27 

6.9% 
1.0% 

Havers 2020 

Amerika New York State  14% Rosenberg 
2020 

Amerika 
 
 Amerika 

NYC, sağlık 
çalışanı 
Ülke geneli 
diyaliz alan 
hastalar  

 
 
Temmuz 2020 

13.7% 
 

8.3% 

Moscola 2020 
 
Anand 2020 

Hindistan Mumbai Temmuz 57% Kolthur-
Seetharam 
2020 

Brezilya Manaus Mart-Ağustos 66% Buss, 2020 
Not peer-
reviewed. 
Results have 
recently been 
questioned. 

* İtalya’nın ulusal anket sonuçlarının başlangıç niteliğinde olduğunu ve muhtemelen eksik 
tahmin olduğunu unutmayın. Ülke, planlanan numunelerin yalnızca% 40'ını toplamayı 
başardı ve birçok insan test edilmeyi reddetti. İçerdekiler bu rakamlara asla inanmadı ve 
İspanya veya Fransa'daki gibi% 5-10 seropozitiflik oranını tercih ettiler. Şimdi, Francesca 
Bassi ve meslektaşları tarafından İtalya'da COVID-19 yaygınlığının yeni bir tahminine 
sahibiz:% 9, neredeyse 6 milyon İtalyan'a karşılık geliyor (Bassi 2020). 
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Tablo 1'de alıntılanan makaleler bazı ilginç bulguları bildirmektedir: 

• Wuhan - IgM ve IgG antikorları için seropozitiflik, Wuhan gibi çok 
etkilenen bir şehirde bile (Xu X 2020) düşüktü (% 3,2 -% 3,8). 

• New York City - New York'ta, sağlık personeli arasında SARS-CoV-2 
yaygınlığı% 13,7 (test edilen 40.329 kişiden 5523'ü) (Moscola 2020) idi 
ve bu, New York Eyaletinde rastgele test edilen yetişkinler arasındakine 
benzerdi (14.0 %) (Rosenberg 2020). 

• İngiltere - Siyah, Asyalı ve azınlık etnik (BAME) bireyler, beyaz 
insanlara kıyasla SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirme olasılığının iki ila 
üç katı arasındaydı. İlginç bir eğilim: 18-24 yaşları arasındaki gençler en 
yüksek oranlara sahipken (% 8), 65-74 yaşlarındaki yaşlı yetişkinlerin 
enfekte olma olasılığı en düşüktü (% 3). 

• Mumbai - Kesitsel bir araştırmada, Mumbai'deki üç bölgede geçmiş 
SARS-CoV-2 enfeksiyonunun prevalansı Chembur, Matunga ve 
Dahisar'ın gecekondu bölgelerinde yaklaşık% 57 ve komşu gecekondu 
dışı yerlerde% 16 idi ( Kolthur-Seetharam 2020). Dünyanın bazı 
yerlerinde sürü bağışıklığı ulaşılabilir durumda olabilir. 

• Cenevre - Küçük çocuklar (5-9 yaş) ve yaşlı insanlar (≥ 65 yaş) diğer 
yaş gruplarına göre önemli ölçüde daha düşük seroprevalans oranlarına 
sahipti (Stringhini 2020). 

• Faroe Adaları - Pandeminin başlangıcında, küçük adalar düşük sero-
pozitiflik oranlarına sahip olma eğilimindeydi. 

Ülke çapında hala çok az sayıda popülasyon temelli seroprevalans çalışmamız 
olduğunu, kullanılan serolojik testlerin duyarlılığının ve özgüllüğünün yerden 
yere değişebileceğini ve bazı kişilerin saptanabilir antikor seviyeleri göstermeden 
enfekte olmuş olabileceğini belirtmek gerekir. 
Mevcut tüm serolojik çalışmalara dayanarak, DSÖ, Ekim 2020 itibarıyla dünya 
nüfusunun yaklaşık % 10'unun veya 760 milyon insanın enfekte olmuş 
olabileceğini tahmin etmiştir. Https://www.euronews.com/2020/10/05/around -
10-of-the-world-s-nüfus-be-covid-19-kime-göre 
SARS-CoV-2 enfeksiyonunun ortalama inkübasyon süresi yaklaşık 5 gündür (Li 
2020, Lauer 2020, Nie X 2020). Semptom başlangıcı olan birincil vaka-hasta ile 
semptom başlangıcı olan ikincil vaka-hasta arasındaki süre olarak tanımlanan seri 
aralığın 5 ila 7,5 gün arasında olduğu tahmin edilmektedir (Cereda 2020). 
SARS-CoV-2 oldukça bulaşıcıdır ve tahmini temel üreme sayısı R0 yaklaşık 2,5-
3,0'dır (Chan 2020, Tang B 2020, Zhao 2020). [R0, naif, enfekte olmamış bir 
popülasyonda bulaşıcı dönem boyunca bir vakanın oluşturabileceği ortalama 
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enfeksiyon sayısını gösterir. R0 hakkında daha değerli bilgiler için David 
Adam'ın (Adam 2020) kılavuzunu okuyun.] 
 

Önleme 

SARS-CoV-2, hem semptomatik hem de asemptomatik bireyler tarafından 
kolaylıkla bulaşabilir, kapalı ve yoğun yerleşim ortamlarında büyür ve "süper 
yayıcı" olarak adlandırılan olaylarla güçlendirilir. 
SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskini en aza indirmek için beş altın kural 
1. Kamusal alanlarda yüz maskesi takın. 
2. Diğer insanlara 2 (iki!) Metrelik bir mesafe bırakın. 
3. Kalabalık yerlerden kaçının (5-10 kişiden fazla). 
4. Özellikle kalabalık ve kapalı alanlardan kaçının (daha da kötüsü: havanın 
hareket ettiği klimalı kapalı yerler). 
5. Her koşulda kaçının - insanların iletişim kurmak için bağırmaları gereken 
kalabalık, kapalı ve gürültülü alanlar. Bunlar SARS-CoV-2’nin tercih ettiği 
oyun alanlarıdır. 

Aşağıda SARS-CoV-2 aktarımı (sayfa 93) ve önlenmesi (sayfa 153) hakkında 
ayrıntılı bir tartışma bulabilirsiniz 

 
Daha önceki SARS ve MERS salgınlarında olduğu gibi (Shen Z 2004, Cho SY 
2016), SARS-CoV-2'nin yayılması, çok sayıda enfeksiyon kaynağının sorumlu 
göründüğü "süper yayılma olaylarının" ikincil enfeksiyonların meydana gelmesi 
ile karakterize edilir. (Wang L 2020). Bu fenomen, Hong-Kong'daki SARS-CoV-
2 aktarımına ilişkin yakın zamanda yapılan bir çalışmada (Adam DC 2020) iyi 
tanımlanmıştır. Yazarlar, Ocak ve Nisan 2020 arasında meydana gelen 1038 
vakadaki tüm enfeksiyon kümelerini analiz ettiler ve vakaların % 19'unun, 
barlardan, düğünlerden ve dini törenlerden kaynaklanan büyük kümeler ile ek 
toplum vakalarının % 80'ine neden olduğu sonucuna vardılar. İlginç bir şekilde, 
semptomatik vakaların doğrulanmasındaki azalmış gecikmeler, bulaşma oranını 
etkilememiştir (semptom başlangıcında veya öncesinde daha yüksek bulaşma 
oranını düşündürür), buna karşılık hızlı temas takibi ve temasların karantinası, 
iletim zincirini sonlandırmada çok etkiliydi. Diğer yazarlar (Endo 2020) Çin 
dışında 0,1 k tahmininde bulunmuşlardır, bu da enfekte olmuş bireylerin 
sadece % 10'unun virüsü bulaştırdığı anlamına gelmektedir (k veya dağılım 
faktörü, matematiksel modellerde hastalığın ne kadar kümelenme eğiliminde 
olduğunu açıklamaktadır). 
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En fazla bulaşmaya neden olan birkaç enfekte insanla nispeten düşük bir dağılım 
faktörü, COVID-19 salgınının başlangıcının bazı şaşırtıcı yönlerini açıklayabilir. 
Örneğin, Aralık 2019'da (Fransa) ve Ocak 2020'de (Fransa, Almanya) SARS-
Cov-2'nin Avrupa'daki ilk tanıtımlarının neden erken salgınlarla sonuçlanmadığı. 
Veya Şubat 2020'de Kuzey İtalya'daki büyük salgının neden virüsün ülkenin geri 
kalanında benzer bir hızlı yayılmasına yol açmadığı. Süper yayılım olaylarının 
altını çizen nedenleri anlamak, önleyici tedbirlerin başarısının anahtarı olabilir, 
bu nedenle büyük soru şudur: "Neden bazı COVID-19 hastaları diğer birçok 
hastayı enfekte ederken çoğu virüsü hiç yaymaz?" (Kupferschmidt 2020). Bazı 
bireylerin diğerlerinden daha fazla virüs yayması veya enfeksiyonun doğal 
seyrinde belirli bir yüksek bulaşıcılık anında, muhtemelen viral yükün zirvede 
olduğu zamanlarda çok daha fazla yayılma olması mümkündür. İnsanların yüksek 
sesle konuştuğu, bağırdığı, şarkı söylediği veya egzersiz yaptığı kalabalık, kapalı 
yerlerde, muhtemelen aerosol gibi küçük parçacıkların daha yüksek üretimi ve 
difüzyonu nedeniyle daha yüksek risk altında olduğu ortam koşulları da açıkça 
rol oynar. Mart 2020'de tek bir kişinin 6000'den fazla ürettiği tahmin edilen 
durumlarda, Güney Kore'deki Shincheonji kilise kümesinde görüldüğü gibi, 
"süper yayılan bir ortamda" "süper yayılan bir birey", çok büyük sayıda 
enfeksiyonla sonuçlanabilir.  
Süper yayılım olaylarının daha iyi anlaşılması, süper yayılma olaylarının 
olasılığını azaltarak SARS-CoV-2 iletimini azaltmak için en etkili önlemlerin 
tanımlanmasına yardımcı olabilir. Tekli veya çoklu enfeksiyon olasılığının daha 
yüksek olduğu SARS-CoV-2 enfeksiyonunun en yaygın "etkin noktalarını" 
aşağıda inceleyeceğiz. 
 
Bu bölümde şunları tartışacağız: 
1. SARS-CoV-2 enfeksiyonunun etkin noktaları 
2. Seçilmiş yerlerdeki pandeminin özel yönleri 
3. Pandemi: Geçmiş ve Gelecek 

SARS-CoV-2 İletiminin Etkin Noktaları 
Aşağıdaki ayarlar salgınların katalizörüydü, ya da katalizörleri olabilir: 

• Hastaneler 

• Bakım tesisleri 

• Evler (aynı zamanda arkadaşlar ve meslektaşlarla yoğun sosyal yaşam 
dahil) 
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• Barlar, kulüpler, korolar, diskolar, spor tesisleri ve restoranlar gibi 
dinlence tesisleri 

• İşyerleri 

• Okullar 

• Kitlesel toplantılar 

o Evlilikler 

o Cenazeler 

o Dini toplantılar 

• Kapalı ve yoğun nüfuslu alanlar 

o Hapishaneler 

o Evsiz barınaklar 

o Gemiler (kapalı alanlar) 

o Yolcu gemileri 

o Uçak gemileri ve diğer askeri gemiler 

Hastaneler 
SARS-CoV-2 salgınının ilk aylarında, hastalık şüphesinin düşük olduğu dönemde, 
hastanelerde ve diğer sağlık merkezlerinde (doktor ofisleri dahil) bulaşma, yerel 
salgınların kaynağı ve yayılmasında önemli bir rol oynadı. Bu, SARS'ı ve Arap 
yarımadası dışındaki en büyük MERS salgınını, 2015 yılında Kore 
Cumhuriyeti'nde 186 vakadan 184'ünün nozokomatik olarak enfekte olduğu 
anımsatıyordu (Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 2015). Yabancıların 
buluştuğu diğer birçok yer gibi hastaneler de SARS-CoV-2'nin (Wison 2020) 
yayılması için uygun bir ortam olabilir. Çin'deki salgının ilk 6 haftasında, 1716 
vaka ve en az 5 ölüm (% 0,3), nükleik asit testi ile sağlık çalışanları arasında 
doğrulandı (Wu 2020). Bazı durumlarda hastaneler, sağlık çalışanları ve enfekte 
olmayan hastalar arasında bulaşmayı kolaylaştıran ana COVID-19 merkezi bile 
olabilirdi (Nacoti 2020). Bir hastane ortamı çalışması, virüsün hem yoğun bakım 
ünitelerinde hem de genel servislerde havada ve nesne yüzeylerinde yaygın 
olarak bulunduğunu ve sağlık personeli için potansiyel olarak yüksek enfeksiyon 
riskine işaret ettiğini bildirdi. Yoğun bakım ünitelerinde kontaminasyon daha 
fazlaydı (Self 2020). Virüs RNA'sı zeminlerde, bilgisayar farelerinde, çöp 
tenekelerinde, hasta yatağında tırabzanlarda bulundu ve hastalardan yaklaşık 4 
m'ye kadar havada tespit edildi (Guo 2020). Virüs ayrıca klozet ve lavabo 
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örneklerinden de izole edildi, bu da dışkıda viral bulaşmanın potansiyel bir 
bulaşma yolu olabileceğini düşündürdü (Young 2020, Tang 2020). Bununla 
birlikte, bu çalışmaların çoğu, enfektivitesini değil, yalnızca viral RNA'nın 
varlığını değerlendirmiştir. 
Virüsün nozokomiyal yayılımı iyi belgelenmiş olsa da, uygun hastane enfeksiyon 
kontrol önlemleri, SARS-CoV-2'nin nozokomiyal bulaşmasını önleyebilir (Chen 
2020, Nagano 2020, Callaghan 2020). Bu, 60'larında 25 Aralık 2019'da Wuhan'a 
seyahat eden, 13 Ocak 2020'de ABD'ye dönen ve SARS-CoV-2'yi kocasına ileten 
bir kişinin durumu tarafından güzel bir şekilde kanıtlandı. Her ikisi de aynı tesiste 
hastaneye kaldırılmış ve sağlık sektörü çalışanlarıyla yüzlerce (n = 348) temas 
paylaşılmış olsa da, başka hiç kimse enfekte olmadı (Ghinai 2020). Bununla 
birlikte, yüksek riskli bir departmanda çalışmak, daha uzun çalışma saatleri ve 
hastalarla temasa geçtikten sonra yetersiz el hijyeni, sağlık çalışanlarında artmış 
enfeksiyon riski ile ilişkilidir (Ran 2020). Bir zamanlar, Mart 2020'deki erken 
salgın sırasında, Sardunya'daki 200 vakanın yaklaşık yarısı hastane personeli ve 
diğer sağlık çalışanları arasındaydı. 14 Nisan'da ABD CDC, 9282 Sağlık Bakım 
Personelinin ABD'de SARS-COV-2 ile enfekte olduğunu bildirdi. COVID-19 
sağlık çalışanlarının SARS-CoV-2 ile enfekte olma riski (% 5,4), COVID 
olmayan birimlerden (% 0,6) (Vahidy 2020) daha yüksektir. Londra'da yapılan 
ileriye dönük bir kohort çalışmasında, sağlık çalışanlarının% 25'i kayıt sırasında 
zaten sero-pozitifti (26 Mart - 8 Nisan) ve takip süresinin ilk ayında% 20 daha 
seropozitif hale geldi (Houlihan 2020). Bununla birlikte, Tongji Hastanesinde 
9684 sağlık çalışanı (SHÇ) üzerinde yapılan bir Çin araştırması, ateş 
kliniklerinde veya servislerinde çalışanlara (17 /) kıyasla birinci basamak sağlık 
sektörü çalışanlarında (93 / 6,574,% 1,4) daha yüksek bir enfeksiyon oranı 
göstermiştir. (17/3110, % 0.5) (Lai X 2020). Yorum: Ateş klinikleri ve servisler 
dışındaki klinik departmanlarda çalışanlar, yeterli koruyucu önlemlere daha az 
erişmiş veya almayı ihmal etmiş olabilir. 
Sağlık çalışanlarında SARS-CoV-2 enfeksiyonu için risk faktörleri, yakın tarihli 
bir incelemede (Chou 2020) özetlenmiştir. Önerilen KKD önlemlerinin daha 
tutarlı ve tam kullanımının, enfeksiyon riskinin azalmasıyla ilişkili olduğuna dair 
kanıtlar vardır. İlişki en çok maskeler için tutarlıydı, ancak eldivenler, önlükler ve 
göz korumasının yanı sıra el hijyeni için de gözlemlendi. N95 solunum 
cihazlarının, enfeksiyon riskinin cerrahi maskelerden daha fazla azalmasıyla 
ilişkili olabileceğine dair bazı kanıtlar bulundu. Kanıtlar ayrıca belirli 
maruziyetlerle (entübasyonlara dahil olma, enfekte hastalarla doğrudan temas 
veya vücut sıvılarıyla temas gibi) bir ilişki olduğunu da gösterdi. 
SARS-CoV-2 salgınları ayrıca dialysis birimlerinde de belgelenmiştir 
(Schwierzeck 2020, Rincón 2020). SARS-CoV-2 antikorlarının prevalansı, 
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hastalara bakarken her zaman yüzünü kapattığını bildiren personel arasında (% 6), 
almayanlara (% 9) kıyasla (Self 2020) daha düşüktü. 

Uzun süreli bakım tesisleri 
Uzun süreli bakım tesisleri (LTC) bulaşıcı solunum hastalıkları için yüksek riskli 
ortamlardır. Mayıs 2020'de yayınlanan ilk önemli bir kesitsel çalışmada, 167 
COVID-19 vakasının (101 asistan, 50 sağlık personeli ve 16 ziyaretçi) olduğu 
King County, Washington, ABD'deki vasıflı bir hemşirelik tesisinden ilk vakanın 
tanımlanmasından itibaren üç haftadan daha kısa bir süre içinde teşhis konarak 
bildirildi: (McMichael 2020) (Tablo 2). 
 

Tablo 2. Uzun süreli bir bakım tesisinde COVID salgını 

 Sakinler 
(N = 101) 

Sağlık 
çalışanları 
(N = 50) 

Ziyaretçiler 
(N = 16) 

Median yaş (range) 83 (51-100) 43.5 (21-79) 62.5 (52-88) 
Kadın (%) 68.3 76 31.2 
Hastaneye yatan (%) 54.5 6.0 50.0 
Ölen (%) 33.7 0 6.2 
Kronik durumla 
olanlar (%) 

   

Hipertansiyon 67.3 8.0 12.5 
Kalp hastalıkları 60.4 8.0 18.8 
Böbrek hastalıkları 40.6 0 12.5 
Şeker hastalıkları 31.7 10.0 6.2 
Obezite 30.7 6.0 18.8 
Akciğer hastalıkları 31.7 4.0 12.5 
 
Asistanlar arasında (medyan yaş: 83 yıl), vaka ölüm oranı% 33,7 idi. Kronik alt 
durum koşulları arasında hipertansiyon, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, şeker 
hastalığı, obezite ve akciğer hastalığı yer alır. Çalışma, uzun süreli bir bakım 
tesisinde, genellikle bir bakım görevlisi veya bir ziyaretçi tarafından 
başlatıldıktan sonra, SARS-CoV-2'nin yıkıcı sonuçlarla hızlı ve geniş bir alana 
yayılma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Nisan 2020'nin ortasına kadar, 
ABD'deki 1300'den fazla LTC tesisi enfekte hastaları tanımladı (Cenziper 2020, 
CDC 200311). Sakinlerin çoğunda hipertansiyon, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, 
diabetes mellitus, obezite ve akciğer hastalığı gibi bir veya daha fazla kronik 
hastalık durumu olduğundan, COVID-19 onları erken ölüm için çok yüksek risk 
altına sokmuştur. Daha sonraki çalışmalar testten önceki iki hafta boyunca 
yüksek oranda asemptomatik asistan (% 43) buldu (Graham 2020b); olağanüstü 
yüksek seropozitiflik oranları (% 72; Graham 2020a); sakinlerde (% 9.0),  
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personele (% 4.7) göre daha yüksek enfeksiyon oranı bulundu (Marossy 2020). 
İtalya'daki tüm uzun süreli bakım tesislerinin % 96'sını kapsayan ulusal bir anket, 
salgının merkez üssü olan Lombardiya'da 1 Şubat ile 14 Nisan arasında ölen 
3045 sakinin % 53,4'ünün ya COVID-19 teşhisi aldığını, ya benzeri semptomlar 
ya da grip gösterdiğini ortaya koydu. Aynı dönemde hastaneye kaldırılan 661 
asistanın 199'u (% 30) PCR testi pozitif bulundu. Bir bakım tesisi sakinleri 
arasında tek bir vaka tespit edilir edilmez, çoğu hala asemptomatik 
olabileceğinden, tüm sakinlerin test edilmesi önerildi. Bir uzun süreli bakım 
hemşireliği tesisinde bir salgından sonra, semptomlara bakılmaksızın tüm 
sakinler seri (yaklaşık olarak haftalık) nazofaringeal SARS-CoV-2 RT-PCR 
testine tabi tutuldu. 99 sakininden 19'u (% 19) SARS-CoV-2 (Dora 2020) pozitif 
test sonuçlarına sahipti. COVID-19'lu 19 kişiden 14'ü test sırasında 
asemptomatikti. Bunlardan sekizi, örnek toplandıktan 1-5 gün sonra semptom 
geliştirdi ve daha sonra presemptomatik olarak sınıflandırıldı. LTC'lerde ölüm 
neredeyse her zaman yüksektir. Kanada, Ontario'da yapılan bir çalışmada, ölüm 
oranı, benzer bir dönemde 69 yaşından büyük, toplum içinde yaşayan 
yetişkinlerde görülenlerden 13 kat daha fazlaydı (Fisman 2020). Londra'nın 
merkezindeki 4 huzurevinde 394 sakini ve 70 personeli içeren bir Birleşik Krallık 
araştırmasında, sakinlerin % 26'sı iki aylık bir süre içinde öldü (Graham 2020). 
Uzun süreli bakım tesislerinde yaşayanların birçok Avrupa ülkesindeki tüm 
COVID-19 ölümlerine % 30-60 oranında katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir 
(ECDC 2020; ayrıca DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri P. Kluge 
tarafından basına yapılan açıklamaya bakınız) İp). Aşırı ölüm verileri, birçok 
ülkede, uzun süreli bakım tesislerinde birçok ölümün, genellikle resmi ulusal 
COVID-19 ölüm istatistiklerine dahil edilmeyen COVID-19 testi yapılmayan 
hastalarda meydana gelmiş olabileceğini göstermektedir. 

Evler 
Üç çalışmada evdeki enfeksiyon oranları büyük farklılıklar gösterdi (% 11 ile % 
19 arasında). Bir grup, ev içi temasların ve bir COVID-19 vakasıyla seyahat 
edenlerin diğer yakın temaslılara göre 6 ila 7 kat daha fazla enfeksiyon riskine 
sahip olduğunu ve çocukların yetişkinler kadar enfekte olma olasılıklarının 
olduğunu kaydetti (Bi Q 2020). Başka bir grup, çocuklar ve gençler (<20 yaş) 
arasındaki enfeksiyon olasılığının, yaşlılar arasında (≥ 60 yaşında) yalnızca 0.26 
kat daha fazla olduğunu buldu (Jing QL 2020). Üçüncü bir grup, çocuklarda 
ikincil atak oranının yetişkinlerde % 17.1'e kıyasla % 4 olduğunu ve endeks 
vakaların eşi olan kişilerde ikincil saldırı oranının hanedeki diğer yetişkin 
üyelerde % 17.3'e kıyasla % 27.8 olduğunu hesapladı ( Li W 2020). Endeks 
vakalarının evin dışında izole edilmesi durumunda, bu iletim hızlarının eksik 
tahmin olabileceğine itiraz edilmiştir (Sun 2020). Yine başka bir çalışmada, 35 
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indeks vakanın hanehalkı temaslılarının % 32.4'ü (148'in 48'i) enfekte olmuştur 
(Wu J 2020). İspanya'da 2020 yazında, aile toplantıları veya özel partiler gibi 
sosyal ortamlar, 551 kesintinin analizinde vakaların % 14'ünü (854/6208) 
oluşturdu. Barlar, restoranlar veya kulüpler gibi eğlence mekanlarıyla bağlantılı 
SARS-CoV-2 pozitif vakaları daha da sık görüldü (NCOMG 2020) (bir sonraki 
paragrafa bakın). 

Eğlence mekanları (barlar, kulüpler, korolar, karaoke, diskolar vb.) 
İspanya'da, Haziran ortasından 2 Ağustos'a kadar 551 salgının analizi, 6208 
vakanın 1230'unu (% 20) barlar, restoranlar veya kulüpler gibi eğlence 
mekanlarıyla ilişkilendirdi (NCOMG 2020). Japonya'dan gelen veriler, toplam 61 
COVID-19 kümesinden 10'unun (% 16) restoranlarda veya barlarda olduğunu 
gösterdi; Canlı müzik konserleri, koro grubu provaları ve karaoke partileri gibi 
müzikle ilgili etkinliklerde 7 (% 11); Spor salonlarında 5 (% 8); tören işlevlerinde 
2 (% 3) (Furuse 2020). Güney Kore'de, Seul şehir merkezindeki gece 
kulüplerinde gerçekleşen süper yayılma etkinliklerin, vakaların yerel olarak 
yeniden canlanmasını tetikleme potansiyeline sahip olduğu gösterildi (Kang 
2020). Hong Kong'da patlayıcı bir yaz salgını en iyi, halk sağlığı kontrol 
önlemlerinin, özellikle de yemekhanelerdeki toplantıların hafifletilmesinden 
sonra sosyal toplantılardaki ani artışla açıklandı (2020'ye kadar). Üniversite 
gezileri ve yaz kampları, verimli SARS-CoV-2 iletimi için başka bir ortamı 
temsil eder. Bir vakada, Austin'den Meksika'ya bahar tatili gezisi 14 
asemptomatik ve 50 semptomatik vaka ile sonuçlandı (Lewis 2020). CDC, 
Gürcistan'da bir gecelik yaz kampına katılan 597 kişiden 260'ının (% 44) Haziran 
2020'de enfekte olduğunu bildirdi (Szablewski 2020). Kamp, CDC'nin Gençlik 
ve Yaz Kampları için önerdiği önleyici tedbirlerin çoğunu benimsedi, ancak bez 
maskeler takmak ve binalarda daha fazla havalandırma için pencere ve kapıları 
açmak uygulanmadı ☹ . Korolar da SARS-CoV-2 aktarımının verimli olduğu 
yerlerdir. 8 Mart 2020'de Amsterdam Karma Korosu, şehrin Concertgebouw 
Auditorium'unda Bach'ın St John Passion'unu sergiledi. Günler sonra, ilk 
şarkıcılar semptomlar geliştirdi ve sonunda 130 koristandan 102'sinin COVID-
19'a sahip olduğu doğrulandı. 78 yaşındaki bir koro üyesi ve koro üyelerinin üç 
ortağı öldü; bazı şarkıcıların yoğun bakıma ihtiyacı vardı (The Guardian, 17 
Mayıs). 9 Mart'ta Berlin Katedral Korosu üyeleri haftalık provaları için bir araya 
geldi. Üç hafta sonra 74 koro üyesinden 32'si SARS-CoV-2 (NDR 2020) için 
pozitif çıktı. Hepsi kurtarıldı. 10 Mart 2020'de Washington'daki Skagit County 
korosunun 61 üyesi 2,5 saatlik bir uygulama için bir araya geldi. Birkaç hafta 
sonra, araştırmacılar 32 doğrulanmış ve 20 olası ikincil COVID-19 vakasının 
meydana geldiğini bildirdi (atak oranı =% 53,3 ila% 86,7); üç hasta hastaneye 
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kaldırıldı ve ikisi öldü. Yazarlar, aktarımın pratik sırasında yakınlık (6 fit içinde) 
tarafından kolaylaştırıldığı ve şarkı söyleme eylemiyle viral difüzyonun arttığı 
sonucuna varmışlardır (Hamner 2020). Kasıtsız bir deneyde, amatör boksörlerden 
oluşan Alman milli takımı, günler içinde % 100 bulaşma oranlarına bile 
ulaşılabileceğini kanıtladı. Bir eğitim kampında, 18 sporcudan ve 7 antrenör ve 
süpervizörden bazıları soğuk algınlığı semptomları yaşamaya başladı. Dört gün 
sonra, 25 kişinin tümü SARS-CoV-2 (Anonim 2020) için pozitif çıktı. Bu veriler, 
insanların ayakta durduğu, oturduğu veya yan yana yattığı gürültülü, kapalı ve 
durgun hava ortamlarının (ör. Diskolar, barlar, doğum günü partileri, restoranlar, 
et işleme tesisleri vb.) Büyük SARS-CoV-2 oluşturmak için ideal koşullar 
olduğunu göstermektedir. İletişim için bağırmaları gerekirse, durum patlayıcı 
hale gelebilir. 

İşyerleri 
Ocak 2020 gibi erken bir tarihte, SARS-CoV-2'nin atölye çalışmaları ve şirket 
toplantıları sırasında yayıldığı görüldü (Böhmer 2020). Birkaç hafta sonra, aynı 
katta çalışan 216 çalışandan 94'ünün enfekte olduğu bir çağrı merkezinden 
SARS-CoV-2 enfeksiyonu salgını bildirildi ve bu da % 43,5'lik bir saldırı oranına 
dönüştü (Park SY 2020). Şubat ayının sonunda Almanya'nın Münih kentinde 
düzenlenen bilimsel danışma kurulu toplantısı öğretici bir toplantı olmuştur. 
Sekiz dermatolog ve 6 bilim adamı (aralarında indeks hastası da vardır) yaklaşık 
70 m2'lik bir konferans salonunda, > 1 metre genişliğinde bir merkezi koridorla 
ayrılan U şeklinde bir masa düzeninde buluştu. 9.5 saat süren toplantıda 4 kez 
odaya ikramlar ikram edildi. Akşam, katılımcılar yakındaki bir restoranda akşam 
yemeği yedi ve birkaç kısa kucaklaşma ile ayrıldı (öpüşme yok!) Veda için el 
sıkıştı. Son olarak, endeks hastası, üç meslektaşı ile yaklaşık 45 dakika bir taksi 
yolculuğu paylaştı. Sonuç: endeks hasta, diğer 13 katılımcının en az 11'ini 
enfekte etti. Hastanede veya evde izole edildiklerinde, bu kişiler ek 14 kişiyi 
enfekte etti (Hijnen 2020). Enfekte bir bireyin varlığında, işyerleri yerel 
bulaşmanın önemli yükselticileri olabilir. Mayıs 2020'de, Almanya'daki (DER 
SPIEGEL), ABD'deki (The Guardian) ve Fransa'daki (Le Monde) et paketleme 
tesislerinden yüzlerce enfekte bireyin olduğu salgınlar rapor edildi. Diğer 
ülkelerden de et işleme tesislerindeki salgınlar rapor edildi. Mart ve Nisan 
aylarında, ABD, Güney Dakota'da çalışanların % 25,6'sına (929) ve 
temaslılarının % 8,7'sine (210) COVID-19 teşhisi kondu; iki çalışan öldü 
(Steinberg 2020). En yüksek saldırı oranları, üretim hattında birbirinden <6 fit (2 
metre) çalışan çalışanlar arasında meydana geldi. Başka bir çalışma, 239 tesisteki 
işçiler arasında 16.233 COVID-19 vakası ve 86 COVID-19 ile ilgili ölüm bildirdi 
(Waltenburg 2020). COVID-19'lu çalışanların yüzdesi, tesis başına % 3,1 ile % 
20'nin üzerinde değişiyordu (Waltenburg 2020). Bu olağandışı salgınların 
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açıklamaları olarak şu anda karışıklık, gürültü, soğuk ve nemli koşullar tercih 
edilmektedir. İspanya'da, Haziran ortasından 2 Ağustos'a kadar 551 salgının 
yukarıda bahsedilen analizi, 6208 vakanın yaklaşık 500'ünü (% 8) mesleki 
ortamlarla, özellikle meyve ve sebze sektöründeki işçiler ve mezbahalar veya et 
işleme tesislerindeki işçilerle ilişkilendirdi. (360/6208 vakaları) (NCOMG 2020). 

Okullar 
Okul çocukları, grip dahil solunum yolu virüslerinin yayılmasında genellikle 
önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, SARS-CoV-2 virüsü birçok çocukta tespit 
edilirken, genellikle yetişkinlere göre daha hafif semptomlar yaşarlar, daha az 
sıklıkta yoğun bakıma ihtiyaç duyarlar ve düşük ölüm oranlarına sahiptirler. 
Kanada, Çin, İtalya, Japonya, Singapur ve Güney Kore'den alınan verilerin 
analizi, 20 yaşın altındaki bireylerde enfeksiyona yatkınlığın 20 yaşın üzerindeki 
yetişkinlerin yaklaşık yarısı olduğunu ve klinik semptomların % 21'inde ortaya 
çıktığını buldu. 10 ila 19 yaşındaki enfeksiyonlar, 70 yaşın üzerindeki kişilerde 
enfeksiyonların % 69'una yükseliyor (Davis 2020). SARS-COV-2 bulaşmasında 
çocukların rolü hala belirsizdir. Birkaç çalışma, çocukların enfeksiyonu nadiren 
bulaştırdığını ileri sürdü. Ocak ayının sonunda Fransız Alplerinde tespit edilen 
küçük bir COVID-19 kümesinde, Çin'den dönen bir kişi, dokuz yaşında bir 
öğrenci de dahil olmak üzere on bir kişiye daha bulaştı. Araştırmacılar tüm 
temasları yakından izledi ve test etti (Danis 2020). Çocuk, COVID-19 
semptomları gösterdikten sonra okula gitmişti ve altmıştan fazla yüksek riskli 
yakın teması olduğu tahmin ediliyordu. Birçoğunun başka solunum yolu 
enfeksiyonları olmasına rağmen, hiç kimse koronavirüs testi pozitif bulunmadı. 
Ayrıca, aynı Alp tatilinde olan çocuğun iki kardeşinde de virüs bulunmadı. 
Institut Pasteur tarafından Nisan 2020'de (okul kapanmadan önce) 510 ilkokul 
çocuğunu içeren bir araştırma, “çocukların enfeksiyonu diğer öğrencilere, 
öğretmenlere veya okullardaki diğer personele yaymadığı” sonucuna varmıştır. 
İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 yaşından küçük 40 hasta üzerinde yapılan bir 
başka çalışmada (Posfay-Barbe 2020), diğer viral solunum yolu 
enfeksiyonlarından farklı olarak, çocukların çoğu pediatrik olmak üzere SARS-
CoV-2 bulaşmasının önemli bir vektörü olmadığı sonucuna varmıştır ve aile 
kümeleri içinde tanımlanan ve çocuktan çocuğa veya çocuktan yetişkine 
bulaştığını gösteren kanıtlar yoktur. Bununla birlikte, yayınlanan 14 çalışmanın 
(Rajmil 2020) gözden geçirilmesi daha az kategorikti, basitçe çocukların 
yetişkinlerden daha büyük ölçüde aktarıcı olmadığı sonucuna varıldı. 
Yayınlanmış kanıtların daha yeni bir meta analizi (Viner 2020), SARS-CoV-2'nin 
çocuklar tarafından bulaşmasının yetişkinlerden daha düşük olup olmadığı 
sonucuna varmak için yeterli kanıt olmadığını belirtir. CDC, Eylül ayında 
Utah'daki üç farklı çocuk bakım tesisinde COVID-19 olan on iki çocuğu bildirdi. 
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Bu çocuklardan 46 kurum dışı temaslı kişinin en az 12'sine (% 26) bulaşma 
belgelendi ve bulaşma doğrulanmış, asemptomatik COVID-19 olan üç çocuktan 
ikisinde görüldü. Ek olarak, birçok çalışma, hem semptomatik hem de 
asemptomatik çocukların SARS-CoV-2 virüsünü enfeksiyondan birkaç gün veya 
hafta sonra atabileceğini bulmuştur (Liu 2020, Han 2020). Bununla birlikte, 
virüsün moleküler tespiti için niteliksel pozitif veya negatif bulgular, mutlaka 
enfeksiyonla ilişkili olmayabilir (DeBiasi 2020). 2020 sonbaharının başlarında, 
okulların nasıl yeniden açılacağı sıcak bir tartışmaydı. Tayvan'da yetkililer, aktif 
kampüs tabanlı tarama ve erişim kontrolü gibi stratejilerin bir kombinasyonunu 
içeren genel kılavuzlar oluşturdular; okul tabanlı tarama ve karantina protokolleri; 
gerektiğinde öğrenci ve fakülte karantinası; idari ve sağlık merkezi personelinin 
seferber edilmesi; yurt ve kafeteryaların düzenlenmesi; ve kişisel hijyen, çevresel 
sanitasyon ve iç mekan havalandırma uygulamalarının güçlendirilmesi kararları 
alındı (Cheng SY 2020). 
Çoğu Avrupa ülkesi, enfeksiyonlardaki olası artışın, okul çocuklarındaki eğitim 
kaybından daha az zarar verici olduğunu düşünerek, okulları yeniden açmaya 
karar verdi. Bu yazının yazıldığı tarihte (31 Ekim), Avrupa ülkelerindeki 
okulların yeniden açılması ulusal salgınlara önemli bir katkıda bulunmuş gibi 
görünmüyor. Çocukların evde mi, okulda mı (akranları veya öğretmenleri 
tarafından) veya dışarıda sosyal veya spor toplantıları sırasında mı enfekte olup 
olmadığını belirlemek gerçekten zor olabilir. Bazı okul kümelerinde, belirlenen 
indeks vakaları öğretmenler ve/veya ebeveynlerdi (Torres 2020), bu nedenle okul 
öncesi tedbirler öğretmenler arasında önleyici tedbirler uygulamaya ve yeni 
vakalardan kaçınmaya odaklanmalıdır. Her durumda, okul kümelerinin yakından 
izlenmesi, farklı yaşlardaki çocukların virüsün yayılmasındaki rolünü ve 
okulların SARS-CoV-2 bulaşmasının etkin noktaları olarak kabul edilip 
edilemeyeceğini açıklığa kavuşturmaya yardımcı olabilecek çok ihtiyaç duyulan 
ek verileri sağlayacaktır. 

Kitlesel toplantılar 
Spor etkinlikleri 

İtalya'nın Milano kentinde 19 Şubat 2020'de oynanan bir futbol maçı, "Sıfır Oyun 
" veya "biyolojik bomba" olarak tanımlandı. Karşılaşmaya Bergamo'dan 40.000 
ve Valencia'dan 2500 taraftar katıldı ve Lombardy'de ilk pozitif COVID-19 
vakası doğrulanmadan sadece iki gün önce bu hadise gerçekleşti. Birkaç Valencia 
hayranın da olduğu gibi, Valencia'nın ekip üyelerinin yüzde otuz beşi birkaç 
hafta sonra koronavirüs testi pozitif çıktı. Mart ortasına kadar, Bergamo'da 
1000'den fazla ölüm koronavirüs sebebi ile olurken, yaklaşık 7.000 kişinin testi 
pozitif çıktı ve Bergamo eyaleti  İtalya'daki ilk COVID-19 salgınının en ağır 
etkilenen bölgesi oldu. 11 Mart'ta Anfield stadyumunda düzenlenen ve 



32  |  CovidReference.com/tr 

 

Kamps – Hoffmann 

İspanya'daki salgının merkezi Madrid'den 3.000 taraftarın katıldığı Liverpool ile 
Atletico Madrid arasındaki maç ve 60.000'den fazla insanı çeken Cheltenham at 
yarışı festivali de COVID-19’un yayılmasında ki diğer spor etkinlikleri arasında 
yer almıştır. (Sassano 2020). 2020'nin ilk yarısında iptal edilen veya ertelenen 
ulusal ve uluslararası büyük spor etkinliklerinin çoğu, kapalı kapılar veya seyirci 
sayısındaki büyük kısıtlamalarla ile birlikte yaz aylarında yeniden başladı. On 
binlerce seyirciyi içeren büyük spor etkinlikleri birkaç yıl boyunca 
gerçekleşmeyebilir. 

Dini toplantılar 

Çok sayıda toplu dini etkinlik, COVID-19 salgınının artmasıyla 
ilişkilendirilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi, Nisan 2020'de, Güney Kore'deki 
Shincheonji Kilisesi'ndeki bir salgınla ilgili olan toplam 5212 koronavirüs vakası, 
o sırada ülkedeki tüm enfeksiyonların yaklaşık % 48,7'sini oluşturdu. 17-24 
Şubat tarihleri arasında Fransa'nın Mulhouse kentinde düzenlenen Hıristiyan 
Açık Kapı Kilisesi'nin yıllık toplantısına yaklaşık 2500 kişi katıldı ve Fransa'daki 
ilk önemli vaka toplulugu burdan yayılmaya başladı. 1 Mart'ta bir cemaat 
mensubu ve 18 aile üyesinin testi pozitif çıktandan sonra, rapor edilen vaka artışı 
bir kümenin varlığını gün ışığına çıkardı. France Info tarafından hazırlanan bir 
araştırma raporuna göre, Mulhouse'daki mitingden 1000'den fazla enfekte üye, 
Fransa'daki COVID-19 salgınının başlamasına katkıda bulundugunu savundu. 
Fransa'nın yanı sıra İsviçre, Belçika ve Almanya'da teşhis edilen birçok vaka ve 
ölüm bu toplantıyla bağlantılandırıldı. Başka bir raporda, 6-11 Mart tarihlerinde 
Arkansas'ta düzenlenen kilise etkinliklerine 92 katılımcı arasından 35 
doğrulanmış COVID-19 vakası rapor edildi. Tahmini etki oranları % 38 ile % 78 
arasında değişiyordu (James 2020). Almanya'nın Frankfurt kentinde, tecrit 
sonrası ilk kümelerden biri, 10 Mayıs'ta düzenlenen dini törenle başladı. 26 
Mayıs itibariyle 112 kişinin SARS-CoV-2 (Frankfurter Rundschau) ile enfekte 
olduğu doğrulandı. Kiliseye gitmenin sizi SARS-CoV-2'den korumadığını 
söyleyebilir miyiz? Büyük dini kitle toplantıları muhtemelen ertelenmelidir. 
Birçok ülkeden milyonlarca hacı çeken (tipik olarak 50 yaşından büyük hacılar 
ve genellikle diyabet veya kardiyovasküler hastalık gibi kronik hastalıkları olan, 
[Mübarek 2020]) milyonlarca hacı çeken hac organizasyonu, hastalık bulaşma 
riski göz önünde bulunduruldugundan yabancı hacı adaylarının gelmesini 
erteleme kararı çok mantıklı ve yerinde karar olmuştur (Khan 2020). 
Sabarimala'nın yıllık 41 günlük Hindu hac ziyareti (ortalama katılım: 25 milyon 
kişi) gibi daha fazla insanın katıldığı etkinliklerin daha da dikkatli bir planlamaya 
ihtiyacı olacaktır (Nayar 2020). 
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Kapalı ve yoğun nüfuslu alanlar 
Cezaevleri 
WHO'ya göre, hapishanelerdeki ve diğer alıkonulma yerlerindeki insanlar gibi 
özgürlüklerinden yoksun bırakılan insanlar COVID-19 salgınına karşı daha 
savunmasızdır (WHO 200315). Hapishanedeki insanlar yakın etkilesim 
ortamında yaşamaya zorlanır ve bu nedenle, enfeksiyon kaynağı olarak hareket 
ederken, enfeksiyon hastalıklarının çoğalması ve hapishanelerin içinde ve dışında 
yayılmasına yol açabilirler. Küresel hapishane nüfusunun 11 milyon olduğu 
tahmin edilmektedir ve hapishaneler hiçbir şekilde COVID-19 ile başa çıkmak 
için "donanımlı" değildirler (Burki 2020). ABD hapishanelerinde COVID-19 
salgın oranları yüksektir. 6 Haziran 2020 itibariyle 1,3 milyon mahkum arasında 
42.107 vaka ve 510 ölüm meydana geldi (Saloner 2020, Wallace 2020). 
Louisiana'da virüse maruz kalma nedeniyle karantinaya alınan 98 hapsedilen ve 
alıkonulan kişiden 71'inde (% 72) SARS-CoV-2 enfeksiyonu, test sırasında hiçbir 
belirti göstermeden % 45'i seri testlerle tespit edilmiştir (Njuguna 2020). 
Temmuz 2020'de, San Quentin Hapishanesindeki mahkumların ve personelin 
(1600 kişi) üçte birinden fazlası pozitif çıkmıştır (Maxmen 2020). Altı kişi 
ölmüştür. Yine Temmuz 2020'de, Massachusetts'te hapsedilen kişiler arasında 
COVID-19 oranı, genel nüfusun yaklaşık 3 katı ve ABD oranının 5 katı olarak 
belirlenmiştir (Jiménez 2020). 

Evsiz barınaklar 
Başlangıçta bir COVID-19 kümesinin tanımlanmasıyla tetiklenen, 4 ABD 
şehrinden 19 evsiz barınağında 1192 sakin ve 313 personelde yapılan testlerde 
(çevrimiçi tabloya bakın),% 66'ya varan enfeksiyon oranları bulundu (Mosites 
2020). Boston, Massachusetts'ten gelen başka bir raporda, 147/408 (% 36) evsiz 
barınak sakinleri pozitifdi. Dikkat çekici bir şekilde, % 88'inin tanı anında ateşi 
veya başka semptomları yoktu (Baggett 2020). Washington, King County'deki 14 
evsiz barınağı üzerinde yapılan başka bir çalışmada, araştırmacılar, pozitif vaka 
sayısını semptomlara bakılmaksızın toplam katılımcı sayısına böldüler. 1434 
ziyaretçinin 5 barınağında 29 (% 2) SARS-CoV-2 enfeksiyonu vakası tespit 
edildi. Test sonuçları pozitif olan kişilerin yüzde seksen altısı özel veya ortak bir 
oda yerine ortak bir alanda uyudu (Rogers 2020). 

Yolcu gemileri, uçak gemileri vb. 
Yolcu gemileri, kapalı alanlarda çok sayıda insanı taşır. 3 Şubat 2020'de 
Diamond Princess yolcu gemisinde 10 COVID-19 vakası bildirildi. 24 saat içinde, 
tüm hasta yolcular izole edildikten sonra gemiden çıkarıldı ve geri kalan yolcular 
gemide karantinaya alındı. Zamanla, 3.700 yolcu ve mürettebatın 700'den 
fazlasının testi pozitif çıktı (yaklaşık% 20). Bir çalışma, herhangi bir müdahale 
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olmaksızın 3700 kişiden 2920'sinin (% 79) enfekte olacağını öne sürdü (Rocklov 
2020). Çalışma ayrıca 3 Şubat'ta tüm yolcuların erken tahliyesinin yalnızca 
76'sının enfekte olmasıyla ilişkili olacağını gösterdi. Yolcu gemileri için SARS-
CoV-2 felaket anlamına gelebilir - bir yerden diğerine köy dolusu insanı taşımak, 
gelecek yıllarda geçerli bir iş modeli olmayabilir. Uçak gemileri gibi büyük 
donanma gemileri, ortaya çıkan viral solunum yolu hastalıkları için yüzen petri 
kapları haline gelebilir. Zaten 1996'da, bir donanma gemisinde bir influenza A 
(H3N2) salgını meydana gelmişti. Mürettebatın en az % 42'si birkaç gün içinde 
hastalandı, ancak % 95'i uygun şekilde aşı yapılmıştı (Earhart 2001). Yılın 
başından bu yana, küçük kapalı çalışma alanları ve mürettebat için özel alanların 
olmaması nedeniyle askeri gemilerde birkaç COVID-19 salgını bildirildi. En 
büyük salgınlar USS Theodore Roosevelt ve Fransız uçak gemisi Charles de 
Gaulle'de bildirildi. Mart sonundaki Theodore Roosevelt salgını sırasında 4800 
kişilik mürettebattan yaklaşık 600 denizciye SARS-CoV-2 bulaştı (ayrıca bkz. 
Zaman Çizelgesi'nin 30 Mart kaydını inceleyin); yaklaşık% 20'si hiçbir semptom 
bildirmedi ve bir denizci öldü. (USNI Haberleri). Yüzü kapatma ve sosyal 
mesafeyi gözlemleme gibi önleyici tedbirler, enfeksiyon riskini azalttı: 382 
hizmet üyesi arasında, önleyici tedbirler aldığını bildirenler, bu tedbirleri aldığını 
bildirmeyenlere göre daha düşük enfeksiyon oranına sahipti (örn. yüz örtme, % 
56'ya karşı % 81; ortak alanlardan kaçınmak, % 68'e karşı % 54; ve sosyal 
mesafeyi gözlemlemek, sırasıyla% 55'e karşı% 70) (Payne 2020). Fransız uçak 
gemisi Charles-de-Gaulle'de 17 Nisan'da büyük bir salgın doğrulandı. 1760 
denizciden 1046'sı (% 59) SARS-CoV-2 için pozitifti, 500'ü (% 28) semptomlar 
gösterdi, 24'ü (% 1.3) hastaneye kaldırıldı, 8'i oksijen tedavisi gerektirdi ve biri 
yoğun bakıma alındı. Daha küçük kümeler de diğer 5 ABD askeri gemisinde ve 
her biri Fransa, Tayvan ve Hollanda'dan birer tane rapor edilmiştir. Bununla 
birlikte, ulusal orduların ve donanmaların olağan güvenlik politikaları ve iletişim 
kısıtlamaları göz önüne alındığında, başka rapor edilmemiş vakalar ve hatta 
ölümler meydana gelmiş olabilir. 

Pandeminin Özel Yönleri 
COVID-19 pandemisi, gelecekteki pandemilerin (koronavirüsler, grip virüsleri 
veya henüz bilinmeyen virüsler tarafından) yönetimi sırasında akılda tutulması 
gereken, farklı ülkelerden öğrenilen bir dizi özel yönü ve dersi vurguladı: 

• İlk salgın (Çin) 
• Sürpriz veya hazırlıksızlık (İtalya) 
• Hazırlanma isteksizliği (İngiltere, ABD, Brezilya) 
• Kısmi hazırlık (Fransa) 
• Hazırlıklı olma (Almanya) 
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• Sürü bağışıklığı? (İsveç) 
• Ertelenmiş başlangıç (Güney Amerika) 
• Muhteşem izolasyon (Yeni Zelanda, Avustralya) 
• Bilinmeyen (?) Sonuç (Afrika) 

İlk salgın (Çin) 
Çin, COVID-19 salgını tarafından gafil avlandı - başka herhangi bir ulusun 
başınada geleceği gibi - ancak 2003'teki SARS salgınına (Kamps-Hoffmann 2003) 
“teşekkürler”, ki bizi buna hazırladı. İlk başta, salgın Wuhan ve Hubei 
Eyaletlerinde (Aralık 2019, Li Q 2020) ve ardından ülke çapında Ocak 2020'de 
tüm illere yayıldı, ayrıca Wuhan’i ziyaret eden gezginler Çin Bahar 
Festivali'nden (Zhong 2020, Jia JS 2020) önce Wuhan'dan ayrıldılar. 
Bununla birlikte, yeni virüsün tespit edilmesinden sonraki 3 hafta içinde hükümet, 
Wuhan ve çevredeki Hubei eyaletlerinde 50 milyondan fazla insanın kısıtlama ve 
yüz milyonlarca Çinli vatandaş için seyahat kısıtlamalarını emretti. İnsanlık 
tarihindeki bu şaşırtıcı ilk, oldukça bulaşıcı bir virüsün neden olduğu bir salgını 
durdurmak, uzmanların bile hayal etmeye cesaret edemedikleri şeyi başardı (Lau 
2020). 
Wuhan kısıtlamalarından dört hafta sonra, sıkı önleme önlemlerinin Şekil 1'de 
gösterildiği gibi SARS-CoV-2 salgınını engelleyebildiğine dair kanıtlar vardı 
(sayfa 31). Çin'den çıkarılacak ders: Tüm eyaletleri veya ülkeleri kısıtlamanın 
veya bu çalışmaları yapmanın mümkün olduğunu görmektir. Batı Yarımküre'deki 
bazı yetkililer Çin örneğini izledi (örneğin İtalya, ilk otokton vakanın teşhisinin 
ardından 18 gün gibi erken bir süre içinde bir tecrit emri verdi), diğer hükümetler 
bunu yapmadı. Çin'in Mart ayından bu yana SARS-CoV-2'nin yayılmasını 
kontrol etmeyi başardığı fazla vurgulanmadı. Peki, bu nasıl mümkün oldu (Burki 
2020)? 

Hazırlık (Tayvan, Vietnam, Japonya) 
7 Haziran'da Tayvan (650/km2'lik bir nüfus yoğunluğuna sahip 24 milyon kişi) 
yalnızca 443 vaka ve 7 ölüm bildirmişti. SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının çoğu 
otokton değildi. 6 Nisan 2020 itibariyle, 321 vaka turizm, ticaret, iş veya eğitim 
için 37 ülkeye bir veya daha fazla seyahat eden Tayvan vatandaşları tarafından 
ithal edildi (Liu JY 2020). Tayvan başından beri SARS deneyiminden sağlık 
çalışanlarının güvenliğini korumaya ve pandemik tepkiyi güçlendirmeye 
odaklandı (Schwartz 2020 + The Guardian, 13 Mart 2020). Erken bir çalışma, 
semptomatik hastaları tek başına tanımlamanın ve izole etmenin salgını kontrol 
altına almak için yeterli olmayabileceğini ileri sürdü ve sosyal mesafe gibi daha 
genelleştirilmiş önlemler önerildi (Cheng HY 2020). Salgını kontrol altına almak 
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için büyük veri analitiği kullanıldı. Bir seferinde yetkililer, bir yolcu gemisinin 
3.000'den fazla yolcusu ile potansiyel olarak teması olan 627.386 kişiye kendi 
kendini izleme ve kendi kendine karantina teklifinde bulundu. Bu yolcular, 5 
Şubat 2020'de (Chen CM 2020) Diamond Princess yolcu gemisinde COVID-19 
salgınından beş gün önce Tayvan'daki Keelung Limanı'nda 1 günlük bir tur için 
karaya çıkmışlardı. 
Vietnam da oldukça iyi iş çıkardı. İlk SARS-CoV-2 vakasının 23 Ocak'ta 
Vietnam'da bildirilmesinden yüz gün sonra, hiç ölüm olmaksızın 270 vaka 
doğrulandı. Yüksek oranda asemptomatik ve ithal vakaların yanı sıra önemli 
presemptomatik bulaşma kanıtları olmasına rağmen, Vietnam kontrollü SARS-
CoV-2 kitle iletişiminin erken tanıtımı, sıkı karantina ile titiz temas takibi ve 
uluslararası seyahat kısıtlamaları  başarılı iş çıkardı (Pham QT 2020). 
Son olarak, Japonya'da, küme izleme ve kitlesel toplantıların yasaklanması ile 
birlikte kurallara halkın uyması, salgının kontrol altına alınmasına yardımcı 
olmuş gibi görünüyor. Yaygın maske kullanımı ve hijyenin görgü kurallarının 
normal bir parçası olduğu yerlerde, SARS-CoV-2 ile mücadele daha kolaydır 
(Looi 2020). 
Bu ülkelerden edinilen deneyimler, fiziksel mesafe önlemleriyle birlikte etkili test 
ve temas takibinin pandemiyi körfezde ve ekonomiyi açık tutabileceğini 
göstermektedir. Sağlık, zenginliğin anahtarıdır. 

Sürpriz veya hazırlıksızlık (İtalya) 
İtalya ve Fransa'da SARS-CoV-2, asemptomatik veya pauci-semptomatik 
insanlar arasında Ocak ayının başlarında dolaşıyordu (Cereda 2020, Gámbaro 
2020). İtalya, salgının vurduğu ilk Avrupa ülkesiydi. SARS-CoV-2 izolatlarının 
eksiksiz genom analizi, virüsün birden çok durumda ortaya çıktığını 
göstermektedir (Giovanetti 2020). İlk yerel vaka yalnızca 20 Şubat'ta teşhis 
edilmiş olmasına rağmen, salgının gücü, virüsün muhtemelen 1 Ocak'ta (Cereda 
2020) haftalarca dolaşımda olduğunu gösteriyor. 
Bununla birlikte, başka yerlerde olduğu gibi İtalya'da da yaklaşan olayların ince 
işaretlerini deşifre etmek kolay değildi. Yıllık grip mevsimi boyunca, yaşlı 
insanlardaki COVID-19 ölümleri kolaylıkla grip ölümleri olarak yorumlanabilir. 
Ve SARS-CoV-2'nin en aktif sosyal yaş grubu arasında hızla yayılması - barlarda, 
restoranlarda ve diskolarda kalabalık olan gençler - yaşamı tehdit eden gözle 
görülür semptomlara neden olmadı. Tespit edilmeden önce, salgının büyümek 
için bolca zamanı (en az bir ay) vardı. 
İtalya'da saldırı haline geçen eden salgının tanınmasındaki gecikmenin bir başka 
olası nedeni, İtalyan "COVID-19 için şüpheli vaka tanımı" olabilir. Bir PCR testi 
talep etmeden önce (o zaman DSÖ tarafından önerilen şüpheli vaka tanımları gibi) 
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zorunlu epide-miolojik kriterler 'Çin'e seyahat tarihi veya Çin'den bir kişi ile 
temas halinde olma' kriterlerini içeriyordu. Bu vaka tanımının katı bir şekilde 
uygulanması, Çin ile bağlantının net olmadığı şüpheli pnömoni vakalarını test 
etmeyi caydırdı (ki bu, ilk asemptomatik enfeksiyonlardan sonra her yerde olur). 
Sonunda İtalyan hasta Mattia için PCR testini talep eden anestezi uzmanı, bunu 
“MOH yönergelerine uygun olmadığı için kendi sorumluluğu altında” yaptı. 
Salgının neden İtalya'nın kuzey kesiminde, özellikle Lombardiya'da (Gedi Visual 
2020) bu kadar dramatik bir dönüşe uğradığı, diğer bölgelerin, özellikle de güney 
eyaletleri göreceli olarak korunmuş olduğu henüz net değil. Aşırı dağılım bir 
açıklama olabilir (yukarıya bakın). İtalya'da sağlık hizmetleri bölgesel olarak 
yürütülmektedir ve uzun bir süredir Lombardiya Bölgesi, büyük imkanlara sahip 
ancak toplum temelli hizmetleri zayıf olan, çoğunlukla özel ve hastane merkezli 
bir sistemin geliştirilmesini desteklemektedir. Bu, COVID-19 hastalarının küçük 
semptomlarla bile hızlı bir şekilde hastaneye götürüldüğü, acil servislerin aşırı 
kalabalıklaşmasına ve büyük nozokomiyal yayılmaya neden olduğu anlamına 
geliyordu. Veneto Bölgesi'ndeki gibi daha merkezi olmayan ve topluluk temelli 
bir sistem (artı belki biraz şans), Lombardiya'daki COVID-19'dan ölüm oranını 
büyük ölçüde azaltabilirdi. Ek olarak, İtalya, 2006 ulusal pandemiye hazırlık 
planını güncellememiş ve uygulamamıştır 
(https://www.saluteinternazionale.info/2020/04/cera-una-volta-il-piano-
pandemico). Hazırlıksızlık ve sorumlulukların çakışması, bölgeler ve merkezi 
hükümet arasındaki ulusal tepkinin başlangıçtaki koordinasyonunu önemli ölçüde 
engellemiştir. 

Hazırlanma veya inkar etme konusundaki isteksizlik (İngiltere, İran, 
ABD, Brezilya) 
Birleşik Krallık'ta beceriksiz siyasi manevralar, etkili kısıtlama önlemlerinin 
başlamasını bir hafta veya daha fazla geciktirdi. Salgın yaklaşık olarak her 7 
günde bir iki katına çıktığında (Li 2020), tüm ölümlerin yaklaşık% 50'si ve% 75'i, 
sırasıyla bir veya iki hafta önce kilitlenme veya sosyal mesafe tedbirleri 
emredilmiş olsaydı önlenmiş olabilirdi. İrlanda ve Birleşik Krallık'tan gelen 
erken veriler bu varsayımı doğruluyor gibi görünüyor. Her gün gecikme, ölüm 
riskini % 5 ila 6 oranında artırdı (Yehya 2020). Sonuçlar dramatikti (Stoke 2020, 
Maxmen 2020). Rejimin 21 Şubat'taki parlamento seçimlerine katılımı 
etkilememek için koronavirüs haberlerini üç gün boyunca örttüğü İran'da olduğu 
gibi, iç siyaset (veya paranoya; BMJ, 6 Mart 2020) ABD'deki salgına tepkiyi 
etkiledi. CDC ve diğer ulusal halk sağlığı kurumlarından gelen bilimsel tavsiyeler 
göz ardı edildi (The Lancet 2020). ABD, vakaların ve ölümlerin en çok 
görüldüğü ülkedir. Liderlikteki bu benzeri görülmemiş boşluk olmasaydı (NEJM 
Editörleri 2020), bu ölümlerin çoğu engellenebilirdi. İyi bir yönetim performansı 
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örneği de olmayan Brezilya, dünyada en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke 
konumuna geldi. 

Kısmi hazırlık (Fransa) 
Fransa kısmen hazırlıklıydı. Mulhouse yakınlarındaki ilk ulusal salgın sırasında 
hastaneler yoğunluktan bunaldı. Güncellenmiş ve iyi yapılandırılmış pandemi 
planına (https://www.gouvernement.fr/risques/plan-pandemie-grippale) rağmen, 
ülkenin her yerinde koruyucu ekipman yetersizdi; Özellikle, Hollande 
hükümetinin 2009'da mevcut 1,7 milyar koruyucu maskenin (cerrahi ve FFP2) 
stoklarını büyük ölçüde azaltma kararının ardından yüz maskeleri fena halde 
eksikti ve 2020'de yalnızca 145 milyon cerrahi maskenin çok pahalı olduğu 
düşünülüyordu ("Maske stoklarını yönetecek biz değiliz, çünkü onlar pahalı, 
onları beş yılda bir imha sizin etmeniz gerekiyor. Nous n'allons pass gérer des 
stocks de masques, c'est coûteux, parce qu'il faut les détruire tous les cinq ans. 
(Le Monde 200506). 
Ancak Fransa'nın İtalya sayesinde önemli bir avantajı vardı: o da zaman. 
Lombardiya'daki olaylardan ders almak için birkaç haftası vardı. 21 Mart hafta 
sonu, neredeyse bir günden diğerine hastalar Büyük Paris Bölgesi'ndeki 
hastanelere akmaya başladığında, mevcut yoğun bakım ünitesi yataklarının sayısı 
bir önceki hafta 1400'den 2.000'e yükselmişti. Ayrıca, iki yıl önce, büyük bir 
terör saldırısının simülasyonunda, Fransa, yaralıların taşınması için yüksek hızlı 
bir TGV treninin kullanımını test etmişti. COVID salgınının zirvesinde, 500'den 
fazla hasta Alsace ve Büyük Paris bölgesi gibi salgınin yoğun noktalardan daha 
az COVID-19 vakası olan bölgelere tahliye edildi. Hastaları Güneybatı'daki 
Brittany ve Bordeaux bölgesine, Paris'ten 600 km ve Mulhouse'dan 1000 km 
uzağa taşıyan özel olarak uyarlanmış yüksek hızlı trenler ve uçaklar kullanıldı. 
Yoğun bakım yatakları Fransız yönetiminin büyük bir lojistik başarıydı. 

İyi virologlar, büyük laboratuvar ağı, aile hekimleri (Almanya) 
Almanya’nın ölüm oranı diğer ülkelere göre daha düşük. Bu farklılığın ana 
nedeninin basitçe test etmek olduğu varsayılmaktadır. Diğer ülkeler şiddetli 
hastalığı olan yaşlı hastalarda sınırlı sayıda test yürütürken, Almanya daha genç 
insanlarda daha hafif vakaları içeren daha çok test yapıyordu (Stafford 2020). 
Semptomları olmayan veya hafif semptomları olan ne kadar çok insan test edip 
izole ederseniz, ölüm oranı ve enfeksiyonun yayılması o kadar düşük olur. Ayrıca, 
Almanya’nın halk sağlığı sisteminde SARS-CoV-2 testi, diğer birçok ülkede 
olduğu gibi merkezi bir laboratuvarla sınırlı değildir, ancak ülke çapındaki kalite 
kontrollü laboratuvarlarda yapılabilir. Ocak ayı sonunda Berlin Charité'deki 
(Corman 2020) Drosten grubu tarafından geliştirilen güvenilir PCR yöntemleri 
sayesinde, birkaç hafta içinde toplam kapasite haftada yarım milyon PCR testine 
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ulaştı. Aynı düşük ölüm oranı, yüksek test oranlarına sahip başka bir ülke olan 
Güney Kore'de de görülüyor. 
Son olarak, Almanya'daki düşük ölüm oranının bir diğer önemli nedeni yaş 
dağılımı olabilir. Salgının ilk haftalarında, çoğu insan karnaval seansları veya 
kayak tatilleri sırasında enfekte oldu. Çoğunluğu 50 yaşın altındaydı. Bu yaş 
grubundaki ölüm oranı, yaşlılara göre belirgin şekilde daha düşüktür. Bu birinci 
dalga ayırt edici özelliklerinin bir sonucu olarak, COVID'nin vaka ölüm oranı 
(CFR), İtalya ve Hollanda'da % 9,3 ve% 7,4 gibi yüksek CFR'lere kıyasla 
Almanya'da% 0,7 idi. sırasıyla (Sudharsanan 2020, Fisman 2020). Vakaların yaş 
dağılımı, ülkeler arasında SARS-CoV-2 vakalarının varyasyonunun% 66'sını 
açıklayabilir (Sudharsanan 2020). 

Sürü bağışıklığı? Henüz değil! (İsveç) 
İsveç, SARS-CoV-2'nin bulaşmasını engellemek için bireysel sosyal mesafeyi ve 
diğer koruyucu önlemleri benimsemek için nüfusa güvenerek hiçbir zaman 
gerçekten bir tecrit uygulamadı. Bunun maliyetinin ekonomik olarak yüksek 
olacağını düşündü (Habib 2020). Ekim 2020'de İsveç, Norveç'ten 10 kat, 
Danimarka'dan beş kat daha yüksek ölüm oranına sahip oldu ve ölümlerin çoğu 
bakım evlerinde ve göçmen topluluklarının bulundugu yerlerde meydana geldi. 
Daha da kötüsü, İsveç, ekonomik performansı Avrupa'nın geri kalanındaki 
ülkelerle benzer bir oranda daraldığı için kısıtlamama yaklaşımından ekonomik 
olarak yararlanamadı (Financial Times, 10 Mayıs 2020). 
Sonbahar ve kış, İsveç ile Norveç ve Danimarka arasındaki ölüm farkını 
azaltacak mı? İsveç ilkbaharda birçok ölümü kabul ettikten sonra gelecekte daha 
azını görecek mi? Erken ölenler daha sonra görülen ölümlerin sayısını azaltacak 
mı? Topluluk bağışıklığı düzeyi (hala düşük!) Kışın salgını yavaşlatmaya 
yardımcı olacak mı? Her halükarda, cep telefonu verilerinin değerlendirmeleri, 
İsveçlilerin yaz boyunca, örneğin Norveçliler veya Danimarkalılara göre çok 
daha az seyahat ettiğini, dolayısıyla yaz tatili sıcak noktalarından daha az virüs 
bulaşmış olabileceğini göstermektedir. Sürü bağışıklığının ayrıntılı bir tartışması 
için Randolph 2020'ye bakınız. 

Ertenmiş başlangıç, ardından büyük etki (Güney Amerika) 
Latin Amerika'daki ilk COVID-19 vakası 26 Şubat'ta Brezilya'da bildirildi ve 
Nisan ayı başlarında tüm ülkeler en az bir ithal vaka bildirdiler. Bununla birlikte, 
2020'nin ilk aylarında, Güney Amerika'da vaka sayısı Avrupa veya Asya'ya 
kıyasla nispeten düşüktü (Haider 2020). Nitekim, yerel salgınlar 
Avrupa'dakinden yaklaşık 4 hafta sonra başladı (bkz. 
www.worldometers.info/coronavirus). Bununla birlikte, DSÖ'ye göre Güney 
Amerika'nın koronavirüs pandemisinin merkez üssü haline geldiği Mayıs ayı 

http://www.worldometers.info/coronavirus
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boyunca salgın hızlanmasından sonra olduğundan sonra açıklandı. Eylül ayında, 
dünya nüfusunun yaklaşık % 8'ine ev sahipliği yapan Latin Amerika, 
doğrulanmış tüm COVID-19 vakalarının dörtte birinden fazlasını ve  COVID ile 
ilgili tüm ölümlerin neredeyse üçte birini oluşturdu. Bununla birlikte, ülkeler 
arasında büyük farklılıklar görüldü, Brezilya ve Meksika dünyadaki en kötü 
salgınlardan bazılarına sahipken, Uruguay enfeksiyon oranları Asya veya 
Avrupa'daki en iyi performans gösteren ülkelerle karşılaştırılabilir düzeydedir 
(Taylor 2020). Marcos Espinal ve DSÖ meslektaşlarına göre, Latin Amerika'da 
bu salgının yönetilmesini zorlaştıran birkaç faktör var: eşitsizlik, büyük şehirleri 
çevreleyen yoksulluk kuşakları, kayıt dışı ekonomiler ve zor erişim alanları. Her 
yerde olduğu gibi burada da liderlik ve sağlam halk sağlığı politikaları bir fark 
yarattı. Hem Brezilya hem de Meksika cumhurbaşkanları, COVID-19 tehdidini 
küçümsedikleri, yayılmasını yavaşlatmak için harekete geçmedikleri ve alternatif 
etkisiz koruma yöntemleri önerdikleri (örneğin, yüz maskeleri yerine geleneksel 
eşarplar (?) için geç kaldılar. Bununla birlikte, diğer ülkeler enfeksiyonları düşük 
tutmayı başararak çok daha iyi performans gösterdi. Örneğin, Küba ve Kosta 
Rika sıkı testler, tecrit ve karantina önlemleri uyguladı. Şimdiye kadarki en 
başarılı ülke, etkili bir test, temas takibi, izolasyon ve karantina karışımına 
rağmen, genel kısıtlamalar olmadan enfeksiyon oranlarını çok düşük tutmayı 
başaran Uruguay oldu. Başkan basitçe, insanlara kendi iyilikleri ve vatandaşların 
iyiliği için evde kalmalarını istedi (Taylor 2020). 

Muhteşem izolasyon (Yeni Zelanda, Avustralya) 
Avustralya, Yeni Zelanda, Fransız Polinezyası, Fiji, Yeni Kaledonya ve Papua 
Yeni Gine ve Okyanusya dünyanın en az etkilenen bölgeleri arasında. Coğrafi 
olarak izole edilmiş adalar veya ada devletleri, eleme denemeleri için ideal 
adaylar olmalıdır. Bununla birlikte, kendisini eleme sonrası aşamada gören ve 
kamusal yaşamın neredeyse normale döndüğü (Baker 2020) Yeni Zelanda bile, 
Ağustos 2020'de yeni vakalar keşfedildiğinde aniden COVID-19 gerçekliğine 
geri döndü. 
Avustralya'da, bulaşma başlangıçta yerel olarak edinilen vakaların yarısından 
fazlasını oluşturan, iade edilen uluslararası gezginler tarafından çoklu SARS-
CoV-2 ithalatı ile yönlendirildi (Seemann 2020). Bununla birlikte, 20 Haziran'da 
Victoria Eyaleti, 20.000'den fazla vaka ve 800 ölümle sonuçlanan büyük bir 
salgına ve eyalette katı kısıtlama önlemlerinin dayatılmasına neden olan, 
karantina önlemlerinin gevşek uygulanmasının ardından, ve Melbourne'da bir 
gece sokağa çıkma yasağının ardından toplumdan bulaşan vakalarda bir artış 
bildirdi.. Kısıtlamaların hafifletilmesi, yeni vaka sayısındaki büyük düşüşün 
ardından Eylül ayı ortasında başladı. 
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Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda, bir COVID-19 eliminasyonu stratejisi, 
yani ülkede sürekli endemik topluluk bulaşmasının yokluğu üzerinde 
düşünmüştür. Son salgınlar, bu stratejinin salgını ortadan kaldırmanın makul bir 
hedef olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi (Hewyood 2020). Herhangi bir 
bulaşıcı hastalığın ortadan kaldırılması, güçlü halk sağlığı önlemleri ve önemli 
kaynaklar gerektiren iddialı bir hedeftir. Prensip olarak, üç aydan az olmayan bir 
sıfır durum senaryosu, bir eyalet veya ülkenin SARS-CoV-2'siz olduğunu ilan 
etmenin koşulu olacaktır. Daha sonra, virüs dünya çapında yayılmaya devam 
ettiği için, uzun bir süre boyunca sıkı seyahat ve sınır kısıtlamaları ve karantina 
önlemleri uygulanmalıdır. Görünüşe göre Yeni Zelanda ve Avustralya'ya 
uluslararası seyahatleri bir süre daha yasaklanmaya devam edebilir. 

Afrika: Bilinmeyen (?) Sonuç 
SARS-CoV-2'nin aktarılabilirliğinin, önemli sağlık ekipmanlarının ve tesislerinin 
kıtlığı ve yaygın vaka izolasyonunun (Wells 2020) uygulanmasının zorlukları ile 
birleştiğinde, COVID-19'un Afrika ülkeleri üzerinde yıkıcı bir etkisine yol 
açması gerekiyordu. Bu tahminler gerçekleşmedi. (Bölgeye odaklanmak için, 
Rusya'sız Avrupa'nın kabaca 6 milyon km2'lik bir yüzeye sahip olduğunu ve 
Afrika'nın 30 milyon km2'lik bir yüzeye sahip olduğunu unutmayın. Bu, 
Afrika'daki ülkelerin COVID-19 ile ilişkili yük ve sonuçların Afrika'da önemli 
farklılıklar gösterdiğini kendi başına açıklamalıdır. [Twahirwa 2020]. "Tek" 
Afrika yok.) Raporlamadaki bölgesel zorluklar nedeniyle, gönüllü olsun ya da 
olmasın, bazı resmi rakamlar kesinlikle eksik tahminlerdir. Kano, Nijerya gibi 
bazı şehirlerde büyük salgınlar halihazırda başlamış olabilir. New York Times, 
17 Mayıs'ta "o kadar çok doktor ve hemşire SARS-CoV-2 ile enfekte oldu ki şu 
anda çok az hastane hasta kabul ediyor". Mezarlar fazla mesai yapıyor, diye 
bahsetti. Aynı rapora göre, Somali'nin Mogadişu kentinde yetkililer, cenazelerin 
üç katına çıktığını söylediler. Tanzanya'da, ABD büyükelçiliği ülkedeki COVID-
19 vakalarının “katlanarak büyüme” riski konusunda uyarayak hastanelerin 
“ezildiğini” ekledi (The Guardian, 19 Mayıs). Ancak Afrika'da COVID-19 
patlaması olmadı. Bir "Afrika istisnası" olduğunu varsaymanın zamanı geldi mi? 
Muhtemelen söylemek için çok erken ama demografik bilgiler, farkı kısmen 
açıklayabilir. Örneğin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Malawi'de, nüfusun 
yalnızca % 2-3'ü 65 yaşın üzerindedir (Kalk 2020), bunun aksine % 20,5 ile 
Avrupa veya % 26 ile Lombardiya tam tersine. 65 yaşındaki SARS-CoV-2 ile 
enfekte bireylerin COVID-19'dan ölme olasılığı 25 yaşındaki birine göre 100 kat 
daha fazlaysa, iki farklı salgın beklemeliyiz. Basitçe, yaş piramidi fark yaratabilir. 
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SARS-CoV-2 salgını: Geçmiş ve Gelecek 
Pandeminin doğal seyri 
COVID-19 salgını, Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan'da başladı ve 30 gün içinde 
Hubei'den Çin anakarasının geri kalanına, komşu ülkelere (özellikle Güney Kore, 
Hong Kong ve Singapur) ve batıdan İran ve Avrupa'ya ve sonra Amerika’ya 
yayıldı. İlk büyük salgınlar kışların soğuk olduğu bölgelerde (Wuhan, İran, 
Kuzey İtalya, Fransa'da Alsace bölgesi) meydana geldi. 
Elli yıl önce, COVID-19 salgınının seyri, daha yavaş küresel yayılma ile farklı 
olurdu, ancak sınırlı teşhis ve tedavi kapasiteleri nedeniyle yüksek yük ve ülke 
çapında kısıtlama seçeneği yoktur (ayrıca bkz. 1957'de grip salgınları raporu ve 
1968: Honigsbaum 2020). Bir (tartışmalı) simülasyona göre, müdahalelerin 
yokluğunda ve yaklaşık % 0,5 ölüm oranıyla, müdahaleler olmadan COVID-19 
ilk yıl boyunca 7,0 milyar enfeksiyon ve 40 milyon ölümle sonuçlanacaktı 
(Patrick 2020). Mortalitedeki zirve (günlük ölümler), yerel salgınların 
başlamasından yaklaşık 3 ay sonra gözlemlenmiş olacaktı. Başka bir model, 
ABD nüfusunun % 80'inin (yaklaşık 260 milyon kişi) hastalığa yakalanacağını 
tahmin ediyordu. Bunlardan 2.2 milyon Amerikalı ölecekti, 70 yaşın 
üzerindekilerin % 4 ila % 8'i dahil (Ferguson 2020). Yalnızca Almanya'da SARS-
CoV-2 salgınınından  730.000 ölüm, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ta 
(Barbarossa 2020) ise 500.000 ölümle sonuçlanabilirdi. 

2020 Kısıtlamaları 
Neyse ki, şimdilik dünya serbestçe dolaşan SARS-CoV-2'den kurtuldu. İnsanlık 
iklimi değiştirebiliyorsa, pandeminin seyrini neden değiştirmesin? Ekonomistler, 
işsizliğin 1930'larda Büyük Buhran sırasında ulaşılan seviyeleri aşabileceği 
konusunda uyardılarsa da, ilk başta, neredeyse tüm hükümetler, büyük bir 
ekonomik durgunluktan kaçınmaktan daha önemli olarak yüz binlerce hayatı 
kurtarmayı düşünüyordu. İlk olarak Çin'de, altı hafta sonra İtalya'da ve bir hafta 
sonra çoğu Batı Avrupa ülkesinde, daha yakın zamanda ABD'de ve dünyanın 
birçok başka ülkesinde, benzeri görülmemiş devasa boyut deneyleri başladı: tüm 
bölgelerin veya bütününde olan ulus kısıtlamaları. Nisan ayının ilk haftasında, 
dünya çapında 4 milyar insan bir tür kısıtlama altındaydı – bu dünya nüfusunun 
yarısından fazlası. Avrupa'daki kısıtlamalar genellikle Çin'dekinden daha az 
katıydı ve gerekçelendirildiğinde temel hizmetlerin ve endüstrilerin devamına ve 
insanların dolaşımına izin verdi. İnsanlar, ABD'de bile zorunlu evde kalma 
emirlerine genellikle uyuyordu. Mobil cihazlardan alınan konum verilerine göre, 
ABD eyaletlerinin % 97,6'sı medyan nüfus hareketinin azalmasıyla 
ilişkilendirilmiştir (Moreland 2020). Kısıtlamalar genellikle çok iyi kabul edildi. 
5–12 Mayıs 2020 haftasında, New York City ve Los Angeles'ta 2402 yetişkin 
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arasında yapılan bir anket, evde kalma emirleri ve zorunlu olmayan iş 
kapatmaları ve COVID-19 azaltımına yüksek derecede bağlılık konusunda 
yaygın destek buldu (Czeisler 2020). New York City'de SARS-CoV-2 yaygınlığı, 
22 Mart ile 3 Mayıs 2020 arasında ilçeler arasında önemli ölçüde değişiklik 
gösterdi (örneğin, Manhattan: % 11,3; Güney Queens:% 26,0). Yaygınlıktaki bu 
farklılıklar, ilçeler arasında işe gidip gelme tarzı hareketliliğin öncelerine göre 
azalmalarıyla ilişkilendirildi. Yaygınlık, ilçede sabah hareketlerinde ve ilçeye 
akşam hareketlerinde en büyük azalmanın görüldüğü ilçelerde en düşük 
seviyedeydi (Kissler 2020). Kısıtlamalar de salgını yavaşlatmada başarılı oldu. 
Bir araştırmaya göre, Avrupa'da 12 ila 15 milyon kişi 4 Mayıs'a kadar SARS-
CoV-2 ile enfekte olmuştu ve bu, nüfusun % 3,2 ila% 4,0'ünü temsil ediyordu 
(Flaxman Haziran 2020). Enfekte olan toplam nüfusun tahmini yüzdeleri 
Avusturya% 0,76, Belçika% 8,0, Danimarka% 1,0, Fransa% 3,4, Almanya% 0,85, 
İtalya% 4,6, Norveç% 0,46'dır. İspanya% 5,5, İsveç% 3,7, İsviçre% 1,9 ve 
İngiltere% 5,1. Güney Amerika'da kısıtlamalar da başarılı oldu, ancak en 
zenginler COVID'den ölme ile daha az zengin olanlar ise COVID yada açlıktan 
ölme riski arasında seçim yapmak zorunda kaldılar. Afrika'da gerçek bir salgın 
yok, Amerika'da hiç bitmeyen bir dalga ve şimdi Avrupa'da ikinci bir dalga. En 
kötüsü henüz gelmemiş olabilir (The Lancet 2020), daha fazla insan ölüyor ve 
her ölümde bir büyükanne, ebeveyn, kardeş, eş veya çocuk için 10 kişi yas 
tutuyor (Verdery 2020). Kış SARS-CoV-2 salgını, 1918 grip salgını (Horton 
2020) senaryosunu izleyecek mi? 
Marsilya'yı da içine alan Fransız Bouches-du-Rhône bölümünde, ikinci dalganın 
ilk işaretleri 13 Temmuz'da atık suda tespit edildi1. Üç hafta sonra, yeni SARS-
CoV-2 enfeksiyonlarında kısıtlamalar sonrası ilk artış 20-29 yaş arası genç 
yetişkinlerde görüldü ve birkaç hafta sonra enfeksiyon oranları ileri yaş 
gruplarında arttı. İspanya (NCOMG 2020), İsviçre (bkz.Şekil 1) ve diğer Avrupa 
ülkelerinde ikinci dalga, 2020 yazında barlar, restoranlar, diskolar veya kulüpler 
gibi eğlence mekanlarında genç yetişkinler arasında bulaşma ile eşit derecede 
tetiklenmiş görünüyordu. 
 
 
 
 
                                                           
1 SARS-CoV-2, RT-qPCR kullanılarak atık suda tespit edilebilir. Bir çalışmada, 
atık sudaki gen eşdeğerlerinin toplam yükü, ilgili toplama alanlarında bildirilen 
kümülatif ve akut COVID-19 vakası sayısı ile ilişkilendirilmiştir [Westhaus 
2020]. Atık suyun SARS-CoV-2'nin insanlara bulaşması için bir yol olmadığını 
unutmayın! Tüm replikasyon testleri negatif testlerdir. 
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Şekil 1. İsviçre'de yaş grubuna göre haftalık pozitif SARS-CoV-2 testleri (3 Ağustos - 5 Ekim) 
Kaynak: SRF, So entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Schweiz (https://www.srf.ch/news 
/ schweiz / coronavirus-so-entwickeln-sich-die-corona-zahlen-in-der-schweiz; erişim tarihi 12 
Ekim 2020). 
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Salgını ölçmek 
Mevcut ikinci Avrupa dalgasında, yeni teşhis edilmiş SARS-CoV-2 vakalarının 
sayısı ve PCR testlerinin pozitif oranı, ulusal salgınların evrimi için kesinlikle 
yararlı belirteçlerdir; ancak, hastaneye yatış sayısı ve en önemlisi yoğun bakım 
ünitelerine (YBÜ) yeni yatışların sayısı ve ölümler, hastalık yükü açısından çok 
önemli rakamlardır (Şekil 2 ve 3). 
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Tüm bu belirteçlerin sınırlamaları olduğunu unutmayın. Örneğin, belirlenen 
pozitif vakaların sayısı, gerçekleştirilen testlerin sayısı ve test stratejileri ile 
ilgilidir. Hastaneye kabullerin de sınırlamaları vardır (hastaneye kabul kriterleri 
bir yerden başka bir yere değişebilir ve zamanla değiştirilebilir) ve örneğin 
kaliteli evde bakımın mevcudiyetinden veya aşırı yüklü bir sağlık sisteminin 
çöküşünden etkilenebilir. Ek olarak, birçok hükümet kamuya açık bir şekilde 
günlük hastaneye kabul ve taburcu sayısını sağlamamaktadır (Garcia-Basteiro 
2020). 
Politikacılar, yerel salgınları öngörürken en kötüsüne, en azından 2021 baharına 
kadar hazırlanmalıdır. Bu ikinci enfeksiyon dalgasının önemli bir özelliği, daha 
önceki, daha yerel salgınların (örneğin, kuzey İtalya, Madrid, İspanya, Fransa 
veya Mulhouse) aksine yaygın doğasıdır. Daha kalabalık ve daha iyi bağlantılı 
belediyeler genellikle SARS-CoV-2 salgınından daha az nüfuslu belediyelere 
oranla salgının sonraki bir aşamasında erken etkilendiler (de Souza 2020). Ancak, 
“normal” yayılmanın yeniden başlamasına yol açan hafifletme önlemlerinin 
gevşetilmesi, başlangıçta birkaç olumsuz etkiye sahip gibi görünebilir, haftalar 
veya aylar sonra ölümcül salgınlara yol açabilir (Thomas 2020). Halk sağlığı 
mesajlarının, hastalığın ilerlemesindeki belirgin durgunlukların mutlaka tehdidin 
azaldığına dair göstergeler olmadığını ve geçmiş salgınlar tarafından “aşılan” 
alanların herhangi bir zamanda etkilenebileceğini vurgulaması gerekebilir. 

Sürü bağışıklığı: Henüz değil 
Aptal bir siyasetçinin daha geniş bir kitleye tanıttığı sürü dokunulmazlığı, uzun 
süre gündemde olmayabilir. Dolaylı koruma, topluluk bağışıklığı veya topluluk 
koruması olarak da bilinen sürü bağışıklığı, bir popülasyonda yeterince büyük 
oranda bağışık birey bulunduğunda, duyarlı bireylerin bir enfeksiyona karşı 
korunmasını ifade eder (Omer 2020). Şimdilik, tek bir ülke bile sürü 
dokunulmazlığına ulaşmaya yakın değil. Wuhan gibi geçmiş tepe noktalarda bile, 
SARS-CoV-2 IgG pozitifliği, izin için başvuran 1021 kişi arasında % 9,6 idi 
(SARS ‐ CoV ‐ 2 nükleik asit testinin negatif olması gerekiyordu) (Wu X 2020). 
Bir Fransız çalışması, Fransa'da 2,8 milyon veya % 4,4 (aralık: 2,8–7,2) 
enfeksiyon prevalansını öngörmüştür. Los Angeles'ta, antikorların prevalansı % 
4.65 idi (Sood 2020). (Ve bu düşük sayı bile önyargılı olabilir çünkü 
semptomatik kişilerin katılma olasılığı daha yüksek olabilir.) İspanya'da ülke 
çapında yapılan bir koronavirüs antikor çalışması, nüfusun yaklaşık % 5'inin 
virüse yakalandığını gösterdi. Bu enfeksiyon oranları, SARS-CoV-2 salgınının 
ikinci dalgasından kaçınmak için açıkça yetersizdir (Salje 2020). Hastane 
kapasitesi ezici bir kapasite olmaksızın sürü bağışıklığına ulaşmak, çok sayıda 
zayıf tanımlanmış kuvvetlerin beklenmedik şekilde dengelenmesini 
gerektirecektir (Brett 2020). 
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Aşılar: Sabırlı olun 
Politikacılar ve uzmanlar gibi bazı aptallar, 2020 yılına girmeden iki ay önce 
etkili ve güvenli aşıları duyurdular. Gerçekte, bu tür kapsamlı test edilmiş aşıların 
ilk aşı gruplarındaki etkisi (yani sağlık çalışanları) 2021 yılının sonunda 
görülebilecektir ve hiçkimse bu tarihden önce aşıların kayda değer bir etkisinin 
olabileceğini beklememelidir. Bu arada, insanların sabırlı olmaları ve alternatif 
koruma yolları aramaları gerekecek. 

"Variolation" - Yılın buluşu? 
SARS-CoV-2 inoculum azaltılması sadece enfeksiyon riskini azaltabileceğinin 
yanı sıra, asemptomatik vakalarda immün bağışıklığı kazanılmasınada yardımcı 
olabilir. Bu tavsiye (Bielecki 2020) daha sonra  (Ghandi 2020; ayrıca Rasmussen 
2020, Brosseau 2020'nin makalesine yapılan yorumlara bakınız): geliştirildi; 
şayet yüz maskeleri virak inoculum azalmasında yardımcı oluyorsa, evrensel yüz 
maskelerinin kullanılması yeni enfeksiyonların büyük bir oranda asemptomatik 
olarak adlandırılması anlamına gelebilir. Eğer evrensel yüz maskeleri kullanımı 
varyasyon olayını kanıtlayabilirse, gelecekde yüz maskelerinin daha sık ve 
tavizsiz kullanım zorunluluğu tartışılabilir. 

Risk altındaki insanları korumak 
Örneğin yaşlılar ve sağlık çalışanları (Nguyen 2020) gibi SARS-CoV-2 
enfeksiyonu riski yüksek olanları korumak, önümüzdeki aylarda en yüksek 
öncelik olmaya devam edecek. Belirli nüfus grupları da daha yüksek risk altında 
olabilir. İngiltere ve ABD'de, Siyahi, Asyalı ve azınlık etnik sağlık çalışanları, 
Hispanik olmayanlara ve beyazlara kıyasla, en az beş kat daha yüksek SARS-
CoV-2 enfeksiyonu riski altındadırlar (!). En yoksul ve savunmasız bölgelerde 
enfeksiyon oranı da daha yüksektir, bu nedenle mevcut eşitsizliklerinden 
bahsedilmelidir (Grasso 2020: Zenginlerin COVID'si, yoksulların COVID'si). 
396 hamile New York City sakini üzerinde yapılan kesitsel bir çalışmada, geniş 
hane üyeliği, hane halkı kalabalıklığı ve düşük sosyoekonomik durum, 2-3 kat 
daha yüksek enfeksiyon riski ile ilişkilendirildi (Emeruwa 2020). Kızılderili ve 
Alaska Yerlisi (AI /AN) kişilerin de COVID-19 salgınından orantısız bir şekilde 
etkilendiği görülmektedir. Bir çalışmada, AI/AN bireyleri arasındaki genel 
COVID-19 insidansı beyaz kişiler arasından 3,5 kat daha fazladır (100.000 beyaz 
popülasyonda 169'a kıyasla 100.000 AI/AN nüfusu başına 594) (Hatcher 2020). 

Önleme: Test etme, izleme, izole etme 
Enfekte kişilerin taranması, vaka incelemesi, temas takibi ve izolasyonu, topluma 
içindeki tespit açısından çok önemlidir. 11 ABD akademik tıp merkezindeki 
ayakta ve yatan hasta ortamlarında pozitif RT-PCR'si olan ≥ 18 yaşındaki 350 
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yetişkinden oluşan rastgele bir örneklemde, yalnızca % 46'sınin COVID-19'lu 
biriyle yakın temasdan kaynaklandığı ve çoğunlukla bunların bir aile üyesi (% 
45) veya bir iş arkadaşı (% 34) oldugu tespit edildi (Tenforde 2020). Testleri 
yapmak zor olsada (Clapham 2020), SARS-CoV-2 için ne kadar çok kişi test 
ederseniz, o kadar iyidir. Dünya çapında kesitsel bir çalışmada (Liang LL 2020), 
COVID-19 mortalite oranı 

• 100 kişi başına test sayısı 

• Devlet etkinlik puanı 

• Hastane yatak sayısı ile olumsuz ilişkilendirilirken  

• 65 yaş ve üstü nüfusun oranı 

• Ulaşım altyapısı düşük kalite puanı pozitif olarak ilişkilendirilmiştir. 

Test, SARS-CoV-2 iletiminin ABD'ye ilk yayılması sırasında kapsamını 
değerlendirmede önemli bir sınırlayıcı faktördü (Perkins 2020). Ulusal bir acil 
durum ilan edildikten sonra, ABD'de yerel olarak edinilmiş semptomatik 
enfeksiyonların % 10'undan daha azı bir ay içinde tespit edildi. Salgının kritik bir 
aşamasında sürveyanstaki bu boşluk, Mart ayı başlarında büyük, tespit edilmemiş 
bir enfeksiyon rezervuarıyla sonuçlandı. Diğer ülkeler daha iyi bir iş çıkardılar. 
Wuhan şehrinde (14 Mayıs - 1 Haziran 2020) gösterildiği gibi, tüm vatandaşlar 
için SARS-CoV-2'nin şehir çapında kitle nükleik asit testi mümkündür. Sonuçlar 
bazen yetersizdir ve SARS-CoV-2 için pozitif test yapan sadece 6 kişiyi (Huanan 
Deniz Ürünleri Pazarı çevresindeki 107.662 sakinin% 0,006'sı) ortaya çıkarır, 
ancak yeni başlayan bir salgını önleyebilir (Jingwen L 2020).  
Sağlık departmanlarının agresif çabalarına rağmen, birçok COVID-19 hastasının 
temasları bildirmediğini ve birçok temasa ulaşılamadığını bilmek önemlidir (Lash 
2020). Kuzey Carolina, ABD'deki personel üyeleri, Mecklenburg İlçesinde 
COVID-19'u olan 5514 (% 77) ve Randolph Bölgelerinde 584 (% 99) kişiyi 
araştırdı: COVID-19 insidansının yüksek olduğu dönemlerde, hastaların% 48 
ve% 35'i temaslara ve temaslıların% 25 ve% 48'ine ulaşılamadı. İndeks hasta 
numunesinin toplanmasından temas bildirimine kadar medyan aralık 6 gündü. 
Bazı ülkeler açıkça diğerlerinden daha iyi toplu testlere hazırdır ve daha önce 
COVID içermeyen bir alanda (Vidal Liy 2020 + BBC) 12 vakanın tespit 
edilmesinden sonraki 5 gün içinde 9 milyon test gerçekleştirme kapasitesine 
sahiptir.  

Sokağa çıkma yasakları 
Kısıtlamalar etkili ancak korkutucu derecede maliyetlidir. İlkbahar kısıtlaması, 
çoğu ülkeye PIB'lerinin yaklaşık % 10'una mal oldu ve öngörülemeyen 
ekonomik, politik ve ayrıca sağlık sonuçları oldu; karşılığında, “eğriyi 
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düzleştirme” ve seroprevalans oranlarını % 1 ile% 10 arasında düşük tutmayı 
başardılar. Genel kısıtlamalar kesinlikle gelecek için geçerli bir model değil. 
Sokağa çıkma yasakları hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha az maliyetli 
bir alternatif olabilir mi? Fransız Guyanası'nda, denizaşırı bir départment, sokağa 
çıkma yasakları ve Haziran ve Temmuz 2020'de hedeflenen tecritlerin bir 
kombinasyonu, ve hastanelerin dolmasını önlemek için yeterliydi. Hafta içi 
sakinlere önce 11'de, daha sonra 9'da, daha sonra 19'da ve son olarak 17: 00'da 
evde kalmaları emredildi. Hafta sonları herkes saat . Cumartesi 13: 00'ten itibaren 
evde kalmak zorunda kaldı (Andronico 2020). Sokağa çıkma yasaklarının Fransız 
Guyanası dışındaki diğer alanlara başarılı bir şekilde uyarlanıp uyarlanamayacağı 
bilinmemektedir. Fransız Guyanası, ortalama yaşı 25 olan genç bir bölgedir ve 
enfeksiyondan sonra hastaneye yatma riski Fransa'nın sadece % 30'udur. Nüfusun 
yaklaşık % 20'si, Temmuz 2020'ye kadar SARS-CoV-2 ile enfekte olmuştu 
(Andronico 2020). Belçika ve Almanya'nın ardından Fransa, Paris'te ve birkaç 
büyük şehirde gece sokağa çıkma yasağını yeni uygulamaya koydu. Önümüzdeki 
altı ay içinde daha fazla sokağa çıkma yasağı emri görmeye hazır olun. 

Görünüm 
 SARS-CoV-2 bizimle ne kadar kalacak? COVID-19 öncesi "normalleşme" ye 
dönmemiz ne kadar sürer? Fiziksel mesafe, gelişmiş test, karantina ve temas 
takibinin bir kombinasyonuna ne kadar süreyle ihtiyaç duyulacak? Önceki 
influenza pandemilerinden elde edilen tarihsel kanıtlar, pandemilerin ilk 2-5 yıl 
içinde popülasyon bağışıklığı arttıkça (doğal olarak veya aşılama yoluyla) 
dalgalanma eğiliminde olduğunu ve bunun SARS-CoV-2 için en olası yörünge 
olduğunu göstermektedir (Petersen 2020 ).  Aşıların bile 2022'den önce salgın 
üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmiyor. Bu arada, klasik enfeksiyon 
kontrol önlemleri, enfeksiyonların sayısını azaltmanın ve sağlık sistemlerinin 
bozulmasını önlemenin tek yolu olduğunu, bu da hastaları ve diğer hastalıkları - 
yaygın acil durumlarda ve ameliyatlarda, kanser tedavisi, kronik hastalıkları olan 
hastaların yönetiminde çok önem taşımaktadır.  2020 yazı, tecrit sonrası epidemik 
dinamiğin, daha ileri yaş gruplarına gençlerden hızlı bir şekilde bulaştığını 
göstermiştir. Ancak, "genç yetişkinler -> ebeveynler -> büyükanne ve 
büyükbabalar -> ölüm" formülü, Avrupa da ikinci dalgası için basit bir model 
olarak kullanılmayacaktır.  
SARS-CoV-2, akla gelebilecek tüm yollarla topluluklara tanıtıldı. Bu nedenle 
davranışları tanımlamak, yerel kisitlama ve ekonomik zorluk riskini en aza 
indirebilmekten çok önemlidir. Yoğun SARS-CoV-2 topluluk iletimi 
durumlarında, önleme üçlüsü basittir:  
• İnsanların büyük toplantılarda birbirleriyle buluşmasını engelleyin.  
• Karşılaşmak ZORUNDA iseler, yüz maskesi takmalarını sağlayın.  
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• Her durumda, enfekte olmuş veya bulaşıcı olduğundan şüphelenilen kişilerin 
diğer insanlarla buluşma süresini azaltın: mümkün olduğunca test edin, 
vakaları hızlı bir şekilde izole edin ve yakın temasları izleyin.  

İletimin yüksek noktalarında, devam eden pandemiyi yavaşlatmak için kısıtlayıcı 
sosyal mesafe önlemlerinin yaygın testler ve temas takibi ile birleştirilmesi 
gerekecektir (Giordano 2020 + daha az gerçekçi, Peto 2020). İnsanlar, yiyecek ve 
barınak sağlamanın yanı sıra iş, okul ve üniversite faaliyetlerine devam etme gibi 
temel faaliyetlere odaklanmalıdır. Tüm 'iş sonrası' ve 'okul öncesi' aktiviteleri en 
aza indirilmelidir (akşam gezmeleri, gece hayatı yok). Bu tür sosyal 
yavaşlamalarda, insanların kendi iç merkezlerindeki "arkadaşlar ve aile 
ortamları" dışındaki insanlarla uzun süreli toplantılardan, özellikle de birçok 
farklı aileden oluşan insanları bir araya getiren sosyal olaylardan (evlilikler, 
cenazeler, dini etkinlikler) kaçınmaları gerekecektir. İç çekirdek “arkadaşlar ve 
aile ortamları” içinde bile, toplantılar bir avuç insanla sınırlandırılmalıdır. 
Ekonomik olarak sosyal bir yavaşlama, yabancılar, yabancılar veya sadece 
tanımayan insanların buluştuğu yerlerin geçici olarak kapatılması anlamına gelir: 
diskolar, eğlence parkları, barlar, restoranlar ve daha fazlası.  
Yoğun SARS-CoV-2 topluluk iletimi durumunda, yabancılar temasa 
geçmemelidir. Koronavirüsler uzun bir yol kat etti (Weiss 2020) ve uzun süre 
bizimle kalacak. Çok sayıda soru var: Daha önce yaptığımız gibi ne zaman 
dünyada özgürce hareket edeceğiz? Hava trafiği 2024'e kadar mı yoksa daha 
sonra COVID-19 öncesi seviyelere mi dönecek? Dünyanın diğer tarafında değil, 
eve daha yakın yerlerde tatil planlamaya meyilli olacak mıyız? Yıllarca yüz 
maskesi mi takacağız? Dünyanın herhangi bir şehrinde yakın zamanda dans eden, 
bağıran ve içki içen yoğun insanlarla dolu bir gece hayatı etkinliği olacak mı? 
Kimse bilmiyor. Sadece yaşlı ve obez ülkelerin çok etkilendiğini ve genç ve zayıf 
ülkelerin nispeten kurtulduklarını biliyoruz. Fransızların tanımadığınız bir 
dünyada yaşama konusundaki isteksizliğini ifade etmek için son derece kesin bir 
formülü var: "Un monde de con!" Neyse ki, tarihin herhangi bir döneminden 
daha büyük, daha güçlü ve daha hızlı olan bilimsel bir topluluk sayesinde bu 
monde de con'dan çıkabileceğiz. (BTW, bilime şüpheyle yaklaşan siyasetçiler 
görevden alınsın mı? Evet, lütfen! Zamanı geldi!) Bugün itibarıyla bu salgının ne 
kadar kalıcı, ne kadar şiddetli ve ne kadar ölümcül olacağını bilmiyoruz. Hareket 
halindeyiz ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda, esnek, dayanıklı ve yaratıcı 
olmamız, aylar önce kimsenin hayal bile edemeyeceği çözümler aramamız ve 
bulmamız gerekecek. Bilim bize çıkış yolunu gösterecektir. Beş yılı geleceği 
şimdiden görüyor olsaydık ve COVID-19'un hikayesini okuyabilseydik, 
gözlerimize inanmazdık. 
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Yeni Referanslar (5. Baskı) 
Sonraki sayfalarda bir önceki baskıdan (Haziran-Ekim) bu yana yayınlanan 
yazılara kısa yorumlar eklenmektedir. Yorumlar 
https://covidreference.com/daily-science adresinden alınmıştır. En iyi 
makalelerin seçilmesinden sonra, bölümün ana hatlarına göre gruplanmış 5. 
baskıdaki yeni makaleleri bulabilirsiniz (sayfa 51). Referansların tam listesi 
74. sayfadan başlar. 

Önemli Makaleler 

Liderlik boşluğu 
NEJM Editors. Dying in a Leadership Vacuum. N Engl J Med 2020; 383:1479-
1480. Full-text: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2029812  
SARS-CoV-2 ve COVID-19 salgını bir liderlik sınavı haline geldi. Yeni bir 
patojenle savaşmak için iyi seçenekleri olmayan ülkeler, nasıl yanıt verecekleri 
konusunda zor seçimler yapmak zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 
liderler bu testi geçemedi. 

"Çiçek aşısı yapma"? 
Bielecki M, Züst R, Siegrist D, et al. Social distancing alters the clinical course 
of COVID-19 in young adults: A comparative cohort study. Clin Inf Dis, June 
29, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa889  
Gandhi M, Rutherford GW. Facial Masking for Covid-19 — Potential for 
“Variolation” as We Await a Vaccine. NEJM September 8, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1056/NEJMp2026913  
Viral SARS-CoV-2 inoculum un azaltılması yalnızca enfeksiyon olasılığını 
azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık oluştururken asemptomatik 
enfeksiyonu da destekleyebilir. Michel Bielecki ve ark. Haziran 2020'de 
(Bielecki 2020) daha sonra Monica Gandhi ve George W. Rutherford (Ghandi 
2020) tarafından geliştirildi. Yüz maskeleme viral inoculum boyutunu azaltmaya 
yardımcı olabilirse, evrensel yüz maskeleme yeni enfeksiyonların daha büyük bir 
oranının asemptomatik olmasını sağlayabilir. Evrensel maskelemenin bir 
"çeşitlilik" (aşılama) biçimi olduğu kanıtlanabilirse, pandemi kontrolüne doğru 
dev bir sıçrama olur. 

SARS-CoV-2 Avrupa ve Kuzey Amerika'da Ortaya Çıkışı 
Worobey M, Pekar J, Larsen BB, et al. The emergence of SARS-CoV-2 in 
Europe and North America. Science 2020, published 10 September. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abc8169  
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Kontrol altına almadaki erken başarılara rağmen, SARS-CoV-2 2020'nin ilk iki 
ayında hem Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'da ciddi görülmeye başladı: önce 
Ocak ayının sonunda İtalya'da, ardından Şubat ayının başında Washington 
Eyaletinde ve ardından New York City’de yayılmalar başladı (Worobey 2020; 
ayrıca bkz. Şekil 6). 

Brazilya 
Candido DS, Claro M, de Jesus JG, et al. Evolution and epidemic spread of 
SARS-CoV-2 in Brazil. Science 23 Jul 2020:eabd2161. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abd2161  
Yüzlerce genomun dizilenmesi, Brezilya'da 100'den fazla virüs girişinin 
uluslararasından kaynaklandığını gösterdi, ayrıca Brezilya vakalarının % 76'sının 
22 Şubat ve 11 Mart 2020 (Candido 2020) arasında Avrupa'dan gelen üç sınıf 
şeklinde ülkeye girdiğini gösterdi. 
 

Mumbai, Hindistan 

Kolthur-Seetharam U, Shah D, Shastri J, Juneja S, Kang G, Malani A, Mohanan 
M, Lobo GN, Velhal G, Gomare M. SARS-CoV2 Serological Survey in Mumbai 
by NITI-BMC-TIFR.  Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) 2020, 
published 29 June. Full-text: https://www.tifr.res.in/TSN/article/Mumbai-
Serosurvey%20Technical%20report-NITI.pdf  
Hindistan, Mumbai'de yapılan kesitsel bir araştırmada, Bombay'daki üç bölgede 
('servisler' olarak adlandırılır) SARS-CoV-2 enfeksiyonunun prevalansı 
Chembur, Matunga ve Dahisar'ın gecekondu bölgelerinde yaklaşık % 57 idi ve 
yakın sorun olmayan gecekondu mahallelerinde bu oran %16 oldu (Kolthur-
Seetharam 2020). Bu veriler doğrulanırsa, bazı Mumbai bölgeleri yakında sürü 
bağışıklığına ulaşacak ve COVID öncesi bir yaşam tarzına dönebilir. Dünyadaki 
pek çok ülke için bu, pandemik döneminin başlangıcından bu yana en iyi haber 
olacaktır. 
 

Ön saf sağlık çalışanları: ABD 
Self WH, Tenforde MW, Stubblefield WB, et al. Seroprevalence of SARS-CoV-2 
Among Frontline Health Care Personnel in a Multistate Hospital Network — 13 
Academic Medical Centers, April–June 2020. MMWR. Full-text: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6935e2  
Pek çok vaka tespit edilemiyor gibi görünüyor: 1 Şubat 2020'den itibaren 13 
ABD akademik tıp merkezinde COVID-19 hastalarına rutin olarak bakmış olan 
3.248 sağlık çalışanı arasında, 194'ü (% 6) önceki SARS-CoV-2 enfeksiyonuna 
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dair kanıtlara sahipti, ve genellikle topluluk kümülatif insidansı ile ilişkili olan 
konuma göre varyasyon belirlendi. SARS-CoV-2 antikorları olan 194 
katılımcının 56'sı (% 29) önceki aylarda akut viral bir hastalıkla uyumlu herhangi 
bir semptomu hatırlamadı ve 133'ü (% 69) akut SARS'ı gösteren önceki bir 
pozitif test sonucuna sahip değildi. SARS-CoV-2 antikorlarının prevalansı, 
hastalara bakarken her zaman yüzünü örttüğünü bildiren personelde (% 6), yüz 
maskesi takmayanlara (% 9) göre daha düşüktü. 
 

Ön saf sağlık çalışanları: Londra 
Houlihan CF, Vora N, Byrne T, et al. Pandemic peak SARS-CoV-2 infection and 
seroconversion rates in London frontline health-care workers. Lancet July 09, 
2020. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31484-7  
Yüksek riskli yerlerde ön saf sağlık çalışanları (HCV) gerçekten yüksek risk 
altındadır. Londra'daki akut Ulusal Sağlık Hizmeti hastane güveninde yapılan 
ileriye dönük bir kohort çalışmasında, sağlık çalışanlarının % 25'i kayıt sırasında 
zaten seropozitifti (26 Mart - 8 Nisan) ve takip sürecinin ilk ayında % 20 daha 
seropozitif hale geldi (Houlihan 2020 ). Enfeksiyonların çoğu, Londra'da en fazla 
yeni vakanın görüldüğü hafta olan 30 Mart ile 5 Nisan arasında meydana geldi. 
 

Okulların Açılışı 
Cheng SY, Wang J, Shen AC, et al. How to Safely Reopen Colleges and 
Universities During COVID-19: Experiences From Taiwan. Ann Int Med 2020, 
Jul 2. Full-text: https://doi.org/10.7326/M20-2927  
Tayvan, okulların normal işlediği birkaç ülkeden biridir. Tayvan'daki Eğitim 
Bakanlığı öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak için - geleceğimiz? - 
aktif kampüs tabanlı tarama ve erişim kontrolü; okul tabanlı tarama ve karantina 
protokolleri; gerektiğinde öğrenci ve fakülte karantinası; idari ve sağlık merkezi 
personelinin seferber edilmesi; yurt ve kafeteryaların düzenlenmesi; ve kişisel 
hijyen, çevresel sanitasyon ve iç mekan havalandırma uygulamalarının 
güçlendirilmesi  gibi birçok çalışma yaptı (Cheng SY 2020). İç karartıcı ("un 
monde de con"), ancak muhtemelen gerekli şeylerdir. 
 

İkinci Dalga 

NCOMG. The national COVID-19 outbreak monitoring group. COVID-19 
outbreaks in a transmission control scenario: challenges posed by social and 
leisure activities, and for workers in vulnerable conditions, Spain, early summer 
2020. Eurosurveillance Volume 25, Issue 35, 03/Sep/2020. Full-text: 
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https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.35.2001545  
İspanya'da tek hanehalkı salgınları hariç, Haziran ortasından 2 Ağustos'a kadar 
673 salgın bildirildi (NCOMG 2020). Aktif salgınların % 55'inden fazlasının 
(303/551) ve aktif salgın vakalarının % 60'ından fazlasının (3.815 / 6.208) ortaya 
çıktığı iki ana ortam vardı: Birincisi, aile toplantıları veya özel partiler gibi sosyal 
ortamlar (112 salgın, 854 vaka) ardından barlar, restoranlar veya kulüpler gibi 
eğlence mekanlarıyla bağlantılı olanlar (34 salgın, 1.230'dan fazla vaka). İkinci 
olarak, başta meyve ve sebze sektöründeki işçiler (31 salgın ve yaklaşık 500 
vaka) ve mezbahalar veya et işleme tesislerindeki işçiler (12 mola ve yaklaşık 
360 vaka) olmak üzere mesleki ortamlar (tüm aktif salgınların% 20'sini temsil 
eder). 
 

Zorlu yaban hayatı hastalığı gözetimi 

Watsa M. Rigorous wildlife disease surveillance. Science 10 Jul 2020, 369: 145-
147. Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abc0017  
Yaban hayatı ticaretiyle ilişkili ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar (EID), mevcut 
hastalık izleme çabalarının en büyük karşılanmamış sorunu olmaya devam 
etmektedir. Hayvanlarla, hayvansal ürünlerle veya bunların hareketleriyle ilişkili 
patojen taramasına ilişkin uluslararası veya ulusal sözleşmelere acilen ihtiyaç 
vardır (Watsa 2020). Bilinen hastalık riskleri temelinde yaban hayatı ticaretini 
yönetmeye yönelik uluslararası kabul görmüş standartlar oluşturulmalıdır. 
 

Diğer Makaleler 

Giriş 
McNeil Jr DG. A Viral Epidemic Splintering Into Deadly Pieces. The New York 
Times, 29 July 2020. Full-text: 
https://www.nytimes.com/2020/07/29/health/coronavirus-future-america.html  
Meslek dışı basında yer alan bazı makaleler olağanüstü belgelerdir ve birkaçı 
COVID-19 hakkında yayınlanmış ve önceden yayınlanmış bilimsel makalelerin 
üçte ikisinden daha iyidir. Donald G. McNeil Jr. tarafından düşünülerek dile 
getirilen bu 4.000 kelimeyi okuyun Eğer şimdi okumuyorsanız, hafta sonu 
okuyun. 
 
Adam D. A guide to R — the pandemic’s misunderstood metric. Nature News. 
03 July 2020. Full-text: https://www.nature.com/articles/d41586-020-02009-w  
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Üreme numarası olan R'nin COVID-19'u yönetme konusunda bize neler söyleyip 
söyleyemeyeceğiyle ilgili güzel makale (Adam 2020). Politikacılar R'yi coşkuyla 
kucaklamış görünüyor, ancak R'ye bakmaktan çok vaka kümelerini izlemek ve 
insanları test etmek, temaslarını izlemek ve enfekte olanları izole etmek için 
kapsamlı sistemler kurmak çok daha önemli. 
 
Yu X, Wei D, Chen Y, et al. Retrospective detection of SARS-CoV-2 in 
hospitalized patients with influenza-like illness. Emerging Microbes & Infections 
2020, Full-text: https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1785952  
Çin'in Wuhan kentindeki salgından önce "gizli" SARS-CoV-2 iletimi yoktu. 
1.271 nazofaringeal sürüntü örneğinde SARS-CoV-2 RNA için retrospektif bir 
taramada ve ayrıca grip hastası hastalardan toplanan 357 eşleştirilmiş serum 
örneğinde SARS-CoV-2'ye karşı IgM, IgG ve toplam antikor prevalansı- 
Şanghay Ruijin Hospital'de 1 Aralık 2018 ile 31 Mart 2020 arasındaki influenza 
hastalığı gibi araştırıldı, ve en erken COVID-19 vakasının başlangıç tarihi 25 
Ocak' olarak belirlendi (Yu X 2020). 
 
Worobey M, Pekar J, Larsen BB, et al. The emergence of SARS-CoV-2 in 
Europe and North America. Science 2020, published 10 September. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abc8169  
Kontrol altına almadaki erken başarılara rağmen, SARS-CoV-2 2020'nin ilk iki 
ayında hem Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'da etkili oldu: önce İtalya'da Ocak 
ayının sonunda, ardından Şubat ayının başında Washington Eyaletinde, ve 
ardından o ayın sonunda New York City yayılmaya başladı (Worobey 2020; 
ayrıca bkz. Şekil 6). 
 
Dawood FS, Ricks P, Njie GJ, et al. Observations of the global epidemiology of 
COVID-19 from the prepandemic period using web-based surveillance: a cross-
sectional analysis. Lancet Infect Dis 2020, published 29 July. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30581-8 
Fatimah Dawood ve meslektaşları, SARS-CoV-2'nin küresel yayılımını ve 
COVID-19 vakalarının ve kümelerinin özelliklerini, DSÖ'nün COVID-19'u 11 
Mart 2020'de pandemi olarak ilan etmesinden önce (yani, pre-pandemi) 
tanımlıyor. Resmi web sitelerinden, basın bültenlerinden, basın toplantısı 
dökümlerinden ve ulusal sağlık bakanlıklarının veya diğer devlet kurumlarının 
sosyal medya beslemelerinden COVID-19 vakalarını belirlediler. Çin, İtalya veya 
İran ile seyahat bağlantıları olan vakalar, etkilenen ülkelerden bildirilen ilk 
COVID-19 vakalarının neredeyse üçte ikisini oluşturuyordu (Dawood 2020). İlk 
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vakalar arasında birçok hane halkı bulaşma kümesi vardı; ancak, mesleki veya 
topluluk ortamlarındaki kümeler daha büyük olma eğilimindeydi. 
 
Deng X, Gu W,Federman S, et al. Genomic surveillance reveals multiple 
introductions of SARS-CoV-2 into Northern California. Science 08 Jun 2020. 
Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abb9263  
Erken genomik sürveyans, Kaliforniya'ya en az 7 farklı SARS-CoV-2 soyunun 
şifreli girişini ortaya çıkardı (Deng X 2020). 
 
Candido DS, Claro M, de Jesus JG, et al. Evolution and epidemic spread of 
SARS-CoV-2 in Brazil. Science 23 Jul 2020:eabd2161. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abd2161  
Yüzlerce genom dizilimi, Brezilya'da 100'den fazla uluslararası virüs girişinin ve 
Brazilya vakalarının % 76'sının 22 Şubat ve 11 Mart 2020 (Candido 2020) 
arasında Avrupa'da tanımlanan üç sınıfdan görüldüğünü gösterdi. 
 

Seroprevalance 

İtalya 
Sabbadini LL, Romano MC, et al. [First results of the seroprevalence survey  
about SARS-CoV-2] (Primi risultati  dell’indagine di sieroprevalenza  sul SARS-
CoV-2). Italian Health Ministery and National Statistics Institute 2020, published 
3 August. Full-text (Italian): 
https://www.istat.it/it/files//2020/08/ReportPrimiRisultatiIndagineSiero.pdf  
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan temsili bir araştırmaya göre (64.000 
katılımcı), 25 Mayıs - 15 Temmuz (Sabbadini 2020) arasındaki çalışma 
döneminde 1,5 milyon kişi (nüfusun % 2,5'i) SARS-CoV-2 antikorlarına sahipti. 
Bu rakam şu anda bildirilen 250.000 vakadan daha yüksektir. Bu rakamlar 
doğruysa, İtalya'daki enfeksiyon ölüm oranı (IFR, tüm enfekte bireyler arasındaki 
ölüm oranı) % 2.3 (35.000 ölüm / 1.500.000 enfeksiyon) olacaktır. Bu, diğer 
Avrupa ülkelerinden daha yüksektir ve gelecekteki çalışmalarda ele alınması 
gerekmektedir. 
Bassi F, Arbia G, Falorsi PD. Observed and estimated prevalence of Covid-19 in 
Italy: How to estimate the total cases from medical swabs data. Sci Total 
Environ. 2020 Oct 8:142799. PubMed: https://pubmed.gov/33066965. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142799 
İtalya'da Mayıs-Temmuz 2020 arasında yapılan ulusal bir anket (önceki 
makaleye bakın) ülke çapında % 2,5'lik bir seropozitiflik oranı bulundu 
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(Sabbadini 2020). İçerdekiler bu rakamlara asla inanmadı ve İspanya veya 
Fransa'daki gibi % 5-10'luk bir seropozitiflik oranını tercih ettiler. Şimdi, 
Francesca Bassi ve meslektaşları tarafından İtalya'da COVID-19 yaygınlığının 
yeni bir tahminine sahibiz: % 9, neredeyse 6 milyon İtalyan'a karşılık geliyor. 
Percivalle E, Cambiè G, Cassaniti I, et al. Prevalence of SARS-CoV-2 specific 
neutralising antibodies in blood donors from the Lodi Red Zone in 
Lombardy, Italy, as at 06 April 2020. Euro Surveill. 2020 Jun;25(24):2001031. 
PubMed: https://pubmed.gov/32583766. Full-text: https://doi.org/10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.24.2001031 
İtalya'daki son derece etkilenen "Lodi Kırmızı Bölgesi" nde (Şubat 2020'de 
kapatılan 51.500 sakin dahil olmak üzere 169 km2'lik bir alan), 19-70 yaşları 
arasındaki 390 kan donöründen 91'inin (% 23) antikoru pozitif çıkmıştır 
(Percivalle 2020). 
 

İspanya 
Pollán M,  Pérez-Gómez B,  Pastor-Barriuso  R, et al. Prevalence of SARS-CoV-
2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological 
study. The Lancet 2020, July 06, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)31483-5 
İspanyol nüfusunun büyük çoğunluğu (% 95), sıcak nokta bölgelerinde bile 
seronegatiftir. Ülke çapında, temsili bir çalışmada, 61.075 katılımcı test 
edilmiştir. Seroprevalans, bakım noktası testine göre % 5.0 (% 95 CI 4.7-5.4) ve 
immunoassay ile % 4.6 (4.3-5.0) idi ve 10 yaşından küçük çocuklarda daha düşük 
seroprevalans (başlangıç noktasına göre <% 3.1) -bakım testi) (Pollán 2020) 
görülüyor. Madrid çevresinde daha yüksek yaygınlık (>% 10) ve kıyı 
bölgelerinde daha düşük (<% 3) ile yüksek coğrafi değişkenlik vardı. 
 
Soriano V, Meiriño R, Corral O, Guallar MP. SARS-CoV-2 antibodies in adults 
in Madrid, Spain. Clin Infect Dis. 2020 Jun 16:ciaa769. PubMed: 
https://pubmed.gov/32544951. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa769  
İlk SARS-CoV-2 dalgasının sert vurduğu bölgelerde bile (65.000 doğrulanmış 
vaka ve 10 Mayıs'a kadar 9.000 ölümle sonuçlanan Madrid bölgesi gibi), 
yetişkinlerin sadece kabaca % 11'inde SARS-CoV-2 antikoru vardı. 10 Mayıs'ta 
kısıtlamanın kaldırıldığı zaman (Soriano 2020). 
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Amerika Birleşik Devletleri 
Ng DL, Goldgof GM, Shy BR, et al. SARS-CoV-2 seroprevalence and 
neutralizing activity in donor and patient blood. Nat Commun. 2020 Sep 
17;11(1):4698. PubMed: https://pubmed.gov/32943630. Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41467-020-18468-8  
Nisan 2020'de, SARS-CoV-2 seroprevalansı San Francisco Körfez Bölgesi'nde 
düşüktü (hastanede yatan 387 hastada % 0.26; 1.000 kan donöründe q% 0.1) (Ng 
DL 2020). Charles Y. Chiu, Dianna Ng ve meslektaşları ayrıca COVID-19 
hastalarında immünoglobulin-G (IgG), immüno-globulin-M (IgM) ve in vitro 
nötralize edici antikor titrelerinin uzunlamasına dinamiklerini açıklar. Bu 3 test 
için serokonversiyona kadar geçen medyan süre 10.3-11.0 gün arasında 
değişmiştir. Yazarlar, SARS-CoV-2 anti-nükleokapsid protein IgG ve anti-spike 
IgM testlerinin kullanıldığı seropozitif sonuçların genellikle in vitro nötrleştirme 
kapasitesinin öngörüsü olduğuna dair kanıt sağlar. 
Havers FP, Reed C, Lim T, et al. Seroprevalence of Antibodies to SARS-CoV-
2 in 10 Sites in the United States, March 23-May 12, 2020. JAMA Intern Med. 
2020 Jul 21. PubMed: https://pubmed.gov/32692365. Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.4130 
Kesitsel bir çalışmada, seropozitif kişilerin oranı San Francisco Körfezi 
bölgesinde % 1,0 (23-27 Nisan'da toplanmıştır) ile New York City'de % 6,9 (23 
Mart-1 Nisan toplandı) arasında değişiyordu (Havers 2020) . SARS-CoV-2 
enfeksiyonlarının tahmini sayısı, bildirilen vaka sayısının yaklaşık 10 katıdır. 
Moscola J, Sembajwe G, Jarrett M, et al. Prevalence of SARS-CoV-2 Antibodies 
in Health Care Personnel in the New York City Area. JAMA 2020, published 6 
August. https://doi.org/10.1001/jama.2020.14765  
Sağlık personelinin (HCP) SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yüksek derecede maruz 
kalma riski vardır. New York'ta SARS-CoV-2'nin yaygınlığı 13.7 idi (test edilen 
40.329 sağlık çalışanı içinden 5523'ü), bu da New York Eyaletinde rastgele test 
edilen yetişkinler arasındakine (% 14.0) benzerdi. (Moscola 2020). 
 

Hindistan 
Kolthur-Seetharam U, Shah D, Shastri J, Juneja S, Kang G, Malani A, Mohanan 
M, Lobo GN, Velhal G, Gomare M. SARS-CoV2 Serological Survey in Mumbai 
by NITI-BMC-TIFR.  Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) 2020, 
published 29 June. Full-text: https://www.tifr.res.in/TSN/article/Mumbai-
Serosurvey%20Technical%20report-NITI.pdf  
Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan kesitsel bir araştırmada, SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun Mumbai'deki üç bölgede ('servisler' olarak adlandırılır) 
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Chembur, Matunga ve Dahisar'ın gecekondu bölgelerinde yaklaşık % 57 ve 
gecekondu olmayanlar alanlarda %16’dır (Kolthur-Seetharam 2020). Bu veriler 
doğrulanırsa, bazı Mumbai bölgeleri yakında sürü bağışıklığına ulaşacak ve 
COVID öncesi bir yaşam tarzına dönebilir. Dünyadaki birçok ülke için bu, 
pandeminin başlangıcından bu yana en iyi haber olacaktı. 

Fareo Adaları 
Petersen MS, Strøm M, Christiansen DH, Fjallsbak JP, Eliasen EH, Johansen M, 
et al. Seroprevalence of SARS-CoV-2–specific antibodies, Faroe Islands. Emerg 
Infect Dis 2020 Nov. Published August 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.3201/eid2611.202736 
Yaklaşık 50.000 nüfuslu, Danimarka Krallığı içinde özerk bir bölge olan Faroe 
Adaları'nda, rastgele seçilen 1.075 katılımcıdan yalnızca 6'sı (% 0.6) SARS-CoV-
2'ye (Petersen 2020) karşı antikorlar için seropozitif test yaptı. Şu anda, küçük 
adalar düşük seropozitiflik oranlarına sahip olma eğilimindedir. 

Birleşik Krallıklar 
Ward H, Atchison C, Whitaker M, et al. Antibody prevalence for SARS-CoV-2 
following the peak of the pandemic in England: REACT2 study in 100,000 
adults. Imperial College London 2020. Pre-print: 
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/institute-of-global-health-
innovation/Ward-et-al-120820.pdf 
Haziran 2020'nin sonunda, tahmini 3,4 milyon kişi veya Birleşik Krallık 
nüfusunun% 6'sının biraz altında virüse karşı antikorlar vardı ve muhtemelen 
COVID-19'a sahipti. Londra en yüksek rakamlara (% 13) sahipken, Güney Batı 
en düşük seviyeye (% 3) sahipti (Ward 2020). 
Siyah, Asyalı ve azınlık etnik (BAME) bireyler, beyaz insanlara kıyasla SARS-
CoV-2 enfeksiyonu geçirme olasılıklarının iki ila üç katı arasındaydı. İlginç bir 
eğilim: 18-24 yaşları arasındaki gençler en yüksek oranlara sahipken (% 8), 65-
74 yaşlarındaki yaşlı yetişkinlerin enfekte olma olasılığı en düşüktü (% 3). 
 

Çin 
Xu X, Sun J, Nie S, et al. Seroprevalence of immunoglobulin M and G antibodies 
against SARS-CoV-2 in China. Nat Med. 2020 Jun 5. PubMed: 
https://pubmed.gov/32504052. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41591-020-
0949-6  
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2020 kış salgınının sonunda Wuhan'daki seropozitiflik (IgM ve IgG antikorları) 
düşüktü ve farklı alt kohortlarda (Xu X 2020) % 3,2 ile% 3,8 arasında 
değişiyordu. 
 

İsviçre 
Stringhini S, Wisniak A, Piumatti G, et al. The Lancet, June 11, 2020. Seroprevalence of 
anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies in Geneva, Switzerland (SEROCoV-POP): a population-
based study. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31304-0  

Cenevre, İsviçre'de bir COVID-19 yoğun noktasıydı (yarım milyon kişide 2,5 
aydan uzun 5000 vaka). Seroprevalans, önceki bir popülasyon temsili anketinden 
rastgele seçilen 2.766 katılımcı ve 5 yaş ve üzeri (Stringhini 2020) arasında 
rastgele seçilen 2.766 hane üyesi arasında arka arkaya beş haftalık sero-ankette 
yaklaşık % 5'ten yaklaşık % 11'e yükseldi (Stringhini 2020). Küçük çocuklar (5-9 
yaş) ve yaşlı insanlar (≥ 65 yaş) diğer yaş gruplarına göre önemli ölçüde daha 
düşük seroprevalansa sahipti. Yazarlar, doğrulanan her COVID-19 vakası için 11 
enfeksiyon olduğunu tahmin ediyor. 

YOĞUN SARS-CoV-2 BULAŞMA NOKTALARI 
HASTANELER 

Nagano T, Arii J, Nishimura M, et al. Diligent medical activities of a publicly 
designated medical institution for infectious diseases pave the way for 
overcoming COVID-19: A positive message to people working at the cutting 
edge. Clin Infect Dis. 2020 May 31. PubMed: https://pubmed.gov/32474577. 
Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa694  
Bulaşıcı hastalıklara karşı standart önleyici tedbirler, tıbbi personelde SARS-
CoV-2'ye maruz kalmayı önleyebilir. Japonya'daki bulaşıcı hastalıklar için büyük 
bir tıbbi kurum olan Hyogo Prefectural Kakogawa Tıp Merkezi'nde COVID-19 
hastalarını tedavi etmek için çalışan 509 tıbbi personelden (hastanede yatan 
ortalama COVID-19 hasta sayısı 20 idi) hiçbirinde 1-8 Mayıs tarihlerinde SARS-
CoV-2 IgG antikorları yoktu (Nagano 2020). 
 
Callaghan AW, Chard AN, Arnold P, et al. Screening for SARS-CoV-2 Infection 
Within a Psychiatric Hospital and Considerations for Limiting Transmission 
Within Residential Psychiatric Facilities - Wyoming, 2020. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 2020 Jul 3;69(26):825-829. PubMed: 
https://pubmed.gov/32614815. Full-text: 
https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6926a4  
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Genişletilmiş kabul taraması ve enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerinin 
uygulanması, bir psikiyatri koğuşunda bile etkilidir (Callaghan 2020). 
 
Rincón  A, Moreso F, López-Herradón A. The keys to control a coronavirus 
disease 2019 outbreak in a haemodialysis unit.  Clinical Kidney Journal, 13 July 
2020. Full-text:  https://doi.org/10.1093/ckj/sfaa119 
Barselona'daki bir hemodiyaliz ünitesinde, tedavi gören hastaların % 18'i enfekte 
oldu (Rincón 2020). SARS-CoV-2 enfeksiyonu için ana risk faktörleri, sağlık 
hizmetlerinin paylaşılması, bir huzurevinde yaşamak ve önceki 2 hafta içinde 
referans hastaneye kabul edilmekti. 
Vahidy FS, Bernard DW, Boom ML, et al. Prevalence of SARS-CoV-2 Infection 
Among Asymptomatic Health Care Workers in the Greater Houston, Texas, 
Area. JAMA Netw Open. 2020 Jul 1;3(7):e2016451. PubMed: 
https://pubmed.gov/32716512. Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.16451 
Klinik sağlık sektörü çalışanları arasında, COVID-19 birimlerinden % 5,4 ve 
COVID olmayan birimlerden % 0,6, SARS-CoV-2 (Vahidy 2020) için pozitif 
RT-PCR test sonuçlarına sahipti. 

UZUN SÜRELI BAKIM MERKEZLERI 

Marossy A, Rakowicz S, Bhan A, et al. A study of universal SARS-CoV-2 RNA 
testing of residents and staff in a large group of care homes in South London. J 
Infect Dis. 2020 Sep 5:jiaa565. PubMed: https://pubmed.gov/32889532. Full-
text: https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa565  
Avrupa'daki en büyük bakım evi çalışmalarından birinde, Londra'nın Bromley 
ilçesindeki 37 bakımevinden 2.455 kişi, sakin ve personel semptomlara 
bakılmaksızın test edildi. Genel olarak, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun nokta 
yaygınlığı, personelde (% 4.7) (Marossy 2020) olduğundan daha yüksek oranda 
(% 9.0) sakinlerde% 6.5 idi. 
 
Fisman DN, Bogoch I, Lapointe-Shaw L, et al. Risk Factors Associated With 
Mortality Among Residents With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in 
Long-term Care Facilities in Ontario, Canada.  JAMA, published July 22, Full-
text: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.15957 
Hotspot LTCF. Kanada, Ontario'da yapılan bir çalışmada, ölüm oranı, benzer bir 
dönemde 69 yaşından büyük toplum içinde yaşayan yetişkinlerde görülenden 13 
kat daha fazlaydı (Fisman 2020). 
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Graham NSN, Junghans C, McLaren R, et al. High rates of SARS-CoV-2 
seropositivity in nursing home residents. J Infection August 26, 2020a. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.08.040  
Birleşik Krallık'taki bazı bakım evleri oldukça yüksek seropozitivite oranlarına 
ulaştı. Bir çalışmada, huzurevi sakinlerinin % 72'si anti-SARS-CoV-2 IgG 
antikoru pozitifti (Graham 2020). Seropozitiflik, komorbiditelerin varlığı ile 
ilişkili değildi. 
 
ECDC Public Health Emergency Team, Danis K, Fonteneau L, et al. High impact 
of COVID-19 in long-term care facilities, suggestion for monitoring in the 
EU/EEA.  May 2020. Eurosurveillance, Volume 25, Issue 22, 04/Jun/2020 
Article. Full-text: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.22.2000956 
Uzun süreli bakım tesislerinde yaşayanlar, birçok Avrupa ülkesinde (ECDC 
2020) tüm COVID-19 ölümlerinin % 30-60'ına katkıda bulunmaktadır. Gözetim 
ve enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri çok önemlidir: kümeleri erken tespit 
edin, tesisler içinde ve arasında yayılmayı azaltın ve salgınların boyutunu ve 
şiddetini azaltın. 
 
Graham N, Junghans C, Downes R, et al. SARS-CoV-2 infection, clinical 
features and outcome of COVID-19 in United Kingdom nursing homes. J Infect 
2020b, Jun 3:S0163-4453(20)30348-0. PubMed: https://pubmed.gov/32504743. 
Full-text: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.05.073  
Hotspot bakım evi. Londra'nın merkezindeki 4 huzurevinde 394 sakini ve 70 
personeli içeren bir Birleşik Krallık araştırmasında, sakinlerin % 26'sı iki aylık 
bir süre içinde öldü (Graham 2020). Sistematik testler, sakinlerin % 40'ının 
SARS-CoV-2 için pozitif olduğunu belirledi ve bunların % 43'ü asemptomatikti 
ve % 18'i testten önceki iki hafta boyunca sadece atipik semptomlara sahipti. Bu, 
ölüme giden günlerde birçok sakin için de geçerliydi ve şiddetli COVID-19'da 
bile ateş ve öksürüğün yaygın olarak görülmediğini gösteriyordu. Asemptomatik 
personelin % 4'ü de pozitif çıktı. 
 
Dora AV, Winnett A, Jatt LP, et al. Universal and Serial Laboratory Testing for 
SARS-CoV-2 at a Long-Term Care Skilled Nursing Facility for Veterans - Los 
Angeles, California, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 May 
29;69(21):651-655. PubMed: https://pubmed.gov/32463809. Full-text: 
https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6921e1 
Tekrar ve tekrar: Hepsini hemen test edin. Bir uzun süreli bakım hemşireliği 
tesisinde bir moladan sonra, semptomlara bakılmaksızın tüm sakinler, seri 

https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.08.040
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.22.2000956
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.22.2000956
https://pubmed.gov/32504743
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.05.073
https://pubmed.gov/32463809
https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6921e1


62  |  CovidReference.com/tr 

 

Kamps – Hoffmann 

(yaklaşık olarak haftalık) nazofaringeal SARS-CoV-2 RT-PCR testine tabi 
tutuldu. 99 sakininden 19'u (% 19) SARS-CoV-2 (Dora 2020) için pozitif test 
sonuçlarına sahipti. COVID-19'lu 19 kişiden 14'ü test sırasında asemptomatikti. 
Bunlardan sekizi, örnek toplandıktan 1-5 gün sonra semptom geliştirdi ve daha 
sonra presemptomatik olarak sınıflandırıldı. 

EĞLENCE MEKANLARI (BARLAR, KULÜPLER, KORİLER, KARAOKE, DİSKOLAR, VB.) 

NCOMG. The national COVID-19 outbreak monitoring group. COVID-19 
outbreaks in a transmission control scenario: challenges posed by social and 
leisure activities, and for workers in vulnerable conditions, Spain, early summer 
2020. Eurosurveillance Volume 25, Issue 35, 03/Sep/2020. Full-text: 
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.35.2001545  
Hotspot Movida. Haziran ortasından 2 Ağustos'a kadar, tek hanehalkı salgınları 
hariç olmak üzere, İspanya'da 673 salgın bildirildi (NCOMG 2020). Aktif 
salgınların% 55'inden fazlasının (303/551) ve % 60'ından fazlasının (3.815 / 
6.208) aktif salgın vakalarının ortaya çıktığı iki ana ortam vardı: Birincisi, aile 
toplantıları veya özel partiler gibi sosyal ortamlar (112 salgın, 854 vaka), 
ardından barlar, restoranlar veya kulüpler gibi eğlence mekanlarıyla bağlantılı 
olanlar (34 salgın, 1.230'dan fazla vaka). İkincisi, başta meyve ve sebze 
sektöründeki işçiler (31 salgın ve yaklaşık 500 vaka) ve mezbahalar veya et 
işleme tesislerindeki işçiler (12 salgın ve yaklaşık 360 vaka) olmak üzere mesleki 
ortamlar (tüm aktif salgınların% 20'sini temsil eder). Japonya'dan gelen veriler, 
toplam 61 COVID-19 kümesinin 18'inin (% 30) sağlık tesislerinde olduğunu 
gösterdi; Huzurevleri ve gündüz bakım evleri gibi diğer bakım tesislerinde 10 (% 
16); Restoran veya barlarda 10 (% 16); İşyerlerinde 8 (% 13); Canlı müzik 
konserleri, koro grubu provaları ve karaoke partileri gibi müzikle ilgili 
etkinliklerde 7 (% 11); Spor salonlarında 5 (% 8); Tören işlevlerinde 2 (% 3); ve 
bir uçakta ulaşımla ilgili olayda 1 (% 2) (Furuse 2020). Dikkat çekici bir şekilde, 
olası birincil vaka hastalarının% 41'i bulaşma sırasında pre-semptomatik veya 
asemptomatikti. % 45'inde öksürük vardı. Birçok küme, yakın çevrede ağır nefes 
alma ile ilişkilendirildi. 
 

Kang CR, Lee JY, Park Y, Huh IS, Ham HJ, Han JK, et al. Coronavirus disease 
exposure and spread from nightclubs, South Korea. Emerg Infect Dis. 2020 Sep. 
Full-text: https://doi.org/10.3201/eid2610.202573  
Gece kulüplerindeki olayların fazla yayılması, vakaların yerel olarak yeniden 
canlanmasını tetikleme potansiyeline sahiptir. Seul şehir merkezindeki 5 Itaewon 
gece kulübünü ziyaret eden kişiler arasında aktif vaka bulma için geniş ölçekli 
test yapıldı ve (toplam 41.612 test!) gece kulübü ziyaretçilerinin % 0.19'unda (67 
/ 35.827), temaslarının% 0.88'inde (51 / 5.785) olumlu sonuçlar buldu ve anonim 
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olarak test edilen kişilerin % 0,06'sı (1 / 1,627) (Kang 2020) pozitif çıktı. 
Toplamda 246 COVID-19 vakası, Seul'deki gece kulüplerinin yeniden 
açılmasıyla ilişkilendirildi. 
 
Lewis M, Sanchez R, Auerbach S, et al. COVID-19 Outbreak Among College 
Students After a Spring Break Trip to Mexico — Austin, Texas, March 26–April 
5, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 24 June 2020. Full-text: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6926e1  
Asemptomatik kişiler veya hafif semptomları olanlar, bulaşmanın 
sürdürülmesinde muhtemelen önemli bir rol oynamıştır. Üniversite gezisi, SARS-
CoV-2 bulaşması için ideal bir ortamdır (tek seferde 64 vaka, 14 asemptomatik 
ve 50 semptomatik; Lewis 2020). 

İŞYERLERİ 

Waltenburg MA, Victoroff T, Rose CE, et al. Update: COVID-19 Among 
Workers in Meat and Poultry Processing Facilities – United States, April–May 
2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 7 July 2020. Full-text: 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6927e2.htm  
Et ve kümes hayvanı işleme tesisleri SARS-CoV-2 sıcak noktalarıdır. Bir 
çalışmada 239 tesisteki işçiler arasında 16.233 COVID-19 vakası ve 86 COVID-
19 ile ilgili ölüm bildirilmiştir (Waltenburg 2020). COVID-19'lu çalışanların 
yüzdesi tesis başına % 3,1 ile% 24,5 arasında değişiyordu. 
Tesis çapında test uygulayan yedi tesis arasında, pozitif SARS-CoV-2 test 
sonuçlarına sahip 5.572 işçi arasında asemptomatik veya presemptomatik 
enfeksiyonların kaba prevalansı % 14.4 idi (Waltenburg 2020). 
 
Steinberg J, Kennedy ED, Basler C, et al. COVID-19 Outbreak Among 
Employees at a Meat Processing Facility — South Dakota, March–April 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:1015–1019. Full-text: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6931a2 
ABD'de bir et işleme tesisinde erken salgın görüldü. 16 Mart'tan 25 Nisan'a 
kadar, çalışanların % 25,6'sına (929) ve temaslılarının% 8,7'sine (210) COVID-
19 teşhisi kondu; iki çalışan öldü (Steinberg 2020). En yüksek saldırı oranları, 
üretim hattında birbirinden <6 fit (2 metre) mesafede çalışan çalışanlar arasında 
meydana geldi. 
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OKULLAR 

Davies NG, Klepac P, Liu Y et al. Age-dependent effects in the transmission and 
control of COVID-19 epidemics. Nat Med 2020, June 16. 
https://doi.org/10.1038/s41591-020-0962-9  
Çocukların enfeksiyona duyarlılığı daha düşüktür. Kanada, Çin, İtalya, Japonya, 
Singapur ve Güney Kore'den gelen salgın verileri kullanan bir grup, 20 yaşın 
altındaki bireylerde enfeksiyona yatkınlığın 20 yaşın üzerindeki yetişkinlerin 
yaklaşık yarısı olduğunu ve klinik semptomların % 21 oranında ortaya çıktığını 
buldu. 10-19 yaşları arasındaki enfeksiyonların oranı, 70 yaşın üzerindeki 
kişilerde enfeksiyonların% 69'una yükseliyor (Davis 2020). 
 
Panovska-Griffiths J, Kerr CC, Stuart RM, et al. Determining the optimal 
strategy for reopening schools, the impact of test and trace interventions, and the 
risk of occurrence of a second COVID-19 epidemic wave in the UK: a modelling 
study. Lancet Child Adolesc Health 2020, August 03, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30250-9  
Okulların yeniden açılması, semptomatik bireylerin geniş çaplı, popülasyon 
çapında test edilmesi ve temaslarının etkili bir şekilde izlenmesi ve ardından 
teşhis konulan bireylerin izole edilmesi ile eşlik etmelidir. Bu düzeylerde testler 
ve temaslı izleme olmadan, okulların yeniden açılması ve kapatma önlemlerinin 
kademeli olarak gevşetilmesi, Aralık 2020'de zirveye çıkacak ikinci bir dalgayı 
tetikleyebilir (Panovska-Griffiths). 
 
Brown NE, Bryant-Genevier J, Bandy U, Browning CA, Berns AL, Dott M, et al. 
Antibody responses after classroom exposure to teacher with coronavirus disease, 
March 2020. Emerg Infect Dis. 2020 Sep [date cited]. 
https://doi.org/10.3201/eid2609.201802  
Şaşırtıcı değil: Virüs bulaşmış bir öğretmen ve öğrenciler arasındaki sınıf 
etkileşimi virüs bulaşmasına neden olabilir. 1 Mart 2020'de Avrupa'dan Amerika 
Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, semptomatik bir öğretmen pozitif test 
sonuçları aldı. Sınıfta öğretmene maruz kalan toplam 2/21 öğrenci pozitif 
serolojik sonuçlara sahipti. 
 
Cheng SY, Wang J, Shen AC, et al. How to Safely Reopen Colleges and 
Universities During COVID-19: Experiences From Taiwan. Ann Int Med 2020, 
Jul 2. Full-text: https://doi.org/10.7326/M20-2927  
Tayvan, okulların normal şekilde çalıştığı birkaç ülkeden biridir. Tayvan'daki 
Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak için - 
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geleceğimiz? stratejilerin bir kombinasyonunu içeren genel yönergeler oluşturdu; 
- aktif kampüs tabanlı tarama ve erişim kontrolü; okul tabanlı tarama ve karantina 
protokolleri; gerektiğinde öğrenci ve fakülte karantinası; idari ve sağlık merkezi 
personelinin seferber edilmesi; yurt ve kafeteryaların düzenlenmesi; ve kişisel 
hijyen, çevresel sanitasyon ve iç mekan havalandırma uygulamalarının 
güçlendirilmesi gibi (Cheng SY 2020). İç karartıcı (un monde de con), ama 
muhtemelen gerekli. 
 

Torres JP, Piñera C, De La Maza V, et al. SARS-CoV-2 antibody prevalence in 
blood in a large school community subject to a Covid-19 outbreak: a cross-
sectional study. Clin Infect Dis. 2020 Jul 10:ciaa955. PubMed: 
https://pubmed.gov/32649743. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa955  
Okul kaynaklı salgın öğretmenler, çocuklar ve ebeveynler arasındaki vakalarda 
yaygındır. Bazı durumlarda, indeks vakaları öğretmenler ve/veya ebeveynlerdi 
(Torres 2020). Okulların yeniden açılması öğretmenler arasında yeni vakalardan 
kaçınmaya odaklanmalıdır. 

TOPLU TOPLANMALAR 

Anonymous. Deutsche Box-Olympiamannschaft mit Coronavirus infiziert. Die 
Zeit 2020, published 12 September. Full-text: https://www.zeit.de/sport/2020-
09/trainingslager-oesterreich-deutsche-box-olympiamannschaft-coronavirus-
infektion-quarantaene 
Kasıtsız bir deneyde, amatör boksörlerden oluşan Alman milli takımı, günler 
içinde küçük bir grupta % 100 bulaşma oranına ulaşabileceğinizi kanıtladı. Bir 
eğitim kampında, 18 sporcunun ve 7 antrenörün ve süpervizörün bazılarında dört 
gün önce soğuk algınlığı semptomları görüldü. Şimdi 25 kişinin tümü SARS-
CoV-2 için pozitif test yaptı. Şimdiye kadar ciddi bir vaka yok. 
 
Mubarak N, Zin CS. Religious tourism and mass religious gatherings - The 
potential link in the spread of COVID-19. Current perspective and future 
implications. Travel Med Infect Dis. 2020 Jun 9;36:101786. PubMed: 
https://pubmed.gov/32531422. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101786  
Dini kitle toplantıları muhtemelen ertelenmelidir. Özellikle 50 yaşın üzerindeki 
veya diyabet veya kardiyovasküler hastalık gibi kronik hastalıklardan muzdarip 
olanlar, yetersiz karantina ve teşhis altyapısı ile ülkelerine dönen hacılar takip 
edilmelidir (Mübarek 2020). 
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Khan A, Bieh KL, El-Ganainy A, et al. Estimating the COVID-19 Risk during 
the Hajj Pilgrimage.  Journal of Travel Medicine, 05 September 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1093/jtm/taaa157  
150'den fazla ülkeden 2,5 milyon hacı çeken dini bir toplantı, açıkça bir giga 
yayılan olay yaratma potansiyeline sahiptir. Belirlenen koğuş ve YBÜ yatakları 
günler içinde doldurulabilir. Hacı sayısını azaltmak ve yabancı hacıları gelmesini 
ertelemek akıllıca bir karardır (Khan 2020). 
 
Nayar KR, Koya SF, Ramakrishnan V, et al. Call to avert acceleration of 
COVID-19 from India’s Sabarimala pilgrimage of 25 million devotees. Journal 
of Travel Medicine, 05 September 2020, taaa153. Full-text: 
https://doi.org/10.1093/jtm/taaa153  
Hac veya Sabarimala, yıllık 41 günlük Hindu hacına ortalama 25 milyon hacı 
katıldı (Nayar 2020). Tüm hacılardan negatif bir SARS-CoV-2 antijen testi talep 
etmeye nasıl devam edilir? 
 

KAPALI VE YOĞUN NÜFUS ALANLAR 

Njuguna H, Wallace M, Simonson S, et al. Serial Laboratory Testing for SARS-
CoV-2 Infection Among Incarcerated and Detained Persons in a Correctional and 
Detention Facility — Louisiana, April–May 2020. MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep. ePub: 29 June 2020. Full-text: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6926e2  
Hapishanelerde yüksek COVID-19 saldırı oranları. Louisiana'da virüse maruz 
kalma nedeniyle karantinaya alınan 98 hapsedilen ve alıkonulan kişiden 71'inde 
(% 72), test sırasında hiçbir belirti göstermeyen% 45'i seri testlerle tespit edilen 
laboratuar onaylı SARS-CoV-2 enfeksiyonu vardı (Njuguna 2020). COVID-19'lu 
kişilerin ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde seri olarak test edilmesi, 
semptom taramasıyla gözden kaçabilecek asemptomatik ve presemptomatik 
kişileri belirleyebilir. 
 
Jiménez MC, Cowger TL, Simon LE, Behn M, Cassarino N, Bassett MT. 
Epidemiology of COVID-19 Among Incarcerated Individuals and Staff in 
Massachusetts Jails and Prisons. JAMA Netw Open 2020;3(8). Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.18851  
Temmuz 2020'de, hapsedilen kişiler arasında COVID-19 oranı, Massachusetts 
genel nüfusunun yaklaşık 3 katı ve ABD oranının 5 katı idi (Jiménez 2020). 
Massachusetts cezaevi tesislerinde hapsedilen 14.987 kişiden, hapsedilen kişiler 
(n = 664) ve personel (n = 368) arasında 1032 doğrulanmış COVID-19 vakası 
rapor edildi. 
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Saloner B, Parish K, Ward JA. COVID-19 Cases and Deaths in Federal and State 
Prisons. JAMA July 8, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1001/jama.2020.12528  
6 Haziran 2020'ye kadar ABD'de 1,3 milyon mahkum arasında 42.107 COVID-
19 vakası ve 510 ölüm meydana geldi (Saloner 2020). 
 
Maxmen A. California's San Quentin prison declined free coronavirus tests and 
urgent advice — now it has a massive outbreak. Nature NEWS 07 July 2020. 
Full-text: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02042-9    
Temmuz 2020'de San Quentin Hapishanesindeki mahkumların ve personelin 
(1.600 kişi) üçte birinden fazlası pozitif çıktı (Maxmen 2020). Altısı ölmüştü. 
 
Rogers JH, Link AC, McCulloch D, et al. Characteristics of COVID-19 in 
Homeless Shelters : A Community-Based Surveillance Study. Ann Intern Med. 
2020 Sep 15. PubMed: https://pubmed.gov/32931328. Full-text: 
https://doi.org/10.7326/M20-3799  
King County, Washington, Helen Chu, Julia Rogers ve meslektaşlarındaki 14 
evsiz barınağının bu kesitsel, toplum temelli sürveyans çalışmasında, pozitif vaka 
sayısını semptomlara bakılmaksızın toplam katılımcı karşılaşma sayısına böldü. 
1434 karşılaşma arasında, 5 sığınakta 29 (% 2) SARS-CoV-2 enfeksiyonu vakası 
tespit edildi. Test sonuçları pozitif olan kişilerin yüzde seksen altısı özel veya 
ortak bir oda yerine ortak bir alanda uyudu (Rogers 2020). 
 
Payne DC, Smith-Jeffcoat SE, Nowak G, et al. SARS-CoV-2 Infections and 
Serologic Responses from a Sample of U.S. Navy Service Members — USS 
Theodore Roosevelt, April 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 9 June 
2020. Full-text: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6923e4.htm  
Mart 2020'nin sonlarında, uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'teki büyük bir 
salgın, çoğunlukla genç, sağlıklı yetişkinler arasında yakın, toplu maruziyetlere 
sahip nispeten hafif semptomlar ve asemptomatik enfeksiyon ile yaygın bulaşma 
ile karakterize edildi. Enfekte katılımcıların beşte biri hiçbir semptom bildirmedi. 
Yüz örtme kullanmak ve sosyal mesafeyi gözlemlemek gibi önleyici tedbirler, 
enfeksiyon riskini azalttı: 382 hizmet üyesi arasında, önleyici tedbirler aldığını 
bildirenlerin enfeksiyon oranı, bu önlemleri aldığını bildirmeyenlere göre daha 
düşüktü (örn. yüz örtme,% 56'ya karşı% 81; ortak alanlardan kaçınmak,% 68'e 
karşı% 54; ve sosyal mesafeyi gözlemlemek, sırasıyla% 55'e karşı% 70) (Payne 
2020). 
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Pandeminin Özel Yönleri 

HAZIRLIK 

Pham QT, Rabaa MA, Duong HL, et al. The first 100 days of SARS-CoV-2 
control in Vietnam. Clin Infect Dis 2020, published 1 August. Full-text: 
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1130 
Vietnam oldukça iyi iş çıkardı. Vietnam'da 23 Ocak'ta ilk SARS-CoV-2 
vakasının bildirilmesinden yüz gün sonra, hiç ölüm olmaksızın 270 vaka bildirdi. 
Yüksek oranda asemptomatik ve ithal vakaların yanı sıra önemli pre-
semptomatik bulaşma kanıtları olmasına rağmen, Vietnam kontrollü SARS-CoV-
2’yi, kitle iletişiminin erken başlatılması, sıkı karantina ile titiz temas takibi ve 
uluslararası seyahat kısıtlamaları yoluyla ile kontrol altına aldı. (Pham QT 2020). 
Dünya için bir ders mi? 
 
Looi MK. Covid-19: Japan ends state of emergency but warns of "new normal". 
BMJ. 2020 May 26;369:m2100. PubMed: https://pubmed.gov/32457055. Full-
text: https://doi.org/10.1136/bmj.m2100  
Japonya iyi bir iş çıkardı. Küme izleme ve toplu toplantıların yasaklanması ile 
birlikte kurallara halkın bağlılığı, salgını kontrol altına alma konusunda başarıya 
ulaşmış gibi görünüyor. 
Japonya'da olduğu gibi, yaygın maske kullanımı ve hijyen, görgü kurallarının 
normal bir parçasıysa, SARS-CoV-2 ile mücadele etmek daha kolaydır (Looi 
2020). 
 
Stoke EK, Zambrano LD, Anderson KN. Coronavirus Disease 2019 Case 
Surveillance — United States, January 22–May 30, 2020. MMWR June 15, 
2020. Full-text: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6924e2.htm  
Haziran ayında CDC, 1.320.488 laboratuar onaylı COVID-19 vakasına ilişkin 
verileri bildirdi. Genel olarak 184.673 (% 14) hasta hastaneye kaldırıldı, 29.837 
(% 2) yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edildi ve 71.116 (% 5) hasta öldü. 
Hastaneye yatışlar, altta yatan bir durumu bildirilen hastalarda (% 45.4), altta 
yatan durumu bildirmeyenlere (% 7.6) göre altı kat daha yüksekti. Ölümler, altta 
yatan rahatsızlıkları bildirilen hastalarda (% 19,5), altta yatan koşulları 
bildirmeyenlere (% 1,6) kıyasla 12 kat daha yüksekti (Stoke 2020). 
 

HAZIRLIK/REDDEDİLMESİ İSTEMSİZLİĞİ (İNGILTERE, ABD, BREZİLYA) 

NEJM Editors. Dying in a Leadership Vacuum. N Engl J Med 2020; 383:1479-
1480. Full-text: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2029812 
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SARS-CoV-2 ve COVID-19 salgını bir liderlik testi haline geldi. Yeni bir 
patojenle savaşmak için iyi seçenekleri olmayan ülkeler, nasıl yanıt verecekleri 
konusunda zor seçimler yapmak zorunda kaldılar. Amerika Birleşik 
Devletleri'nde liderler bu testi geçemedi. 
 
Yehya N, Venkataramani A, Harhay MO. Statewide Interventions and Covid-19 
Mortality in the United States: An Observational Study. Clin Infect Dis. 2020 Jul 
8. PubMed: https://pubmed.gov/32634828. Full-text: 
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa923  
Her gün önemlidir. Bu büyük, ülke çapında çalışmada, daha sonra eyalet çapında 
acil durum bildirimleri ve okulların kapanması daha yüksek COVID-19 ölüm 
oranıyla ilişkilendirildi. Her gün gecikme ölüm riskini % 5 ila 6 oranında artırdı 
(Yehya 2020). 
Maxmen A. Why the United States is having a coronavirus data crisis. Nature 
2020, published 25 August. Full-text: https://www.nature.com/articles/d41586-
020-02478-z 
Bir pandemiye yanıt vermek için, kime, neden ve nerede bulaştığı konusunda 
güvenilir bilgiye ihtiyacınız vardır. Ne yazık ki birçok ülke veri kıtlığından 
muzdaripti (Maxmen 2020). 

MUHTEŞEM İZOLASYON (YENİ ZELANDA, AVUSTRALYA) 

Baker MG, Anglemyer A. Successful Elimination of Covid-19 Transmission in 
New Zealand. N Engl J Med 2020, published 7 August. Full-text: 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2025203  
Heywood AE, Macintyre CR. Elimination of COVID-19: what would it look like and is it 
possible? Lancet 2020, published 6 August. Full-text: https://doi.org/10.1016/S1473-
3099(20)30633-2  
SARS-CoV-2'nin ortadan kaldırılması mümkün müdür (Hewyood 2020)? Jeografik olarak 
izole edilmiş adalar veya ada devletleri, eleme denemeleri için aynı adaylar olmalıdır. 
Bununla birlikte, kendisini eleme sonrası aşamada gören ve kamusal yaşamın neredeyse 
normale döndüğü (Baker 2020) Yeni Zelanda bile, Ağustos ayı başlarında yeni vakalar 
keşfedildiğinde aniden COVID-19 gerçekliğine geri çağrıldı. Herhangi bir bulaşıcı 
hastalığın ortadan kaldırılması iddialıdır ve önemli kaynaklar gerektirir. SARS-CoV-2 
içermeyen bir alan ilan etmeden önce üç aydan az olmayan bir sıfır durum senaryosu 
önermektedirler. Açık nedenlerden dolayı, adalar veya ada eyaletleri bu hedefe ulaşmak 
için en iyi şansa sahiptir (Hewyood 2020). 
 
Seemann T, Lance CR, Sherry NL, et al. Tracking the COVID-19 pandemic in Australia 
using genomics. Nat Commun 11, 4376 (2020). Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41467-020-18314-x  
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Geri gönderilen uluslararası gezginler tarafından yapılan çoklu SARS-CoV-2 ithalatı, 
yerel olarak edinilen vakaların yarısından fazlasını oluşturan, devam eden iletim hatlarının 
(her biri 3-9 vaka ile) oluşturulmasından sorumlu olan seyahatle ilgili vakalarla 
Avustralya'da transmisyonu sürdü (Seemann 2020). 

BİLİNMEYEN SONUÇ 

Kalk A, Schultz A. SARS-CoV-2 epidemic in African countries—are we losing 
perspective? Lancet, August 07, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1016/S1473-
3099(20)30563-6  
Herkes için kısıtlama mi? Belki değil. Örneğin Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
ve Malavi'de nüfusun yalnızca % 2-3'ü 65 yaşın üzerindedir. Bu koşullar altında, 
tam kısıtlama önlemleri SARS-CoV-2'nin kendisinden daha fazla zarara neden 
olabilir (Kalk 2020). 
 
Twahirwa Rwema JO, Diouf D, Phaswana-Mafuya N, et al. COVID-19 Across 
Africa: Epidemiologic Heterogeneity and Necessity of Contextually Relevant 
Transmission Models and Intervention Strategies. Ann Intern Med. 2020 Jun 18. 
PubMed: https://pubmed.gov/32551812. Full-text: https://doi.org/10.7326/M20-
2628 
Rusya'sız Avrupa kabaca 6 milyon km2 yüzeye, Afrika 30 milyon km2 yüzeye 
sahiptir. Bu, Afrika'daki COVID-19 ile ilişkili yük ve sonuçların Afrika ülkeleri 
arasında önemli farklılıklar gösterdiğini kendi başına açıklamalıdır (Twahirwa 
2020). 
 
Walker PG, Whittaker C, Watson OJ, et al. The impact of COVID-19 and 
strategies for mitigation and suppression in low- and middle-income countries. 
Science 12 Jun 2020. Full-text: https://DOI.ORG/10.1126/science.abc0035  
SARS-CoV-2 salgınının düşük ve orta gelirli ülkelerde (LMIC) etkisi hala 
bilinmemektedir. Bir yandan, genel olarak daha genç bir nüfusa sahibiz, diğer 
yandan, halihazırda AIDS ve TB gibi bulaşıcı hastalıkların ve yetersiz beslenme 
gibi daha kötü sağlık sonuçlarının yoksullukla ilişkili belirleyicilerinin daha fazla 
yükü var (Walker 2020). Ayrıca, daha ileri yaş kategorilerine (daha yüksek hane 
bazlı iletim seviyeleri) ve daha düşük kaliteli sağlık hizmetlerine ve sağlık bakım 
kapasitesi eksikliğine daha kalıcı bir yayılma vardır. 
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SARS-CoV-2 salgını: Geçmiş ve Gelecek 

BİR PANDEMİĞİN DOĞAL YOLU 
Barbarossa MV, Fuhrmann J, Meinke JH, et al. Modeling the spread of COVID-
19 in Germany: Early assessment and possible scenarios. PLoS One. 2020 Sep 
4;15(9):e0238559. PubMed: https://pubmed.gov/32886696. Full-text: 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238559  
Kısıtlayıcı önlemler alınmazsa, yaklaşık 32 milyon toplam enfeksiyon ve 730.000 
ölüm, salgın sırasında yalnızca Almanya ile sonuçlanabilir (Barbarossa 2020). 
 

2020 KISITLAMALARI 

Sudharsanan N, Didzun O, Bärnighausen T Geldsetzer P. The Contribution of the 
Age Distribution of Cases to COVID-19 Case Fatality Across Countries - A 9-
Country Demographic Study. Ann Intern Med 2020, published 22 July. Full-text: 
https://doi.org/10.7326/M20-2973 
Genel olarak gözlemlenen vaka ölüm oranları (CFR), İtalya'da (% 9,3) ve 
Hollanda'da (% 7,4) en yüksek oranlar ve Güney Kore'de (% 1,6) ve Almanya'da 
(% 0,7) en yüksek oranlarla büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Çin, Fransa, 
Almanya, İtalya, Hollanda, Güney Kore, İspanya, İsviçre ve ABD'den topluma 
dayalı verilerin bu kesitsel çalışması, vakaların yaş dağılımının ülkeler arasındaki 
varyasyonun % 66'sını sonuçta yaşa göre standartlaştırılmış medyan CFR% 1.9' 
olduğunu bulmuştur. Ayrıca bakınız David N. Fisman, Amy L. Greer, and 
Ashleigh R. Tuite: Age Is Just a Number: A Critically Important Number for 
COVID-19 Case Fatality; full-text: https://doi.org/10.7326/M20-4048. 
 
David N. Fisman, Amy L. Greer, and Ashleigh R. Tuite: Age Is Just a Number: 
A Critically Important Number for COVID-19 Case Fatality; full-text: 
https://doi.org/10.7326/M20-4048. 
SARS-CoV-2 salgınının ilk Avrupa dalgası sırasında, vaka ölüm oranları (CFR) 
İtalya'da (% 9,3) ve Hollanda'da (% 7,4) en yüksek oranlar ve Güney Kore'de en 
düşük oranlarla (1,6 %) ve Almanya (% 0.7) (Sudharsanan 2020, Fisman 2020). 
Çalışma ayrıca, vakaların yaş dağılımının ülkeler arasındaki varyasyonun % 
66'sını olduğunu bulmuştur. 
 
Kissler SM, Kishore N, Prabhu M, et al. Reductions in commuting mobility 
correlate with geographic differences in SARS-CoV-2 prevalence in New York 
City. Nat Commun. 2020 Sep 16;11(1):4674. PubMed: 
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https://pubmed.gov/32938924. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41467-020-
18271-5  
SARS-CoV-2 yaygınlığı, 22 Mart ve 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında New York 
City ilçeleri arasında önemli ölçüde değişiklik göstermiştir (örneğin, 
Manhattan:% 11,3; Güney Queens:% 26,0). Yaygınlıktaki bu farklılıklar, ilçeler 
arasında işe gidip gelme tarzı hareketlilikte önceleri azalmalarla ilişkilidir. 
Yaygınlık, ilçede sabah hareketlerinde ve ilçeye akşam hareketlerinde en büyük 
azalmanın görüldüğü ilçelerde en düşük seviyedeydi (Kissler 2020). 
 
Czeisler MÉ, Tynan MA, Howard ME, et al. Public Attitudes, Behaviors, and 
Beliefs Related to COVID-19, Stay-at-Home Orders, Nonessential Business 
Closures, and Public Health Guidance - United States, New York City, and Los 
Angeles, May 5-12, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jun 
19;69(24):751-758. PubMed: https://pubmed.gov/32555138. Full-text: 
https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6924e1  
Çoğu kişi aynı fikirde: 5–12 Mayıs 2020 haftasında, New York City ve Los 
Angeles'ta ve genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.402 yetişkin 
arasında yapılan bir anket, evde kalma emirleri ve gerekli olmayan iş kapatmaları 
ve yüksek derecede COVID-19 yayılmasında azalma olduğunu görülmüştür 
(Czeisler 2020). 
% 74-82'si anketin yapıldığı sırada bu kısıtlamalar ülke çapında kaldırılırsa 
kendilerini güvende hissetmeyeceklerini bildirdi. Buna ek olarak, kendilerini 
güvende hissetmeyeceklerini bildirenler arasında, bazıları yine de topluluk 
azaltma stratejilerinin kaldırılmasını isteyeceklerini ve ilgili riskleri kabul 
edeceklerini belirtti (sırasıyla % 13-17). 
 
Moreland A, Herlihy C, Tynan MA, et al. Timing of State and Territorial 
COVID-19 Stay-at-Home Orders and Changes in Population Movement - United 
States, March 1-May 31, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Sep 
4;69(35):1198-1203. PubMed: https://pubmed.gov/32881851 . Full-text: 
https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6935a2  
ABD'li Amerikalılar zorunlu evde kalma emirlerine uyuyordu. Mobil cihazlardan 
alınan konum verilerine göre, ilçelerin % 97,6'sında bu siparişler, medyan nüfus 
hareketinin azalmasıyla ilişkilendirildi (Moreland 2020). 
 
Flaxman S, Mishra S, Gandy A, et al. Estimating the effects of non-
pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. Nature. 6/2020 Jun 8. 
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PubMed: https://pubmed.gov/32512579. Full-text:  
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2405-7  
Avrupa'daki bireyler 4 Mayıs'a kadar SARS-CoV-2 ile enfekte olmuştu ve bu, 
nüfusun% 3,2 ila% 4,0'ünü temsil ediyordu (Flaxman 2020). Enfekte olan toplam 
nüfusun yüzdesi Avusturya için% 0,76 (% 0,59 -% 0,98), Belçika% 8,0 (% 6,1 -
% 11), Danimarka% 1,0 (% 0,81 -% 1,4), Fransa% 3,4 (% 2,7 -% 4,3) idi , 
Almanya% 0,85 (% 0,66 -% 1,1), İtalya% 4,6 (% 3,6 -% 5,8), Norveç% 0,46 (% 
0,34 -% 0,61), İspanya% 5,5 (% 4,4 -% 7,0), İsveç% 3,7 (2,8 % -% 5,1), İsviçre% 
1,9 (% 1,5 -% 2,4) ve Birleşik Krallık% 5,1 (% 4,0 -% 6,5). 
 
Habib H. Has Sweden's controversial covid-19 strategy been successful? BMJ. 
2020 Jun 12;369:m2376. PubMed: https://pubmed.gov/32532807. Full-text: 
https://doi.org/10.1136/bmj.m2376 
İsveç’in tartışmalı covid-19 stratejisi başarılı oldu mu? 2020 yazının başında 
(Habib 2020) ülkenin hala sürü dokunulmazlığından uzak olduğunu ve ölü 
sayısının komşu Danimarka ve Finlandiya'dan 5-10 kat daha fazla olduğunu 
vurgulayan olumsuz bir basının ardından, Ekim ayındaki değerlendirme değişti 
mi... 

İLK SONBAHAR, İLK KIŞ 

Verdery AM, Smith-Greenaway E, Margolis R, Daw J. Tracking the reach of 
COVID-19 kin loss with a bereavement multiplier applied to the United States. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Jul 10:202007476. PubMed: 
https://pubmed.gov/32651279. Full-text: 
https://doi.org/10.1073/pnas.2007476117  
ABD'de, COVID-19'dan kaynaklanan her ölüm, yaklaşık dokuz kişinin, yani 
büyükanne, büyükbaba, kardeş, eş veya çocuk kaybedenler gibi yaslı kalmasına 
neden olacaktır (Verdery 2020). 

SALGININ ÖLÇÜLMESİ 

Westhaus S, Weber FA, Schiwy S, et al. Detection of SARS-CoV-2 in raw and 
treated wastewater in Germany - Suitability for COVID-19 surveillance and 
potential transmission risks. Sci Total Environ 2020 August 18;751:141750. 
PubMed: https://pubmed.gov/32861187. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141750  
SARS-CoV-2, Almanya'daki atık sularda RT-qPCR kullanılarak tespit edilebilir. 
Atık sudaki gen eşdeğerlerinin toplam yükü, ilgili toplama alanlarında bildirilen 
kümülatif ve akut COVID-19 vakalarının sayısı ile ilişkilidir. Bu nedenle, atık su 
bazlı epidemiyoloji, salgını araştırmak için tamamlayıcı bir önlem olarak kabul 

https://pubmed.gov/32512579
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edilebilir (Westhaus 2020). (Önemli not: Atık su, SARS-CoV-2'nin insanlara 
bulaşması için bir yol değildir! Tüm replikasyon testleri, replikasyon için negatif 
testlerdir.)  
 
Thomas LJ, Hunag O, Yin F, et al. Spatial heterogeneity can lead to substantial 
local variations in COVID-19 timing and severity. PNAS September 10, 2020. 
Full-text:  https://doi.org/10.1073/pnas.2011656117  
"Normal" yayılmanın yeniden başlamasına yol açan hafifletme önlemlerinin 
gevşemesi başlangıçta birkaç olumsuz etkiye sahip gibi görünebilir, yalnızca 
haftalar veya aylar sonra ölümcül salgınlara yol açar (Thomas 2020). Halk sağlığı 
mesajlarının, hastalığın ilerlemesindeki belirgin durgunlukların mutlaka tehdidin 
azaldığına dair göstergeler olmadığını ve geçmiş salgınlar tarafından “aşılan” 
alanların herhangi bir zamanda etkilenebileceğini vurgulaması gerekebilir. 

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI: HENÜZ DEĞİL 

Brett TS, Rohani P. Transmission dynamics reveal the impracticality of COVID-
19 herd immunity strategies. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Sep 22:202008087. 
PubMed: https://pubmed.gov/32963094. Full-text: 
https://doi.org/10.1073/pnas.2008087117  
Bir makalenin yazarının da belirttiği gibi (Brett 2020), hastane kapasitesi aşırı 
derecede yüksek olmadan sürü bağışıklığına ulaşmak, hataya çok az yer bırakır. 
Başka bir deyişle: modellemeleri, pratik bir hedef olarak sürü bağışıklığına 
ulaşmayı desteklemedi ve çok sayıda kötü tanımlanmış kuvvetin olası bir şekilde 
dengelenmesini gerektirmedi. 
 
Eckerle I, Meyer B. SARS-CoV-2 seroprevalence in COVID-19 hotspots. The 
Lancet July 06, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31482-3  
Bu bulgular hakkında yorum yapın. Nüfusun çoğu, yaygın virüs sirkülasyonu 
olan bölgelerde bile SARS-CoV-2'ye maruz kalmamış görünmektedir. Doğal 
enfeksiyon yoluyla sürü bağışıklığına ulaşmak için önerilen herhangi bir 
yaklaşım, yalnızca son derece etik değil, aynı zamanda ulaşılamaz (Eckerle 
2020). Nüfusun büyük çoğunluğunun hiç enfeksiyon almamış olmasıyla, virüs 
dolaşımı, önlemler kaldırıldığında ikinci bir dalgada hızla erken pandemik 
boyutlara dönebilir. 
 
Buss LF, Prete Jr CA, Abrahim CMM, et al. COVID-19 herd immunity in the 
Brazilian Amazon. medRxiv 2020, posted 21 September. Full-text: 
https://doi.org/10.1101/2020.09.16.20194787 
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Brezilya'daki Manaus'un (iki milyon kişi) nüfusunun% 66'sına kadarı SARS-
CoV-2 ile enfekte olmuş olabilir. Ester Sabino, Lewis Buss ve meslektaşları, 
Manaus'taki SARS-CoV-2'nin Mart ve Nisan aylarında hızla arttığını ve 
Mayıs'tan Eylül'e kadar daha yavaş düştüğünü gösteriyor. Haziran ayında, 
salgının zirvesinden bir ay sonra, nüfusun % 44'ü SARS-CoV-2 için seropozitifti. 
Karıştırıcı faktörleri düzelttikten sonra, yazarlar salgın büyüklüğünü Ağustos 
2020'nin başlarında% 66 olarak tahmin ediyorlar. Bu bulguların henüz hakem 
tarafından gözden geçirilmediğini ve sonuçların yakın zamanda sorgulandığını 
unutmayın. 
Unutmayın: sürü bağışıklığı, yeni vakaların azalması ve R0'ın 1'in altına düşmesi 
için doğal enfeksiyon veya aşılama yoluyla bulaşıcı bir hastalığa karşı bağışıklık 
kazanması gereken nüfus oranı olarak tanımlanır (ayrıca bkz. 
Https://www.nature.com/makaleler/d41586-020-02009-w). 
 

"ÇİÇEK AŞISI YAPMA" -YILIN BULUŞU? 

Bielecki M, Züst R, Siegrist D, et al. Social distancing alters the clinical course 
of COVID-19 in young adults: A comparative cohort study. Clin Inf Dis, June 
29, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa889  
Uzun süredir şüphelenilen önemli bulgu: Enfeksiyon veya bulaşma sırasında viral 
aşılama, COVID-19'un klinik seyrini belirleyen anahtar faktörler olabilir. 
Yazarlar, İsviçre'de, ortalama yaşı 21 olan ağırlıklı olarak erkek 508 askerden 
oluşan bir popülasyonda bir salgını ileriye dönük olarak inceledi. Enfeksiyonlar, 
sıkı sosyal mesafenin uygulanmasından önce ve sonra neredeyse aynı temel 
özelliklere sahip iki mekansal olarak ayrılmış kohortta izlendi. Sonuçlar: Sosyal 
mesafenin uygulanmasından önce enfekte olan 354 askerin% 30'u hastalandı. 
Buna karşılık, enfeksiyonların (NP swabları veya seroloji ile doğrulanan) ortaya 
çıktığı 154 askerden hiçbiri, sosyal mesafenin uygulanmasından sonra COVID-
19 geliştirdi. 

RİSK ALTINDAKİ KİŞİLERİN KORUNMASI 

Nguyen LH, Drew DA, Graham MS, et al. Risk of COVID-19 among front-line 
health-care workers and the general community: a prospective cohort study. 
Lancet Public Health. 2020 Sep;5(9):e475-e483. PubMed: 
https://pubmed.gov/32745512. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2468-
2667(20)30164-X 

Ön saf sağlık çalışanları SARS-CoV-2 enfeksiyonu açısından yüksek risk 
altındadır. Birleşik Krallık ve ABD'deki ileriye dönük, gözlemsel bir kohort 
çalışmasında, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, pozitif bir COVID-19 testi 
(ayarlanmış HR 11.6) (Nguyen 2020) bildirme konusunda daha yüksek risk 
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altındaydı. Ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ile genel toplum arasındaki test 
sıklığındaki farklılıkları hesaba kattıktan sonra bile yüksek bir risk (HR 3.4) 
bulundu. Post-hoc analizler, Siyahi, Asyalı ve azınlık etnik sağlık çalışanlarının, 
özellikle yüksek SARS-CoV-2 enfeksiyonu riski altında olduğunu ve İspanyol 
beyaz genel topluluğu olmayanlara kıyasla COVID-19 riskinin en az beş kat (!) 
arttığını gösterdi.  
 
Emeruwa UN, Ona S, Shaman JL, et al. Associations Between Built 
Environment, Neighborhood Socioeconomic Status, and SARS-CoV-2 Infection 
Among Pregnant Women in New York City. JAMA 2020, June 18, 2020. Full-
text: https://doi.org/10.1001/jama.2020.11370  
396 hamile New York City sakini üzerinde yapılan kesitsel bir çalışmada, geniş 
hane üyeliği, hane halkı kalabalıklığı ve düşük sosyoekonomik durum, 2-3 kat 
daha yüksek enfeksiyon riski ile ilişkilendirildi (Emeruwa 2020). 
 
Hatcher SM, Agnew-Brune C, Anderson M, et al. COVID-19 Among American 
Indian and Alaska Native Persons — 23 States, January 31–July 3, 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020, published 19 August 2020. Full-text: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6934e1 
Kızılderili ve Alaska Yerlisi (AI/AN) kişilerin COVID-19 salgınından orantısız 
bir şekilde etkilendiği görülmektedir. Bir çalışmada, AI/AN bireyleri arasındaki 
genel COVID-19 insidansı beyaz kişiler arasında 3,5 kat daha fazladır (100.000 
beyaz popülasyonda 169 ile karşılaştırıldığında 100.000 AI/AN popülasyonunda 
594) (Hatcher 2020). 
 
Grasso D, Zafra M, Ferrero B, et al. Covid de ricos, covid de pobres: las 
restricciones de la segunda ola exponen las desigualdades de Madrid. El País 
2020, published 17 September. Full-text: https://elpais.com/espana/madrid/2020-
09-16/covid-de-ricos-covid-de-pobres-las-restricciones-de-la-segunda-ola-
exponen-las-desigualdades-de-madrid.html 
Yazarlar, enfeksiyonların sayısının en savunmasız bölgelerde daha yüksek 
olduğunu ve olası sınırlamaların en ağır basacağını açıklıyor. 
 

ÖNLEME: TEST ETME, İZLEME, İZOLASYON 

Lash RR, Donovan CV, Fleischauer AT, et al. COVID-19 Contact Tracing in 
Two Counties - North Carolina, June-July 2020. MMWR Morb Mortal Wkly 
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Rep. 2020 Sep 25;69(38):1360-1363. PubMed: https://pubmed.gov/32970654. 
Full-text: https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6938e3 
Sağlık departmanlarının agresif çabalarına rağmen, birçok COVID-19 hastası 
temasları bildirmez ve birçok temasa ulaşılamaz (Lash 2020). Kuzey Karolina / 
ABD'deki personel üyeleri, Mecklenburg İlçesinde 5,514 (% 77) COVID-19'u ve 
Randolph Bölgelerinde 584 (% 99) kişiyi araştırdı: yüksek COVID-19 insidansı 
dönemlerinde, hastaların% 48 ve% 35'i hiç temas bildirmedi ve temaslıların% 25 
ve% 48'ine ulaşılmadı. İndeks hasta numunelerinin toplanmasından iletişim 
bildirimine kadar medyan aralık 6 gündü. SARS-CoV-2 iletimini azaltmak için 
temas takibi, topluluk katılımı ve topluluk çapında azaltmanın iyileştirilmiş 
zamanlaması gereklidir. 
 
Clapham H, Hay J, Routledge I, et al. Seroepidemiologic Study Designs for 
Determining SARS-COV-2 Transmission and Immunity. Emerg Infect Dis. 2020 
Jun 16;26(9). PubMed: https://pubmed.gov/32544053. Full-text: 
https://doi.org/10.3201/eid2609.201840  
Test edin, test edin, test edin… ama testler ne kadar doğrudur? Örnek toplama, 
antikorların varlığının gerçekte ne anlama geldiği ve test doğruluğu ve örnekleme 
önyargılarını hesaba katmak için uygun analiz ve yorumlama açısından çok 
sayıda zorluk vardır (Clapham 2020). Yazarlar, farklı tahlil türlerinin ve çalışma 
tasarımlarının güçlü yönlerini ve sınırlamalarını gözden geçirir. 
 
Liang LL, Tseng CH, Ho HJ, Wu CY. Covid-19 mortality is 
negatively associated with test number and government effectiveness. Sci Rep. 
2020 Jul 24;10(1):12567. PubMed: https://pubmed.gov/32709854. Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41598-020-68862-x  
Dünya çapında bir kesitsel çalışmada (Liang LL 2020), yazarlar COVID-19 ölüm 
oranının 

• Aşağıdakilerle olumsuz ilişkisini gösterdiler 
• 100 kişi başına test sayısı 
• Devlet etkinlik puanı 
• Hastane yatak sayısı 
• ile pozitif olarak ilişkisini gösterdiler 
• 65 yaş ve üstü nüfusun oranı 
• Ulaşım altyapısı kalite puanı 

Unutmayın: Devlet etkinliği! 
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Jingwen Li, Chengbi Wu, Xing Zhang, Lan Chen, Xinyi Wang, Xiuli Guan, 
Jinghong Li, Zhicheng Lin, Nian Xiong. Post-pandemic testing of SARS-CoV-2 
in Huanan Seafood Market area in Wuhan, China. Clinical Infectious Diseases 
2020, published 25 July 2020. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1043  
Wuhan şehrinde (14 Mayıs - 1 Haziran 2020) gösterildiği gibi, tüm vatandaşlar 
için SARS-CoV-2'nin şehir çapında kitle nükleik asit testi mümkündür. Sonuçlar 
bazen yetersizdir ve SARS-CoV-2 içinsadece 6 kişinin testini (Huanan Deniz 
Ürünleri Pazarı çevresindeki 107.662 sakinin % 0.006'sı) ortaya çıkarır, ancak 
yeni başlayan bir salgını boğabilir (Jingwen L 2020). 
 
Perkins TA, Cavany SM, Moore SM, et al. Estimating unobserved SARS-CoV-2 
infections in the United States. PNAS August 21, 2020. Full-text:  
https://doi.org/10.1073/pnas.2005476117  
Test, ABD'ye ilk işgali sırasında SARS-CoV-2 iletiminin kapsamını 
değerlendirmede önemli bir sınırlayıcı faktördü (Perkins 2020). Ulusal bir acil 
durum ilan edildikten sonra, ABD'de yerel olarak edinilmiş semptomatik 
enfeksiyonların% 10'undan daha azı bir ay içinde tespit edilmiş olabilir. Salgının 
kritik bir aşamasında gözetimdeki bu boşluk, Mart ayı başlarında büyük, 
gözlemlenmemiş bir rezervuarla sonuçlandı. 

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI 

Andronico A, Kiem CT, Paireaux J, et al. Evaluating the impact of curfews and 
other measures on SARS-CoV-2 transmission in French Guiana. medRxiv 2020, 
posted 12 October. Full-text: https://doi.org/10.1101/2020.10.07.20208314  
Sokağa çıkma yasakları hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha az maliyetli 
bir alternatif olabilir mi? Fransız Guyanası'nda, denizaşırı bir départment, sokağa 
çıkma yasakları ve Haziran ve Temmuz 2020'de hedeflenen kısıtlamaların bir 
kombinasyonu, hastanelerin dolmasını önlemek için yeterliydi. Hafta içi sakinlere 
önce 11'de, sonra 21'de, daha sonra 19: 00'da ve son olarak 17: 00'da evde 
kalmaları emredildi. Hafta sonları herkes saat 13: 00'ten itibaren evde kalmak 
zorunda kaldı. Cumartesi (Andronico 2020). 
Sokağa çıkma yasaklarının Fransız Guyanası dışındaki diğer alanlara başarıyla 
uyarlanıp uygulanamayacağı bilinmemektedir. Fransız Guyanası, ortanca yaşı 25 
olan genç bir bölgedir ve enfeksiyondan sonra hastaneye yatma riski Fransa'nın 
yalnızca % 30'udur. Nüfusun yaklaşık% 20'si, Temmuz 2020'ye kadar 
(Andronico 2020) SARS-CoV- ile enfekte olmuştu. Önümüzdeki altı ay içinde 
bazı sokağa çıkma yasağı emirleri görmeye hazırlıklı olun. 
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GÖRÜNÜM 

Horton R. Offline: The second wave. Lancet 2020, June 27, 395, ISSUE 10242, 
P1960. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31451-3  
Haziran ayında, bilim adamları Avrupa'da ikinci bir SARS-CoV-2 dalgası 
öngördüler. Onlar haklıydı. Şimdi, mevcut salgının 1918 grip salgını (Horton 
2020) senaryosunu takip etmeyeceğini ummalıyız. 
 
Petersen E, Koopmans M, Go U, et al. Comparing SARS-CoV-2 with SARS-
CoV and influenza pandemics. Lancet Inf Dis 2020, July 03, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30484-9  
Ne kadar süreyle fiziksel mesafe, gelişmiş test, karantina ve temas takibi 
kombinasyonuna ihtiyaç duyulacak? Önceki influenza pandemilerinden elde 
edilen tarihsel kanıtlar, pandemilerin ilk 2-5 yıl içinde popülasyon bağışıklığı 
arttıkça (doğal olarak veya aşılama yoluyla) dalgalanma eğiliminde olduğunu ve 
bunun SARS-CoV-2 için en olası yörünge olduğunu göstermektedir (Petersen 
2020 ). 
Watsa M. Rigorous wildlife disease surveillance. Science 10 Jul 2020, 369: 145-
147. Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abc0017  
Yaban hayatı ticaretiyle ilişkili ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar (EID), mevcut 
hastalık sürveyans çabalarının en büyük karşılanmamış sorunu olmaya devam 
etmektedir. Hayvanlarla, hayvansal ürünlerle veya bunların hareketleriyle ilişkili 
patojen taramasına ilişkin uluslararası veya ulusal sözleşmelere acilen ihtiyaç 
vardır (Watsa 2020). Yaban hayatı ticaretini bilinen hastalık riskleri temelinde 
yönetmek için uluslararası kabul görmüş bir standart oluşturulmalıdır. 

Kaynaklar (Hepsi) 
Adam D. A guide to R - the pandemic's misunderstood metric. Nature. 2020 Jul;583(7816):346-

348. PubMed: https://pubmed.gov/32620883. Full-text: https://doi.org/10.1038/d41586-020-
02009-w 

Adam DC, Wu P, Wong JY, et al. Clustering and superspreading potential of SARS-CoV-2 
infections in Hong Kong. Nat Med. 2020 Sep 17. PubMed: https://pubmed.gov/32943787. 
Full-text: https://doi.org/10.1038/s41591-020-1092-0 

Anand S, Montez-Rath M, Han J, et al. Prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in a large 
nationwide sample of patients on dialysis in the USA: a cross-sectional study. Lancet. 2020 
Sep 25;396(10259):1335-44. PubMed: https://pubmed.gov/32987007. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32009-2 

Andronico A, Kiem CT, Paireaux J, et al. Evaluating the impact of curfews and other measures on 
SARS-CoV-2 transmission in French Guiana. medRxiv 2020, posted 12 October. Full-text: 
https://doi.org/10.1101/2020.10.07.20208314  

Anonymous. Deutsche Box-Olympiamannschaft mit Coronavirus infiziert. Die Zeit 2020, 
published 12 September. Full-text: https://www.zeit.de/sport/2020-09/trainingslager-
oesterreich-deutsche-box-olympiamannschaft-coronavirus-infektion-quarantaene 
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Aschwanden C. The false promise of herd immunity for COVID-19. Nature. 2020 
Nov;587(7832):26-28. PubMed: https://pubmed.gov/33087872. Full-text: 
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Şekil 1. SARS-CoV-2'nin İletimi. 1) Öksürdükten, hapşırdıktan, bağırdıktan sonra ve hatta 
konuştuktan sonra - özellikle yüksek sesle konuştuktan sonra - büyük damlacıklar (yeşil) 
genç adamın etrafında yere düşer. 2) Ek olarak, yeterince küçük ve hafif (kırmızı) bazı 
damlacıklar, hava akımları ile daha uzun mesafelere taşınır (WHO 20200709). İkinci - 
aerosol - aktarım artık SARS-CoV-2'de muhtemelen ilgili bir aktarım yolu olarak kabul 
edilmektedir. Morawska 2020'den uyarlanmıştır. Sanat eseri: Félix Prudhomme - IYENSS. 
 

Giriş 
Virüsler insan sağlığını, ekosistem ile etkileşimlerini, toplumsal tarih ve 
yapılarını önemli ölçüde etkilemiştir (Chappell 2019). Birbirine yüksek bir 
şekilde bağlı dünyada, mikrobiyal evrim hızlı hareket ederken,  patojenler insan 
davranışlarını kendi yararlarına kullanırlar (Morens 2013). Bu, Batı Afrika'daki 
son büyük Ebola salgını esnasında,  2015-2017'de Zika salgınında (Fauci 2016), 
Orta Doğu Solunum Sendromu koronavirüsü (MERS-CoV) (Zaki 2012) ve 2003 
yılında SARS salgını (Kamps-Hoffmann 2003) esnasında kritik bir şekilde 
gösterilmiştir (Arwady 2015, Heymann 2015). Aynı süre zarfında, bilinen 
solunum yolu patojenlerinin - H5N1 influenza virüsü, tüberküloz, kuş H7N9 
influenza virüsü - ortaya çıkmıştır (Kamps-Hoffmann 2006, Jassal 2009, Gao 
2013). 
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Virüs 
SARS-CoV-2, Şiddetli Akut Solunum Sendromu coronavirüs 2, insanlığın 
yarısını, 4 milyar insanı 2020'nin ilkbaharında evlerine sığdırmaya zorlayan, 
oldukça bulaşıcı bir 'karmaşık katildir' (Cyranoski 2020).  Dünyada solunum 
hastalığı hızla bir pandemiye dönüştü (Google 2020). Çoğu durumda, hastalık 
asemptomatik veya paucisemptomatiktir ve kendi kendini sınırlar. Enfekte 
bireylerin bir alt kümesinde şiddetli semptomlar ve bazen uzun süreli nöbetler 
vardır (Garner 2020). Enfekte kişilerin yaklaşık %10'unun hastaneye yatırılması 
ve yaklaşık üçte birinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesi gerekir. SARS-
CoV-2 enfeksiyonunun toplam mortalite oranı %1'den az gibi görünmektedir.  
Koronavirüsler, ince kesitli elektron mikroskopisinde (Perlman 2019) yaklaşık 70 
ila 80 nanometre (milimetrenin milyonda biri) küçük kürelerdir. Bir insanın 
büyüklüğü ile karşılaştırıldığında, SARS-CoV-2, Dünya gezegenine (El País) 
kıyasla büyük bir tavuk kadar küçüktür. SARS-CoV-2'nin varoluş nedeni, diğer 
türlerinki gibi çoğalmaktır, örneğin, dünyanın hemen hemen her köşesinde diger 
türlerine nazaran başarılı olan H. sapiens gibi. Şimdilik SARS-CoV-2’de benzer 
şekilde başarılı bir yolda gibi görünüyor. 7 Haziran'a kadar bir elin parmakları 
kadar ülke pandemiden kurtulduğunu iddia edebilir. 
SARS-Cov-2nin küresel başarısı birden fazla sebebe bağlıdır. Yeni tip 
koronavirus bir insandan diğerine hapşırmadan, öksürmeden, ve bağırmadan 
kaynaklanan solunum yolu ile bulaşan bir virüsdür. Hem sıcak hem de soğuk 
iklimlerde yaşayabilen bu yeni tip virüs, SARS-Cov ve MERS-CoV’den farklı 
olarak birincisinde semptom geliştirmeden önce bir sonraki bireye bulaşmayı 
başaran bir virüsdür (Asemptomatik enfeksiyon, sayfa 103’e bakınız). Bilim 
dünyasının aşı geliştirene kadar SARS-CoV-2’nin geleceğinin parlak olduğuna 
hiç şüphe bulunmamaktadır (Aşı bölümüne, sayfa 199’e bakınız). 

SARS-CoV-2 ve akrabası  
SARS-CoV-2 bir koronavirüs gibidir  

 SARS-CoV (2002/2003 salgınının kuzeni),  

 MERS-CoV (Ortadoğu Solunum Sendromu koronavirüsü),  

 ve soğuk algınlığının % 15 ila 30'unu oluşturan bir grup CAR 
koronovirüs (Topluluk Tarafından Alınan Solunum CoV'ları için: 229E, 
OC43, NL63, HKU1). 

CAR grubu virüsleri oldukça bulaşıcıdır ve tipik olarak kış aylarında soğuk 
algınlığının yaklaşık % 15 ila 30'unu üretirler. Aksine, SARS-CoV ve MERS-
CoV sırasıyla % 10 ve % 34 vaka ölüm oranlarına sahiptir, ancak asla pandemik 
yayılım sağlamamıştırlar. SARS-CoV-2, kesinlikle viral bir bakış açısından, 

https://covidreference.com/tr
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koronavirüs ailesindeki kayan yıldızdır: yüksek bulaşıcılığı, yüksek morbidite ve 
mortaliteye sahiptir.  
SARS-CoV-2, hepatit C, hepatitik B, Ebola, influenza ve insan immün yetmezlik 
virüsleri gibi insanlarda hastalıklara neden olan ve yaygın olarak bilinen diğer 
virüsler gibi bir virüstür. (Aralarındaki farkların insanlar ve amebaslardan büyük 
olup olmadığıdır). İnfluenza hariç, bu virüslerin insanları enfekte etmek için 
SARS-CoV-2'den daha zor zamanları vardır. Kronik ve sıklıkla ölümcül 
karaciğer hastalığının önemli bir nedeni olan hepatit C virüsü (HCV), esas olarak, 
perkütanin kana maruz kalması, güvenli olmayan tıbbi uygulamalar ve daha az 
sıklıkla cinsel yolla bulaştığı bilinir. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV), kan ve 
perinatal bulaşmaya maruz kalmanın yanı sıra, güçlü bir bulaşma yolu olarak 
cinsel teması da kullanır. Hepatit B virüsü (HBV), kan, servikal sekresyonlar, 
meni, tükürük ve gözyaşlarında yüksek titrelerde bulunabileceğinden HCV ve 
HIV'den daha yaygın özelliğe sahiptir; küçük miktarlarda kan veya kontamine 
sekresyonlarla bile virüs bulaşabilir. HBV için ideal enfeksiyon ortamları, 
örneğin, bireylerin yakın ve uzun süreli temas halinde olduğu okullar, kurumlar 
ve hastanelerdir. Dikkat çekici bir şekilde, HIV ve hepatit B ve C dışında, çoğu 
viral hastalığın tedavisi yoktur. Örneğin, kızamık, çocuk felci veya çiçek 
hastalığının tedavisi yoktur. İnfluenza için, onlarca yıl süren araştırmalar, 
binlerce hastayı test etmesine rağmen, üretilen iki specifik ilacın mortaliteyi 
azalttığını gösterememiştir. 35 yıllık bir araştırma sonucunda, HIV 
enfeksiyonunu önlemek için hala bir aşı bulunmamıştır. 

SARS-CoV-2 ekolojisi  
SARS-CoV-2, üst ve alt solunum yollarında yüksek konsantrasyonlarda bulunur 
(Zhu N 2020, Wang 2020, Huang 2020). Virüs ayrıca böbrek, karaciğer, kalp, 
beyin ve kanda düşük seviyelerde de görülmüştür (Puelles 2020). İnsan 
vücudunun dışında virus düşük sıcaklıkda ve düşük nem ortamında yaşamını 
devam ettirirken, daha sıcak ve nemli ortamlarda yaşam şartları yarı yarıya düşer 
(Matson, 2020). Ayrıca virüs üç saate kadar bir havada aerosol (havada), 
kartonda 24 saate kadar ve plastik ve paslanmaz çelikte iki ila üç güne kadar 
tespit edilebildiği gösterilmiştir (van Doremalen 2020). Beklendiği gibi, viral 
RNA'nın, diğer hastane alanlarına kıyasla COVID-19 hastalarının hemen işgal 
ettiği alanlarda bulunma olasılığı daha yüksekti (Zhou J 2020). Bir başka 
çalışmada tuvaletlerin (klozet, lavabo ve kapı kolu) ve hava çıkış fanlarının (Ong 
SWX 2020) kontaminasyonunda varlığı tespit edilmiştir. Bu, hastalar veya sağlık 
çalışanları tarafından sıkça dokunulan noktalar da dahil olmak üzere hasta 
odalarının birçok çevresel yüzeyinin MERS-CoV tarafından kontamine edildiği 
MERS'ın deneyimleri ile uyumludur (Bin 2016). 
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Kişiden Kişiye Bulaşma  
SARS-CoV-2'nin kişiden kişiye iletimi, ilk vakaların tanımlanmasından sonraki 
haftalar içinde belirtilmiştir (Chan JF 2020, Rothe 2020). Kısa bir süre sonra, 
asemptomatik bireylerin muhtemelen tüm SARS-CoV-2 bulaşmasında en önemli 
kısmı oluşturduğu söylenmiştir (Nishiura 2020, Li 2020). Viral yük semptomların 
başlamasından 2-3 gün önce yüksek olabilir ve tüm ikincil enfeksiyonların 
neredeyse yarısının presemptomatik hastaların neden olduğu düşünülmektedir 
(He 2020). SARS-CoV-2'nin bulaşabilirliğinde önemli bir faktör, 
paucisemptomatik hastalar arasında bile üst solunum yollarındaki yüksek virüs 
dökülmesidir (Wolfel 2020). Faringeal virüs dökülmesi, semptomların ilk 
haftasında çok yüksektir ve 4. günde boğaz sürüntüsü başına> 7 x 108 RNA 
kopyasında bir tepe noktası vardır. Bu, çoğaltmanın esas olarak alt solunum 
sisteminde meydana gelen SARS-CoV'den ayırt edilir (Gandhi 2020); SARS-
CoV ve MERS-CoV, intrapulmoner epitel hücrelerini üst solunum yollarında 
daha fazla enfekte eder (Cheng PK 2004, Hui 2018). Viral RNA'nın balgamdan 
dökülmesi semptomların sonlanmasından daha uzun sürer ve serokonversiyonu 
her zaman viral yükte hızlı bir düşüş takip etmeyebilir (Wolfel 2020). Bu, 
asemptomatik hastalığı olan kişilerin genellikle üst solunum yollarından 
salgılarda alt solunum yolundan daha düşük kantitatif viral yüklere ve 
semptomları olan kişilere göre daha kısa viral dökülme süresine sahip olduğu 
influenza ile zıttır (Ip 2017). 
Yakın zamanda yayınlanan bir inceleme, insan SARS-CoV-2 iletiminin 
kanıtlarını özetledi (Meyerowitz 2020). Kilit noktaları: 

1. Solunum yolu iletimi, baskın bulaşma şeklidir. 
2. Dikey geçiş nadiren gerçekleşir; transplasental geçiş belgelenmiştir. 
3. Doğrudan temas ve fomite aktarımı varsayılmaktadır, ancak bunlar 

muhtemelen sadece alışılmadık bir iletim şeklidir. 
4. Canlı virüs saliva'dan ve dışkıdan izole edilmiş ve viral RNA, meni ve 

kan bağışlarından izole edilmiş olmasına rağmen, SARS-CoV-2 
bulaşmasının fekal-oral, cinsel veya kan yoluyla bulaştığı bildirilmiş 
vakalar yoktur. Bugüne kadar 1 küme olası dışkı-solunum yolu iletimi 
vardır. 

5. Kediler ve gelincikler enfekte olabilir ve birbirlerine bulaştırabilirler, 
ancak bugüne kadar insanlara bulaştığı bildirilmiş bir vaka yoktur; 
vizonlar birbirlerine ve insanlara aktarır. 
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Bulaşma Yolları 
SARS-CoV-2 ağırlıklı olarak virüs içeren damlacıklar yoluyla hapşırma, öksürme 
veya insanların birbiri ile yakın temas ve etkileşime girdiğinde (genellikle bir 
metreden az) yayılır (ECDC 2020, Chan JF 2020, Li Q 2020, Liu Y 2020). Bu 
damlacıklar daha sonra teneffüs edilebilir veya bakır üzerinde dört saate kadar, 
kartonda 24 saate kadar ve plastik ve paslanmaz çelik üzerinde iki ila üç güne 
kadar tespit edilebilecek yüzeylere inebilir (van Doremalen 2020, Aboubakr 
2020). Diğer insanlar bu damlacıklarla temas edebilir ve burun, ağız veya 
gözlerine dokunduklarında enfekte olabilirler (Wang Y 2020, Deng W 2020). 
COVID-19 hastalarının etrafındaki SARS-CoV-2 çevresel kontaminasyonu 
kapsamlıdır ve hastane IPC prosedürleri, virüsün fomit ve potansiyel olarak 
havadan bulaşma riskini hesaba katmalıdır (Santarpia 2020). 

Solunum yolu ile Bulaşma 
SARS-CoV-2'nin esas olarak yerçekimi tarafından çekilen zemine düşen 
solunum damlacıkları olarak adlandırılan,> 5-10 μm çapında daha büyük 
damlacık parçacıkları yoluyla bulaştığı düşünülmüştür. Neredeyse asırlık ikilem 
(Wells 1934) “damlacıklara karşı aerosol iletimi” SARS-CoV-2 tarafından 
sorgulanmıştır. 
Artık SARS-CoV-2 patojenlerinin yalnızca büyük damlacıklar halinde taşınması 
gerektiğine dair gerçek bir kanıt olmadığı kabul edilmektedir (Fennelly 2020). 
Mevcut pandeminin başlangıcında, SARS-CoV-2'nin aerosol iletimi genellikle 
kabul edilmedi; ancak aylar geçtikçe bazı COVID-19 kümelerinin, örneğin 
korolarda (Hamner 2020, Miller 2020), alışveriş merkezlerinde (Cai J 2020), 
restoranlarda (Li Y 2020 + Lu J 2020), et işleme tesislerinde, (Günter 2020, The 
Guardian) veya ana banyolarda drenaj borularıyla birbirine bağlanan dikey hizalı 
daireler (Kang M 2020, Gormley 2020), olduğu ortaya çıktı ve bu en iyi aerosol 
iletimi ile açıklandı. 
9 Temmuz 2020'de DSÖ, SARS-CoV-2 iletimi (WHO 20200709) hakkındaki 
bilgilerini güncelledi, "Restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler veya iş yerleri 
gibi bazı kapalı ortamlarda insanlar bağırıyor, konuşuyor veya şarkı söylüyor 
olabileceğinden ve buralarda COVID-19 salgınları rapor edilmiştir. Bu 
salgınlarda, özellikle enfekte kişilerin başkalarıyla uzun zaman geçirdiği 
kalabalık ve yetersiz havalandırılan alanların olduğu ve bu kapalı mekanlarda 
aerosol iletimi göz ardı edilemeyeceği rapor edildi. 
Önceki günlerde, Lidia Morawska ve Donald K.Milton liderliğindeki 200'den 
fazla bilim adamından oluşan bir grup üç sayfalık bir uyarı yayınlamıştı: COVID-
19'un Havadan Aktarımını Ele Alma Zamanı (LM'nin 10 Nisan'daki ilk uyarısına 
da bakın) Prather, Wang ve Schooley'in yanı sıra Jayaweera 2020 ve diğerleri 
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tarafından yapılan genel bakışlar). Her zaman olduğu gibi, uzun menzilli aerosol 
bazlı iletimin SARS-CoV-2 iletiminin (Klompas 2020) baskın modu olmadığını 
ve SARS-CoV-2'nin ana iletim damlacıklar ve yakın temas yoluyla kısa menzilli 
olduğunu savunan uyumsuz görüşler dile getirildi. (Chagla 2020). Günümüzde 
SARS-CoV-2'nin aerosol iletimi kabul gören bir kavramdır. 
Virüsler ekshalasyon, konuşma ve öksürme sırasında havada kalmaya yetecek 
kadar küçük mikro damlacıklar halinde salınır ve enfekte bir kişiden 1 ila 2 
metrenin ötesindeki mesafelerde maruz kalma riski oluşturur (Morawska 2020b). 
Morawska, Milton vd. SARS-CoV-2'nin havadan bulaşmasını azaltmak için 
aşağıdaki önlemleri önerdi: 

• Özellikle kamu binalarında, işyeri ortamlarında, okullarda, hastanelerde 
ve huzurevlerinde yeterli ve etkili havalandırmayı sağlayın (temiz dış 
hava sağlayın, devridaim havasını en aza indirin). 

• Yerel egzoz, yüksek verimli hava filtrasyonu ve mikrop öldürücü 
ultraviolet ışıklar gibi havadan bulaşan enfeksiyon kontrolleriyle genel 
havalandırmayı tamamlayın. 

• Özellikle toplu taşıma ve kamu binalarında aşırı kalabalıktan kaçının. 

COVID-19'un önlenmesine yönelik ihtiyati bir yaklaşım Tablo 1'de 
gösterilmektedir. Aerosol geçişine ilişkin kanıtlar ve bunun sonucunda ortaya 
çıkan önleme önerileri, Prather ve diğerleri tarafından çok ince bir şekilde 
özetlenmiştir. Beş cümleyle: “Solunum yolu enfeksiyonları, enfekte kişilerden 
nefes alma, konuşma, öksürme ve hapşırma sırasında dışarı verilen virüs içeren 
damlacıkların (> 5 ila 10 μm) ve aerosollerin (≤5 μm) bulaşmasıyla oluşur. 
Geleneksel solunum hastalığı kontrol önlemleri, enfekte bireylerin 
hapşırıklarında ve öksürüklerinde üretilen damlacıkların bulaşmasını azaltmak 
için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, 2019 koronavirüs hastalığının (COVID-19) 
yayılmasının büyük bir kısmının, nefes alma ve konuşma sırasında asemptomatik 
bireyler tarafından üretilen aerosollerin havadan bulaşmasıyla meydana geldiği 
görülmektedir (Morawska 2020, Anderson 2020, Asadi 2019). Aerosoller 
birikebilir, iç mekan havasında saatlerce bulaşıcı kalabilir ve akciğerlerin 
derinliklerine kolayca solunabilir. Toplumun devam etmesi için, enfekte 
asemptomatik bireyleri tanımlamak ve izole etmek için evrensel maskeleme ve 
düzenli, yaygın testler dahil olmak üzere aerosol iletimini azaltmak için 
tasarlanmış önlemler uygulanmalıdır (Prather 2020). " 
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Tablo 1. SARS-CoV-2 iletiminin azaltılması 

Bulaşma yolları Önleme 

1. (Macro-)Damlacıklar (> 5 µm) Maske + sosyal mesafe 

2. Aerosol (micro-damlacıklar, ≤ 
5µm) 

• Maske 
• Geliştirilmiş ventilasyonlar 

(açık kapı ve pencereler; güncellenmiş ventilasyon 
sistemleri) 

• Geliştirilmiş hava filtreleri 
• Kalabalıklardan ve kapalı ortamlardan kaçınma 

3. Fomitler El Yıkama 

Mekanik sistemler için, ASHRAE (Amerikan Isıtma, Havalandırma ve Klima Mühendisleri Derneği) 
ve REHVA gibi kuruluşlar (Avrupa Isıtma, Havalandırma ve Klima Dernekleri Federasyonu), 
havadan bulaşmanın mevcut kanıtlarına (Morawska 2020b) dayalı kılavuzlar sağlamıştır. 

 
Aerosol üretiminin yeni bir gösterimi, konuşmanın neden olduğu oral sıvı 
damlacıklarını görselleştirir ve normal konuşmanın bile önemli bir bulaşma modu 
olabileceğinin altını çizer (Bax 2020). Yazarlar, ince bir yoğun yeşil lazer ışığı 
tabakasının yaklaşık 10–15 cm arkasına yerleştirilmiş yüz ile "tükürük olur" 
ifadesini konuşurken dört kişi tarafından yayılan konuşma damlacıklarını 
gösteren videolar sağlar (video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ooVjNth4ut8). 
Yapılan deneyler bu endişelerin haklı olduğunu tıpkı görsellerde görülen 
hapşırma ve öksürme gibi şiddetli ekspiratuar olaylar sırasında ağız çıkışında 
damlacık oluşumununun göstergesidir (Scharfman 2016, Bourouiba 2020; ayrıca 
videoya bakın). Bu çalışmalar, bir damlacık ömrünün daha önce varsayıldığından 
çok daha uzun olabileceğini göstermektedir. Yüksek hassasiyetli lazer ışığı 
saçılımı ile analiz edildiğinde, yüksek sesle konuşmadan dolayı dakikalarca 
havada sızabilecek ve saniyede binlerce oral sıvı damlacıklarını yayan 
göstergeler bulundu (Anfinrud 2020, Stadnytskyi 2020; Abbas 2020 tarafından 
kritize edilen deney düzeneğini gösteren filmlere bakın). Gürültülü, kapalı ve 
durgun hava ortamlarında (et paketleme tesisleri, diskolar, birahaneler vb.) 
olağan olacağı gibi yüksek ses ile bağırmadan ve öksürükten kaynaklı 
damlacıkların üretildiğine inanılmaktadır (Chao 2020). Konuşma ve şarkı 
söyleme gibi diğer vokal etkinliklerinin de ses yüksekliğine karşılık gelen 
emisyon oranıyla hava parçacıkları oluşturduğu gösterilmiştir (Asadi 2019).  
Unutulmamalıdır ki, 2003 SARS salgını sırasında, havadan bulaşan bir yolun da 
sözde Amoy Garden salgını için makul bir açıklama olduğu görüldü. 
Bu vesileyle, virüs çok küçük banyoların sınırları içinde aerosol haline getirildi 
ve aerosol yerleşirken fomitlerle temas yoluyla solunmuş, yutulmuş veya dolaylı 
olarak bulaşmış olabileceğini gösterdi (WHO 2003). SARS-CoV-2'nin aerosol 
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yoluyla bulaştığını kabul etmek, toplumdaki COVID-19 salgınları durumunda 
daha da geniş kapsamlı - kişisel, profesyonel, sosyal ve ekonomik - sonuçlara 
sahip olduğunu kabul etmektir. Kişisel düzeyde (hatırlatma: enfekte bireylerin% 
20'sinin SARS-CoV-2 vakalarının% 80'ini geçirdiği düşünülmektedir, bu nedenle 
bu tür süper yayıcı bireylere yaklaşma olasılığını en aza indirmek zorunludur), 
insanlar uzun süreli toplantılardan kaçınmak isteyebilir temeldeki "arkadaş ve 
aile ortamı" dışındaki insanlarla; ortamın içinde toplantılar bir avuç insanla sınırlı 
olmalıdır. Günlük yaşam için, aşağıdaki beş temel kural faydalıdır: 

1. Kamusal alanlarda yüz maskesi takın. 
2. Diğer insanlara 2 (iki!) Metrelik bir mesafe bırakın. 
3. Kalabalık yerlerden kaçının (5-10 kişiden fazla). 
4. Özellikle kalabalık ve kapalı alanlardan kaçının (daha da kötüsü: 

havanın hareket ettiği klimalı kapalı yerler). 
5. Hiçbir koşulda insanların iletişim kurmak için bağırmaları gereken 

kalabalık, kapalı ve gürültülü yerlerde bulunmayın. Bunlar SARS-CoV-
2’nin tercih ettiği oyun alanlarıdır. 

Profesyonel düzeyde, sağlık çalışanları en iyi korumadan başka hiçbir şeye 
ihtiyaç duymayacaklar. N95 solunum maskeleri, havadaki partikülleri tıbbi 
maskelerden daha iyi filtrelediğinden, yalnızca aerosol oluşturma prosedürleri 
sırasında değil (Dau 2020), COVID-19 hastalarının tüm yatan hasta bakımı için 
önerilmelidir. Yatan tüm COVID-19 yönetimi için N95 kullanımını 
desteklemeyen kılavuz önerileri, mevcut verileri yeniden değerlendirmeyi 
düşünmelidir. Toplumsal düzeyde, düğünler, vaftizler, sünnetler ve cenazeler gibi 
önemli biyografik olaylara katılımın bir avuç yakın arkadaş ve aileyle 
(muhtemelen 10'dan az) sınırlandırılması gerekebilir. Takım sporları ve koro 
şarkıları gibi dinsel hizmetler ve eğlence faaliyetleri mümkün olmayabilir. 
Ekonomik düzeyde, “arkadaşlar ve aile ortamının” dışından çok sayıda insanı bir 
araya getiren tüm faaliyetler, yeni toplum salgınları sırasında yasaklanabilir. 2020 
baharında yürürlüğe giren ve ekonomik olarak sürdürülebilir olmayanlar gibi tam 
kısıtlamalar yerine, kısmi tecritler, yabancıların veya sadece tanımayan insanların 
buluştuğu yerleri hedef alacak: diskolar, eğlence parkları, barlar, lokantalar, ve bu 
gibi yerler kapatılabilir. Et işleme tesisleri gibi diğer faaliyetler, çalışmaya devam 
etmeden önce büyük bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyabilir. Eylül ayında 
okulların yeniden açılması dünya çapında bir zorluk olmuştur ve olmaya devam 
etmektedir. 
SARS-CoV-2 birkaç metre boyunca havada iletilirse, sık sık el yıkama ve en az 
bir metrelik (kol uzunluğu) (WHO 20200329) bir mesafeyi koruma konusundaki 
önceki önleme önerileri yetersizdir. Bunun yerine, yeterli kontrol önlemleri, 
enfekte kişiler yakınlarda olduğunda uygun maskelerin takılmasını ve bu tür 
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kişilerin olduğu bilinen veya yakın zamanda olmuş olabileceği kapalı alanların 
yeterli havalandırılmasını içerecektir (Morawska 2020, Somsen 2020, Meselson 
2020). Altyapının, örneğin binalarda ve gemilerde Isıtma, Havalandırma ve 
Klima Sistemleri (HVAC) ile ayarlanması gerekebilir (Correia 2020, Gormley 
2020). Hepsinden önemlisi, daha sıkı önleme tavsiyeleri, yabancıların, 
yabancıların veya sadece tanımayan insanların buluştuğu tüm yerler için 
öngörülemeyen sonuçlar doğuracaktır. SARS-CoV-2 böylece bir süre daha 
kültürel ve ekonomik hayatı - tiyatrolar, sinemalar, barlar, restoranlar, mağazalar 
vb. yerler etkilenmeye devam edecek. 
Bu arada SARS-CoV-2 ve aerosoller hakkındaki tartışma devam ediyor. 
Damlacık/aerosol terminolojisi bile artık aerosoller ve damlacıklar arasında yeni 
bir ayrımın savunucuları tarafından, tarihsel 5 μm değil, 100 μm'lik bir boyut 
eşiği kullanılarak sorgulandı (Prather 2020). Yazarlar, bu boyutun aerodinamik 
davranışlarını, soluma yeteneklerini ve müdahalelerin etkinliğini daha etkili bir 
şekilde ayırdığını iddia ediyorlar. Damlacıklar halindeki virüsler (100 μm'den 
büyük) tipik olarak kaynağın 2 m'si içinde saniyeler içinde yere düşer ve 
yakındaki bireylere minik gülleler gibi püskürtülebilir. Son zamanlarda, dördüncü 
bir bulaşma yolu varsayılmıştır: aerosol haline getirilmiş fomitler. Bu durumda 
virüs çevrede, kağıt mendiller gibi malzemeler ve canlı hayvanların vücutları 
üzerinde, hava yoluyla enfeksiyonu yeni memeli konakçılara aktarabilen solunum 
dışı toz parçacıkları üzerinde aerosol haline getirilecek kadar uzun süre canlı 
kalacaktır (Asadi 2020 ). Geriye dönük olarak, bir gün virüslerin bulaşmasının 
SARS-CoV-2 virüsü tarafından bozulan tek kavramsal çerçeve olmadığını 
anlayacağız. 
Kapalı kamusal alanlar (örneğin, tuvaletler veya asansörler), Wenzhou, Çin'deki 
bir salgında uygun bir ortam olarak tartışıldı (Cai J 2020). Dikkate alınması 
gereken birkaç salgın Hollanda’da, Almanya ve ABD'deki koro uygulamalarıyla 
bağlantılı olduğu düşünülmektedir (Hamner 2020) (ayrıca bkz. Epidemiyoloji 
bölümü, Sayfa 19). 
SARS-CoV-2'nin sadece solunum damlacıkları (hACE2 fareleri arasında yakın 
tarihli bir iletim deneyi; Bao L 2020) veya aerosol yoluyla iletilip iletilmemesi, 
gelecekteki önleme tedbirlerinin uygulanması için çok önemlidir. Önceki 
durumda, sık sık el yıkama ve en az bir metre (kol uzunluğu) (WHO 2020a) 
mesafesini korumaya yönelik mevcut önleme önerileri yeterli olabilirdi. Bununla 
birlikte, birkaç metreden uzun süredir kanıtlanmış hava yoluyla bulaşma 
durumunda, mevcut uzaklaştırma önlemlerinin, kültürel ve ekonomik yaşam 
(tiyatrolar, sinemalar, restoranlar, barlar, mağazalar, vb.) için geniş kapsamlı 
etkileriyle uyarlanması gerekecektir. Bazı yazarlar, uluslararası ve ulusal 
makamların virüsün hava yoluyla yayıldığı gerçeğini kabul ettiğini savunuyor ve 
enfekte olduğunda uygun maskeler de dahil olmak üzere SARS-CoV-2 virüsünün 
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(Morawska 2020) daha fazla yayılmasını önlemek için yeterli kontrol 
önlemlerinin uygulanmasını tavsiye ediyor.  
Aerosol iletimine ilişkin mevcut kanıtlar ve bunun önlenmesi için ortaya çıkan 
öneriler Prather ve ark. beş cümleyle aciklamistir: “Solunum yolu enfeksiyonları, 
virüs içeren damlacıkların (> 5 ila 10 μm) ve solunum, konuşma, öksürme ve 
hapşırma sırasında enfekte olmuş bireylerden ekshale edilen aerosollerin (≤5 μm) 
bulaşmasıyla ortaya çıkar. Geleneksel solunum yolu hastalığı kontrol önlemleri, 
enfekte bireylerin hapşırma ve öksürüklerinde üretilen damlacıklar ile bulaşmayı 
azaltmak için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, koronavirüs hastalığının 2019'da 
(COVID-19) yayılmasının büyük bir kısmının, solunum ve konuşma sırasında 
asemptomatik bireyler tarafından üretilen aerosollerin hava yoluyla bulaşması 
yoluyla ortaya çıktığı görülmektedir (Morawska 2020, Anderson 2020, Asadi 
2019). Aerosoller birikebilir, iç mekanda saatlerce bulaşıcı kalabilir ve 
akciğerlerin derinliklerine kolayca solunabilir. Toplumda hayatın devam 
edebilmesi için, genel maskeleme ve enfekte asemptomatik bireyleri tanımlamak 
ve izole etmek için düzenli, yaygın testler de dahil olmak üzere aerosol iletimini 
azaltmak için tasarlanmış önlemler uygulanmalıdır (Prather 2020). ” 

Fomitler  
Şu anda fomitlerin (örneğin asansör düğmeleri, korkuluklar, tuvalet muslukları) 
üzerinden iletiminin epidemiyolojik olarak alakalı olup olmadığı ve ne ölçüde 
olduğu açık değildir (Cai J 2020). (Bir fomit, bir virüs gibi bulaşıcı ajanlarla 
kontamine olduğunda veya maruz kaldığında, bir hastalığı başka bir kişiye 
aktarabilen cansız bir nesnedir). SARS-CoV-2, enfekte bireylerin yaşadığı 
alanlarda her yerde mevcut görünüyor. Hava yolu sekresyonları gibi protein 
açısından zengin bir ortam, virüs dışarı atıldığında koruyabilir ve kontamine 
fomitler tarafından kalıcılığını ve bulaşmasını artırabilir (Pastorino 2020). 
Örneğin, kabinler boşaltıldıktan 1-17 gün sonra kasa kabinlerinden 601 örnekten 
58'inde (% 10) SARS-CoV-2 RNA tespit edildi, ancak vakasız kabinlerde tespit 
edilmedi (Yamagishi 2020). Semptomatik (% 15, 28/189) ve asemptomatik 
vakalar (% 21, 28/131) için kabinler arasında tespit oranında fark bulunamadı. 
Bununla birlikte, numunelerin hiçbirinden SARS-CoV-2 virüsü izole 
edilmemiştir. SARS-CoV-2 yüzey adsorpsiyonunun potansiyel sürücüleri ve 
çeşitli çevre koşullarında stabilite yakın zamanda tartışılmıştır (Joonaki 2020). 
Son zamanlarda, SARS-CoV-2 iletiminde fomitlerin rolü sorgulanmıştır. Bazı 
yazarlar, standart temizleme prosedürleri ve önlemlerinin uygulanması şartıyla, 
cansız yüzeylerden rastlantısal aktarımın şimdiye kadar varsayıldığından 
(Mondelli 2020) daha az sıklıkta olabileceğini ve gerçek yaşam koşullarında 
meydana gelme olasılığının daha düşük olabileceğini bulmuştur. Fomitlerden 
bulaşma, yalnızca enfekte bir kişinin yüzeyde öksürdüğü veya hapşırıktan hemen 
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sonra (1-2 saat içinde) başka birinin bu yüzeye dokunduğu durumlarda meydana 
gelebilir (Goldman 2020). 
Her durumda, yüz kaplamaları bile dolaylı olarak fomite geçişine karşı koruma 
sağlayabilir. Kamusal alanlarda maske takma ve yüze dokunma davranışını analiz 
ettikten sonra, bir grup maske takmanın, özellikle gözlere, buruna ve ağza 
dokunma olmak üzere yüze dokunma davranışının azalmasıyla ilişkili olduğunu 
buldu (Chen Y 2020). Maske takarak yüze dokunma davranışlarının 
azaltılmasının COVID-19 salgınının azaltılmasına katkıda bulunabileceği 
sonucuna vardılar. 

Anneden Çocuğa  
Anneden çocuğa bulaşma, SARS-CoV-2 bulaşmasının belirgin bir yolu gibi 
görünmemektedir. Bir raporda, annenin doğum onceki 23 gün de COVID-19 
tanısı koyulmasından kaynaklı olarak yenidoğan çocukda yüksek SARS-CoV-2 
IgM antikorları görülmüştür (Dong L 2020). Bununla birlikte, geç gebelikte 
COVID-19 pnömonisi olan dokuz kadından oluşan başka bir grup arasında 
intrauterin dikey iletim için kanıt bulunmamıştır (Chen H 2020).  
Kuzey İtalya'dan yapılan bir çalışmada vajinal (n = 24) ve elektif sezaryen (n = 
16) karşılaştırılması yapıldı ve bir olguda yenidoğanın vajinal operatif doğumdan 
sonra testi pozitif çıktı (Ferrazzi 2020).  Doğum sonrası dönemde enfeksiyon 
tanısı konan ve COVID-19 olan iki kadın maske olmadan çocuklarını emzirirken; 
yeni doğan çocuklara SARS-CoV-2 enfeksiyonu bulaşmasından dolayı 
çocukların testi pozitif çıkmıştır. Yazarlar, doğum sonrası enfeksiyonun % 100 
kesinlik ile dışlanamamasına rağmen, vajinal doğumun düşük bir intrapartum 
SARS-CoV-2 iletimi riski ile ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca bir 
bebeğe sezaryen ile doğum yapan 23 yaşındaki COVID-19 hastasının 
enfeksiyona sahip olduğu tespit edilirken, bir transplasental bulaş vaka raporu da 
bulunmaktadır (Vivanti 2020). Viral yük, plasental dokudaki amniyotik sıvı veya 
maternal kandan çok daha yüksekti: bu, virüsün plasental hücrelerde varlığını 
düşündürür, bu da histolojik incelemede görülen inflamasyon bulgularıyla 
tutarlıdır (bebek iyiydi). 
En az iki durumda, SARS-CoV-2 anne sütünde bulunmuştur (Wu Y 2020, Groß 
2020). Mayıs 2020 itibariyle, Avrupa Neonatal ve Perinatal Dernekleri Birliği 
(UENPS) tarafından onaylanan İtalyan Neonatoloji Derneği (SIN), daha önce 
COVID-19 pozitif veya COVID-19 için şüpheli olan bir annenin doğumda 
asemptomatik veya paucisemptomatik belirtiler göstermesine rağmen, 
emzirilmesini tavsiye etti. Bir çalışmada, SARS-CoV-2 RNA’sı bir süt örneğinde 
tespit edildi, ancak bu örnek için viral kültür negatifti. Bu veriler, SARS-CoV-2 
RNA'nın replikasyona yetkin virüsü temsil etmediğini ve anne sütünün bebek 
için bir enfeksiyon kaynağı olmayabileceğini göstermektedir (Chambers 2020). 
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Aksine, COVID-19'lu bir anne yenidoğana bakmak için çok hasta olduğunda, 
yenidoğan ayrı olarak yönetilmeli ve taze olarak ifade edilen anne sütü ile 
beslenmelidir (Davanzo 2020, Davanzo 2020b [İtalyanca]). Bu rehberlik 
önümüzdeki aylarda değişebilir. 

Dışkı, İdrar 
Şimdiye kadar SARS-CoV-2'nin fekal-oral bulaşma vakası bildirilmemesine 
rağmen, Zhuhai'den yapılan bir çalışma, fekal numunelerde uzun süreli SARS-
CoV-2 viral RNA varlığını bildirmektedir. 74 hastanın 41 (%55)‘nin fekal 
örnekleri SARS-CoV-2 RNA için pozitif, solunum örneklerinin SARS-CoV-2 
RNA’larının ortalama 17 gün için sonuçları pozitif ve fekal örnekler ortalama 28 
gün pozitif kaldığı ilk semptonlar görüldüğü andan itibaren saptanmıştır (Wu Y 
2020). 22/133 hastada faringeal sürüntülerin negatif hale gelmesinden sonra 
balgam veya dışkıda (sırasıyla 39 ve 13 güne kadar) SARS – CoV-2 saptanmıştır 
(Chen 2020). Yine başka bir çalışmada, tüm hastalar solunum yolu örneklerinde 
negatif sonuçlar göstermesine ve solunum yolu ve dışkıda başlangıçtan negatif 
sonuçlara kadar geçen medyan süreye rağmen, on çocuktan yedisinin dışkı 
örneklerinde, örnekler sırasıyla 9 gün ve 34.43 gündü, SARS-CoV-2 virüs RNA 
içeriyordu (Du W 2020). Aksi kanıtlanana kadar, fekal-oral bulaşma olasılığı göz 
ardı edilmemelidir. Koronavirüs bulaşmış hastaların dışkılarını tutarken katı 
önlemler alınmalıdır. Hastanelerden gelen kanalizasyon da uygun şekilde 
dezenfekte edilmelidir (Yeo 2020). Neyse ki, etanol veya ağartıcı gibi 
antiseptikler ve dezenfektanlar insan koronavirüsleri üzerinde iyi aktiviteye 
sahiptirler (Geller 2012). 2003 deki SARS-CoV salgını esnasında, virüsün 
kanalizasyonda 4°C’de 14 gün, 20°C is 2 gün yaşadığı tespit edilmişti (Wang 
XW 2005), ayrıca çevresel koşulların bu bulaşma ve yolu kolaylaştırdığı 
varsayılmaktadır.  

Kan Ürünleri 
SARS-CoV-2 nadiren kanda bulunur (Wang W 2020, Wolfel 2020). Gerçek 
zamanlı olarak 2.430 kan bağışının taranmasından sonra (1.656 platelet ve 774 
tam kan örneği) Wuhan'dan yazarlar, 4 asemptomatik donörden (Chang 2020) 
viral RNA için plazma örneklerini bulmuşlardır. Saptanabilir RNA'nın enfektivite 
gösterip göstermediği ise hala belirsizliğini koruyor. 
Kore’de yapılan çalışmada yedi asemptomatik kan donöründe daha sonra 
COVID-19 olgusu tanımlandı. 9 trombosit alıcısının veya kırmızı kan hücresi 
transfüzyonunun hiçbiri SARS-CoV-2 RNA için pozitif test edilmemiştir (Kwon 
2020). Transfüzyon yoluyla iletimin güvenli ilan edilmesi için daha fazla veriye 
ihtiyaç vardır. 
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Cinsel yolla bulaşma 
Sadece cinsel yolla bulaşmanın mümkün olup olmadığı bilinmemektedir. Cinsel 
ilişki sırasında fomitler ve solunum damlacıkları yoluyla enfeksiyonu titizlikle 
atlatmak, birçok insanın yapmaya istekli olmayabileceği dikkate değer akrobasi 
olduğunu varsayar. Güven verici bir şekilde, SARS-CoV-2 menide mevcut 
görünmüyor (Guo L 2020). 

Kediler ve köpekler 
SARS-CoV-2, kedilere ve köpeklere bulaşabilir (Newman 2020, Garigliany 
2020). SARS-CoV-2 ile aşılandıklarında, kediler virüsü diğer kedilere aktarabilir 
(Halfmann 2020) ve kedilerden hiçbiri semptom göstermemesine rağmen, 4 ila 5 
gün boyunca virüs bulaşmış ve 24. güne kadar antikor titreleri geliştirmiş 
olabilirler. Başka bir raporda, Hong Kong'da doğrulanmış insanlarda COVID-19 
vakaları olan hanelerden on beş köpekten ikisinin enfekte olduğu bulundu. İki 
köpekten alınan virüslerin genetik dizileri, ilgili insan vakalarında tespit edilen 
virüs ile aynıydı (Sit 2020). Yine başka bir makalede, 2020 bahar salgınının 
zirvesinde kuzey İtalya'da 817 evcil hayvan SARS-CoV-2 için test edildi. Hiçbir 
hayvan PCR pozitif test edilmemiş olsa da, köpeklerin % 3,4'ü ve kedilerin % 
3,9'u ölçülebilir SARS-CoV-2 nötralize edici antikor titrelerine sahipti; COVID-
19 pozitif hanelerden köpeklerin pozitif test etme olasılığı, COVID-19 negatif 
hanelerden gelenlere göre önemli ölçüde daha yüksek. (Patterson 2020). SARS-
CoV-2 ile hayvanların enfeksiyonunun kanıtı, maymunlar, kediler, gelincikler, 
tavşanlar, tilkiler ve hamsterler için hem in vivo hem de in vitro deneysel olarak 
gösterilmiştir (Edwards 2020). Hesaplamalı modeller aynı zamanda domuzların 
ve yaban domuzlarının enfektivitesini tahmin ederken (Santini 2020), son 
zamanlarda yapılan bir araştırma, domuzların ve tavukların SARS-CoV-2 
(Schlottau 2020) tarafından intranazal veya okülooronasal olarak enfekte 
edilemeyeceğini öne sürdü. Şu anda, hayvanların insan-evcil hayvan-insan 
bulaşma zincirinde potansiyel ara konakçı olma ihtimali düşük görünüyor. 
Yalnızca enfekte vizon çiftliklerinde karşılaşılan yüksek hayvan nüfusu 
yoğunlukları gibi özel koşullar, insanları hayvandan insana bulaşma riskiyle karşı 
karşıya bırakabilir. Her durumda, COVID-19 hastalarına hayvanlarla temastan 
kaçınmaları tavsiye edilmelidir. SARS-CoV-2 testi pozitif çıkan evcil hayvanlar, 
iyileşene kadar izlenmeli ve kişilerden ve diğer hayvanlardan ayrılmalıdır 
(Newman 2020). 
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Bulaşma Olayları 
Bir virüsün bir kişiden diğerine bulaşması dört değişkene bağlıdır: 

1. Virüsün doğası; 
2. Bulaştıranın doğası; 
3. Bulaşanın doğası (enfekte olacak kişi); 
4. Aktarım ayarı. 

Virüs 
Evrimsel oyunda kalmak için tüm virüsler bir dizi zorluğun üstesinden gelmek 
zorundadır. Hücrelere bağlanmaları gerekir; zarlarıyla kaynaşmak; nükleik 
asitlerini hücreye salmak; kendilerini kopyalamayı başarmak; ve kopyaların diğer 
hücreleri enfekte etmek için hücreden çıkmaları gerekir. Ek olarak, solunum 
virüsleri tekrar çevreye geri dönmek için konaklarından öksürme ve hapşırma 
yolu ile çıkmalı. İdeal olarak, bu ev sahipleri hasta olduğunu fark etmeden önce 
olur. SARS-CoV-2, sensu strictu'daki canlı bir yaratıktan daha çok, bir bilgisayar 
kodu parçası olduğu için yapısı çok  şaşırtıcıdır (30.000 DNA baz çifti, insan 
genetik kodunun sadece 100.000'inde bulunur). Bu, virüsün vahşi olarak başarılı 
olmasını engellemez: 

• Sadece nazofaringeal ve orofaringeal mukozada değil, aynı zamanda tip 
II pnömositler gibi akciğer hücrelerinde bulunan insan anjiyotensin 
dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörüne (Zhou 2020) bağlanır. SARS-
CoV-2 böylece ortak koronavirüs NL63'ün (üst solunum yollarının 
enfeksiyonu) yüksek iletim hızlarını 2003'teki SARS şiddetiyle (alt 
solunum yolu) birleştirir; 

• Yaklaşık 5 günlük (grip: 1-2 gün) uzun bir inkübasyon süresine sahiptir, 
böylece yayılması için daha fazla zaman kazanmış olur; 

• Asemptomatik kişiler tarafından bulaşır. 
Yukarıda belirtildiği gibi, SARS-CoV-2 günlerce yaşayabilir (van Doremalen 
2020). Virüsün insan vücudu dışında hayatta kalmasını etkileyebilecek çevresel 
faktörler aşağıda tartışılacaktır (sayfa 87). 
Az ya da çok başarılı SARS-CoV-2 iletiminin virolojik belirleyicileri henüz tam 
olarak anlaşılamamıştır. 

Yayıcı 
Ortalama inkübasyon yaklaşık 5 gündür (Lauer 2020, Li 2020, Zhang J 2020, 
Pung 2020), SARS veya MERS'a neden olan koronavirüslerinki ile 
karşılaştırılabilir (Virlogeux 2016). Hemen hemen tüm semptomatik bireyler, 
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enfeksiyondan sonraki 14 gün içinde, nadir durumlarda da olsa semptomlar 
geliştirir (Bai Y 2020). Bulaşıcılığın semptom başlangıcında veya öncesinde 
zirveye çıktığı görülmektedir (He X 2020). 
SARS-CoV-2 iletiminin indeks durumunun (verici) aşağıdaki özellikleri ile 
ilişkili olup olmadığı şu anda bilinmemektedir: 

• Semptom şiddeti; 
• Üst ve alt solunum yollarında büyük virüs konsantrasyonları; 
• Plazmada SARS-CoV-2 RNA; 
• Gelecekte: ilaç tedavisi nedeniyle azalan viral yük (HIV enfeksiyonu 

tedavisi gören kişilerde olduğu gibi) [Cohen 2011, Cohen 2016, 
LeMessurier 2018]) 

İndeks vakasının belirti ciddiyetinin bulaşma olasılığı üzerinde etkisi olduğuna 
dair bazı ipuçları vardır. 391 SARS-CoV-2 ile enfekte indeks vakasının 3410 
yakın teması üzerinde yapılan bir çalışmada, ikincil atak oranı indeks vakalarının 
ciddiyetiyle artmıştır; asemptomatik olanlar için % 0,3'ten hafif için % 3,3'e, orta 
derecede şiddetli veya kritik durumlar (Luo L 2020). Ekspektorasyonlu indeks 
vakaları daha yüksek sekonder enfeksiyon riski ile ilişkilendirildi 
(ekspektorasyonsuz indeks vakalar için% 13.6'ya karşı% 3.0). SARS-CoV-2 
iletimi, enfekte bireyin hala kötü tanımlanmış bir “süper yayıcı durumu” ile 
kesinlikle ilişkilidir. Bilinmeyen nedenlerden ötürü, bazı kişiler, muhtemelen 
konuşurken, bağırırken, öksürürken veya hapşırırken (Asadi 2019) diğerlerinden 
çok daha fazla parçacığı soludukları için, düzinelerce veya yüzlerce insanı 
enfekte edebilecek kadar bulaşıcıdır. SARS-CoV ve MERS-CoV'nin iletimi de 
büyük ölçüde süper yayılan olaylarla gerçekleşti (Peiris 2004, Hui 2018). Süper 
yayılmanın, hastalığın yayılmasının normal bir özelliği olduğu yıllardır kabul 
edilmektedir (Lloyd-Smith 2005). 
Bir grup, ikincil bulaşmaların % 80'inin bulaşıcı bireylerin yaklaşık % 20'sinden 
kaynaklanabileceğini öne sürdü (Adam 2020). Dağılım faktörü (k) olarak 
adlandırılan bir değer bu fenomeni tanımlar. K ne kadar düşükse, az sayıda 
insandan daha fazla iletim geliyo demektir. (Kupferschmidt 2020, Tufekci 2020; 
FT'yi seviyorsanız, Covid-19'u yenmek, bugünün süper yayılan 'Typhoid Marys'i 
bulun' okuyun). SARS'ın 0,16 (Lloyd-Smith 2005) ve 0,25'lik MERS değerine 
sahip olduğu tahmin edilirken, 1918 grip salgınında, bunun tersine, değer 
yaklaşık bir idi ve kümelerin daha az rol oynadığını gösteriyordu (Endo 2020). 
SARS-CoV-2 pandemisi için, dağılım faktörünün (k) şu anda SARS için 
olduğundan daha yüksek ve 1918 influenzadan daha düşük olduğu 
düşünülmektedir (Endo 2020, Miller 2020, On Kwok 2020, Wang L 2020). 
Bulaşma, enfekte kişide çok az semptom olduğunda veya hiç semptom 
göstermediğinde daha olasıdır, çünkü kimse bunu fark etmeyecek ve önlem 
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almayacaktır. İkinci vakaların yaklaşık yarısının, indeks vakanın semptomatik 
öncesi aşamasında iletildiği varsayılmaktadır (He X 2020). Salgının 
başlamasından birkaç hafta sonra (Bai Y 2020) kanıtlanmış olan SARS-CoV-
2'nin asemptomatik bulaşması, COVID-19 salgınının Aşil topuğu olarak 
adlandırılmıştır (Gandhi 2020). Vasıflı bir hemşirelik tesisinde bir salgın 
sırasında gösterildiği gibi, asemptomatik bireylerin yüzdesi % 50 kadar yüksek 
olabilir (Arons 2020; bu bireylerin çoğu daha sonra bazı semptomlar 
geliştirecektir). Önemli olarak, SARS-CoV-2 viral yükü, tipik ve atipik 
semptomları olan kişilerde ve presemptomatik veya asemptomatik olanlarda 
karşılaştırılabilirdi. Presemptomatik kişilerden alınan 24 örnekten 17'sinde (% 
71) semptomların gelişmesinden 1 ila 6 gün önce kültür yoluyla canlı virüs vardı 
(Arons 2020), bu da SARS-CoV-2'nin semptom gelişmeden önce yüksek 
konsantrasyonlarda saçılabileceğini düşündürmektedir. Doğru koşullar ve doğru 
önleme önlemleri verildiğinde, SARS-CoV-2 yüksek oranda aktarılabilir olsa da 
sıfır aktarımın mümkün olduğunu unutmayın. Bir vaka raporunda, hafif hastalığı 
olan bir hastadan 10 yüksek riskli temaslı olmak üzere 16 yakın temaslıya 
bulaşma kanıtı ve teşhisten sonraki 18 güne kadar pozitif testler (Scott 2020) 
yoktu. Bir toplulukta SARS-CoV-2 enfeksiyonunun yayılmasına çocukların ne 
ölçüde katkıda bulunduğu bilinmemektedir. Bebekler ve küçük çocuklar 
normalde solunum yolu enfeksiyonları açısından yüksek risk altındadır. Bebek 
bağışıklık sisteminin olgunlaşmamışlığı, viral enfeksiyonun sonucunu 
değiştirebilir ve bu yaş grubundaki şiddetli influenza veya solunum sinsitiyal 
virüs enfeksiyonu ataklarına katkıda bulunduğu düşünülmektedir (Tregoning 
2010). Ancak şimdiye kadar, şaşırtıcı bir şekilde, COVID-19'lu pediyatrik 
hastaların yokluğu var; bu, klinisyenleri, epidemiyologları ve bilim adamlarını 
şaşırtmaktadır (Kelvin 2020). Milano'da hastaneye kaldırılan bireyler arasında 
geriye dönük bir çalışma, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun herhangi bir semptomu 
veya belirtisi olmayan çocukların yalnızca yaklaşık % 1'inin ve yetişkinlerin % 
9'unun SARS-CoV-2 (Milani 2020) pozitif test ettiğini göstermesine rağmen - 
küçük çocukların bulaşmadaki rolü – ancak salgınların kaynağı olma ihtimali ile 
önemsenebilir. Çocuk bakım tesislerinde SARS-CoV-2 enfeksiyonu kapmış on 
iki çocuk - tümü hafif semptomlu veya hiç semptomsuz - virüsü 46 tesis dışı 
temastan en az 12'sine (% 26) bulaştırdı (Lopez 2020). Aile toplantıları, yaygın 
SARS-CoV-2 iletimi için iyi bilinen ortamlardır. Beş haneden oluşan 3 haftalık 
bir aile toplantısı sırasında meydana gelen salgında, şüpheli birincil hasta 13 
yaşında bir ergen oldu. Aynı evde kalan 14 kişiden 12'si benzer semptomlar 
yaşadı (Schwartz 2020). Dikkat çekici bir şekilde, iki uzun ziyaret ve (10 ve 3 
saat) aile toplantısı sırasında yüz maskeleri olmadan dışarıda fiziksel mesafeyi 
koruyan ek altı aile üyesinden hiçbiri semptom geliştirmedi. 
Sağlık yetkilileri, SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerin haftalarca karantinaya 
alınmasına gerek olmadığını bilmelidir. Kalıcı olarak pozitif RT-PCR'ler 
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genellikle replikasyona yetkin virüsü yansıtmaz. SARS-CoV-2 enfeksiyonu, 
hafif-orta derecede hhastalarda yaklaşık 10 gün ve ağır-kritik derecede hasta ve 
bağışıklığı baskılanmış hastalarda 15 gün sonra hızla sıfıra yakın düşer (Rhee 
2020). Dikkat çekici bir şekilde, RT-PCR döngü eşiği (Ct) değerleri (viral yük 
için bir ölçü) yetiştirilebilir virüs ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Bir 
çalışmada, virüs kültürleme olasılığı Ct> 35 olan örneklerde % 8'e ve 
başlangıcından 10 gün sonra % 6'ya (% 95 CI:% 0.9-31.2) düştü; asemptomatik 
ve semptomatik kişilerde benzerdi (Singanayagam 2020). Herhangi bir potansiyel 
iletim ortamında, yüz kaplamaları SARS-CoV-2'nin iletimini azaltır. Onaylanmış 
COVID-19 ile semptomatik iki saç stilistine maruz kalan 139 danışan arasında 
hem stilistler hem de müşteriler yüz maskesi takarken, tek bir semptomatik 
sekonder vaka görülmedi; SARS-CoV-2 için test edilen 67 müşteri arasında tüm 
testler negatifti (Hendrix 2020). En az bir saç stilisti bulaşıcıydı: dört yakın ev 
teması sonucu (muhtemelen maskesiz) hastalandı. Ne yazık ki yüz maskeleri her 
yerde işe yaramıyor - herkes için değil. Bazı ülkelerde, enfekte kişiler, özgürlük 
adına yüz maskesi takmama hakkını iddia ettiler (bir bireyin özgürlüğünün, 
başkalarının özgürlüklerini ihlal ettiği yerde sona erdiğini unuttular). İlginç bir 
şekilde, sosyal mesafe uyumu, çalışma belleği (WM) kapasitesindeki bireysel 
farklılıklar ile tahmin edilebilir. WM, devam eden diğer zihinsel faaliyetlerin 
hizmetinde kısa bir süre boyunca sınırlı miktarda bilgi tutar. Sınırlı WM 
kapasitesi zihinsel işlevleri kısıtlarken, genişletilmiş kapasiteler genellikle daha 
iyi bilişsel ve duygusal sonuçlar ile ilişkilendirilir. Weizhen Xie ve arkadaşlarının 
gazetedeki gizli mesajı: Otobüste yanınızda oturan adam maske takmıyorsa ısrar 
etmeyin. Çalışan hafıza kapasitesi zayıftır (Xie W 2020). Koltukları değiştirin. 

Aktarıcı 
SARS-CoV-2 ile maruz kalındığında, virüs bireyin üst ya da alt solunum sistemi 
hücreleri ile bağlantı kurabilir. İnhalasyondan sonra, daha büyük solunum 
damlacıkları burun tarafından filtrelenir veya orofarinkste biriktirilirken, daha 
küçük damlacık çekirdekleri hava akımı tarafından akciğerlere taşınır ve burada 
birikme yerleri kütlelerine, boyutlarına ve şekline bağlıdır ve çeşitli 
mekanizmalarla yönetilir (Dhand 2020).  
SARS-CoV-2’nin sayısız hücreye giriş mekanizması, hücre infektivitesi ve 
SARS-CoV-2’nin geniş çaplı yayılması potansiyel immün yıkımlarına sebep 
olduğu tanımlanmıştır (Shang J 2020). SARS-CoV-2 enfeksiyonuna olan 
duyarlılık muhtemelen konakçı genotipine göre şekil alıyor. Bu şiddetli COVİD-
19’un neden erkeklerde daha yüksek oranda gerçekleştiğini (Piccininni 2020) ve 
muhtemelen Birleşik Krallık’taki bazı ikizlerde benzer hastalık izleyişini 
açıklamaktadır (The Guardian, 5 May 2020).   SARS-CoV-2’ye karşı seronegatif 
olan bireylerin çoğunda SARS-CoV-2’ye karşı reaktif T hücreleri bulunur. Bu 
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olay SARS-CoV-2 ile proteinleri yüksek oranda benzer olan diğer 
koronavirüslere (yaygın soğuk algınlığı’ koronavirüsleri) geçmişte maruz 
kalınmasıyla açıklanmaktadır. Bu çapraz-reaktif T hücreleri korunma yüzdesini 
arttırdığı, alakasız olduğu veya bu hücrelere sahip olan bireyin SARS-CoV-2 ile 
enfekte olduğunda bu hücrelerin potansiyel zararlı olup olmadığı hala belirsiz 
(Braun 2020, Grifoni 2020).  
‘Doğru’ genotip, örneğin çok sayıda enfekte kişi tarafından ve olabileceği gibi 
birden fazla kez büyük maruziyet varlığında yeterli olmayabilir. Örnek olarak 
salgının başlarında sağlık kuruluşlarının iş yükü fazlasından bunalmış olması 
durumu gibi. Diğer enfeksiyöz hastalıklardan bilindiği üzere virüs yükü 
hastalığın etkisini/tekrar oranını ve şiddetini etkileyebilir. Kanıtların limitli 
olmasına rağmen sağlık çalışanlarındaki yüksek enfeksiyon oranı , enfekte 
hastalarda sık temas kurmaları ve yüksek virüs yüklü salgılara sık maruz 
kalmalarına atfedilmiştir(Little 2020). 
 
Tablo 2: 31 Mart 2020'deki çalışma popülasyonunun temel özellikleri 
 Şirket 1 Şirket 2 Şirket 3 Şirket 2+3 

Askerler 154 200 154 354 
Test olanlar* 88 130 51 181 
SARS-CoV-2 
maruz 
kalanlar** 

13/88 (15%) 83/130 (64%) 30/51 (59%) 113/181 (62%) 

COVID-19*** 0 (0%) 54/200 (27%) 48/154 (31%) 102/354 (29%) 

* 14 Nisan'da tüm şirketlerin askerlerinin % 50'den fazlası 
örneklendi. 
** 14 Nisan'da nazofaringeal sürüntülerde SARS-CoV-2 tespiti veya 
immünoglobulin A, G veya M için pozitif seroloji testi ile tespit edilir. 
*** 11 Mart - 3 Mayıs 2020 arası semptomatik hastalar. 
 
Son zamanlarda, sıkı sosyal mesafenin sadece genç, sağlıklı yetişkinlerden oluşan 
bir kohortta SARS-CoV-2'nin yayılmasını yavaşlatmakla kalmayıp, aynı 
zamanda bir bağışıklık tepkisini indüklerken semptomatik COVID-19'u da 
önlediği gösterilmiştir (Bielecki 2020). İki İsviçre ordu şirketinde (şirket 2 ve 3, 
Tablo 2'ye bakın) bir salgından sonra, test edilen askerlerin % 62'sinin SARS-
CoV-2'ye maruz kaldığı ve neredeyse % 30'unun COVID-19 semptomlarına 
sahip olduğu bulundu. Şirket 2 ve 3'te salgından sonra sıkı mesafe ve hijyen 
önlemlerinin (SDHM) uygulandığı, 1. şirkette, yalnızca% 15'inin SARS-CoV-
2'ye maruz kaldığı, ancak hiçbirinin COVID-19 semptomları olmadığı görüldü. 
(İsviçre ordusu SDHM'leri: her zaman birbirinden en az 2 m'lik bir mesafeyi 
koruyun; bundan kaçınılamayan durumlarda cerrahi yüz maskesi takın [örneğin, 
askeri eğitim]; yataklar arasında 2 m'lik bir mesafe uygulayın ve yemek sırasında; 
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tüm sıhhi tesisleri günde iki kez temizleyin ve dezenfekte edin; semptomatik 
askerleri hemen ayırın.)Yazarlar ihtiyatlı bir şekilde SARS-CoV-2 bakire alıcılar 
tarafından alınan viral aşılamanın nicel olarak azaltılmasının yalnızca enfeksiyon 
olasılığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda diğerlerinde asemptomatik 
enfeksiyonlara neden olurken yine de bir immünolojik yanıt indükleyebileceğini 
düşünürken, (Bielecki 2020), bu fikir daha sonra Monica Gandhi ve George W. 
Rutherford (Ghandi 2020) tarafından yankılandı. Genler koruma sağlamazsa, 
davranış bunu yapabilir. Önümüzdeki 2020/2021 sonbahar ve kış aylarında, 
yüzün kapatılması çok önemlidir. Örneğin, hastane personeli arasındaki 
enfeksiyon sayısını azaltır. Mart 2020'de, Massachusetts'teki en büyük sağlık 
sistemi olan Mass General Brigham (12 hastane, > 75.000 çalışan), tüm SHÇ'ler 
ve cerrahi maskeli hastalar için evrensel maskeleme uygulandı. Müdahale öncesi 
dönemde, SARS-CoV-2 pozitiflik oranı, 3,6 günlük bir vaka iki katına çıkarak, 
katlanarak arttı. Müdahale süresi boyunca, pozitiflik oranı doğrusal olarak % 
14.65'ten % 11.46'ya düştü (Wang X 2020). Paris'te, 1500 yataklı bir yetişkin ve 
600 yataklı bir üniversite hastanesinde, toplam sağlık sektörü vakası sayısı 23 
Mart'ta zirveye ulaştı, sürekli artışla birlikte önleyici tedbirler siki bir şekilde 
alınmaya başladı (evrensel tıbbi maskeleme ve KKD) (Contejean 2020). 
Hindistan'ın Chennai kentinde, yüz siperlerinin uygulanmasından önce, 31.164 
kişiyle 5880 evi ziyaret ederken 12/62 işçi enfekte oldu (222 kişi SARS-CoV-2 
için). Danışmanlık sağlamaya devam eden ve 118.428 kişiyle (2682 pozitif) 
18.228 evi ziyaret eden 50 işçi (önceden enfekte olmamış) arasında kalkanların 
kullanılmasının ardından hiçbir enfeksiyon meydana gelmedi (Bhaskar 2020). 
Önleyici tedbirler tıpta yeni değil - cerrahlar yüzyılı aşkın süredir kişisel 
koruyucu ekipman (KKD) kullanıyor (Stewart 2020). Yetişkinler tarafından 
maske takılması da çocuk bakımı esnas ı nda bulaşmayı azaltmak için kritik 
olmaya devam etmektedir (Link-Gelles 2020). Maskeler süper emitatörlerle bile 
çalışır. William D. Ristenpart, Sima Asadi ve meslektaşları, çeşitli ekspiratuar 
aktiviteler gerçekleştiren sağlıklı insanların mikron ölçekli aerosol partiküllerinin 
dışarıdan emisyonlarını ölçerek, hem cerrahi maskelerin hem de icat edilmemiş 
KN95 rezistörlerin dışarıya doğru partikül emisyon oranlarını % 90 ve konuşma 
ve öksürme sırasında ortalama %74 oranında azalttığını buldular. Bu maskeler 
benzer şekilde, belirsiz nedenlerle öksürük yoluyla ortalamadan iki kat daha fazla 
ekspiratuar partikül salgılayan öksürük süper yayıcının dışarıya doğru parçacık 
emisyonunu azalttı gösterdi (Asadi 2020). İlginç bir yardımcı bulgu, insanların 
daha maske takarken yüksek sesle konuşmaması ve yüksek sesle 
öksürmemesidir. 
Çeşitli ağız kapatma senaryoları altında öksürüklerin akış alanlarını 
görselleştirdikten sonra, yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada (Simha 2020); 
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1. N95 maskeleri, öksürüğün yatay yayılmasını azaltmada en etkili 
olduğunu (yayılma: 0,1 ve 0,25 metre).  

2. Basit bir tek kullanımlık maske yayılmayı 0,5 metreye indirebilirken, 
üstü örtülmemiş bir öksürük 3 metreye kadar hareket edebileceğini 

3. Dirseğe öksürmek çok etkili değildir. Birşeyler ile örtülmediği sürece, 
çıplak bir kol, hava akışını engellemek için gerekli olan buruna karşı 
uygun sızdırmazlığı oluşturamaz ve bir öksürük, herhangi bir açıklıktan 
sızabilir ve birçok yönde yayılabilir.  

Yüz maskelerinin etkinliğine ilişkin veriler artık açık olsa da, herkes anlayacak 
mı, yani hala işleyen bir hafızası olan bireyler bile? Bazı kişiler kendilerini 
SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskine sokmaya devam ederse (enfeksiyon 
durumunda arkadaşları ve akrabalarının yanı sıra), genç yetişkinler arasında 
COVID-19'a maruz kalma riskini etkileyebilecek davranışların itici güçleri neler 
olacaktır? ABD'nin ücra bir ilçesinde, etmenler hastalığın sonuçlarının düşük 
şiddeti idi; akran baskısı; ve yanlış bilgilere, çelişkili mesajlara veya maskelerle 
ilgili karşıt görüşlere maruz kaldılar (Wilson 2020). Yanlış oluşuma karşı 
koymak için bilimsel olarak esinlenmiş bir ulusal önleme politikasına ihtiyaç 
duyulacak ve - sadece iki saniye için açık konuşalım! - insanların aptalca 
hareketlerini soyle çözümleyebiliriz. İlk olarak, halk sağlığı görevlilerinin, halkın 
kumaş yüz örtülerinin ne zaman ve nasıl giyileceğini açıkça anlamasını 
sağlamaları gerekir. İkinci olarak, fiziksel rahatlığı ve kullanım kolaylığını 
genişletmek için inovasyona ihtiyaç vardır. Üçüncüsü, halkın, topluluk 
maskelemesini kötüleştirmeyen tutarlı, açık ve çekici mesajlaşmaya ihtiyacı 
vardır (Brooks 2020). Günlük yaşantımızdaki küçük bir uyum, gelgiti 
değiştirmeye yardımcı olabilecek oldukça etkili bir düşük teknolojili çözüme 
dayanır. 

Yayılma Ortamı 
Yayılma ortamı, diğer bir deyişle, SARS-COV-2’nin yayıldığı ortam, bireyin 
enfekte olmasına sebep olan birbirini takip eden olayların son parçasıdır. Süper 
yayılan olayları kolaylaştıran yüksek nüfus yoğunluğu (ayrıca bkz. Epidemiyoloji 
bölümü, İletim Sıcak Noktaları, sayfa 19) SARS-CoV-2'nin yaygın iletimi için 
anahtardır. 
Pandeminin erken evresinde, hastaneler ve diğer sağlık merkezleri bazen ya 
cehalet ya da eksik koruyucu ekipman nedeniyle SARS-CoV-2 bulaşının sıcak 
noktaları olmuştur. Londra'daki büyük bir eğitim hastanesinde, 2 Mart ve 12 
Nisan 2020 tarihleri arasında yatarak tedavi gören COVID-19 vakalarının 
66/435'i (% 15), çeşitli nakil yolları aracılığıyla hastaneden alınmıştır (vaka ölüm 
oranı:% 36) (Rickman 2020 ). 5148 riskli trakeal entübasyon epizoduna katılan 
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1718 sağlık çalışanının prospektif uluslararası çok merkezli bir kohort 
çalışmasında, birincil sonlanım noktasının (laboratuvarda doğrulanmış COVID-
19 teşhisi veya kendi kendine izolasyon veya hastaneye yatmayı gerektiren yeni 
semptomlar) genel tesadüfi ortalaması 32 günün üzerinde %10.7 idi. (El-
Boghdadly 2020). Yunanistan'da sağlık personeli, bildirilen tüm COVID-19 
vakalarının yaklaşık % 10'unu temsil ediyordu. COVID-19'a yüksek riskli 
mesleki maruziyeti olanlar, ciddi morbidite, sağlık hizmeti arama, hastaneye 
yatma ve devamsızlık olasılığını artırmıştır (Maltezou 2020). Washington 
Üniversitesi tıbbi sistemi ve bağlı kuruluşlarında, 12 Mart ve 23 Nisan tarihleri 
arasında toplam 3477 semptomatik çalışan test edildi; 185 (% 5,3) çalışanın 
COVID-19 testi pozitif çıktı. SARS-CoV-2'nin yaygınlığı, ön saflarda sağlık 
sektörü çalışanlarını (% 5,2) ön saflarda olmayan personel (% 5,5) ile 
karşılaştırırken benzerdi (Mani 2020). (Zor) randomize çalışmaların sonuçlarını 
bekleyen şu anda mevcut en iyi kanıtlar, tüm kamu ve sağlık hizmetleri ortamları 
için (Chu DK 2020) FPE koruma üçlüsünü önermektedir.  

• En az 1 m, daha da iyisi 2 m'lik fiziksel mesafe.  
• Yüz maskesi, ideal olarak N95 veya benzeri.  
• Göz koruması (sağlık bakımı ortamlarında ve benzerlerinde zorunlu). 

CDC (Ortega 2020) tarafından önerilen KKD'yi takmak ve çıkarmak 
için karmaşık prosedürü gösteren faydalı bir video izleyebilirsiniz. 
SARS-CoV-2'nin her yerde olduğunu varsaymak güvenli ve ucuzdur 
(Lednicky 2020). 

Kapalı ortamlar  
Kapalı ortamlar SARS-CoV-2’nin tercih ettiği oyun alanlarıdır. Bir modelleme 
çalışmasında yazarlar, sık sık öksüren bir bireyin bulunduğu bir odadaki viral yük 
konsantrasyonlarının, yüksek yayıcı olan bir kişiden maksimum 7,44 milyon 
kopya/m3 ile çok yüksek olduğunu tahmin ettiler (Riediker 2020). Bununla 
birlikte, yüksek yayıcı olan bir kişiden düzenli nefes alma, 1248 kopya/m3'e 
kadar daha düşük oda konsantrasyonları ile sonuçlanacak şekilde modellenmiştir. 
Normal olarak nefes alan tipik viral yükü olan bir kişinin oluşturduğu tahmini 
bulaşıcı riskin düşük olduğu ve bu çalışmada simüle edilen yetersiz 
havalandırmalı kapalı ortamda çok yüksek viral yüke sahip yalnızca birkaç 
kişinin enfeksiyon riski oluşturduğu sonucuna varmışlardır. Birçok vaka 
kümeleri, çoğunlukla kapalı mekanlarda bildirilmiştir. Hava örneklerinden canlı 
virüs, iki COVID-19 hastasından 2 ila 4.8 metre uzakta toplanan örneklerden 
izole edildi (Lednicky 2020). İzole edilen SARS-CoV-2 suşunun genom sekansı, 
aktif enfeksiyonu olan hastadan NP swabından izole edilenle aynıydı. Canlı viral 
konsantrasyon tahminleri 6 ila 74 TCID50 birimi/L hava arasında değişiyordu. 
Pandeminin ilk aylarında, sağlık hizmetleri (hastaneler ve yaşlı bakımı), büyük 
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dini toplantılar ve büyük birlikte yaşama ortamları (işçi yatakhaneleri ve gemiler) 
dışında, çoğu kümenin 100'den az vaka içerdiği bulundu. Boyut olarak 50-100 
vaka arasında kümelenme örnekleri içeren diğer ortamlar, okullar, sporlar, barlar, 
alışveriş merkezleri ve bir konferanstı (Leclerc 2020). Kapalı alanlarda - otobüs, 
tren veya uçakla - ulaşımın, yüz maskesi kullanımına ve seyahat süresine bağlı 
olarak SARS-CoV-2'yi çeşitli derecelerde ilettiği gösterilmiştir. Bir bildiri, 2,5 
saatlik yolculuk sırasında tüm pencereleri kapalı ve havalandırma sistemi açık, 49 
koltuklu, 11,3 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde bir araçta bir otobüs 
yolculuğunu anlatıyor. Yolculuğu indeks kişiyle paylaşan 49 yolcudan (sürücü 
dahil) sekizinin testi pozitif çıktı ve sekizi semptom geliştirdi. Dizin kişisi ikinci-
son sıraya oturdu ve enfekte olan yolcular orta ve arka sıralara dağıtıldı (Luo K 
2020). Daha da bilgilendirici bir kağıt, bir ibadet etkinliğine katılmak için 100 
dakikalık bir gidiş-dönüş yolculuğunda otobüse binen 68 birey (kaynak hasta 
dahil) anlatılıyor. Toplamda 24 kişi (% 35) olaydan sonra COVID-19 tanısı aldı. 
Yazarlar, her yolcu için koltuk belirleyebildi ve otobüs koltuklarını yüksek riskli 
ve düşük riskli bölgelere ayırdı (Shen Y 2020). Yüksek riskli bölgelerdeki 
yolcular, düşük riskli bölgelerdekilere göre orta düzeyde ancak anlamlı olmayan 
bir şekilde daha yüksek COVID-19 alma riskine sahipti. Otobüsün 3 koltuklu 
tarafında, indeks hastanın yanında oturan yolcu dışında, otobüs penceresine yakın 
koltuklarda oturan yolculardan hiçbirinde enfeksiyon gelişmedi. Ek olarak, 
otobüs kapısına yakın oturan sürücü ve yolcular da enfeksiyon geliştirmezken, 
çalıştırılabilir bir pencerenin yanında oturan sadece 1 yolcu enfeksiyon geliştirdi. 
Otobüsün endeks vakasına yakın kısmında önemli ölçüde artmış bir riskin 
olmaması, virüsün havadan yayılmasının, gözle görülür derecede yüksek saldırı 
oranını en azından kısmen açıklayabileceğini düşündürdü. Gelecek için alınan 
ders? Otobüse binerseniz, pencerenin yanındaki koltukları seçin - ve açın! 
COVID-19 çağında tren yolculuğunun ne kadar riskli olduğu sorusuna cevap 
vermek için bir grup Çin yüksek hızlı trenlerindeki yolcuları analiz etti. 19 Aralık 
2019'dan 6 Mart 2020'ye kadar birlikte seyahat eden, süreleri 0-8 saat olan 2334 
endeks hastasından ve 72.093 yakın temas kişisinden alınan verileri kullanarak 
aktarım riskini ölçtüler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bir indeks hastaya komşu 
yolcular en yüksek atak oranına (% 3,5) sahipti ve atak oranı artan mesafe ile 
azaldı, ancak seyahat süresi ile arttı. İndeks hastalarla yakın teması olan 
yolcuların genel saldırı oranı % 0.32 idi (Hu M 2020). SARS-CoV-2'nin uçuş 
sırasında aktarımı hakkında yakın zamanda yayınlanan bir inceleme, SARS-
CoV'nin çok sayıda onaylanmış ve yayınlanmış uçuş içi aktarımının 
bulunmamasının cesaret verici olduğunu, ancak uçuşların güvenli olduğuna dair 
kesin bir kanıt olmadığını ortaya koymaktadır (Freedman 2020). Şu anda, 
durumsal verilere göre, maskelerin katı kullanımı koruyucu görünmektedir. 
Önceki çalışmalarda, SARS-CoV-2 iletimi, uçaklarda (Chen J 2020, Hoehl 2020) 
tarif edilmişti. Maske takmazsanız, işletme sınıfının sizi enfeksiyondan 
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korumayacağını unutmayın. Vietnamlı bir grup, 2 Mart 2020'de Londra'dan 
Hanoi'ye 10 saatlik bir ticari uçuş olan VN54'teki (Vietnam Havayolları) yolcular 
arasında bir kümelenmeye ilişkin rapor verdi (o sırada yüz maskelerinin 
kullanımı uçaklarda veya havaalanları) (Khanh 2020). Etkilenen kişiler yolcular, 
mürettebat ve yakın temaslarıydı. Yazarlar, 217 yolcu ve mürettebatı nihai varış 
noktalarına kadar takip etti ve onlarla röportaj yaptı, test etti ve karantinaya aldı. 
SARS-CoV-2 enfeksiyonu tespit edilen 16 kişiden 12'si (% 75), tek semptomatik 
kişiyle birlikte business class'ta oturan yolculardı (saldırı oranı% 62). Oturuma 
yakınlık, artmış enfeksiyon riski ile güçlü bir şekilde ilişkiliydi (risk oranı 7.3,% 
95 CI 1.2-46.2). SARS-CoV-2 pandemisinin en başından beri, kısmen süper 
yayıcı olaylarla bağlantılı bulaşma kümeleri rapor edilmiştir:  

• İş toplantısı, Güney Almanya, 20-21 Ocak (Rothe 2020)  
• Yolcu Gemisi, Yokohoma, Japonya, 4 Şubat (Rocklov 2020)  
• Kilise toplantısı, Daegu, Kore, 9 ve 16 Şubat (Kim 2020)  
• Dini toplantı, Mulhouse, Fransa, 17-24 Şubat (Kuteifan 2020)  
• Tıbbi danışma kurulu toplantısı, Münih, Almanya, 20-21 (Hijnen 2020)  
• Hemşirelik tesisi, King County, Washington, 28 Şubat (McMichael 

2020)  
• Uçak gemileri: Theodore Roosevelt (Payne 2020) + Charles-de-Gaulle, 

Mart (Le Monde)  
• Koro (Hamner 2020) • Konser (Plautz 2020)  
• Evsizler barınağı, Boston, 28 Mart (Baggett 2020)  

Anakara Çin'de 643 iletim kümesini oluşturan 1407 iletim çifti üzerinde yapılan 
bir çalışma, hane dışında meydana gelen 29 süper yayılan olay ile 34 süper yayıcı 
belirlendi (Xu XK 2020). 

Sıcaklık ve İklim 
Hala tam olarak anlaşılamamış bir başka değişken de ortam sıcaklığı ve nemdir. 
SARS-CoV-1 (2003): Koronavirüslerin bulaşması, iklim dahil çeşitli faktörlerden 
etkilenebilir (Hemmes 1962). 2003 SARS salgınına dönüp baktığımızda, ilk 
SARS virüsü olan SARS-CoV'nin kararlılığının sıcaklığa ve bağıl neme bağlı 
olduğunu görüyoruz. Hong Kong, Guangzhou, Pekin ve Taiyuan'dan yapılan bir 
araştırma, 2002/2003'teki SARS salgınının çevre sıcaklığı ile önemli ölçüde 
ilişkili olduğunu öne sürdü. Çalışma, SARS'ın ilkbaharda tekrar oluşma 
olasılığının sonbahar ve kış aylarına göre daha yüksek olduğuna dair bazı kanıtlar 
sağlamıştır (Tan 2005). SARS-CoV'nin 22–25 °C sıcaklıklarda ve % 40–50 bağıl 
nemde, yani tipik klimalı ortamlarda 5 günden daha uzun süre canlı kaldığı 
gösterilmiştir (Chan KH 2011). Ancak, 38° C'de ve % 80–90 bağıl nemde 24 saat 
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sonra canlılık azaldı. SARS koronavirüsünün düşük sıcaklık ve düşük nem 
ortamında daha iyi stabilitesi, ilkbaharda ve klimalı ortamlarda subtropikal 
alanlarda (Hong Kong gibi) bulaşmasını kolaylaştırmış olabilir. Ayrıca, yüksek 
sıcaklık ve yüksek bağıl nem ortamına sahip tropik bölgelerdeki bazı Asya 
ülkelerinin (Malezya, Endonezya veya Tayland gibi) neden büyük SARS 
salgınlarına sahip olmadığını da açıklayabilir (Chan KH 2011). SARS-CoV-2 
(2020): İklim faktörlerinin virüsün insan vücudu dışındaki hayatta kalmasını 
etkileyip etkilemediği ve ne ölçüde etkilediği ve yerel salgınları etkileyebileceği 
henüz net değil. SARS-CoV-2, oda sıcaklığında diğer virüsler gibi, örneğin 
herpes simpleks virüsü gibi kurutularak kolayca etkisiz hale getirilmez. Yukarıda 
bahsedilen bir çalışma, SARS-CoV-2'nin üç saate kadar paslanmaz çelik 
üzerinde, bakırda dört saate kadar, kartonda 24 saate kadar ve plastikte iki ila üç 
güne kadar aerosol (havada) olarak tespit edilebileceğini göstermiştir (van 
Doremalen 2020). Birkaç çalışma, düşük sıcaklığın SARS-CoV-2'nin (Wang 
2020b, Tobías 2020) bulaşabilirliğini artırabileceğini ve kuzey yarımkürede yazın 
gelişinin COVID-19'un bulaşmasını azaltabileceğini öne sürüyor. COVID-19 
insidansı ile hem azalan güneş ışınımı hem de artan nüfus yoğunluğu arasında 
olası bir ilişki tartışılmıştır (Guasp 2020). Simüle edilmiş güneş ışığının, simüle 
edilmiş tükürük veya kültür ortamında askıya alınan SARS-CoV-2'yi hızla etkisiz 
hale getirdiği ve paslanmaz çelik plakalarda kurutulduğu, 60 dakika boyunca 
karanlıkta önemli bir bozulma gözlenmediği bildirildi (Ratnesar-Shumate 2020). 
Bununla birlikte, başka bir çalışma, bulaşmanın daha yüksek sıcaklıklarda bile 
yüksek kalacağı sonucuna varmıştır (Sehra 2020). Özellikle Brezilya, Hindistan 
ve güney ABD'deki mevcut salgınlar - yüksek sıcaklığın olduğu bölgeler - 
COVID'in "bir mucize gibi basitçe ortadan kaybolduğu" umutlarını 
yumuşatmalıdır. Tek başına ılık ve nemli yaz koşullarının büyük ölçüde yeni 
önemli salgınları sınırlama olasılığı düşük olabilir (Luo 2020, Baker 2020, 
Collins 2020). 

Görünüm 
Çin'deki ilk SARS-CoV-2 salgınından 6 aydan daha kısa bir sürede, salgını 
harekete geçiren iletim dinamikleri ön plana çıkıyor. Şimdi, ikincil bulaşmaların 
yüksek bir yüzdesine (% 80’e kadar) bulaşıcı bireylerin küçük bir kısmının (%10 
ila 20?: Adam 2020) ki; eğer durum böyleyse, o zaman ne kadar çok insan 
biraraya gelirse, bir süper yayıcının grubun parçası olma olasılığı o kadar yüksek 
olur. Artık aerosol iletiminin SARS-CoV-2 iletiminde önemli bir rol oynadığı 
kabul edilmektedir (Morawska 2020b, WHO 20200709, Prather 2020); durum 
böyleyse, aynı grup insanın etrafına bir duvar örmek ve bunların üzerine bir tavan 
koymak SARS-CoV-2 enfeksiyonu olasılığını daha da artırır. Nihayet, yüksek 
sesle bağırmanın ve konuşmanın, havada dakikalarca oyalanabilen ve saniyede 
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binlerce oral sıvı damlası yaydığı anlaşılıyor (Anfinrud 2020, Stadnytskyi 2020, 
Chao 2020, Asadi 2019, Bax 2020); Eğer durum buysa, kapalı bir ortamda 
gruplanmış insanların etrafında gürültü (makineler, müzik) yaratmak, süper 
yayıcı bir etkinlik için mükemmel bir ortam yaratacaktır. 
Önümüzdeki aylarda, bilim topluluğunun deneyecegi seyler;  

• SARS-CoV-2'nin iletiminde fomitlerin rolünü daha kesin bir şekilde 
tanımlamak;  

• süper yayılmanın sırlarını çözmek;  
• SARS-CoV-2 enfeksiyonunun başarılı bir şekilde "tohumlanmasına" 

dahil olan konakçı faktörlerin anlaşılmasını sağlamak;  
• Virüsün toplum düzeyinde bulaşmasında çocukların rolünü aydınlatmak;  
• İkinci Avrupa SARS-CoV-2 dalgasının oluşumunda genç yetişkinlerin 

rolünü açıklamak;  
• İnsanların daha büyük gruplar halinde toplanmasına izin verilmesi 

gereken koşulları açıklamaya devam etmek; Koronavirüs aşısı olmadan 
hiç kimse 2020 öncesi “normal” bir yaşam tarzına geri dönemeyecektir. 
Koronavirüs krizi için en umut verici çıkış stratejisi, milyarlarca insana 
güvenli ve ekonomik bir şekilde sunulabilen etkili bir aşıdır. Şöhret (bir 
sonraki Dr. Salk olmak mı?) ve paranin (bir sonraki Scrooge McDuck 
olmak mı?) motive ettigi binlerce araştırmacı günün her saati çalışıyor. 
Bir aşının dünya çapında bulunmasına kadar, uygulanabilir tek önleme 
planı, fiziksel uzaklaşma (Kissler 2020), yoğun test, vaka izolasyonu, 
temas takibi, karantina (Ferretti 2020) ve son (ancak imkansız olmayan) 
bir çare olarak yerel kısıtmalar ve sokağa çıkma yasaklarıdır. 

Yeni Kaynaklar (5th Versiyon) 
Aşağıdaki sayfalar, bir önceki baskıdan (Haziran-Ekim) bu yana yayınlanan 
yazılara kısa yorumlar ekliyor. Yorumlar https://covidreference.com/daily-
science adresinden alınmıştır. Referansların tam listesi 130. sayfadan başlar. 

Virüs 
Zhou J, Otter JA, Price JR, et al. Investigating SARS-CoV-2 surface and air 
contamination in an acute healthcare setting during the peak of the COVID-19 
pandemic in London. Clin Infect Dis. 2020 Jul 8:ciaa905. PubMed: 
https://pubmed.gov/32634826. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa905  
Bir Londra hastanesinde yapılan kesitsel gözlemsel bir çalışmada, SARS-CoV-2, 
yüzeylerin 114/218 (% 52,3) ve 14/31 (% 38,7) hava örneklerinde tespit edildi, 
ancak hiçbir virüs kültürlenmedi. Beklendiği gibi, viral RNA'nın, diğer alanlara 
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kıyasla COVID-19 hastalarının hemen işgal ettiği alanlarda bulunma olasılığı 
daha yüksek. 
Schlottau K, Rissmann M, Graaf A, et al. SARS-CoV-2 in fruit bats, ferrets, pigs, 
and chickens: an experimental transmission study. Lancet Microbe July 07, 2020. 
Full-text: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30089-6  
Bir SARS-CoV-2 izolatının TCID50'si ile intranazal olarak aşılandığında, on iki 
meyve yarasası (Rousettus aegyptiacus), bir rezervuar konağının özelliklerini 
gösterdi ve 12 gelincik (Mustela putorius), etkili yayılma ile subklinik insan 
enfeksiyonunu taklit etti. Domuzlar (Sus scrofa domesticus) ve 20 tavuk (Gallus 
gallus domesticus, SARS-CoV-2 (Schlottau 2020) ile enfekte edilemeyebilir. 

Bulaşma Yolları 
Meyerowitz EA, Richterman A, Gandhi RT, Sax PE. Transmission of SARS-
CoV-2: A Review of Viral, Host, and Environmental Factors. Ann Intern Med 
2020, published 17 September. Full-text: https://doi.org/10.7326/M20-5008 
Eric Meyerowitz ve ark. İnsanlarda SARS-CoV-2 aktarımının kanıtlarının 
kapsamlı bir incelemesini yaptılar (Meyerowitz 2020). Kilit noktaları: 
1. Solunum yolu iletimi, baskın bulaşma şeklidir. 
2. Dikey geçiş nadiren gerçekleşir; transplasental geçiş belgelenmiştir. 
3. Kediler ve gelincikler enfekte olabilir ve birbirlerine bulaştırabilir, ancak 
bugüne kadar insanlara bulaştığına dair bildirilmiş bir vaka yoktur; vizonlar 
birbirine ve insanlara aktarabilirler. 
4. Doğrudan temas ve fomite aktarımı varsayılmaktadır, ancak bunlar 
muhtemelen yalnızca alışılmadık bir iletim şeklidir. 
5. Canlı virüs tükürükten ve dışkıdan izole edilmiş ve viral RNA meni ve kan 
bağışlarından izole edilmiş olmasına rağmen, SARS-CoV-2'nin fekal-oral, cinsel 
veya kan yoluyla bulaştığını gösteren yollarla bildirilmiş vakası yoktur. Bugüne 
kadar bildirilmis 1 küme fekal-solunum yolu iletimi vardır. 

AEROSOL, DAMLACIKLAR 

Prather KA, Marr LC, Schooley RT, et al. Airborne transmission of SARS-CoV-
2. Science 05 Oct 2020: eabf0521. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abf0521  
Kimberly Prather ve meslektaşlarına göre, aerosolleri ve damlacıkları birbirinden 
ayırmak için terminolojiyi, tarihsel 5 μm değil, 100 μm'lik bir boyut eşiği 
kullanarak netleştirmeliyiz (Prather 2020). Bu boyut, aerodinamik davranışlarını, 
soluma yeteneklerini ve müdahalelerin etkinliğini daha etkili bir şekilde ayırır. 
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Damlacıklar halindeki virüsler (100 μm'den büyük) tipik olarak kaynağın 2 m'si 
içinde saniyeler içinde yere düşer ve yakındaki bireylere minik gülleler gibi 
püskürtülebilir. 
 
Bax A, Bax CE, Stadnytskyi V, Anfinrud P. SARS-CoV-2 transmission via 
speech-generated respiratory droplets. Lancet Inf Dis September 11, 2020. Full-
text: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30726-X 
Tükürme herzaman olabilir. Bu grup etkileyici bir NEJM videosu yayınyarak, 
konuşmanın oluşturduğu oral sıvı damlacıklarını görselleştirdi ve normal 
konuşmanın önemli bir aktarım modu olabileceğini öne sürdü (Bax 2020). 
Burada dört yazar, video deneylerinin gerçekçi olmadığını savunan diğer 
yazarların eleştirilerine şiddetle karşı çıktılar. Ayrıca, ince bir yoğun yeşil lazer 
ışığı tabakasının yaklaşık 10-15 cm arkasına yerleştirilmiş yüz ile “tükürme 
gerçeklesmesi” ifadesini konuşurken dört kişi tarafından yayılan konuşma 
damlacıklarını gösteren güzel yeni videolar da sağlıyorlar. 
 
Anfinrud P, Stadnytskyi V, Bax CE, Bax A. Visualizing Speech-Generated Oral 
Fluid Droplets with Laser Light Scattering. N Engl J Med. 2020 May 
21;382(21):2061-2063. PubMed: https://pubmed.gov/32294341. Full-text: 
https://doi.org/10.1056/NEJMc2007800 
Yeni video: https://www.youtube.com/watch?v=ooVjNth4ut8  
Fennelly KP. Particle sizes of infectious aerosols: implications for infection 
control. Lancet Respir Med, July 24, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30323-4  
Bazı patojenlerin yalnızca büyük damlacıklar halinde taşındığına dair gerçekten 
kanıt var mı? (Fennelly 2020) veya çeşitli solunum yolu enfeksiyonları olan 
hastalardan öksürük aerosolleri ve solunan nefes, aerosol boyut dağılımlarında 
çarpıcı benzerlikler gösterir mi? Şüphe durumunda, aileni ve kendini nasıl 
koruyacaksın? 
 
Santarpia JL, Rivera DN, Herrera VL et al. Aerosol and surface contamination of 
SARS-CoV-2 observed in quarantine and isolation care. Sci Rep 10, 12732 
(2020). Full-text: https://doi.org/10.1038/s41598-020-69286-3 
Mart 2020'de Diamond Princess yolcu gemisinden tahliye edildikten sonra, ikisi 
biyo-koruma biriminde ve 9'u karantina biriminde olmak üzere 11 kişi 
Nebraska'da bir hastaneye kaldırıldı. Her iki birimin temel özellikleri şunlardır: 
(1) özel banyolu ayrı odalar; (2) negatif basınç odaları (> 12 ACH) ve negatif 
basınç koridorları; (3) anahtar kart erişim kontrolü; (4) el hijyeni ve odalar 
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arasında eldiven değişimi dahil olmak üzere birime özgü enfeksiyon önleme ve 
kontrol (IPC) protokolleri; ve (5) temas ve aerosol koruması içeren personel için 
kişisel koruyucu ekipman (KKD). Joshua Santarpia ve meslektaşları, izole 
edilmiş bireylerden viral bulaşmayı incelemek için hava ve yüzey örnekleri 
topladı ve tüm örnekler arasında viral kontaminasyon tespit etti. Verileri, 
COVID-19 hastalarının etrafındaki SARS-CoV-2 çevresel kontaminasyonunun 
kapsamlı olduğunu ve hastane IPC prosedürlerinin, virüsün fomite ve potansiyel 
olarak havadan bulaşma riskini hesaba katması gerektiğini göstermektedir 
(Santarpia 2020). 
 
Klompas M, Baker MA, Rhee C. Airborne Transmission of SARS-CoV-2: 
Theoretical Considerations and Available Evidence. JAMA. 2020 Aug 
4;324(5):441-442. PubMed: https://pubmed.gov/32749495 . Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jama.2020.12458  
Kısa inceleme. Michael Klompas ve meslektaşlarına göre, aerosol bazlı iletimin 
asla gerçekleşmediği sonucuna varmak imkansızdır, ancak şu anda mevcut 
kanıtların dengesi, uzun menzilli aerosol tabanlı iletimin, SARS-CoV-2 
iletiminin baskın modu olmadığını göstermektedir (Klompas 2020 ). 
 
Chagla Z, Hota S, Khan S, Mertz D; International Hospital and Community 
Epidemiology Group. Airborne Transmission of COVID-19. Clin Infect Dis. 
2020 Aug 11:ciaa1118. PubMed: https://pubmed.gov/32780799. Full-text: 
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1118 
Zain Chagla ve meslektaşları, Morawska L, Milton DK tarafından yazılan 
COVID-19'un Havadan İletimine Hitap Etme Zamanı adlı makaleyi tartışıyorlar, 
(Clin Infect Dis 2020, 6 Temmuz). Özellikle yetersiz havalandırılan kapalı, 
kalabalık ortamlarda aerosollerle bulaşma potansiyeli olduğu konusunda 
hemfikirler. Bununla birlikte, SARS-CoV-2'nin ana iletim modunun damlacıklar 
ve yakın temas yoluyla kısa menzilli olduğunu iddia ediyorlar. Tartışmanın nasıl 
devam ettiğini görmek için bu tek sayfalık yorumu okuyabilirsiniz (Chagla 
2020). 
 
Asadi S, Gaaloul ben Hnia N, Barre RS, et al. Influenza A virus is transmissible 
via aerosolized fomites. Nat Commun 11, 4062 (2020). Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41467-020-17888-w 
SARS-CoV-2 damlacıklar ve fomitler muhtemelen aerosol yoluyla iletilebilirler. 
Dördüncü bir iletim yoluna, aerosol haline getirilmiş fomitlere alışmamız 
gerekecek mi? Nicole Bouvier ve meslektaşlarının önerdiği şey bu, ancak 
şimdilik yalnızca influenza A virüsü için geçerli. Kurutulmuş influenza virüsünün 
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ortamda, kağıt mendiller gibi materyallerde ve canlı hayvanların vücutlarında, 
hava yoluyla enfeksiyonu hava yoluyla yeni memeli konakçılara aktarabilen 
solunum dışı toz partikülleri üzerinde aerosol haline getirilecek kadar uzun süre 
canlı kaldığını göstermektedir (Asadi 2020). Yakında aerosol haline getirilmiş 
fomitler aracılığıyla SARS-CoV-2 iletimi hakkında bir makale görecek miyiz? 
 
Kang M, Wi J, Yuan J, et al. Probable Evidence of Fecal Aerosol Transmission 
of SARS-CoV-2 in a High-Rise Building. Ann Intern Med 2020, published 1 
September. Full-text: https://doi.org/10.7326/M20-0928  
 
Nanshan Zhong, Min Kang ve meslektaşları 3 ailede 9 enfekte hasta bildirdi. İlk 
ailenin koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) merkez üssü Wuhan'a seyahat 
öyküsü varken, diğer 2 ailenin seyahat öyküsü yoktu ve daha sonra semptomlar 
başladığını gözlemlediler. Aileler, ana banyolarda drenaj borularıyla birbirine 
bağlanan dikey hizalanmış 3 dairede yaşıyorlardı. Yazarlar, virüs içeren fekal 
aerosollerin, indeks hastaları tarafından kullanıldıktan sonra tuvalet sifonu 
sırasında ilişkili dikey yığında üretilmiş olabileceğini öne sürüyorlar (Kang M 
2020). Bu rapor bize Mart 2003'te Hong Kong'daki Amoy Gardens sakinleri 
arasında meydana gelen ve üç haftadan daha kısa sürede toplam 320 SARS 
vakası olan SARS-1 salgınını hatırlatıyor (bkz. Www.SARSReference.com, 
sayfa 65). 
Ayrıca bkz. Michael Gormley [Gormley M. SARS-CoV-2: Bir Binada Atık Su 
Tesisat Sistemleri ile Potansiyel İletim için Büyüyen Durum. Ann Intern Med 
2020, 1 Eylül'de yayınlandı. Tam metin: https://doi.org/10.7326/M20-6134], atık 
su tesisat sistemlerinin, özellikle yüksek binalarda bulunanların, hem hemen 
SARS-CoV-2 bağlamında hem de uzun vadede, çünkü diğer zararlı patojenler 
için bir rezervuar olabilirler. 

FOMİTLER 
Mondelli MU, Colaneri M, Seminari E, et al. Low risk of SARS-CoV-2 
transmission by fomites in real-life conditions. Lancet Infect Dis September 29, 
2020. Full-text: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30678-2  
Bazıları SARS-CoV-2 iletimine yol açan çevresel kirlenmenin, standart 
temizleme prosedürleri ve önlemlerinin uygulanması şartıyla gerçek yaşam 
koşullarında meydana gelmesinin olası olmadığını iddia eden görüşleri 
tartışmaktadırlar. Cansız yüzeylerden bulaşma şansı muhtemelen şimdiye kadar 
tanınandan daha az sıklıkta görülmektedir (Mondelli 2020). 
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Yamagishi T, Ohnishi M, Matsunaga N, et al. Environmental sampling for severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2 during COVID-19 outbreak in the 
Diamond Princess cruise ship. J Infect Dis. 2020 Jul 21:jiaa437. PubMed: 
https://pubmed.gov/32691828. Full-text: https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa437 
Japonya'daki erken salgında, Şubat 2020'de Diamond Princess yolcu gemisindeki 
yolcular ve mürettebat arasında birçok enfeksiyon meydana geldi. 1 Mart 2020'ye 
kadar, laboratuarda tespit edilen SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan yaklaşık 700 
kişi vardı ( Russell ve diğerleri, Yamagishi ve diğerleri ve Tabata ve diğerleri 
tarafından yazılan önceki makalelere bakınız). Yazarlar Diamond Princess yolcu 
gemisinde 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde (geminin dezenfekte edilmesinden önce 
ve bazı yolcular ve mürettebat gemide kalırken) çevresel örnekleme yaptılar ve 
doğrulanmış COVID-19 vakalarının kaldığı kabinlerden örnekler aldılar, 
herhangi bir noktada teyit edilmiş vakası olmayan kabinler (kasasız kabinler) ve 
ortak alanları birleştirdiler. SARS-CoV-2 RNA, kabinlerin boşaltılmasından 1-17 
gün sonra kasa kabinlerinden 601 numuneden 58'inde (% 10) virüs tespit edildi, 
ancak vakasız kabinlerde tespit edilmedi (Yamagishi 2020). Semptomatik (% 15, 
28/189) ve asemptomatik vakalar (% 21, 28/131) için kabinler arasında algılama 
oranında fark yoktu. Örneklerin hiçbirinden SARS-CoV-2 virüsü izole 
edilmemiştir. Yazarlar, SARS-CoV-2'nin semptomatik ve asemptomatik 
hastalardan bulaşma riskinin benzer olabileceği ve çevresel yüzeylerin viral 
bulaşmada rol oynayabileceği sonucuna varmışlardır. 
 
vvv Chen Y, Qin G, Chen J, et al. Comparison of Face-Touching Behaviors 
Before and During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. JAMA Netw Open 
2020;3(7):e2016924. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.16924  
Yüz maskesi takmak, yüze dokunma davranışlarının azalmasıyla gerçekten 
ilişkili mi? Soruyu yanıtlamak için Xing Li ve Sun Yatsen Üniversitesi, 
Guangzhou, Çin'den meslektaşları, Çin, Japonya, Güney Kore, Batı Avrupa'daki 
(örneğin İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya) ve ABD’de halka açık 
alanlarda maske takma ve yüze dokunma davranışını analiz etmek için, toplu 
taşıma istasyonlarında, caddelerde ve parklarda kaydedilen videoları kullanarak 
incelediler. Yazarlar, maske takmanın, özellikle gözlere, buruna ve ağza 
dokunma olmak üzere yüze dokunma davranışının azalmasıyla ilişkili olduğunu 
buldular (Chen Y 2020). Maske takarak yüze dokunma davranışlarının 
azaltılmasının COVID-19 salgınının azaltılmasına katkıda bulunabileceği 
sonucuna vardılar. Önümüzdeki aylar için bu harika haber olabilir. 
Joonaki E, Hassanpouryouzband A, Heldt Cl, et al. Surface Chemistry Can 
Unlock Drivers of Surface Stability of SARS-CoV-2 in Variety of Environmental 
Conditions. Chem, August 06, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.08.001    
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Viral yayılma, SARS-CoV-2'nin moleküler yapısı ve virüs yüzeyinin stabilitesi 
ile ilgili mevcut bilgilere güzel bir bakış. Edris Joonaki ve meslektaşları, SARS-
CoV-2 yüzey adsorpsiyonunun potansiyel etkenlerini ve çeşitli çevre koşullarında 
stabiliteyi tartışdılar (Joonaki 2020). 
 
Deng W, Bao L, Gao H, et al. Ocular conjunctival inoculation of SARS-CoV-2 
can cause mild COVID-19 in rhesus macaques. Nat Commun 11, 4400 (2020). 
Full-text: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18149-6 
SARS-CoV-2 bulaşının ekstra solunum yollarını araştırıyorsanız, Chuan Qin, 
Wei Deng ve meslektaşlarının yazdığı makaleyi okumalısınız. Yazarlar beş 
rhesus makatını konjonktival, intratrakeal ve intragastrik olarak SARS-CoV-2 ile 
aşıladılar. Konjunktival olarak enfekte olmuş hayvan, nazolakrimal sistemde 
intratrakeal olarak enfekte hayvana göre daha yüksek bir viral yüke sahipti, ancak 
aynı zamanda hafif interstisyel pnömoni gösterdi, bu da farklı viral dağılımları 
düşündürdü (Deng W 2020). 

ANNEDEN ÇOCUĞA 

Vivanti AJ, Vauloup-Fellous C, Prevot S, et al. Transplacental transmission of 
SARS-CoV-2 infection. Nat Commun2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41467-020-17436-6  
Belki de ilk belgelenmiş transplasental geçiş vakası. Fransız doktorlar, 
enfeksiyonu bulunan bir bebeğe sezaryen ile doğum yapan 23 yaşındaki bir 
COVID-19 hastasını bildirdi (Vivanti 2020). Viral yük, plasental dokudaki 
amniyotik sıvı veya maternal kandan çok daha yüksekti: bu, histolojik 
incelemede görülen inflamasyon bulguları ile tutarlı olan, virüsün plasental 
hücrelerde varlığını gösterir. İyi haber: bebeğim iyi. 
Chambers C, Krogstad P, Betrand K, et al. Evaluation for SARS-CoV-2 in Breast 
Milk From 18 Infected Women. JAMA August 19, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jama.2020.15580  
Anne sütündeki SARS-CoV-2 tespiti ile ilgili bazı vaka raporları bulunmaktadır. 
Christina Chambers ve meslektaşları, enfekte olmuş 18 kadından 64 anne sütü 
örneğini inceledi. SARS-CoV-2 RNA bir süt örneğinde tespit edilmiş olmasına 
rağmen, bu örnek için viral kültür negatifti. Bu veriler, SARS-CoV-2 RNA'nın 
replikasyona yetkin virüsü temsil etmediğini ve anne sütünün bebek için bir 
enfeksiyon kaynağı olmayabileceğini göstermektedir (Chambers 2020). 
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KEDİLER VE KÖPEKLER 

Patterson EI, Elia G, Grassi A, et al. Evidence of exposure to SARS-CoV-2 in 
cats and dogs from households in Italy. bioRxiv 23 July 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1101/2020.07.21.214346 
Nicola Decaro ve meslektaşları, 2020 bahar salgınının zirvesinde kuzey 
İtalya'daki 817 evcil hayvanda SARS-CoV-2 enfeksiyonunu değerlendirdi. 
Hiçbir hayvan PCR pozitif test edilmemiş olsa da, köpeklerin % 3,4'ü ve 
kedilerin % 3,9'u ölçülebilir SARS-CoV-2 nötralize edici antikor titrelerine 
sahipti; COVID-19 pozitif hanelerden köpeklerin pozitif test etme olasılığı, 
COVID-19 negatif hanelerden gelenlere göre önemli ölçüde daha yüksek. 
(Patterson 2020). Yazarlar deneyimlerinden, enfekte evcil hayvanların SARS-
CoV-2'nin insanlara bulaşmasında aktif bir rol oynamasının olası olmadığı 
sonucuna varıyorlar. Yalnızca enfekte vizon çiftliklerinde karşılaşılan yüksek 
hayvan popülasyonu yoğunlukları gibi özel durumlarda, hayvandan insana 
bulaşma olasılığı olabilir. 
Garigliany M, Van Laere AS, Clercx C, et al. SARS-CoV-2 Natural 
Transmission from Human to Cat, Belgium, March 2020. Emerg Infect Dis. 2020 
Aug 12;26(12). PubMed: https://pubmed.gov/32788033. Full-text: 
https://doi.org/10.3201/eid2612.202223 
Liège, Belçika'dan Mutien Garigliany ve meslektaşları, insandan kediye 
bulaştığını bildirdi. Bir ev kedisi, sahibi tarafından salgılanan SARS-CoV-2 
virüsü ile üretken bir şekilde enfekte oldu ve enfeksiyon, ölümcül olmayan ancak 
yine de şiddetli bir hastalığa neden oldu (Garigliany 2020). 
 

İletim Etkinliği 
Nakledici 
Rockett RJ, Arnott A, Lam C, et al. Revealing COVID-19 transmission in 
Australia by SARS-CoV-2 genome sequencing and agent-based modeling. Nat 
Med 2020 Jul 9. PubMed: https://pubmed.gov/32647358. Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41591-020-1000-7 
Bu araştırmacılar, Avustralya'daki COVID-19 kontrolünün ilk 10 haftasında 
enfekte hastaların bir alt popülasyonunda SARS-CoV-2'nin neredeyse gerçek 
zamanlı genom dizilemesinin katma değerini incelediler. Mevcut epidemiyolojik 
verilerin doğrudan bağlantıları tanımlayamadığı vakaların % 38,7'sini (209'un 
81'i) kümelemek için genomik kanıt kullanılmamıştır (Rockett 2020). Bu, seyahat 
öyküsü olmayan diğer vakalarla birlikte yurtdışından yeni varış öyküsü olan 
vakaların % 12.4'ünü (209'un 26'sı) ve bilinmeyen epidemiyolojik bağlantıları 
olan yerel olarak edinilmiş vakaların % 5.3'ünü (11/209) içeriyordu. 209 vakanın 
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yirmi ikisi (% 10,5) epidemiyolojik olarak "yerel olarak edinilmiş - temas kimliği 
belirlenmemiş" olarak sınıflandırıldı. 
Park YJ, Choe YJ, Park O, et al. Contact Tracing during Coronavirus Disease 
Outbreak, South Korea, 2020. Emerg Infect Dis October 2020. Full-text: 
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/10/20-1315_article  
Yazarlar, 59.073 kişi arasından 5.706 COVID-19 indeks hastasını analiz ettiler. 
10.592 hane halkının % 11.8'inde COVID-19 vardı; çocuklarla temas oranları 
yetişkinlerden daha yüksekti. Hanehalkı olmayan 48,481 kişiden % 1,9'unda 
COVID-19 vardı. İlginç bir şekilde, en yüksek COVID-19 oranı (% 18.6) okul 
çağındaki çocukların (Park YJ 2020) hanehalkı temaslarında ve en düşük (% 5.3) 
0–9 yaş arası çocuklarda okullarn kapanma ortasında hanehalkı temaslarında 
bulundu. 
Milani GP, Bottino I, Rocchi A, et al. Frequency of Children vs Adults Carrying 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Asymptomatically. JAMA 
Pediatr. Published online September 14, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.3595 
İlk raporlar, genellikle asemptomatik olan çocukların SARS-CoV-2 bulaşmasını 
kolaylaştırabileceklerini ve yerel salgınları artırabileceklerini ileri sürdü. Burada 
Carlo Agostini, Gregorio Milani ve meslektaşları Milano'da hastaneye kaldırılan 
kişiler arasında bir araştırma yaptı. SARS-CoV-2 enfeksiyonunun herhangi bir 
semptomu veya belirtisi olmayan çocukların yaklaşık % 1'i ve yetişkinlerin % 9'u 
SARS-CoV-2 için pozitif olarak test edildi. Yazarlar, verilerinin, çocukların 
SARS-CoV-2'yi asemptomatik olarak yetişkinlerden daha yüksek risk altında 
taşıdıkları hipotezini desteklemediği sonucuna varmışlardır (Milani 2020). 
Dikkat: geriye dönük bir analiz. 
 
Luo L, Liu D, Liao X, et al. Contact Settings and Risk for Transmission in 3410 
Close Contacts of Patients With COVID-19 in Guangzhou, China: A Prospective 
Cohort Study. Ann Intern Med. 2020 Aug 13. PubMed: 
https://pubmed.gov/32790510. Full-text: https://doi.org/10.7326/M20-2671 
Chen Mao ve meslektaşları, 13 Ocak ve 6 Mart 2020 tarihleri arasında 391 
SARS-CoV-2 enfeksiyonlu indeks vakasının 3410 yakın temasını izledi. 127 kişi 
(% 3.7) ikincil olarak enfekte oldu. Hanehalkı ortamı (% 10.3) ile 
karşılaştırıldığında, ikincil saldırı oranı, sağlık hizmeti ortamlarında (% 1.0) ve 
toplu taşımada ki (% 0.1) maruziyetlere oranla daha düşüktü. İlginç bir şekilde, 
beklenmedik bir şekilde olmasa da, ikincil atak oranı, indeks vakaların 
ciddiyetiyle arttı, asemptomatik vakalar için % 0.3'ten hafif için% 3.3'e, orta için 
% 5.6'ya ve şiddetli veya kritik vakalar için % 6.2'ye kadar yükseldi (Luo L 
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2020). Ekspektorasyonlu indeks vakaları daha yüksek sekonder enfeksiyon riski 
ile ilişkilendirildi (ekspektorasyonsuz indeks vakalar için % 13.6'ya karşı % 3.0). 
Xie W, Campbell S, Zhang W. Working memory capacity predicts individual 
differences in social-distancing compliance during the COVID-19 pandemic in 
the United States. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Jul 10:202008868. PubMed: 
https://pubmed.gov/32651280. Full-text: 
https://doi.org/10.1073/pnas.2008868117 
    
Araştırmaya katılan 850 ABD vatandaşı arasında, yazarlar sosyal mesafe 
uyumluluğunun çalışma belleği (WM) kapasitesindeki bireysel farklılıklar 
tarafından tahmin edilebileceğini buldular. WM, devam eden diğer zihinsel 
faaliyetlerin hizmetinde kısa bir süre boyunca sınırlı miktarda bilgi tutar. Sınırlı 
kapasitesi zihinsel işlevlerimizi kısıtlar, öyle ki daha yüksek WM kapasitesi 
genellikle daha iyi bilişsel ve duygusal sonuçlar ile ilişkilendirilir. Kayda değer 
bir şekilde, WM kapasitesinin sosyal mesafe uyumundaki bireysel farklılıklara 
benzersiz katkısı, diğer psikolojik ve sosyoekonomik faktörlerle (örn. Ruh hali, 
kişilik, eğitim ve gelir seviyeleri) açıklanamaz. Yazarların bilimsel bir dil 
kullanarak gizledikleri mesaj daha net söylenebilir: Otobüste maske takmayan bir 
adam görürseniz: zavallı aptal, yaklaşmayın. WM kapasitesi zayıf (Xie W 2020). 
 
Rhee C, Kanjilal S, Baker M, et al. Duration of SARS-CoV-2 Infectivity: When 
is it Safe to Discontinue Isolation? Clinical Infectious Diseases, 25 August 2020, 
ciaa1249. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1249 
Kalıcı olarak pozitif RT-PCR'ler genellikle replikasyona yetkin virüsü yansıtmaz. 
SARS-CoV-2 enfeksiyonu, hafif-orta derecede hastalarda yaklaşık 10 gün ve 
ağır-kritik derecede hasta ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda 15 gün sonra hızla 
sıfıra yakın bir seviyeye düşer (Rhee 2020). Bu inceleme, SARS-CoV-2'nin 
bulaşıcılık süresine ilişkin bugüne kadarki kanıtları özetlemektedir. 
 
Singanayagam A, Patel M, Charlett A. Duration of infectiousness and correlation 
with RT-PCR cycle threshold values in cases of COVID-19, England, January to 
May 2020. Euro Surveill. 2020;25(32). Full-text: https://doi.org/10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.32.2001483  
"Viral yük" ve bulaşıcılık hakkında daha fazla bilgiler bulabilirsiniz. Virüs 
kültürü, RT-PCR ile SARS-CoV-2 pozitif test edilen 324 örnekten (253 vakadan) 
denendi. RT-PCR döngü eşiği (Ct) değerleri, yetiştirilebilir virüs ile güçlü bir 
şekilde ilişkilendirilmiştir. Virüs kültürleme olasılığı, Ct> 35 olan numunelerde 
% 8'e ve başlangıcından 10 gün sonra % 6'ya (% 95 CI:% 0.9-31.2) kadar düştü; 
asemptomatik ve semptomatik kişilerde benzerdi (Singanayagam 2020). 
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Lesho E, Reno L, Newhart D, et al. Temporal, Spatial, and Epidemiologic 
Relationships of SARS-CoV-2 Gene Cycle Thresholds: A Pragmatic Ambi-
directional Observation. Clinical Infectious Diseases, 25 August 2020, ciaa1248. 
Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1248  
Aynı yön. 70 hastadan oluşan bu prospektif seri örnekleme, klinik olarak ilgili 
döngü eşiklerini (Ct, "viral yük"), yani 9, 26, meydana gelen 24 ("yüksek viral 
yük"), 34 ve> 40 ("negatif") Ct’yi semptom başlangıcından 36 gün sonra ortaya 
çıkardı.. Irk, cinsiyet veya kortikosteroidlerin RNA pozitifliğini etkilediği 
görülmedi. 180 hastanın geriye dönük bir analizi, ilk Ct'nin yatış veya yoğun 
bakım gereksinimi ile ilişkili olmadığını ortaya koydu (Lesho 2020). 
 
Lopez AS, Hill M, Antezano J, et al. Transmission Dynamics of COVID-19 
Outbreaks Associated with Child Care Facilities — Salt Lake City, Utah, April–
July 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 11 September 2020. Full-text:  
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6937e3 
Cuc Tran, Adriana Lopez ve meslektaşları, çocuk bakım tesislerinde SARS-CoV-
2 enfeksiyonu kapmış 12 çocuğu anlatıyor. Hepsinin semptomları hafifti veya hiç 
yoktu. Virüsü tesis dışı 46 temastan en az 12'sine (% 26) bulaştırdılar (Lopez 
2020). Yazarlar, semptomları olmayan çocukları test etmenin, çocuk bakımı 
katılımcılarından aile üyelerine bulaşma kontrolünü iyileştirebileceği sonucuna 
varmışlardır. 
 
Schwartz NG, Moorman AC, Makaretz A, et al. Adolescent with COVID-19 as 
the Source of an Outbreak at a 3-Week Family Gathering — Four States, June–
July 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 5 October 2020. Full-text: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6940e2 
Çocuklar, semptomları hafif olsa bile, COVID-19 salgınlarının kaynağı olarak 
hizmet edebilir (Schwartz 2020). Beş haneden oluşan 3 haftalık bir aile toplantısı 
sırasında meydana gelen bu salgında, şüpheli birincil hasta 13 yaşında bir ergen 
oldu. Aynı evde kalan 14 kişiden 12'sinde semptomlar görüldü. Dikkat çekici bir 
şekilde, iki uzun ziyaret sırasında (10 ve 3 saat) aile toplantısı sırasında yüz 
maskeleri olmadan dışarıda fiziksel mesafeyi koruyan altı aile üyesinden hiçbiri 
semptom gelişmedi. 

İLETİM 
Lewis NM, Chu VT, Ye D, et  al. Household Transmission of SARS-CoV-2 in 
the United States. Clinical Infectious Diseases, 16 August 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1166  
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Nathaniel M Lewis ve meslektaşları, SARS-CoV-2'nin hanehalkı ikincil 
enfeksiyon oranını (SIR) tahmin etmeye, Utah ve Wisconsin'deki 58 hanede 
ikincil enfeksiyon için potansiyel risk faktörlerini değerlendirmeye çalıştı. 188 
hanede temaslı olanın elli ikisi ikincil enfeksiyonlar kazanmıştır (SIR:% 28,% 95 
CI:% 22-34). Dikkat çekici bir şekilde, bağışıklığı baskılanmış durumları olan 
COVID-19 hastalarıyla ev içi temas, (OR: 15.9,% 95 CI: 2.4–106.9) diabetes 
mellitus olan ev içi kişilerde (OR: 7.1,% 95 CI: 1.2–42.5) (Lewis 2020) 
enfeksiyon riskinin daha da arttığını gözlemlediler. 
 
Wilson RF, Sharma AJ, Schluechtermann S, et al. Factors Influencing Risk for 
COVID-19 Exposure Among Young Adults Aged 18–23 Years — Winnebago 
County, Wisconsin, March–July 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 9 
October 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6941e2 
Hala ABD'de: Genç yetişkinler arasında COVID-19 riskini etkileyebilecek 
davranışlar hangileridir? Uzak bir ABD Bölgesinde, akran baskısı, yanlış bilgiler, 
çelişkili mesajlara veya maskelerle ilgili karşıt görüşlere maruz kalma düşük 
hastalık sonuçlarıydı. (Wilson 2020). Bilimsel olarak esinlenmiş bir ulusal 
önleme politikası yardımcı olabilirdi. 
 
Asadi S, Cappa CD, Barreda S, et al. Efficacy of masks and face coverings in 
controlling outward aerosol particle emission from expiratory activities. Sci Rep 
10, 15665 (2020). Full-text: https://doi.org/10.1038/s41598-020-72798-7 
Maskeler süper yayıcılarla çalışır! William D. Ristenpart, Sima Asadi ve 
meslektaşları, farklı tipte medikal dereceli veya ev yapımı maskeler takarken 
çeşitli ekspiratuar aktiviteler gerçekleştiren sağlıklı insanlar tarafından mikron 
ölçekli aerosol partiküllerinin dışa doğru emisyonlarını ölçtüler. Hem cerrahi 
maskeler hem de icat edilmemiş KN95 respiratörler, konuşma ve öksürme 
sırasında dışarıya doğru partikül emisyon oranlarını ortalama % 90 ve % 74 
oranında azalttı. Bu maskeler, benzer şekilde, belirsiz nedenlerle öksürük yoluyla 
ortalamadan iki kat daha fazla ekspiratuar partikül salgılayan öksüren bir süper-
göndericinin dışarıya doğru partikül emisyonunu azalttı (Asadi 2020). İlginç bir 
yardımcı bulgu: İnsanlar daha yüksek sesle konuşurlar, ancak maske takarken 
daha yüksek sesle öksürmezler. 
 
Hendrix MJ, Walde C, Findley K, Trotman R. Absence of Apparent 
Transmission of SARS-CoV-2 from Two Stylists After Exposure at a Hair Salon 
with a Universal Face Covering Policy — Springfield, Missouri, May 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 14 July 2020. Full-text: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6928e2  
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Maskelerden hiç bahsettik mi? Onaylanmış COVID-19 ile semptomatik iki saç 
stilistine maruz kalan 139 danışan arasında hem stilistler hem de müşteriler yüz 
maskeleri takarken, tek bir semptomatik ikincil vaka görülmedi; SARS-CoV-2 
için test edilen 67 müşteri arasında tüm testler negatifti (Hendrix 2020). En az bir 
saç stilisti bulaşıcıydı: dört yakın ev teması (muhtemelen maskesiz) hastalandı. 
 
Wang X, Ferro EG, Zhou G, Hashimoto D, Bhatt DL. Association Between 
Universal Masking in a Health Care System and SARS-CoV-2 Positivity Among 
Health Care Workers. JAMA. 2020 Jul 14. PubMed: 
https://pubmed.gov/32663246. Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jama.2020.12897  
Yine evrensel maskeleme: Mart 2020'de, Massachusetts'teki en büyük sağlık 
sistemi (12 hastane,> 75.000 çalışan) olan Mass General Brigham, tüm SHÇ'ler 
ve cerrahi maskeli hastalar için evrensel maskeleme uyguladı. Müdahale öncesi 
dönemde, SARS-CoV-2 pozitiflik oranı, 3,6 günlük bir vaka ikiye katlanarak 
arttı. Müdahale süresi boyunca, pozitiflik oranı, müdahale öncesi döneme kıyasla 
% 14,65'ten % 11,46'ya, günlük ağırlıklı ortalama düşüş % 0,49 ve net eğim 
değişikliği % 1,65 ek düşüşle doğrusal olarak azaldı (Wang X 2020). 
 
Contejean A, Leporrier J, Canouï E, et al. Comparing dynamics and determinants 
of SARS-CoV-2 transmissions among health care workers of adult and pediatric 
settings in central Paris. Clin Infect Dis. 2020 Jul 15:ciaa977. PubMed: 
https://pubmed.gov/32663849. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa977 
Bu prospektif çalışma, Paris'in merkezinde bulunan bir üniversite hastanesinin 
1500 yataklı bir yetişkin ve 600 yataklı bir pediatrik ortamını karşılaştırdı. 24 
Şubat'tan 10 Nisan 2020'ye kadar tüm semptomatik sağlık sektörü çalışanları 
tarandı. Atak oranları yetişkin ve pediatrik ortamda sırasıyla % 3.2 ve % 2.3 idi 
(p = 0.0022). Yetişkin ortamında, SHÇ daha sık olarak PPE'siz COVID-19 
hastalarına maruz kaldığını bildirmiştir (% 25'e karşı % 15, p = 0.046) (Contejean 
2020). Toplam sağlık sektörü vakası sayısı 23 Mart'ta zirveye ulaştı, ardından 
önleyici tedbirlerdeki (evrensel tıbbi maskeleme ve KKD dahil) sürekli artışla 
birlikte yavaş yavaş azaldı. Kalan aktarımlar, teşhis edilmemiş hastalar veya 
meslektaşlarla olan maruziyetlerle ilgiliydi, ancak ev dışı bakım tesislerine 
bakmakta olan çocuklarla temaslarla ilgili değildi. 
 
Brooks JT, Butler JC, Redfield RR. Universal Masking to Prevent SARS-CoV-2 
Transmission—The Time Is Now. JAMA July 14, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jama.2020.13107  
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Veriler artık açık. İlk olarak, halk sağlığı görevlilerinin, halkın kumaş yüz 
örtülerinin ne zaman ve nasıl giyileceğini açıkça anlamasını sağlamaları gerekir. 
İkinci olarak, fiziksel rahatlığı ve kullanım kolaylığını genişletmek için 
inovasyona ihtiyaç vardır. Üçüncüsü, halkın topluluk maskelemesini 
normalleştiren tutarlı, açık ve çekici mesajlaşmaya ihtiyacı var (Brooks 2020). 
Yazarlara göre, bez yüz kaplamalarının geniş çapta benimsenmesi bir yurttaşlık 
görevidir, günlük yaşamımızda küçük bir uyarlama, gelgiti değiştirmeye yardımcı 
olabilecek oldukça etkili bir düşük teknolojili çözüme dayanmaktadır. 
 
Stewart CL, Thornblade LW, Diamond DJ, Fong Y, Melstrom LG. Personal 
Protective Equipment and COVID-19: A Review for Surgeons. Ann Surg. 2020 
Aug;272(2):e132-e138. PubMed: https://pubmed.gov/32675516. Full-text: 
https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000003991 
Bu gözlemsel çalışma, Hindistan'ın Chennai kentindeki sağlık çalışanlarında yüz 
siperlerinin (polietilen tereftalattan yapılmış) kullanımından önce ve sonra 
bulaşmayı açıklamaktadır. Yüz kalkanlarının tanıtılmasından önce, 31.164 kişiyle 
5.880 evi ziyaret ederken 12/62 işçi enfekte oldu (222 SARS-CoV-2 için pozitif). 
Girişten sonra, danışmanlık sağlamaya devam eden ve 118.428 kişiyle (2682 
pozitif) 18.228 evi ziyaret eden 50 işçi (daha önce enfekte olmamış) arasında 
enfeksiyon meydana gelmedi (Bhaskar 2020). 
 
Link-Gelles R, DellaGrotta AL, Molina C, et al. Limited Secondary 
Transmission of SARS-CoV-2 in Child Care Programs — Rhode Island, June 1–
July 31, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 21 August 2020. Full-text: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6934e2 
Ruth Link-Gelles ve diğerleri. Rhode IsLand'deki 666 çocuk bakım 
programından dördünde yeniden açılmalarına izin verilen olası bir ikincil 
aktarımı rapor etti. Diğer 662 çocuk bakımı programında ikincil aktarımın 
görünürdeki yokluğu, muhtemelen SARS-CoV-2 iletimini, özellikle de 
maksimum sınıf boyutları ve yetişkinler için yüz maskelerinin kullanımının 
kontrol altına alınması çabalarının bir sonucuydu (Link-Gelles 2020). Yazarlar, 
mevcut CDC tavsiyelerine bağlılığın, yetişkinler tarafından maske takması, 
yerleşik öğrenci-öğretmen grupları arasındaki karışımı sınırlama, hasta 
olduğunda evde kalma ve sık dokunulan yüzeyleri temizleme ve dezenfekte etme 
dahil olmak üzere çocuk bakımı ortamlarında bulaşmayı azaltmada kritik olmaya 
devam ettiğini sonucuna varmaktadır. 
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Simha PP, Rao PSM. Universal trends in human cough airflows at large distances 
featured. Physics of Fluids 32, 081905 (2020). Published 25 August. Full-text: 
https://doi.org/10.1063/5.0021666  
İnce damlacıklar maske katmanlarından geçebilir ve yerçekimi nedeniyle çöken 
daha büyük damlacıkların aksine dışarı verilen hava akışı tarafından taşınır. 
Şimdi, Padmanabha Prasanna Simha ve Prasanna Simha Mohan Rao, çeşitli ağız 
kapatma senaryoları altında öksürüklerin akış alanlarını görselleştiriyor. 
Sonuçlar:  
1. N95 maskeleri, öksürüğün yatay olarak yayılmasını azaltmada en etkilidir 
(yayılma: 0.1 ve 0.25 metre).  
2. Basit bir tek kullanımlık maske yayılmayı 0,5 metreye indirebilirken, üstü 
örtülmemiş bir öksürük 3 metreye kadar hareket edebilir.  
3. Dirseğe doğru öksürüyor musunuz? Çok etkili değil! Bir manşonla 
kapatılmadıkça, çıplak bir kol, hava akışını engellemek için gerekli olan buruna 
karşı uygun sızdırmazlığı oluşturamaz ve bir öksürük, herhangi bir açıklıktan 
sızabilir ve birçok yönde yayılabilir (Prasanna Simha 2020). 

İLETİM DÜZENEĞİ 
Gebrekidan S, Bennhold K, Apuzzo M, Kirkpatrick DD. Ski, Party, Seed a 
Pandemic: The Travel Rules That Let Covid-19 Take Flight. The New York 
Times 2020 published 1 October. Full-text: 
https://www.nytimes.com/2020/09/30/world/europe/ski-party-pandemic-travel-
coronavirus.html 
ISCHGL, Avusturya - Dünyanın dört bir yanından Avusturya Alplerinin en ünlü 
beldelerinde kayak yapmak için geldiler ... (Gebrekidan 2020). 
 
Lednicky JA, Lauzardo M, Hugh Fan Z, et al. Viable SARS-CoV-2 in the air of a 
hospital room with COVID-19 patients. Int J Infect Dis. 2020 Sep 16:S1201-
9712(20)30739-6. PubMed: https://pubmed.gov/32949774. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.025  
John A. Lednicky ve meslektaşları, iki COVID-19 hastasından 2 ila 4.8 metre 
uzakta toplanan hava örneklerinden canlı virüsü izole etti (Lednicky 2020). İzole 
edilen SARS-CoV-2 suşunun genom sekansı, aktif enfeksiyonu olan hastadan NP 
swabından izole edilenle aynıydı. Canlı viral konsantrasyonların tahminleri 6 ila 
74 TCID50 ünite /L hava arasında değişmiştir. 
Freedman DO, Wilder-Smith A. In-flight Transmission of SARS-CoV-2: a 
review of the attack rates and available data on the efficacy of face masks. 
Journal of Travel Medicine September 25. Full-text: 
https://doi.org/10.1093/jtm/taaa178.  
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Uçuşlar sırasındaki salgınların gözden geçirilmesi. Yazarlara göre, SARS-
CoV'nin çok sayıda onaylanmış ve yayınlanmış uçuş sırasında yayınlarının 
bulunmaması, el ilanlarının güvenli olduğuna dair kesin bir kanıt değil ama 
cesaret verici. Şu anda, durumsal verilere dayanarak, maskelerin sıkı kullanımı 
koruyucu görünmektedir (Freedman 2020). Katı maskeleme protokolleri ile uçuş 
sırasında iletim riskini ölçmek için yapılandırılmış ileriye dönük çalışmalar şimdi 
en acil olanıdır. 
 
Khanh NC, Thai PQ, Quach H-L, Thi NA-H, Dinh PC, Duong TN, et al. 
Transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 during long 
flight. Emerg Infect Dis 2020, published 18 September. Full-text: 
https://doi.org/10.3201/eid2611.203299 
Yazarlar, 2 Mart 2020'de Londra'dan Hanoi'ye 10 saatlik bir ticari uçuş olan 
VN54'te (Vietnam Havayolları) yolcular arasında bir grup vaka bildirdiler. 
SARS-CoV-2 enfeksiyonu tespit edilen 16 kişiden 12'si (75 %) tek semptomatik 
kişi ile birlikte business class'ta oturan yolculardı (saldırı oranı % 62) (Khanh 
2020). Yazarlar, şu anda havayolu endüstrisi tarafından tavsiye edilen orta 
koltukların bloke edilmesinin teoride bazı uçuş sırasında iletim olaylarını 
önleyebileceğini, ancak aşırı yayılma olaylarını önlemek için yetersiz 
göründüğünü keşfettiler. Uzun uçuşlar sırasında SARS-CoV-2'nin uçak içi 
aktarımı riskinin buldundugundan, oturma düzenlerinin hatta first-class da 
uçanların bile temas mesafeleri göz önünde bulundurularak ayarlanması 
gerekmektedir. (2 Mart tarihinde uçaklarda veya havalimanlarında yüz maskesi 
kullanımının zorunlu olmadığını ve uçakta sosyal mesafenin olmadığını 
unutmayın). 
 
Chen J, He H, Cheng W, et al. Potential transmission of SARS-CoV-2 on a flight 
from Singapore to Hanghzou, China: An epidemiological investigation. J Trav 
Med 2020, Jul 6, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101816  
Singapur'dan Çin'deki Hangzhou'ya (Boeing 787, 5 saatlik uçuş, koltuk doluluk 
oranı % 89) uçuştaki 335 yolcu arasından, tüm yolcular arasında toplam 16 
COVID-19 hastası teşhis edildi ve % 4.8 saldırı oranı saptandı. Bununla birlikte, 
dikkatli bir araştırmanın ardından, uçuş sırasında enfekte olduğu anlaşılan 
yalnızca bir vaka belirlendi (Chen J 2020). Yaklaşık bir saat boyunca Wuhan'dan 
enfekte olmuş dört yolcunun yanında oturduğu (bir koltuğu hareket ettirmişti) ve 
uçuş sırasında yüz maskesini doğru şekilde takmadığı tespit edildi. Diğer 15 
yolcudaki enfeksiyon kaynakları karmaşıktı ve yolcular enfeksiyonlarını 
Wuhan'da turdan önce veya uçağa binmeden önce grup turu sırasında kapmış 
olabilirlerdi. 

https://covidreference.com/tr
http://www.bsk1.com/
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Hoffmann8
https://doi.org/10.3201/eid2611.203299
https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101816


 Bulaşma  |  133 

 

Türkçe Baskı 05 

 
Hoehl S, Karaca O, Kohmer M, et al. Assessment of SARS-CoV-2 Transmission 
on an International  
Flight and Among a Tourist Group. JAMA Netw Open August 18, 2020, 3(8). 
Full-text: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.18044  
Tel Aviv'den Frankfurt'a 4,5 saatlik bir uçuşta 7 endeks vakası olan iki muhtemel 
SARS-CoV-2 yayını. Her iki yolcu da bir indeks kasanın iki sırası içinde 
oturuyordu (Hoehl 2020). Yazarlara göre, yolcuların maske takması durumunda 
oranın daha da düşmüş olabileceği tahmin edilebilir. 
Plautz J. Is it safe to strike up the band in a time of coronavirus? Science, 17 July 
2020. Full-text: https://www.sciencemag.org/news/2020/07/it-safe-strike-band-
time-coronavirus  
 
2 metre uzakta tutmak trompetten tam güçle korunmak için yeterli mi? Deneyin, 
öğrenin! Beş müzisyen öğrenci - bir soprano şarkıcı, klarnet, flüt, Fransız 
kornosu ve trompetçiler - teker teker temiz bir odada tanıtın ve kısa bir solo parça 
çalmalarına izin verin (Plautz 2020). 
 
Hu M, Lin H, Wang J, et al. The risk of COVID-19 transmission in train 
passengers: an epidemiological and modelling study. Clin Infect Dis 2020, 
published 29 July. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1057  
COVID-19 çağında tren yolculuğu ne kadar riskli? Bu soruyu cevaplamak için 
Çin yüksek hızlı trenlerindeki yolcuları analiz edildi. Jinfeng Wang ve 
meslektaşları, 19 Aralık 2019'dan 6 Mart 2020'ye kadar birlikte seyahat süreleri 
0-8 saat olan 2.334 endeks hastasından ve 72.093 yakın temaslıdan alınan verileri 
kullanarak bulaşma riskini ölçtüler. Yolcular arasında saldırı oranı (% 3,5) ve 
saldırı oranı mesafe arttıkça azaldı, ancak birlikte seyahat süresi arttıkça arttı. 
İndeks hastalarla yakın teması olan yolcuların genel saldırı oranı % 0.32 idi (Hu 
M 2020). Yazarın sonucu: COVID salgınları sırasında, trenler gibi kapalı 
alanlarda toplu taşıma ile seyahat ederken koltuk mesafesini artırın ve yolcu 
yoğunluğunu azaltın. 
 
Shen Y, Li C, Dong H. Community Outbreak Investigation of SARS-CoV-2 
Transmission Among Bus Riders in Eastern China. JAMA Intern Med, 
September 1, 2020. Full-text: 
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2770172 
Otobüse binerseniz, pencerenin yanındaki koltukları seçin (ve açın). 19 Ocak 
2020'de 68 kişi (kaynak hasta dahil) bir ibadet etkinliğine katılmak için 100 
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dakikalık bir gidiş-dönüş yolculuğunda otobüse bindi. Toplamda 24'ü (% 35) 
olaydan sonra COVID-19 tanısı aldı. Yazarlar, her yolcu için koltuk 
belirleyebildi ve otobüs koltuklarını yüksek riskli ve düşük riskli bölgelere ayırdı 
(Shen Y 2020). Yüksek riskli bölgelerdeki yolcular, düşük riskli bölgelerdekilere 
göre orta düzeyde ancak anlamlı olmayan bir şekilde daha yüksek COVID-19 
alma riskine sahipti. Otobüsün 3 koltuklu tarafında, indeks hastanın yanında 
oturan yolcu dışında, otobüs penceresine yakın koltuklarda oturan yolculardan 
hiçbirinde enfeksiyon gelişmedi. Ek olarak, otobüs kapısına yakın oturan sürücü 
ve yolcular da enfeksiyon geliştirmedi ve çalıştırılabilir bir pencerenin yanında 
oturan sadece 1 yolcu enfeksiyon geliştirdi. Otobüsün endeks vakasına yakın 
kısmında önemli ölçüde artmış bir riskin olmaması, virüsün havadan 
yayılmasının, gözlemlenen oldukça yüksek saldırı oranını en azından kısmen 
açıklayabileceğini düşündürdü. 
 
Luo K, Lei Z, Hai Z, et al. Transmission of SARS-CoV-2 in Public 
Transportation Vehicles: A Case Study in Hunan Province, China. Open Forum 
Infectious Diseases 13 September 2020, ofaa430. Full-text: 
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa430 
Bir otobüste iletim. Tur otobüsü, 11,3 metre uzunluğunda ve 2,5 metre 
genişliğinde, 49 koltuklu, 2,5 saatlik yolculuk sırasında tüm pencereleri kapalı ve 
havalandırma sistemi açık olarak tamamen doluydu. Yolculuğu indeks kişiyle 
paylaşan 49 yolcudan (sürücü dahil) sekizinin testi pozitif çıktı  ve sekizi 
semptom geliştirdi (Luo K 2020). Dizin görevlisi, ikinciden son sıraya oturdu ve 
enfekte olan yolcular orta ve arka sıralara dağıtıldı. 
 
Fisher KA, Tenforde MW, Feldstein LR, et al. Community and Close Contact 
Exposures Associated with COVID-19 Among Symptomatic Adults ≥18 Years in 
11 Outpatient Health Care Facilities — United States, July 2020. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep 2020;69:1258–1264. Full-text:  
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6936a5 
Yeme, içme ve sosyalleşme? Yaklaşık iki yıl içinde her şey normale dönebilir. 
Bu arada, SARS-CoV-2 test sonucu pozitif olan yetişkinlerin, negatif test 
sonuçları olanlara göre bir restoranda akşam yemeği yemiş olma olasılığının iki 
kat daha fazla olduğu görülmüştür (Fisher 2020). Kiva Fisher ve meslektaşları, 
bu tür seçenekler sunan yerlerde yerinde yeme ve içmenin SARS-CoV-2 
enfeksiyonu ile ilişkili önemli risk faktörleri olabileceği sonucuna vardılar. Barlar 
ve restoranlar zorlu bir sonbahar ve kış mevsiminde. 
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Riediker M, Tsai D. Estimation of Viral Aerosol Emissions From Simulated 
Individuals With Asymptomatic to Moderate Coronavirus Disease 2019. JAMA 
Netw Open 2020;3(7):e2013807. Full-text: 
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.13807  
Bu modelleme çalışmasında, Winterthur'daki İsviçre Mesleki ve Çevre Sağlığı 
Merkezi'nden Michael Riediker ve İsviçre Zürih'teki Üniversite Psikiyatri 
Hastanesinden Dai-Hua Tsai, sıklıkla öksüren bir bireyin bulunduğu bir odadaki 
viral yük konsantrasyonlarının, yüksek yayıcı olan bir kişiden maksimum 7,44 
milyon kopya/m3 ile çok yüksek olduğu tahmin edilmektedir (Riediker 2020). 
(Riediker 2020). Bununla birlikte, yüksek yayıcı olan bir kişiden düzenli nefes 
alma, 1248 kopya/m3'e kadar daha düşük oda konsantrasyonlarıyla sonuçlanacak 
şekilde modellenmiştir. Normal olarak nefes alan tipik viral yükü olan bir kişinin 
oluşturduğu tahmini bulaşıcı riskin düşük olduğu ve bu çalışmada simüle edilen 
kötü havalandırmalı kapalı ortamda çok yüksek, viral yüke sahip yalnızca birkaç 
kişinin enfeksiyon riski oluşturduğu sonucuna varmışlardır. Mart 2020'nin 
sonlarında, uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'teki büyük bir salgın, 
çoğunlukla genç, sağlıklı yetişkinler arasında nispeten hafif semptomlar ve 
asemptomatik enfeksiyon ile yaygın bulaşma ile karakterize edildi. Enfekte 
katılımcıların beşte biri hiçbir semptom bildirmedi. Yüzünü örtme ve sosyal 
mesafeyi gözlemleme gibi önleyici tedbirler, enfeksiyon riskini azalttı: 382 
hizmet üyesi arasında, önleyici tedbirler aldığını bildirenlerin enfeksiyon oranı, 
bu önlemleri aldığını bildirmeyenlere göre daha düşüktü (örn. yüz örtme,% 56'ya 
karşı% 81; ortak alanlardan kaçınmak,% 68'e karşı% 54; ve sosyal mesafeyi 
gözlemlemek, sırasıyla% 55'e karşı% 70) (Payne 2020). 
 
Adam DC, Wu P, Wong JY, et al. Clustering and superspreading potential of 
SARS-CoV-2 infections in Hong Kong. Nat Med (2020). Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41591-020-1092-0 
Dillon Adam, Peng Wu ve meslektaşları ve yerel yayınlar 51 kümede (n = 309 
vaka) 4-7 süper yayılan olay (SSE) tanımladılar ve vakaların % 19'unun (% 95 
güven aralığı,% 15–24) tümünün % 80'ini tohumladığını tahmin ediyor (Adam 
2020). Yaş kontrol edildikten sonra, sosyal ortamlarda bulaş, yaş kontrol 
edildiğinde hanelere göre daha fazla ikincil vakalarla ilişkilendirildi. Sosyal 
ortamların, yaklaşmakta olan SARS-CoV-2 dalgalarının ana savaş alanları haline 
gelmesi muhtemeldir. 
 
Wang L, Didelot X, Yang J, et al. Inference of person-to-person transmission of 
COVID-19 reveals hidden super-spreading events during the early outbreak 

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.13807
https://doi.org/10.1038/s41591-020-1092-0


136  |  CovidReference.com/tr 

 

Kamps – Hoffmann 

phase. Nat Commun 11, 5006 (2020). Full-text: https://doi.org/10.1038/s41467-
020-18836-4  
Süper yayılan olaylar, belirli kişilerin orantısız şekilde çok sayıda insanı enfekte 
ettiği birçok hastalığın (SARS-CoV-1, MERS-CoV, Ebola virüsü vb.) 
bulaşmasında önemli bir fenomendir. Burada Yuhai Bi, Liang Wang ve 
meslektaşları, süper yayılan olayların COVID-19 salgınının erken aşamasında 
önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Dağılım parametresini 0,23 (% 95 CI: 0,13–
0,39) olarak tahmin ettiler (Wang L 2020). (Dağılım parametresi nedir? FT 
makalesine bakın: Covid-19'u yenmek için, bugünün süper yayılımı "Typhoid 
Marys" ı bulun). 
 
Tufekci Z. This Overlooked Variable Is the Key to the Pandemic. The Atlantic 
2020, published 30 September. Full-text: 
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/k-overlooked-variable-
driving-pandemic/616548/ 
Bilim adamı olmayanlar bile, ortalama olarak bulaşıcılığının bir ölçüsü olan bir 
patojenin temel üreme sayısı olan R0'ı ("r-naught" olarak telaffuz edilir) 
duymuşlardır. Ancak bazı bilim adamları bile, dağılımının ölçüsü olan k ile 
henüz karşılaşmamış olabilir. Daha önce yapmadıysanız, şimdi yapın: k'yi 
keşfedin. Bu basitçe, bir virüsün kararlı bir şekilde mi yoksa büyük patlamalarla 
mı yayıldığını sormanın bir yoludur, bu sayede bir kişiden aynı anda birçok 
kişiye bulaşabilir (Tüfekçi 2020). 

Kaynaklar (Hepsi) 
Abbas M, Pittet D. Surfing the COVID-19 scientific wave. Lancet Infect Dis. 2020 Jun 30:S1473-

3099(20)30558-2. PubMed: https://pubmed.gov/32619434. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30558-2 

Aboubakr HA, Sharafeldin TA, Goyal SM. Stability of SARS-CoV-2 and other coronaviruses in 
the environment and on common touch surfaces and the influence of climatic conditions: 
a review. Transbound Emerg Dis. 2020 Jun 30. PubMed: https://pubmed.gov/32603505. Full-
text: https://doi.org/10.1111/tbed.13707  

Adam DC, Wu P, Wong JY, et al. Clustering and superspreading potential of SARS-CoV-2 
infections in Hong Kong. Nat Med. 2020 Nov;26(11):1714-1719. PubMed: 
https://pubmed.gov/32943787. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41591-020-1092-0 

Adam DC, Wu P, Wong JY, et al. Clustering and superspreading potential of SARS-CoV-2 
infections in Hong Kong. Nat Med. 2020 Sep 17. PubMed: https://pubmed.gov/32943787. 
Full-text: https://doi.org/10.1038/s41591-020-1092-0 

Anderson EL, Turnham P, Griffin JR, Clarke CC. Consideration of the Aerosol Transmission for 
COVID-19 and Public Health. Risk Anal. 2020 May;40(5):902-907. PubMed: 
https://pubmed.gov/32356927. Full-text: https://doi.org/10.1111/risa.13500 

Anfinrud P, Stadnytskyi V, Bax CE, Bax A. Visualizing Speech-Generated Oral Fluid Droplets 
with Laser Light Scattering. N Engl J Med. 2020 Apr 15. PubMed: 
https://pubmed.gov/32294341. Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMc2007800  
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3. Önleme 
Stefano Lazzari 

Giriş 
Etkili bir aşının veya antiviral tedavinin yokluğunda, halk sağlığı önlemleri 
yoluyla önleme, SARS-COV-2 enfeksiyon kontrolünün ve pandemik etkilerin 
azaltılmasının temel dayanağı olmaya devam etmektedir. Solunum yolu 
enfeksiyonları için etkili önleyici tedbirler, yıllardır standart uygulamalardır. 
Bununla birlikte, SARS-COV-2'nin yayılmasında farklı iletim yollarının rolü ve 
önemi hakkında hala belirsizlikler mevcuttur (bkz. İletim bölümü). Bu, 
uygulanacak kişisel ve halk sağlığı önlemlerinin en verimli ve etkili karışımı ve 
halka iletilecek önleme mesajları açısından seçimleri karmaşıklaştırmaktadır. 
Temel COVID-19 önleyici stratejileri şunları içerir: bulaşıcı vakaların 
belirlenmesi, izole edilmesi ve şüpheli vakalar, yakın temaslar için karantina; 
fiziksel ve sosyal mesafe, yüz maskesi kullanımı ve el hijyeni dahil olmak üzere 
bireysel davranışlardaki değişiklikler; diğer önlemler virüsün yayılmasını 
durdurmada etkisiz kaldığında seyahat kısıtlamaları, toplu toplantılarda yasaklar 
ve yerel veya ülke çapında kilitlenmeler gibi halk sağlığı önlemleri. Spesifik 
önleme tedbirleri, bireyin kararına bırakılan basit tavsiyeler veya halk sağlığı 
yetkilileri tarafından kontrol altında uygulanacak zorunlu tedbirler olabilir. Bu 
nedenle önleyici tedbirler kişisel, toplumsal ve toplumsal düzeyde uygulanabilir. 
Bu bölümde, SARS-COV-2'nin yayılmasını azaltmada bu önlemlerin etki 
düzeyine ilişkin mevcut bilimsel kanıtları gözden geçireceğiz. 

Kişisel seviyede koruma 

İyi solunum hijyeni/ öksürük kurallarına uyma 
İyi solunum hijyeni, solunum salgılarını sınırlamayı ve bunların çevreye veya 
diğer insanlara yayılmasını azaltmayı amaçlayan önlemleri ifade eder. (Chavis, 
2019) Geleneksel olarak şunları içerir: 

1. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille veya 
dirseğinizle örtmek; ve mendili bir kez kullanıldıktan sonra güvenli bir 
şekilde atılması. 

2. Cerrahi veya bez yüz maskesinin kullanılması. 
3. Potansiyel  kontamine nesnelerle / malzemelerle temastan sonra el 

hijyenine her zaman dikkat edin. 
 

https://www.linkedin.com/in/stefano-lazzari-79a933a/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7120096/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7120096/
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Solunum yolu enfeksiyonu belirti ve semptomları olan kişiler için genellikle iyi 
solunum hijyeni ve öksürük görgü kuralları önerilir. Bununla birlikte, 
asemptomatik bireylerden SARS-COV-2 enfeksiyonu için yerleşik risk göz 
önüne alındığında, dünyanın her yerindeki halk sağlığı yetkilileri, halka açık 
yerlerde herkes için bu önlemleri önermiştir. Bu, özellikle semptomların 
yokluğunda da maske kullanımının gerektiğini gösterir. 

Yüz maskeleri 
Enfeksiyon riskini azaltmak için yüz maskelerinin kullanılması, yerleşik bir tıbbi 
ve hemşirelik prosedürüdür. Bu nedenle, COVID-19 bağlamında böyle bir 
tartışma yaratması şaşırtıcıdır. DSÖ ve diğer sağlık otoritelerinin maskelerin 
yalnızca sağlık çalışanları ve semptomatik hastalar tarafından kullanılması 
gerektiğine dair ilk tavsiyesi, uzmanlar arasında tartışmalara ve halk arasında 
yaygın bir kafa karışıklığına neden oldu. Bu tavsiye, pandemiyi başarılı bir 
şekilde kontrol altına almayı başaran Asya'daki tüm ülkelerde maske takan 
insanların görüntüleri ile çelişiyordu. Ek olarak, farklı türden maskelerin varlığı, 
iletişim çabalarını büyük ölçüde karmaşıklaştırdı.   
Yüz maskeleri, solunum virüslerinin bulaşmasını iki şekilde önleyebilir: 

• Sağlıklı bireyler tarafından giyildiklerinde ağız ve burnun havada veya 
kontamine ellerde bulunan viral partiküllere maruz kalmasını azaltarak 
onları enfeksiyondan korurlar. 

• Enfekte bir kişi tarafından giyildiğinde, öksürürken, hapşırırken veya 
konuşurken çevreye yayılan virüs miktarını azaltarak virüs yayılma 
kaynağının kontrolü nü gerçekleştirirler. 

  

Farklı türdeki maskeler bu görevleri farklı şekilde yerine getirir ve bu da 
kullanılmaları gereken durumları belirler. Şu anda en çok kullanılan maske türleri 
şunları içerir: 

• N95 (veya FFP2) maskeleri, çok küçük partiküllerin% 95'ini bloke 
etmek için tasarlanmıştır. Kullanıcının aerosoller ve büyük damlacıklar 
gibi partiküllere maruziyetini azaltır. Hastanın veya çevredeki diğer 
kişilerin kullanıcı tarafından yayılan partiküllere maruziyetini de azaltır 
(nefes almayı kolaylaştırmak için tek yönlü bir valfle donatılmadıkları 
sürece). 

• Cerrahi maskeler yalnızca etkili bir şekilde büyük parçacıkları filtreler. 
Gevşek takıldıklarında, kullanıcının damlacıklara ve aerosollere 
maruziyetini yalnızca marjinal olarak azaltacaklardır. Bununla birlikte, 

https://covidreference.com/tr
http://www.bsk1.com/
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Hoffmann8
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kullanıcı tarafından salya veya damlacık emisyonunu önemli ölçüde 
sınırlayarak diğer insanlara bulaşma riskini azaltırlar. 

• Kumaş maskeler, kullanıcı konuştuğunda, hapşırdığında veya 
öksürdüğünde açığa çıkan damlacıkları durduracaktır. DSÖ tarafından 
önerildiği üzere, çok katmanlı kumaşlar içermelidir. Cerrahi veya N95 
maskeler mevcut olmadığında, kumaş maskeler yine de halka açık 
yerlerde SARS-COV-2 bulaşma riskini azaltabilir.          

Maskeler koruyucuysa, pandeminin başlangıcında neden yaygın olarak 
önerilmediler? Kötü iletişim, temel tıbbi malzeme kıtlığı korkusu ya da 
asemptomatik taşıyıcıların virüsün yayılmasındaki rolünün yeterince  
bilinmemesinden dolayı, maske kullanımının teşvik edilmesindeki ilk isteksizlik 
ve ortaya çıkan tartışma, pandemiyle mücadelede açıkça yardımcı olmadı ve halk 
sağlığı yetkililerinin güvenilirliğine genel bir zarar verdi.               
Salgının başladığı aylar içinde olan 5 Haziran'da DSÖ, yüz maskelerinin belirli 
ortamlarda asemptomatik taşıyıcılardan bulaşmayı azaltmada oynayabileceği rolü 
kabul ederek, maske kullanımına ilişkin güncellenmiş bir kılavuz yayınladı. Bu 
kılavuzun yayınlanması, her türden maskeyle enfeksiyon riskinde önemli bir 
azalma gösteren gözlemsel çalışmaların kapsamlı bir incelemesinin ve meta-
analizinin yayınlanmasından birkaç gün sonraydı (Chu 2020). Cerrahi maskelerin 
de bir hamster modelinde çalıştığı gösterildi (Chan JF 2020). Diğer yazarlar, 
incelemelere veya modellemeye dayanarak, enfekte bir kişi yakınlarda olduğunda 
uygun maskelerin takılmasını önermektedir (Meselson 2020, Prather 2020, 
Zhang 2020). (Ayrıca damlacıklar ve aerosol hakkındaki tartışmaya bakın, sayfa 
93.) 
Şu anda genel bir kabul olsa da, maske takmanın sağlık üzerindeki potansiyel 
olumsuz etkileri, örneğin kardiyopulmoner kapasite gibi maskelerin kullanımına 
ilişkin bazı tartışmaları devam ettirmektedir (Fikenzer, 2020). Tartışmalara ve 
artan “Maskesiz” hareketlere bakılmaksızın, yüz maskeleri açıkça “burada 
kalmaktır”. Geçmişte Asya ülkelerine giden Batılı gezginleri şaşırtan ve zaman 
zaman eğlendiren, halk içinde yüz maskesi takan insanların görünümü, aylarca ve 
belki de yıllarca dünya çapında yaygın bir manzara olacak. 

El hijyeni 
Fomitlerin SARS-CoV-2'nin bulaşmasındaki rolü belirsizliğini koruyor ancak 
göz ardı edilemez. (Nesneler, enfekte damlacıklar ile kolayca kontamine 
olabilse ve elleri kontamine edebilse de, bu tür bulaşmayı kanıtlamak son 
derece zordur.) Her halükarda, insanlar rutin olarak parmaklarını yüzlerine 
ve burunlarına değdirdikleri için, sık el yıkamanın solunum yolu 
hastalıklarının bulaşmasını engellediği bilinmektedir. (Kwok, 2015). Normal 
sabunla 30 saniye süreyle el yıkama, potansiyel olarak enfekte bir maddeyle 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa644
https://doi.org/10.1056/NEJMc2009324
https://doi.org/10.1126/science.abc6197
https://www.pnas.org/content/117/26/14857
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00392-020-01704-y.pdf
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(14)01281-4/fulltext
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temas olduğunda ve mümkün olduğunda düzenli olarak (örneğin eve 
dönerken) tavsiye edilir. Su ve sabun yoksa (örneğin halka açık yerlerde), 
hidroalkolik solüsyonlar veya jelin kullanılması önerilir. Bu çözümlerin SARS-
COV-2 virüsünü 30 saniyede etkisiz hale getirdiği gösterilmiştir (Kratzel, 
2020) ve WHO tarafından önerilen bir formülasyon kullanılarak ev yapımı 
olanları yapılabilir. El hijyeni, diğer birçok solunum yolu patojeninden 
kaynaklanan enfeksiyonları önlemede ek avantajına sahiptir. Ne yazık ki, 
hem el yıkama suyu hem de hidroalkolik çözeltiler genellikle kaynak 
yetersizliği olan ortamlarda mevcut değildir (Schmidt, 2020) . 

Fiziksel ve Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma ve Kalabalıklardan Uzak 
Durma  
Fiziksel mesafe, diğerlerinden uzak güvenli bir mesafede durmak anlamına gelir. 
Bu terim, genellikle kilitlenmeler sırasında uygulanan daha yaygın "sosyal 
mesafe" terimi ile karıştırılır; bu terim, COVID-19'un yayılmasını önlemek için 
evde kalarak ve diğerlerinden uzak durarak sosyal ilişkileri mümkün olduğunca 
azaltmak anlamına gelir.  
Sosyal mesafenin SARS-CoV-2'nin yayılmasını azaltmaya katkıda bulunduğu 
kesin olarak gösterilmiştir. Wuhan ve Şanghay'da, sosyal mesafe dönemi 
boyunca günlük temaslar 7-8 kat azaldı ve çoğu etkileşim ev halkıyla sınırlıydı 
(Zhang J 2020b, Du Z 2020). Sosyal mesafe bireysel bir seçim olabilir, ancak 
genellikle sağlık yetkilileri tarafından “Kilitlenme” veya “evde kalma kararları” 
sırasında empoze edilir. Kilitlenme ve sosyal mesafeyle ilgili konuları aşağıdaki 
bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklayacağız. 
Kilitlenmelerin sona ermesi ve ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yeniden 
başlatılmasıyla birlikte, halka açık yerlerde fiziksel uzaklaşma, günlük yaşamın 
önemli bir davranış yönü ve SARS-COV-2'nin yayılmasını azaltmak için gerekli 
bir önlem haline gelmelidir. Başkalarıyla güvenli bir mesafeyi korumak basit bir 
öneri gibi görünse de “güvenli bir mesafe” olarak kabul edilebilecek bir mesafeyi 
tanımlamak aslında oldukça karmaşıktır. Yayınlanmış bir meta-analizde (Chu, 
2020), yazarlar SARS-COV-2 ile enfekte olma riskinin 1m'de duranlarda %13'e 
ve bu mesafenin ötesinde sadece %3'e düştüğünü tahmin ettiler. Bu kanıta 
dayanarak, WHO ve ECDC, kişiler arası minimum 1m mesafe   olmasını 
önermektedir, ancak diğer kurumlar ve ülkeler 1,5 m (Avustralya, İtalya, 
Almanya), 1,8 m (ABD CDC) ve hatta 2 metreyi (Kanada, Çin, İngiltere) 
öneriyorlar. (BBC News, 2020) 
Bazı yazarlar, 2 metrenin bile yeterli olmayabileceğini ve "güvenli" olmanın hem 
birey hem de çevre ile ilgili birçok faktöre bağlı olduğunu öne sürmektedir. 
Bunlar, enfekte edici viral yükü, maruz kalma süresini, mevcut birey sayısını, iç 
mekan ve dış mekan ortamlarını, havalandırma seviyesini ve yüz maskelerinin 

https://covidreference.com/tr
http://www.bsk1.com/
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Hoffmann8
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/EHP7493
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/28/science.abb8001
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-1932_article
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid19_leaflet_en.pdf
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giyilip giyilmediğini içeriyor. (Qureshi, 2020, Jones 2020). Toplu taşıma (ör. 
Trenler, otobüsler, metrolar) dahil olmak üzere kalabalık koşullarda, fiziksel 
mesafe genellikle imkansızdır ve koruyucu bir maskenin kullanılması genellikle 
zorunludur. 

 

 

Şekil 1. Jones NR, vd. İki metre veya bir: Covid-19'da fiziksel mesafenin kanıtı nedir? BMJ. 
25 Ağustos 2020; 370: m3223. İzin alınarak çoğaltılmıştır 
 
Sessiz konuşma, bağırmama ( veya şarkı söylememe). 
Geleneksel olarak, öksürme ve hapşırma sırasında üretilen gözle görülür 
damlacıklar, solunum virüslerinin ana taşıyıcıları olarak kabul edilir. Normal 
konuşmanın aynı zamanda görülemeyecek kadar küçük, ancak çeşitli bulaşıcı 
solunum patojenlerini taşıyacak kadar büyük ve daha uzun süre havada kalabilen 
büyük miktarlarda partikül ürettiği ortaya çıktı. Normal insan konuşması 
sırasındaki partikül emisyon oranı, konuşulan dilden bağımsız olarak saniyede 
yaklaşık 1 ila 50 partikül (cm3 başına 0,06 ila 3 partikül) arasında değişen ses 
şiddeti (genliği) ile pozitif olarak ilişkilidir (İngilizce, İspanyolca, Mandarin veya 
Arapça) (Asadi 2019). Bununla birlikte, bireylerin küçük bir kısmı, sürekli olarak 
akranlarından çok daha fazla parçacık salarak "konuşma süper emitörleri" olarak 
davranır. 
Bu veriler, COVID-19 salgınının orantısız bir şekilde büyümesinden sorumlu 
olan bazı süper yayıcı olayların (ör. Korolar, partiler ve festivaller, mezbahalar, 
spor etkinlikleri, dini kutlamalar, aile toplantıları vb.) oluşumunu açıklamaya 
yardımcı olabilir (Epidemiyoloji bölümüne bakın) . Araştırmalar süper yayıcı 
olan olayları incelemeye devam edecek olsa da, insanlar çok basit bir kurala 
uymalıdır: Fiziksel uzaklıktan bağımsız olarak, sessizce konuşun, bağırmayın! 
 

https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-to-support-the-2-metre-social-distancing-rule-to-reduce-covid-19-transmission/
https://doi.org/10.1136/bmj.m3223
https://doi.org/10.1038/s41598-019-38808-z
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Ev hijyeni 
Virüs saatlerce hatta birkaç güne kadar yüzeylerde canlı ve bulaşıcı 
kalabildiğinden, birçok çalışma SARS-CoV-2'nin aerosol ve fomit bulaşma 
olasılığını öne sürmektedir (Doremalen 2020, Chin 2020). SARS-COV-2'nin 
kontamine yüzeylerden bulaşması açıkça belgelenmemiş olsa da, zeminleri ve 
mobilyaları temizlemek, iyi havalandırmayı sağlamak ve sık kullanılan 
nesnelerin genel dezenfeksiyonunu sağlamak gibi geleneksel iyi ev hijyeni 
önlemleri (örneğin kapı ve pencere kolları, mutfak ve yiyecek hazırlama alanlar, 
banyo yüzeyleri, tuvaletler ve musluklar, dokunmatik ekranlı kişisel cihazlar, 
bilgisayar klavyeleri ve çalışma yüzeyleri) özellikle doğrulanmış veya 
şüphelenilen COVID-19 vakalarının mevcut olduğu durumlarda bulaşmayı 
önlemek için önerilir (CDC 2020, WHO 20200515). 
SARS-COV-2, ultraviyole ışınlarına ve ısıya duyarlıdır (Chin 2020). 56 ° C'de 30 
dakika boyunca sürekli ısı,% 75 alkol, klor içeren dezenfektanlar, hidrojen 
peroksit dezenfektanlar ve kloroform virüsü etkin bir şekilde etkisiz hale 
getirebilir. Yaygın deterjanlar ve sodyum hipoklorit (ağartıcı) da etkili bir şekilde 
kullanılabilir (Kampf 2020). Zehirlenmeyi önlemek için, dezenfektanlar her 
zaman önerilen konsantrasyonlarda, uygun KKD kullanılarak kullanılmalı ve asla 
karıştırılmamalıdır. ABD CDC, temizleyici ve dezenfektanların uygunsuz 
kullanımıyla bağlantılı olarak Mart 2020'de zehirlenme merkezlerine yapılan 
çağrılarda önemli bir artış bildirildi; çoğu vaka 5 yaşın altındaki çocuklarda 
görülmüştür (MMWR 2020). 

Kemoprofilaksi (henüz orada değil!) 
Gelecekte, şüpheli vakalarda viral bulaşmayı azaltmak için ve temaslıların 
profilaktik tedavisi olarak antiviral ilaçlar kullanılabilir. Şimdilik, maalesef böyle 
bir ilaç mevcut değil. 

Toplum / toplum düzeyinde önleme 
Yaygın testler, karantina ve yoğun temas takibi 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, SARS-CoV-2 salgınında her şeyi doğru tahmin 
edemedi, ancak şu önerisinde haklıydı: "Test edin! Test edin! Test edin!" (WHO, 
16 March 2020). Doğrusu, şüpheli vakaların belirlenmesi ve test edilmesi, testi 
pozitif olanlar için izolasyon, bakım ve yakın temaslıların izlenmesi, test edilmesi 
ve karantinaya alınması, herhangi bir salgında bulaşma zincirini kırmaya 
çalışmak için kritik faaliyetlerdir. Örneğin, 2003 SARS salgınına yanıt verirken 
Asya'daki birçok ülke iyi çalıştılar ve bunları COVID-19 salgınında da başarıyla 
uyguladılar (Li 2020, Lam 2020, Park 2020). Güney Kore deneyimi The 
Guardian'daki bir makalede güzel bir şekilde özetlenmiştir.  

https://covidreference.com/tr
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Bununla birlikte, hassas PCR testlerinin erken mevcudiyetine (Sheridan 2020), 
rağmen, Avrupa'daki ve diğer yerlerdeki birçok ülke başlangıçta hazırlıksız 
yakalandı. İlk başta SARS-COV-2'nin yayılma hızına ayak uydurmak için yeterli 
test, izolasyon ve temas izleme kapasiteleri sağlamak için mücadele ettiler. 
İtalya'da, laboratuvar kapasitelerinin eksikliği, PCR testlerinin yalnızca 
semptomatik hastalarla sınırlandırılmasına yol açtı ve birçok asemptomatik vaka 
gözden kaçırıldı. Almanya gibi diğer ülkeler, teşhis konusunda daha başarılı 
oldular, ancak asemptomatik vakaların çok sayıda potansiyel teması ve nispeten 
daha uzun kuluçka dönemleri nedeniyle, salgın zirveye ulaştığında temas takibini 
uygulamak her yerde zor oldu. 
Yeni hızlı tanı testlerinin geliştirilmesiyle eşleştirilmiş yeterli test kapasitelerinin 
sağlanması (bkz. Teşhis bölümü), COVID-19 kümeleri veya enfeksiyonların 
"ikinci dalgası" ile yüzleşmede önemli bir ölçek olmaya devam edecektir. 
Gelişmiş birleştirilmiş test stratejileri (Mallapaty, 2020) ve tükürük örneklerinin 
kullanımı, Çin'in Wuhan gibi büyük kentsel alanlardaki tüm nüfusu (10 
milyondan fazla insanı) 2 haftadan daha kısa bir sürede test ederek yaptığı gibi, 
çok sayıda insanın hızlı bir şekilde test edilmesini sağlayarak görevi 
kolaylaştırabilir. 
İzolasyon (hasta veya enfekte kişilerin diğerlerinden ayrılması) ve karantina 
(hasta olmayan ancak bulaşıcı bir etken veya hastalığa maruz kalabilecek 
kişilerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya ayrılması) COVID-19'un yayılmasını 
azaltmak için temel önlemlerdir. . Bir hasta hastaneye kaldırılmadıkça, karantina 
ve izolasyon genellikle evde veya oteller, yatakhaneler, grup izolasyon tesisleri 
gibi özel tesislerde yapılır. (CDC 2020)  Şüpheli bireyin bulaşıcılığıyla ilgili 
belirsizlik göz önüne alındığında, önleyici tedbirler hem doğrulanmış vakaların 
izolasyonu hem de temaslıların karantinası için benzerdir. Temel olarak, 
enfeksiyonun yayılmasını önlemek için belirli bir süre evde veya tesiste kalmanız 
ve ev üyeleri de dahil olmak üzere başkalarıyla gereksiz temastan kaçınmanız 
gerekir. 
COVID-19'un uzun inkübasyonu ve yüksek pre-semptomatik enfektivitesi, 
enfekte bireylerin aile üyelerini özellikle risk altına sokar (Little 2020). Ev halkı 
için bulunan enfeksiyon oranı %11 ile %32 arasında değişmektedir (Bi Q 2020, 
Wu J 2020). Bu farklılıklar muhtemelen aile evlerinde uygulanan farklı izolasyon 
önlemlerinden kaynaklanmaktadır. İdeal olarak, izole durumdaki kişilerin ayrı bir 
yatak odasına (ve banyoya), kişisel koruma ekipmanına (PPE) erişimi olmalı ve 
ciddi COVID-19 hastalığı riski yüksek olan kişilerle temas halinde olmamalıdır. 
Şüpheli veya doğrulanmış vakaların artık bulaşıcı olmadığı kabul edilmeden önce 
gereken izolasyon ve karantina süresi hala tartışılıyor. Başlangıçta karantina 
süresinin bitmesi için, doğrulanmış bir vakanın klinik olarak iyileşmiş olması ve 
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en az 24 saat arayla alınan ardışık numunelerde iki negatif RT-PCR sonucuna 
sahip olması gerekliydi. (WHO 2020) Bu ikinci kriter, sınırlı test kapasitesine 
sahip ülkelerde zorlayıcıydı ve testler mevcut olduğunda bile, bazı hastalar 
semptomların kesilmesinden haftalar veya aylar sonra pozitif PCR sonuçları 
almaya devam edebiliyordu. Bu durum da uzun süreli ve muhtemelen gereksiz 
izolasyon sürelerine yol açabilir. 
Güncellenmiş WHO kriterleri Haziran ayında yayınlandı (WHO 20200617). 
Semptom başlangıcından 9 gün sonra hayati virüs varlığının nadirliğini gösteren 
verilere dayanarak (Cevic 2020), yeni öneri izolasyon süresinin şu şekilde 
sınırlandırılmasıdır:  

• Semptom başlangıcından 10 gün sonra, artı semptomatik hastalar için 
semptomsuz en az 3 ek gün. 

• Asemptomatik vakalar için SARS-CoV-2 için pozitif testten 10 gün 
sonra.          

Bununla birlikte, bazı ülkeler (örneğin İtalya), negatif PCR testi dahil olmak 
üzere önceki test kriterlerini uygulamaya devam ediyor ve bu da bireyin daha 
uzun süre izolasyonda tutulmasına neden olabilir. 
Temasta bulunanlar ve gezginler için önerilen karantina süresi değişmedi ve 14 
gün olarak belirlendi, ancak bazı ülkeler bu süreyi 10 güne düşürdü (örneğin 
İsviçre). 
Temaslı izleme, virüsün yayılma riskini azaltmada etkili olabilir (Keeling 2020), 
ancak karmaşık ve yoğun kaynağa sahip bir yöntemdir. Salgının erken 
döneminde, sürekli topluluk iletimi olmadan önce uygulandığında en etkilidir. 
Vakalar arttığında, yalnızca halk sağlığı kaynaklarını kullanarak tüm potansiyel 
temasları belirlemek ve izlemek imkansız hale gelir ve fiziksel mesafe, yüz 
maskeleri ve yerel kilitlemeler gibi ek önlemler gerekli hale gelir (Cheng 2020). 
DSÖ, COVID-19 için temas takibi hakkında ayrıntılı rehberlik yayınladı ve yakın 
zamanda kaynak tasarrufu önlemleriyle sonuçlanan temas takibi için alternatif 
yaklaşımlar önerildi. (ECDC, April 2020) 
Birkaç yazarın da belirttiği gibi (Steinbrook, 2020, Salathé 2020), pandemiyi 
kontrol altına almayı başaran ülkelerde, toplumu “yeniden açmanın” gerekli bir 
adımı, sosyal kısıtlamalar kaldırıldığında veya gevşetildiğinde kaçınılmaz olarak 
ortaya çıkacak salgınları başarılı bir şekilde kontrol altına almak için yeterli test 
ve temas izleme kapasitelerine sahip olmaktı. . Önümüzdeki kış ayları bu önemli 
dersi hangi ülkelerin öğrenmiş olacağını gösterecek. 

İzleme uygulamaları 
Cep telefonu verileri, nüfus hareketleri hakkında şaşırtıcı ayrıntılar ortaya 
koyuyor. Bir Fransız telefon operatörü olan Orange tarafından yapılan bir analize 
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göre, telefon abonelerinden gelen veriler, Grand Paris sakinlerinin %17'sinin 
(Métropole du Grand Paris, 7 milyon kişi) bölgeyi 13-20 Mart tarihleri arasında 
Fransız tecrit tedbirlerinin uygulanmasının hemen öncesinde ve sonrasında terk 
ettiğini ortaya koydu.(Le Monde, 4 Nisan 2020).Yine, 1 Ocak ve 24 Ocak 2020 
tarihleri arasında Wuhan vilayetinden ayrılan veya buradan geçen bireylerin cep 
telefonu verileri, Wuhan'daki nüfus çıkışının dağılımının, 19 Şubat 2020 yılına 
kadar Çin genelinde SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının göreceli sıklığını ve coğrafi 
dağılımını doğru bir şekilde tahmin ettiğini gösterdi. (Jia JS 2020). 
Çok sayıda ülke, pandeminin yayılmasını önleyecek tedbirler tasarlamak ve 
hedeflemek için akıllı telefonun gücünden yararlanmaya çalıştı (Oliver 2020). 
COVID-19 bilgilerinin ve önleme mesajlarının yayılmasına ek olarak, temas 
takibini destekleyen akıllı telefonların kullanımı geniş çapta teşvik edilmiştir. Bu 
temas izleme sistemi (daha iyi adlandırılmış "maruz kalma bildirimi") temelde, 
SARS-COV-2 teşhisi konmuş bir kişinin telefonundan başka bir telefonun belirli 
bir süre yakın mesafeye gelip gelmediğini ve bu nedenle potansiyel olarak 
bulaşıcı olup olmadığını tespit etmek için bir uygulama kullanır. Daha sonra, 
telefon sahibinin tıbbi yardım, kendi kendine izolasyon ve test istemesini isteyen 
bir uyarı mesajı verecektir. 
Bu izleme uygulamalarının konuşlandırılması, platformlar arasında (Google, 
Apple) ve ülkeler arasında (maalesef her Avrupa ülkesi kendi uygulamasını 
geliştirmiştir) birlikte çalışabilirlik ihtiyacı dahil olmak üzere çeşitli engellerle 
karşılaşmıştır bunlar; yanlış pozitif uyarı olasılığı ve gerçekten etkili olması için 
nüfusun çoğunluğunun uygulamayı indirmesi ve düzenli olarak etkinleştirmesi 
ihtiyacı. Kullanıcıların mahremiyetini koruma ihtiyacı, daha az performans 
gösteren teknik çözümleri zorladı (örneğin, merkezi veri tabanına kıyasla 
yalnızca her telefonda depolanan verilere sahip merkezi olmayan veri sistemleri; 
GPS coğrafi yerelleştirmesine kıyasla daha az hassas Bluetooth bağlantısı tercihi; 
veriler; toplanan verilerin zamanla sınırlı saklanmasının sağlanması, vb.) 
Örneğin, Haziran ayında, Norveç'in sağlık otoritesi, Covid-19 temas izleme 
uygulaması aracılığıyla toplanan tüm verileri silmek ve Norveç Veri Koruma 
Otoritesi tarafından verilen bir kararın ardından daha sonraki kullanımını askıya 
almak zorunda kaldı. 
Tanıtımlarından birkaç ay sonra, çoğu COVID-19 izleme uygulaması beklendiği 
gibi teslim edilemedi. Neredeyse tüm ülkelerde, nüfusun yalnızca küçük bir kısmı 
uygulamayı indirdi (yalnızca Katar, İsrail, Avustralya, İsviçre ve Türkiye, 
nüfusun% 15'i olan minimum eşiğin üzerinde indirmeler gördü) ve muhtemelen 
daha da az kişi uygulamayı düzenli olarak etkinleştiriyor. Daha da önemlisi, bir 
izleme uygulamasının başarısı, indirme sayısıyla değil, şu ana kadar nispeten az 
olan tespit edilen kişi sayısıyla ölçülmelidir (gizlilik kaygıları nedeniyle, 
bilgilerin merkezi olmadığı ülkelerde toplam kişi sayısı mevcut değildir). 
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Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülke, laboratuvar hizmetlerine 
erişim ve test sonuçlarını alma dahil olmak üzere uygulama ile ek hizmetler 
sağlamaya başladı. Belki, bu iyileştirmelerle birlikte, bu izleme uygulamaları 
daha verimli hale gelecek ve gelecekte kullanımları artacaktır, ancak bunlar 
muhtemelen geleneksel bir "manuel" temaslı izleme sisteminin yerini almaktan 
çok yalnızca bir destek olacaktır. 

Yüz maskelerinin zorunlu kullanımı 
Kendini ve diğerlerini SARS-COV-2 enfeksiyonundan korumak için bir yüz 
maskesi takmak kişisel bir seçim olabilir (yukarıya bakın). Bununla birlikte, 6 
Mayıs 2020 itibariyle, 150'den fazla ülke, toplu koruyucu halk sağlığı önlemi 
olarak bazı ortamlarda maske takmayı zorunlu bir gereklilik haline getirmiştir. 
Zorunlu ayarlar, “halka açık her yer” den tüm kapalı halka açık yerlere, toplu 
taşıma araçlarına, mağazalara, işyerlerine, okullara vb. kadar çeşitlilik gösterir. 
Solunum güçlüğü çeken çocuklar ve insanlar genellikle zorunlu yüz maskeleri 
kullanımından muaftır. (US CDC 2020, WHO 2020, ECDC 2020) Sonuç olarak, 
kamusal alanda düzenli olarak maske takan küresel insan sayısı artarak Asya'daki 
çoğu ülkede ve aynı zamanda İtalya, İspanya ve Fransa'da nüfusun %80-90'ına 
ulaştı. Şaşırtıcı bir şekilde, maske kabulü moda ürünleri olarak markalaşma 
noktasına yükseldi. 

 

Şekil 2. Kaynak: YouGov.com. İzin alınarak çoğaltılmıştır. 
 
Tabloda gösterildiği gibi, Asya'daki yetkililer pandeminin erken aşamalarında 
halk arasında yüz maskelerinin kullanımını zorunlu kıldılar, bu da yayılmanın 
azalmasına ve enfeksiyonların keskin düşüşlerine katkıda bulundu. Daha önce de 
belirtildiği gibi, dünyanın diğer birçok yerinde, maskelerin yararlılığı hakkında 
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yanıltıcı veya eksik bilgilerle çelişen tavsiyeler, halk arasında kafa karışıklığına 
ve bu önleyici tedbirin geç benimsenmesine neden olmuştur. Buna ek olarak, 
giderek büyüyen "Maskesiz" hareket ivme kazanarak birçok ülkede mitingler 
düzenlendi. Her şeye rağmen, yazın yeniden açılmanın ardından yeni 
enfeksiyonlar tekrar artmaya başladığından, çoğu Avrupa ülkesinde zorunlu 
maske gereksinimleri yeniden getirildi ve çoğu halka açık yerde bir norm haline 
geliyor. 

Toplantıları yasaklayın 
SARS-COV-2 enfeksiyonlarının patlayıcı kümeleri oluşturmadaki potansiyel 
rollerinin farkına varan çoğu ülke, spor ve kültürel etkinlikler, konserler, dini 
kutlamalar, mitingler ve siyasi gösteriler gibi ülke çapında kitlesel toplantı 
yasakları uyguladı (McCloskey 2020, Ebrahim 2020). 2020'de Tokyo Olimpiyat 
Oyunları, Euro futbol şampiyonası, Formula 1 Grand Prix yarışları, Eurovision 
Şarkı Yarışması, Cenevre Otomobil Fuarı, Roma'daki Hıristiyan Kutsal Hafta 
etkinlikleri, Umre'nin Mekke'ye hac ziyareti gibi birçok önemli uluslararası kitle 
toplantısı etkinliği iptal edildi veya ertelendi. 
Seyircilerin yakınlığını gerektiren kültürel olayların (örneğin sinema tiyatro opera 
vb.), dini törenlerin, siyasi mitinglerin ve çok sayıda müşterinin kısıtlı, kapalı bir 
alanda bulunmasını gerektiren diğer sosyal olayların (disco, bar vs) hangi 
koşullar altında süper yayılma ile sonuçlanma riski olmadan devam 
ettirilebileceği şu anda belirsizdir.  
Yaz tatillerinde bu tesislerin bazı sınırlarla yeniden açılması, son zamanlarda 
Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya'da gözlenen virüsün yayılmasının yeniden 
artışıyla ilişkilendirildi. Çoğu spor etkinliği yeniden başladı, ancak halka açık 
değil. WHO, yakın zamanda COVID-19 bağlamında kitlesel toplantılar için 
temel öneriler yayınladı. SARS-COV-2 yayılma riski önemli ölçüde 
azaltılmadıkça, planlanan büyük olayların ertelenmesi veya iptalinin önümüzdeki 
aylarda devam etmesi muhtemeldir. 

Yerel ve ülke çapında kısıtlamalar 
Kilitlemeler (veya "evde kalma emirleri"), bir salgın veya pandemiyi bastırmak 
veya hafifletmek için bir hükümet yetkilisi tarafından emredilen, tüm nüfusun 
hareketlerinin kısıtlanmasıdır. Karantinadan farklıdırlar, çünkü karantina 
genellikle enfekte olduğundan şüphelenilen kişilerle sınırlıyken, kilitlenmede 
temel görevlerle uğraşan kişiler dışındaki tüm kişilerin evde kalması beklenir. 
Bir İtalyan yazar olan Bocaccio'nun, Floransa'nın dışındaki bir villada 1348 
yılındaki Kara Ölüm’den sığınan bir grup gencin anlattığı hikayeleri içeren ünlü 
Decameron adlı kitabında gösterildiği gibi, salgın hastalıklarla mücadelede 
kilitlenmeler ve sosyal mesafe yüzyıllardır kullanılmaktadır. Ancak, 90 ülkede 
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yaklaşık 4 milyar insana evde kalmalarını emreden ülke çapında olan 2020 yılı 
kısıtlamaları, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. (ayrıca bkz. 
Kronoloji) İlk kez, 10 milyonluk bütün bir şehirde (Wuhan), ardından tüm Hubei 
vilayetinde 60 milyon insana, nihayet bütün bir ülkeye (İtalya, ardından diğer pek 
çok Avrupa ülkeleri) kısıtlamalar uygulandı. Ülkeler daha fazla (Çin) veya daha 
az (Avrupa) katı hapsetme tedbirlerini tercih etseler de, kilitlenmeler, varsayılan 
enfeksiyon oranını %60-70’ten, %10'un altına düşürmede açıkça etkili oldu. 
(Cowling 2020) 
Bu tür önlemlerin ne kadar katı olduğu Hong Kong'da (Normile 2020) 
gösterilmiştir. Tarif: Semptomları olup olmadığına bakılmaksızın testi pozitif 
olan herkesi hastaneye yatırın, tüm yakın temaslılara iki hafta kendi kendine 
karantina emri verin, onlara elektronik bileklikler takın, vb. Bir web sitesi, 
eşzamanlı olarak Hong Kong'daki virüs bulaşmış kişilerin konumunu bile 
gösteriyor: https://chp-dashboard.geodata.gov.hk/covid-19/en.html. Bu tür katı 
önlemler çok etkili olabilir, ancak çoğu ülkede kabul edilebilir veya uygulanabilir 
olmayacaktır. Aslında, kilitlemelerin sınırlamalarından biri, asla% 100 
tamamlanamayacak olmalarıdır. Temel hizmetlerde (ör. Sağlık, güvenlik, ulaşım, 
iletişim, gıda üretimi ve dağıtım vb.) görev alan kişilerin taşınmasına ve 
çalışmasına izin verilmesi gerekecek ve hastaların sağlık hizmetlerine erişmeye 
devam etmesi gerekecektir. 
Genelleştirilmiş kilitlenmeler, nispeten az sayıda potansiyel bulaşıcı bireyden 
bulaşma riskini azaltmak için tüm sağlıklı popülasyonu etkileyen kör önleme 
araçlarıdır. (Hsiang 2020) Etkilenen popülasyonlara büyük bir ekonomik ve 
sosyal yük yüklerken, aynı zamanda diğer sağlık koşullarının zaman zaman 
önlenmesini ve tedavisine erişimi engelliyorlar (Charlesworth 2020). Tüm 
toplum ve ekonomi için bir tür "uyarılmış koma" olarak tanımlanmışlardır, ancak 
kirlilik seviyelerininde azalmada faydası olduğu da belirtilmiştir. (UNDP 2020) 
Çeşitli yazarlar (Marshall 2020, Pierce 2020, Williams 2020, Galea 2020) 
pandeminin, sosyal mesafenin ve kapanmaların nüfusun ruh sağlığı üzerindeki 
birleşik etkisini vurguladılar. Ek olarak, düşük gelirli ülkelerde genelleştirilmiş 
kilitlemelerin uygulanması özellikle zordur. Resmi olmayan işlerde sosyal 
güvencesi olmadan çalışan insanlar, enfeksiyon riski ile yoksulluk, açlığa düşme 
riski arasında seçim yapmaya zorlanabilir. (ILO, 2020) 
Aslında, daha az yıkıcı sosyal ve ekonomik etkiye sahip olan popülasyon 
davranış değişiklikleri (fiziksel mesafe, maske kullanımı, el hijyeni) ile birlikte 
yaygın test, izolasyon ve karantina, geniş çapta ve tutarlı bir şekilde 
uygulandığında COVID-19 pandemisinin başarılı bir şekilde geçirildiği 
gösterilmiştir(Cowling 2020). Başarıları için önemli bir ölçüt, yoğun bakım 
kapasitelerinin aşılıp aşılmadığıdır. Bundan kaçınmak için, 2022'ye kadar uzun 
süreli veya aralıklı sosyal mesafe gerekli olabilir (Kissler 2020). 
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Özetle, enfekte bireyleri ne kadar sıkı kontrol ederseniz ve yakın kontakları izler 
ve izole ederseniz, enfekte olmayanlara o kadar az kısıtlama getirmeniz 
gerekecektir. Umudumuz, ülkelerin bu durumdan iyi çıkarımlara sahip olmaları 
böylece daha iyi hazırlanmış olmaları, gelecekte COVID-19’a (ve diğer 
pandemilere) yanıt vermek için genelleştirilmiş kilitlemelere duyulan ihtiyaçtan 
kaçınabilmeleridir. Bununla birlikte, Avrupa'da COVID-19'un yeniden 
canlanması, sağlık ve ekonomik / sosyal zorunlulukları dengelemenin ne kadar 
zor olduğunu gösteriyor. Etkili bir aşı mevcut olana kadar, bu pandemiye karşı 
mücadelede lokalize veya hatta genelleştirilmiş geçici kilitlemeler gerekmeye 
devam edebilir. 

Seyahat yasakları/ sınırların kapatılması 
Hem kara, hem deniz hem de hava yolculuğunun bir pandemik virüsün 
uluslararası yayılması için verimli ve hızlı rotalar olabileceği uzun zamandır 
bilinmektedir. (Hufnagel 2004, Hollingsworth 2007) Bu nedenle halk sağlığı 
açısından acil bir durumda ülkeler arasında insanların ve malların hareketlerini 
kısıtlama koşulları, 2005 yılında tüm WHO üye devletleri tarafından kabul edilen 
WHO Uluslararası Sağlık Tüzüğünde(IHR 2005) açıklanmıştır. 
18 Haziran 2020 itibariyle, neredeyse tüm (191) ülkeler, COVID-19 salgını 
başladığından beri insanların hareketini kısıtlayan bazı önlemler almıştır. 
Önlemler, bir Devletin topraklarına girişin kontrolünden tutun, kısmen veya 
tamamen sınır kapamaları (125 ülke) ve uluslararası uçuş askıya almalarına (122 
ülke) kadar bir bölge içindeki hareketin kontrolüne uzanmaktadır. 
Bazı yazarların işaret ettiği gibi (Habibi 2020), bu önlemler UST'nin gerektirdiği 
şekilde "bilimsel ilkelere, bilimsel kanıtlara veya DSÖ'nün tavsiyesine" 
dayanmadıkları için UST 2005'i ihlal ediyor olabilir. (WHO 2005) Bu görüş, 
seyahat yasakları ve sınır kapatmalarının, bir salgın veya pandemik virüsün 
girişini (influenza ya da ebola gibi) yayılmasını yavaşlatırken nasıl potansiyel 
olarak zarar verici hatta ters etki yarattığını gösteren bu yüzden de kısmen etkili 
olabileceğini söyleyen birkaç bilimsel araştırmaya dayanmaktadır. (Brownstein 
2006,  Mateus 2014, Poletto 2014).  
Aslında, yaygın seyahat kısıtlamaları ve sınır kapatmaları, SARS-COV-2'nin 
dünyadaki hemen hemen her ülkeye hızlı bir şekilde ulaşmasını engelleyemedi 
(Epidemiyoloji bölümüne bakın). İtalya, Avrupa'da Çin'e seyahat yasağı koyan 
ilk ülke olmasına rağmen, aynı zamanda büyük bir COVID-19 salgını yaşayan ilk 
Avrupa ülkesiydi. Avustralya, 24 Mart'tan bu yana, başlangıçta virüsün 
yayılmasını durdurmaya katkıda bulunan bir seyahat yasağı koydu. Ancak geri 
dönen vatandaşların ve kötü eğitimli karantina korumalarının kuralları 
çiğnemesiyle Melbourne'da devam eden büyük salgına neden olmalarını 
engelleyemedi. Seyahat yasaklarının genellikle etkisiz olmasının bir nedeni, 
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herkesin bir ülkeye girmesini engelleyememenizdir. Bazı insanlar (örneğin, 
Vatandaşlar, uzun süreli ikamet edenler, diplomatlar, hava veya gemi 
mürettebatı, sağlık personeli, bazen iş adamları, vb.) Genellikle muaf tutulur ve 
ulusal veya uluslararası anlaşmalar kapsamında seyahat edebilir. Diğerleri 
(örneğin yasadışı göçmenler) sınırları gayri resmi olarak geçebilir. 
Bazı yazarlar ayrıca, seyahat yasaklarının ve sınırların kapatılmasının hayati 
sağlık ekipmanı ve malzemelerinin ulaşımı (örneğin ilaçlar, KKD'ler, test 
reaktifleri ve ekipman) ve özellikle sınırlı kaynaklara sahip ülkelerde ihtiyaç 
duyulan gerekli personelin hareketini nasıl kısıtlayabileceğini de vurguladılar 
(Devi 2020) . Diğer yazarlar erken tespit, el yıkama, kendi kendine izolasyonun 
ve ev karantinasının bu pandemiyi hafifletmede seyahat kısıtlamalarından daha 
etkili olacağını öne sürüyor. (Chinazzi 2020) 
Öte yandan, seyahat yasaklarının ekonomik zararı fazla olmuştur. Havayollarının, 
havalimanlarının, seyahat acentelerinin, otellerin ve tatil köylerinin faaliyetleri, 
salgının zirvesinde durma noktasına geldi. Eurocontrol, Nisan ayı sonunda 
Avrupa'da hava yolcusu sayısında %90 düşüş kaydetti; rakam, sınırların yeniden 
açılmasıyla iyileşti ancak Temmuz ayı ortası itibariyle 2019'a kıyasla hala %50 
düşüşte. Mayıs ayında, UN World Tourism Organization (UNWTO) dünya 
çapında turizm endüstrisi için potansiyel ekonomik kaybı, 100-120 milyon iş risk 
altında olmak üzere 910 milyar ila 1,2 trilyon ABD doları olarak tahmin etti.  
Genelleştirilmiş seyahat yasakları ve sınır kapatmaları, bir pandemik virüsün 
yayılmasını etkili bir şekilde azaltabilir, ancak genelleştirilmiş kilitlenmeler gibi 
kör araçlardır, çok sayıda enfekte olmamış kişiyi etkiler. Toplumda ve 
yetkililerde hatalı, tehlikeli bir yanlış güvenlik duygusuna neden olabilir. Çoğu 
durumda, bir şekilde ihlal edilirler. Pek çok insanın yaşamında, ekonomide ve 
ticaret üzerindeki etkileri büyüktür. Gezginler için sıkı tarama ve karantina 
önlemleri, virüsün ithal vakalarla bulaşmasını önlemede etkili olabilir. Ülkeler 
COVID-19 riskiyle daha verimli ve etkili yollarla nasıl başa çıkacaklarını giderek 
daha fazla öğreneceklerinden, uluslararası seyahatin sonunda güvenli bir ortamda 
devam etmesine izin verileceğini umut ediyoruz. 

Mevsimsel grip ve (umarım yakında) COVID-19 için aşı yapın 
Birkaç yazar (Richmond 2020, Jaklevic 2020, Singer 2020, Rubin 2020, 
Maltezoua 2020) ve halk sağlığı kurumları, COVID-19 salgını bağlamında 
mevsimsel grip aşısının genişletilmesini önermektedir. Bu, kış aylarında COVID-
19'un potansiyel “çifte salgını” ve mevsimsel grip hakkındaki endişeleri takip 
etmektedir (Balakrishnan 2020, Gostin 2020). Gerçekten de iki hastalık 
(Solomon 2020, Zayet 2020, Faury 2020) arasında semptomatik hastalar için 
ayırıcı teşhisi zorlaştırabilecek pek çok benzerlik (ama aynı zamanda birkaç 
önemli farklılık) vardır; benzer bulaşma yolları, hafif vakalar için benzer 
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semptomlar (anosmi gibi nörolojik tutulum belirtileri hariç), ciddi 
komplikasyonlar ve mortalite için benzer yüksek risk grupları. "Çifte salgın" hem 
birinci basamak sağlık hizmetlerine hem de hastanelere aşırı hasta sayısı 
yükleyebilir, teşhis kapasitelerinde büyük bir artış gerektirebilir, influenza 
vakalarının gereksiz yere izolasyonuna ve karantinasına yol açabilir ve hatta 
solunum yolu enfeksiyonu semptomları ile başvuran herhangi birinin COVİD-19 
ile damgalanmasını ve fark gözetmemesine yol açabilir (Rubin 2020) . COVID-
19 ve grip ko-enfeksiyonu olasılığı da göz ardı edilmemelidir (Kim 2020). Yakın 
zamanda FDA tarafından onaylanan ve Avrupa'daki bazı ülkelerde 
değerlendirilen SARS-CoV-2 ve grip tanı testleri kombine edilmiş testler, tek bir 
numuneden dahil olan patojen (ler) in hızlı bir şekilde tanımlanmasında yararlı 
olabilir. 
Yüksek riskli gruplar arasında mevsimsel grip aşısının kapsamının genişletilmesi, 
kendi başına iyi bir halk sağlığı önlemidir çünkü gribin her yıl yaklaşık 10 
milyon hastaneye yatışa ve 294.000 ila 518.000 ölüme neden olduğu tahmin 
edilmektedir (Paget 2019, CDC-US). Ayrıca, sağlık hizmetleri sistemlerinin olası 
bir çöküşünü ve buna bağlı olarak ölüm ve morbiditede artışı önlemek için 
COVID-19'a yanıtta önemli bir önlemdir. Ne yazık ki, yüksek riskli gruplarda (> 
65 yaş) normal grip aşısı alımı büyük ölçüde yetersizdir ve OECD ülkelerinde 
ortalama %50 civarındadır. Önerilen risk gruplarındaki kapsamı artırmaya 
yönelik çabaların yanı sıra, önerilen ek önlemler arasında aşılama için önerilen 
yaşın 65'ten 60'a düşürülmesi, 6 aylık çocukların genel aşılarının 17 yaşına 
çıkarılması, uzun süreli bakım tesislerinin tüm çalışanları ve ziyaretçileri dahil 
olmak üzere tüm sağlık çalışanları için zorunlu aşılama yer almaktadır.. 
(Balakrishnan 2020, Gostin 2020, CDC). 
Ancak, bu ek önlemlerin yaygın olarak uygulanması basit olmayacaktır. Aşıların 
güvenliği ile ilgili olağan yanlış yönlendirilmiş endişeler ve COVID-19'a neden 
olan grip aşısının olasılığı hakkındaki daha yeni sosyal medyadaki sahte 
haberlerin ele alınması gerekecek. SARS-CoV-2 enfeksiyonu korkusundan 
kaynaklanan sağlık hizmeti arama davranışlarının azalması da bir zorluk olabilir. 
Buna ek olarak, aşı üreticilerinin çabalarına ve son on yılda grip aşısı üretim 
kapasitelerindeki büyük artışa rağmen, kısmen olası bir grip pandemisine 
(Rockman 2020) hazırlık nedeniyle aşı bulunabilirliği, 2020-21'de yani 
önümüzdeki kuzey yarımküre grip sezonu için böyle bir talep artışını karşılamaya 
yeterli olmayacaktır.  
Mevsimsel grip aşısının bileşiminin tanımı, WHO Küresel Grip Gözetim ve 
Müdahale Sistemi (GISRS) tarafından oluşturulan verilerin bir analizine dayalı 
olarak bir WHO nezle uzmanları grubu tarafından kabul edilir. Grup, grip 
sürveyansının, laboratuvar ve klinik çalışmaların sonuçlarını gözden geçirir ve 
mevcut aşı virüsleriyle en iyi eşleşmeye dayalı olarak grip aşısının bileşimi 
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hakkında önerilerde bulunur. Danışma grubu toplantıları, gerekli aşı dozlarının 
üretilmesi için yeterli süre (7-9 ay) sağlamak için Şubat ayında (kuzey 
yarımküredeki mevsimsel grip aşısı için) ve Eylül ayında (güney yarımküredeki 
aşı için) yapılır.  (Dunning 2020).  
Grip aşısının etkinliği, grip aşısı ile toplulukta yayılan grip virüsleri arasındaki 
benzerliğe veya "eşleşmeye" bağlı olarak mevsimden mevsime değişebilir. Grip 
aşısının dolaşımdaki grip virüsleriyle iyi eşleşmediği bu yıllarda, etkisi %20'ye 
kadar düşebilir ve iyi bir eşleşme olduğu yıllarda %60'a yükselebilir. Bununla 
birlikte, daha az etkili grip aşılarının bile şiddetli grip vakalarının yükünü, yoğun 
bakım ünitelerine kabulü ve griple ilişkili ölümleri önemli ölçüde azalttığı 
gösterilmiştir  (Thompson 2018, Ferdinands 2019). 
Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, grip aktivitesi göstergelerinin 2020'de 
hem kuzey yarım kürede (örneğin Asya ve ABD'de) hem de güney yarım kürede, 
sınırlı kilitleme önlemleri uygulayan ülkeler dahil (Soo 2020, Olsen 2020, Itaya 
2020) önemli ölçüde azaldığını bildirmiştir. Azalan influenza aktivitesi, SARS-
CoV-2 bulaşmasını azaltmak için müdahalelerin başlatılmasıyla yakından 
ilişkiliydi. (Choe 2020). Halk sağlığı müdahalelerinin pandemik bir virüsün 
yayılmasını yavaşlatmadaki etkinliğine dair diğer kanıtlar sınırlı olduğu için bu 
bulgular gerçekten iyi bir haber (Fong 2020, Xiao 2020, Ryu 2020). Bu bulgular 
kuzey yarımkürede gelecek kış mevsiminde doğrulanırsa, bu sadece "ikili salgın" 
tehlikesini ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek risk gruplarında 
mevsimsel grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının sağlık yükünü azaltmak 
için aşılamaya ek olarak farmasötik olmayan müdahalelerin gelecekteki 
pandemilere yanıt için gerekli olduğunu ve standart hale gelebileceğini de teyit 
eder. 
Öte yandan, WHO gözetim sistemi tarafından grip virüslerinin sınırlı tespiti ve 
izolasyonu, 2021 için grip aşısının bileşimi kararına yönelik güncel ve sağlam 
verilerin kullanılabilirliğini azaltacaktır. Bu durum gelecekteki grip aşıları ile 
dolaşımdaki grip virüsleri arasında zayıf eşleşme olma ihtimalini tehlikeli 
biçimde arttırıyor. 
Grip aşılamasının SARS-CoV-2 enfeksiyonunun ciddiyeti üzerindeki etkilerine 
ilişkin araştırmalardan başka potansiyel iyi haberler de gelebilir. Mevcut birkaç 
çalışma arasında, yakın zamanda yayınlanan bir makale (Fink 2020), 
Brezilya'daki 92.664 doğrulanmış COVID-19 vakasından elde edilen verilerin 
analizini rapor ederek, son kampanya (Mart 2020) sırasında üç değerlikli grip 
aşısı alan hastaların, ortalama %8 daha düşük yoğun bakıma ihtiyaç duyma 
olasılığı (%95 CI [0.86, 0.99]), %18 daha düşük invaziv solunum desteği 
gereksinimi (0.74, 0.88) ve %17 daha düşük ölüm olasılığına sahip olduklarını 
gösteriyor (0.75, 0.89). Benzer sonuçlara, ABD'deki COVID-19 mortalite 
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verilerini modelleyen başka bir makalede ve son grip aşılaması kapsamında 
ulaşılmıştır(Zanettini 2020). 

 

 

Şekil 3. Güney yarımküre 2020'de grip mevsimini atladı - COVID-19'u durdurma çabalarının 
en az bir hoş yan etkisi oldu. The Economist 2020, 12 Eylül'de yayınlandı. Full-text: 
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/09/12/the-southern-hemisphere-skipped-flu-
season-in-2020. İzin alınarak çoğaltılmıştır. 
 
Sonuçlara varmadan önce daha fazla çalışmaya açıkça ihtiyaç vardır, ancak 
mevcut kanıtlar, influenza aşılamasının kapsamının artmasının hem COVID-19 
hem de influenzadan morbidite ve mortalitenin azalması açısından hem doğrudan 
hem de dolaylı faydalarla sonuçlanacağını göstermektedir. Bu çabalar, hem 
mevsimsel grip için hem de gelecekteki grip pandemilerine hazırlık açısından 
grip aşısı üretimini ve alımını arttırarak uzun vadeli faydalar sağlayabilir. 
Yeni aşının üretimi, dağıtımı ve teşviki benzer zorluklarla karşılaşacağından ve 
aynı savunmasız popülasyonlara öncelik verilmesi gerekeceğinden, bu çabalardan 
öğrenilen deneyimler ve dersler bir COVID-19 aşısı kullanıma sunulduğunda çok 
değerli olacaktır (Jaklevic 2020, Mendelson 2020). 

COVID-19'u sınırlama veya azaltma? 
Bir salgını veya bir epidemiyi kontrol etmek için halk sağlığı müdahaleleri, iki 
ayrı ancak bağlantılı hedefe ulaşmaya yöneliktir (Zhang 2020, OECD 2020): 

• Enfekte olanlardan enfekte olmayan kişilere bulaşma riskini en aza 
indirerek, sonunda bulaşmayı bastırarak ve salgını sona erdirerek 
yayılmayı kontrol altına almak. 

• Daha yüksek risk altındakileri korurken hastalığın yayılmasını 
yavaşlatarak etkiyi azaltmak. Salgını durdurmamakla birlikte, bu "salgın 
eğrisini düzleştirir", hastalık yükünü azaltır ve sağlık hizmeti talebinde 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.24.20129817v1
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/09/12/the-southern-hemisphere-skipped-flu-season-in-2020
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https://doi.org/10.1001/jama.2020.15444
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.030
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bir zirveyi önler. Yeni ortaya çıkan patojenlerin olması durumunda, 
etkili tedaviler veya aşılar geliştirmek için de zaman kazandıracaktır. 
(Djidjou-Demasse 2020) 

Sınırlama stratejileri, büyük ölçüde vaka tespiti ve sözleşme takibi, izolasyon ve 
karantinaya dayanır. Vaka sayısı hala halk sağlığı sistemi tarafından yönetilebilir 
olduğunda, genellikle bir salgının veya salgının erken aşamalarında en başarılı 
şekilde uygulanırlar. (Hellewell 2020) Sınırlama önlemleri yetersiz olduğunda 
veya çok geç uygulandığında, genellikle gerekli olmayan faaliyetlerin 
kapatılması, sosyal mesafe, zorunlu maske kullanımı veya kilitlenmeler gibi 
genelleştirilmiş önleyici tedbirlerin uygulanması yoluyla azaltma tek seçenek 
haline gelir.(Parodi 2020, Walker 2020) 
COVID-19 salgınının ilk aylarında, birkaç ülke (Çin, Vietnam, Güney Kore, 
Avustralya, Yeni Zelanda), iyi zamanlanmış, kapsamlı bir ağır sınırlama ve 
azaltma politikaları paketinin uygulanmasının COVID-19 salgınını bastırmada en 
azından kısa vadede nasıl etkili olabileceğini göstermiştir. Diğer ülkeler de 
(Avrupa'daki çoğu ülke) bulaşmayı engelleyemedi, ancak etkiyi azaltmayı ve 
SARS-COV-2'nin yayılmasını yaz aylarında kabul edilebilir seviyelere indirmeyi 
başardılar. Geri kalanlarda ise şu an pandemi, sonu gelmeksizin şiddetleniyor 
(örneğin, ABD, Brezilya, Latin Amerika'nın çoğu) ve birkaç Avrupa ülkesinde 
ikinci bir enfeksiyon dalgası ortaya çıkıyor. Her durumda, virüs aktif olarak 
dünyanın herhangi bir yerine yayıldığı sürece, hiçbir ülke kendini güvende 
hissedemez (Victoria, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki son salgınların gösterdiği 
gibi). SARS-CoV-2'ye karşı mücadele henüz bitmedi. 

Sonuç  
Etkili bir aşı veya antiviral tedavi arayışı devam ederken, ülkeler hala COVID-19 
pandemisine etkili bir yanıt oluşturmak için önleyici tedbirlerin doğru karışımını 
(ve sağlık ile sosyo-ekonomik öncelikler arasında doğru dengeyi) bulmak için 
mücadele ediyor. 
Doğru önleme karışımını bulmak demek, virüsün bulaşmasını azaltmak veya 
durdurmak için yaygın olarak uygulanabilecek en uygun maliyetli önlemlerin 
hangileri olduğunu belirlemek anlamına gelir. Bunun için, bu virüsün nasıl 
yayıldığını ve farklı önleyici tedbirlerin ne kadar etkili olduğunu daha iyi 
anlamamız gerekiyor. Bu bilgiyi bize sadece daha fazla araştırma ve daha iyi 
bilim sağlayacaktır 
Bununla birlikte, doğru dengeyi bulmak aynı zamanda bazı önlemlerin etkili 
olabileceğini, ancak bu önlemlerin sosyal, ekonomik, politik, eğitimsel alanlarda 
yüksek olumsuz etkilere hatta sağlık maliyetlerine sahip olabileceğini kabul 
etmek anlamına gelir. Bunlar siyasi kararlardır. Örneğin, birçok Avrupa ülkesi 
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yeniden katı genelleştirilmiş kilitlemeler, sınır kapatmaları veya seyahat yasakları 
uygulamaktan kaçınmak için çok uğraştı. Bu önlemler toplum için kabul 
edilebilir olamayacak kadar maliyetlidir. 
En iyi senaryo, “süper yayıcı” olaylar veya bireysel önleyici tedbirlerin 
gevşemesi nedeniyle yeni vaka kümelerinin oluşumu veya virüsün yayılmasının 
hızlanması durumunda süreci daha iyi izleyip değerlendirerek yerel zaman sınırlı 
halk sağlığı önlemleri yoluyla zamanında yanıt verebilmektir. COVID-19 
aşılarının veya tedavilerinin yokluğunda ve SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklık 
tepkisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olunmasa bile, ülkeler kısa ve uzun vadede 
daha az bulaşma, ciddi hastalık ve ölüm oranlarını azaltma ve daha az ekonomik 
kesinti yollarını bulabilirler (Bedford 2020). İdeal değil, "normale dönmüyor", 
ancak "sihirli değnek" olmadığı için, şu anda bu salgını kontrol altına almak 
muhtemelen en iyi seçenek. 
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Giriş 
Ocak 2020'de, daha sonra şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü (SARS-
CoV-2) olarak adlandırılan yeni bir virüs, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan 
kentinde 2019 koronavirüs hastalığı olarak bilinen hastalığa yakalanan bir 
hastanın bronko-alveolar sıvısından izole edildi ( COVID-19). SARS-CoV-2 
oldukça bulaşıcı ve patojeniktir. Bugüne kadar (Ekim 2020), on milyonlarca 
insanı enfekte ederek bir milyondan fazla ölüme neden oldu ve ekonomileri 
zayıflattı. Koronavirüsler (CoV), viral yüzeyde görülebilen farklı çıkıntılı sivri 
glikoproteinlere sahip büyük, küresel, zarflı RNA virüsleridir. İsim, bir elektron 
mikroskobu altında bakıldığında karakteristik morfolojiye atıfta bulunan taç veya 
halo anlamına gelen Latince "korona" dan türemiştir (Zuckerman 2009, Perlman 
2020). Yapısal proteinler arasında zarf (E), matris (M) ve nükleokapsid (N) 
bulunur. CoV, tek bir pozitif-sens RNA dizisi içerir. Genom büyüklükleri c. 26 
ila 32 kilobaz, onları en büyük genomlara sahip bilinen RNA virüsleri arasına 
yerleştirir. Coronaviridae ailesi, Cornidovirineae alt takımı olan Nidovirales 
takımına aittir. Orthocoro-navirinae alt ailesi dört cins içerir: alfa-, beta-, delta- 
ve gamacoronavirüs. Genera alfa ve beta korona virüsü, birçok insan patojenik alt 
cinsi ve türü içerir. SARS-CoV-2, yakın göreceli, şiddetli akut solunum 
sendromu ile ilişkili koronavirüs (SARS-CoV) gibi, Sarbecovirus alt cinsinde 
önceden bilinmeyen bir betacoronavirüstür. Diğer kayda değer beta-CoV, 
Merbecovirus alt cinsinde Orta Doğu solunum sendromu ile ilişkili CoV (MERS-
CoV) ve aynı zamanda insan CoV HKU1 ve insan CoV OC43, Betacoronavirus 1 
türü, her ikisi de Embecovirus alt cinsidir. Coronaviridae familyasındaki türler, 
çeşitli hayvan türlerini (insanlar, diğer memeliler ve kuşlar) enfekte ederek geniş 
bir yelpazede farklı hastalıklara neden olur. İnsan CoV esas olarak solunum yolu 
patojenleridir ancak enterik hastalığa neden olabilir. İnsan CoV HCoV-OC43, 
HCoV-HKU1, HCoV-229E ve HCoV-NL63'ün neden olduğu solunum hastalığı 
genellikle hafif ve "soğuk algınlığı" benzeri olup, bu nedenle büyük bir halk 
sağlığı sorunu değildir (Korsman 2012). İnsanları etkileyen yüksek derecede 
patojenik CoV, sıklıkla ciddi hastalığa neden olan şiddetli akut solunum yolu 
enfeksiyonlarına neden olur ve ölüme yeni SARS-CoV ve MERS-CoV neden 
olur. Bu virüslerin son zamanlarda hayvan rezervuarlarından ortaya çıktığını, 
yarasalarda ortaya çıktığını ve ara konak türler yoluyla insana bulaştığına dair 
güçlü kanıtlar var. CoV'lerin tür içi ve türler arası aktarımı ve genetik 
rekombinasyon olayları, yeni CoV suşlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunur. 

https://www.linkedin.com/in/emilia-wilson-7b6583198/
https://www.linkedin.com/in/wolfgang-preiser-18334b45/
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Aşağıdaki bölümler, genel olarak koronavirüsleri, COVID-19 ve ileriye dönük 
antiviral ve aşı tedavilerine ilişkin bilgileri genişletmek için SARS-CoV-2'nin 
kökeninin, evriminin, virolojik yapısının ve patogenezinin daha ayrıntılı bir 
değerlendirmesiyle gözden geçirecektir. 
 

* * * 
 

Bu kısım yakın zamanda hazır olacaktır. 

 

* * * 
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different clades did not exhibit significant differences in clinical features, 
mutation rates or transmissibility.  
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existing variants impact the progression, severity, or transmission of 
COVID-19.  

Gussow AB, Auslander N, Faure G, Wolf YI, Zhang F, Koonin EV. Genomic determinants of 
pathogenicity in SARS-CoV-2 and other human coronaviruses. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2020 Jun 30;117(26):15193-15199. PubMed: https://pubmed.gov/32522874. Full-text: 
https://doi.org/10.1073/pnas.2008176117 

This in-depth molecular analysis reconstructs key genomic features that 
differentiate SARS-CoV-2 from less pathogenic coronaviruses.  

Korber B, Fischer WM, Gnanakaran S, et al. Tracking changes in SARS-CoV-2 Spike: evidence 
that D614G increases infectivity of the COVID-19 virus. Cell July 02, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.06.043  

A SARS-CoV-2 variant carrying the Spike protein amino acid change 
D614G (caused by an A-to-G nucleotide mutation at position 23,403 in the 
Wuhan reference strain) has become the most prevalent form in the global 
pandemic within a month, indicating a fitness advantage (better 
transmission).  

Plante JA, Liu Y, Liu J, et al. Spike mutation D614G alters SARS-CoV-2 fitness. Nature 2020, 
published 26. October. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2895-3  

D614G enhances replication on human lung epithelial cells and primary 
human airway tissues through an improved infectivity of virions.  
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Yurkovetskiy L, Wang X, Pascal KE, et al. Structural and Functional Analysis of the D614G 
SARS-CoV-2 Spike Protein Variant. Cell 2020, published 15 September. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.09.032  

D614G is more infectious than the ancestral form on human lung cells, 
colon cells, and on cells expressing ACE. 

Kökeni ve Ana Yuvası   
Andersen KG, Rambaut A, Lipkin WA, Holmes EC, Garry RF. The proximal origin of SARS-CoV-

2. Nature Medicine. Published: 17 March 2020. Fulltext: 
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9 
Review on notable genomic features of SARS-CoV-2, compared to alpha- 
and beta-coronaviruses. Insights on the origin, clearly showing that this 
virus is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus. 

Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol. 2019 
Mar;17(3):181-192. PubMed: https://pubmed.gov/30531947. Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41579-018-0118-9  
SARS-CoV and MERS-CoV likely originated in bats, both jumping species 
to infect humans through different intermediate hosts. 

Lam TT, Shum MH, Zhu HC, et al. Identifying SARS-CoV-2 related coronaviruses in Malayan 
pangolins. Nature. 2020 Mar 26. PubMed: https://pubmed.gov/32218527. Fulltext: 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2169-0 
Do Malayan pangolins act as intermediate hosts? Metagenomic sequencing 
identified pangolin-associated coronaviruses, including one with strong 
similarity to SARS-CoV-2 in the receptor-binding domain. 

Xiao K, Zhai J, Feng Y, et al. Isolation of SARS-CoV-2-related coronavirus from Malayan 
pangolins. Nature. 2020 May 7. PubMed: https://pubmed.gov/32380510. Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2313-x  
In a wildlife rescue center, authors found a coronavirus in 25 Malayan 
pangolins (some of them were very sick), showing 90-100% amino acid 
identity with SARS-CoV-2 in different genes. Comparative genomic 
analysis suggested that SARS-CoV-2 might have originated from the 
recombination of a Pangolin-CoV-like virus with a Bat-CoV-RaTG13-like 
virus. As the RBD of Pangolin-CoV is virtually identical to that of SARS-
CoV-2, the virus in pangolins presents a potential future threat to public 
health. Pangolins and bats are both nocturnal animals, eat insects, and share 
overlapping ecological niches, which make pangolins the ideal intermediate 
host. Stop the illegal pangolin trade! 

Zhang T, Wu Q, Zhang Z. Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2 Associated with the 
COVID-19 Outbreak. Curr Biol. 2020 Mar 13. PubMed: https://pubmed.gov/32197085. 
Fulltext: https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.03.022 
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This study suggests that pangolin species are a natural reservoir of SARS-
CoV-2-like CoVs. Pangolin-CoV was 91.0% and 90.6% identical to SARS-
CoV-2 and Bat-CoV RaTG13, respectively. 

Zhou H, Chen X, Hu T, et al. A Novel Bat Coronavirus Closely Related to SARS-CoV-2 Contains 
Natural Insertions at the S1/S2 Cleavage Site of the Spike Protein. Curr Biol. 2020 May 11. 
PubMed: https://pubmed.gov/32416074. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.05.023 
A novel bat-derived coronavirus was identified from a metagenomics 
analysis of samples from 227 bats collected from Yunnan Province in 2019. 
Notably, RmYN02 shares 93.3% nucleotide identity with SARS-CoV-2 at 
the scale of the complete genome and 97.2% identity in the lab gene, in 
which it is the closest relative of SARS-CoV-2 reported to date. However, 
RmYN02 showed low sequence identity (61.3%) in the receptor binding 
domain and might not bind to ACE2. 

Virüsün stabilitesi ve bulaşması  
Chin AW, Chu JT, Perera MR, et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental 

conditions.The Lancet Microbe 2020, April 02. Full-text: 
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext 
SARS-CoV-2 was highly stable at 4°C (almost no reduction on day 14) but 
sensitive to heat (70°C: inactivation 5 min, 56°: 30 min, 37°: 2 days). It also 
depends on the surface: No infectious virus could be recovered from print 
and tissue paper after 3 hours, from treated wood and cloth on day 2, from 
glass and banknotes on day 4, stainless steel and plastic on day 7. Strikingly, 
a detectable level of infectious virus (<0·1% of the original inoculum) was 
still present on the outer layer of a surgical mask on day 7. 

Kim YI, Kim SG, Kim SM, et al. Infection and Rapid Transmission of SARS-CoV-2 in Ferrets. 
Cell Host Microbe. 2020 Apr 5. PubMed: https://pubmed.gov/32259477. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.03.023. 
Ferrets shed the virus in nasal washes, saliva, urine, and feces up to 8 days 
post-infection. They may represent an infection and transmission animal 
model of COVID-19 that may facilitate development of SARS-CoV-2 
therapeutics and vaccines. 

Leung NH, Chu Dk, Shiu EY. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face 
masks. Nature Med 2020, April 3. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2 

This study from Hong Kong (performed 2013-16) quantified virus in 
respiratory droplets and aerosols in exhaled breath. In total, 111 participants 
(infected with seasonal coronavirus, influenza or rhinovirus) were 
randomized to wear or not to wear a simple surgical face mask. Results 
suggested that masks could be used by ill people to reduce onward 
transmission. In respiratory droplets, seasonal coronavirus was detected in 
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3/10 (aerosols: 4/10) samples collected without face masks, but in 0/11 
(0/11) from participants wearing face masks. Influenza viruses were 
detected in 6/23 (8/23) without masks, compared to 1/27 (aerosol 6/27!) 
with masks. For rhinovirus, there were no significant differences at all. Of 
note, authors also identified virus in some participants who did not cough at 
all during the 30 min exhaled breath collection, suggesting droplet and 
aerosol routes of transmission from individuals with no obvious signs or 
symptoms.  

Shi J, Wen Z, Zhong G, et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated animals 
to SARS-coronavirus 2. Science. 2020 Apr 8. PubMed: https://pubmed.gov/32269068. Full-
text: https://doi.org/10.1126/science.abb7015 
SARS-CoV-2 replicates poorly in dogs, pigs, chickens, and ducks. However, 
ferrets and cats are permissive to infection and cats were susceptible to 
airborne infection. But cat owners can relax. Experiments were done in a 
small number of cats exposed to high doses of the virus, probably more than 
found in real-life. It also remains unclear if cats secrete enough coronavirus 
to pass it on to humans. 

van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 
as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020 Mar 17. PubMed: 
https://pubmed.gov/32182409. Fulltext: https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973 
Stability of SARS-CoV-2 was similar to that of SARS-CoV-1, indicating 
that differences in the epidemics probably arise from other factors and that 
aerosol and fomite transmission of SARS-CoV-2 is plausible. The virus can 
remain viable and infectious in aerosols for hours and on surfaces up to days 
(depending on the inoculum shed). 

Chan KH, Sridhar S, Zhang RR, et al. Factors affecting stability and infectivity of SARS-CoV-2. J 
Hosp Infect. 2020 Jul 8. PubMed: https://pubmed.gov/32652214. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.07.009  

Dry heat is bad, damp cold is good (for the virus). Dried SARS-CoV-2 virus 
on glass retained viability for over 3-4 days at room temperature and for 14 
days at 4°C, but lost viability rapidly at 37°C. SARS-CoV-2 in solution 
remained viable for much longer under the same different temperature 
conditions.    
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Hücre Tropizmi , ACE tanımı 
Chu H, Chan JF, Yuen TT, et al. Comparative tropism, replication kinetics, and cell damage 

profiling of SARS-CoV-2 and SARS-CoV with implications for clinical manifestations, 
transmissibility, and laboratory studies of COVID-19: an observational study. Lancet 
Microbe  April 21, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30004-5  
An elegant study, explaining distinct clinical features of COVID-19 and 
SARS. Investigation of cell susceptibility, species tropism, replication 
kinetics, and virus-induced cell damage from both SARS-CoVs, using live 
infectious virus particles. SARS-CoV-2 replicated more efficiently in human 
pulmonary cells, indicating that SARS-CoV-2 has most likely adapted better 
to humans. SARS-CoV-2 replicated significantly less in intestinal cells 
(might explain lower diarrhea frequency compared to SARS) but better in 
neuronal cells, highlighting the potential for neurological manifestations. 

Hou YJ, Okuda K, Edwards CE, et al. SARS-CoV-2 Reverse Genetics Reveals a Variable 
Infection Gradient in the Respiratory Tract. Cell, May 26, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.042   
This study quantitated differences in ACE2 receptor expression and SARS-
CoV-2 infectivity in the nose (high) vs the peripheral lung (low). If the nasal 
cavity is the initial site mediating seeding of the lung via aspiration, these 
studies argue for the widespread use of masks to prevent aerosol, large 
droplet, and/or mechanical exposure to the nasal passages. 

 
Hui KPY, Cheung MC, Perera RAPM, et al. Tropism, replication competence, and innate immune 

responses of the coronavirus SARS-CoV-2 in human respiratory tract and conjunctiva: 
an analysis in ex-vivo and in-vitro cultures. Lancet Respir Med. 2020 May 7. PubMed: 
https://pubmed.gov/32386571. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30193-4  
More insights into the transmissibility and pathogenesis. Using ex vivo 
cultures, the authors evaluated tissue and cellular tropism of SARS-CoV-2 
in human respiratory tract and conjunctiva in comparison with other 
coronaviruses. In the bronchus and in the conjunctiva, SARS-CoV-2 
replication competence was higher than SARS-CoV. In the lung, it was 
similar to SARS-CoV but lower than MERS-CoV. 

Shang J, Ye G, Shi K. Structural basis of receptor recognition by SARS-CoV-2. Nature 2020, 
March 30. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2179-y. 
How well does SARS-CoV-2 recognize hACE2? Better than other 
coronaviruses. Compared to SARS-CoV and RaTG13 (isolated from bats), 
ACE2-binding affinity is higher. Functionally important epitopes in SARS-
CoV-2 RBM are described that can potentially be targeted by neutralizing 
antibody drugs.  
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Sungnak W, Huang N, Bécavin C,et al. SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal 
epithelial cells together with innate immune genes. Nature Medicine, Published: 23 April 
2020. Full-text: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0868-6  
Another elegant paper, confirming the expression of ACE2 in multiple 
tissues shown in previous studies, with added information on tissues not 
previously investigated, including nasal epithelium and cornea and its co-
expression with TMPRSS2. Potential tropism was analyzed by surveying 
expression of viral entry-associated genes in single-cell RNA-sequencing 
data from multiple tissues from healthy human donors. These transcripts 
were found in specific respiratory, corneal and intestinal epithelial cells, 
potentially explaining the high efficiency of SARS-CoV-2 transmission. 

Spike Proteini  
Coutard B, Valle C, de Lamballerie X, Canard B, Seidah NG, Decroly E. The spike glycoprotein of 

the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the 
same clade. Antiviral Res. 2020 Apr;176:104742. PubMed: https://pubmed.gov/32057769. 
Fulltext: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104742 
Identification of a peculiar furin-like cleavage site in the Spike protein of 
SARS-CoV-2, lacking in other SARS-like CoVs. Potential implication for 
the development of antivirals. 

Watanabe Y, Allen JD, Wrapp D, McLellan JS, Crispin M. Site-specific glycan analysis of the 
SARS-CoV-2 spike. Science. 2020 May 4. PubMed: https://pubmed.gov/32366695. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abb9983  
The surface of the envelope spike is dominated by host-derived glycans. 
These glycans facilitate immune evasion by shielding specific epitopes from 
antibody neutralization. SARS-CoV-2 S gene encodes 22 N-linked glycan 
sequons per protomer. Using a site-specific mass spectrometric approach, 
the authors reveal these glycan structures on a recombinant SARS-CoV-2 S 
immunogen. 

Cai Y, Zhang J, Xiao T, et al. Distinct conformational states of SARS-CoV-2 spike protein.  
Science  21 Jul 2020. Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abd4251  

The authors report two cryo-EM structures, derived from a preparation of 
the full-length S protein, representing its pre-fusion (2.9Å resolution) and 
post-fusion (3.0Å resolution) conformations, respectively, and identify a 
structure near the fusion peptide – the fusion peptide proximal region 
(FPPR), which may play a critical role in the fusogenic structural 
rearrangements of S protein.   

Ke Z, Oton J, Qu K, et al. Structures and distributions of SARS-CoV-2 spike proteins on intact 
virions. Nature 2020, published 17 August. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-
2665-2 
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More on how SARS-CoV-2 Spike (S) proteins function and how they 
interact with the immune system. This work extends the knowledge of the 
structures, conformations and distributions of S trimers within virions.  

Toelzer C, Gupta K, Yadav SK, et al. Free fatty acid binding pocket in the locked structure of 
SARS-CoV-2 spike protein. Science  21 Sep 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abd3255  

The structure of the SARS-CoV-2 S glycoprotein. The RBDs tightly bind 
the essential free fatty acid (FFA) linoleic acid (LA) in three composite 
binding pockets. The LA-binding pocket presents a promising target for 
future development of small molecule inhibitors that, for example, could 
irreversibly lock S in the closed conformation and interfere with receptor 
interactions. 

Turoňová B, Sikora M, Schürmann C, et al. In situ structural analysis of SARS-CoV-2 spike 
reveals flexibility mediated by three hinges. Science 2020, published 18 August. Full-text: 
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/08/17/science.abd5223   

This work shows that the stalk domain of S contains three hinges, allowing 
S to scan the host cell surface, shielded from antibodies by an extensive 
glycan coat. 

ACE ye bağlanma 
Lan J, Ge J, Yu J, et al. Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to 

the ACE2 receptor. Nature. Published: 30 March 2020. Full-text: 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2180-5 
To elucidate the SARS-CoV-2 RBD and ACE2 interaction at a higher 
resolution/atomic level, authors used X-ray crystallography. Binding mode 
was very similar to SARS-CoV, arguing for a convergent evolution of both 
viruses. The epitopes of two SARS-CoV antibodies targeting the RBD were 
also analysed with the SARS-CoV-2 RBD, providing insights into the future 
identification of cross-reactive antibodies. 
 

Wang Q, Zhang Y, Wu L, et al. Structural and Functional Basis of SARS-CoV-2 Entry by Using 
Human ACE2. Cell. 2020 Apr 7. PubMed: https://pubmed.gov/32275855. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.03.045 
Atomic details of the crystal structure of the C-terminal domain of SARS-
CoV-2 spike protein in complex with human ACE2 are presented. The 
hACE2 binding mode of SARS-CoV-2 seems to be similar to SARS-CoV, 
but some key residue substitutions slightly strengthen the interaction and 
lead to higher affinity for receptor binding. Antibody experiments indicated 
notable differences in antigenicity between SARS-CoV and SARS-CoV-2 

 

https://doi.org/10.1126/science.abd3255
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/08/17/science.abd5223
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2180-5
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.03.045


198  |  CovidReference.com/tr 

 

Kamps – Hoffmann 

Yan R, Zhang Y, Li Y, Xia L, Guo Y, Zhou Q. Structural basis for the recognition of SARS-CoV-
2 by full-length human ACE2. Science. 2020 Mar 27;367(6485):1444-1448. PubMed: 
https://pubmed.gov/32132184. Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abb2762 
Using cryo–electron microscopy, this paper shows how SARS-CoV-2 binds 
to human cells. The first step in viral entry is the binding of the viral 
trimeric spike protein to the human receptor angiotensin-converting enzyme 
2 (ACE2). The authors present the structure of human ACE2 in complex 
with a membrane protein that it chaperones, B0AT1. The structures provide 
a basis for the development of therapeutics targeting this crucial interaction. 
 

Starr TN, Greaney AJ, Hilton SK, et al. Deep mutational scanning of SARS-CoV-2 receptor 
binding domain reveals constraints on folding and ACE2 binding. Cell August 11, 2020. 
Full-text: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.08.012  

The authors have systematically changed every amino acid in the RBD and 
determine the effects of the substitutions on Spike expression, folding, and 
ACE2 binding. The work identifies structurally constrained regions that 
would be ideal targets for COVID-19 countermeasures and demonstrates 
that mutations in the virus which enhance ACE2 affinity can be engineered 
but have not, to date, been naturally selected during the pandemic.   

Yang J, Petitjean SJL, Koehler M. Molecular interaction and inhibition of SARS-CoV-2 binding 
to the ACE2 receptor. Nat Commun 11, 4541 (2020). Full-text:  
https://doi.org/10.1038/s41467-020-18319-6    

How the receptor binding domain serves as the binding interface within the 
S-glycoprotein with the ACE2 receptor. Kinetic and thermodynamic 
properties of this binding pocket.  

Hücre Girişi 
Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and 

TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell. 2020 Mar 4. 
PubMed: https://pubmed.gov/32142651. Fulltext: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052 
This work shows how viral entry happens. SARS-CoV-2 uses the SARS-
CoV receptor ACE2 for entry and the serine protease TMPRSS2 for S 
protein priming. In addition, sera from convalescent SARS patients cross-
neutralized SARS-2-S-driven entry. 

Letko M, Marzi A, Munster V. Functional assessment of cell entry and receptor usage for SARS-
CoV-2 and other lineage B betacoronaviruses. Nat Microbiol. 2020 Apr;5(4):562-569. PubMed: 
https://pubmed.gov/32094589. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41564-020-0688-y 

Important work on viral entry, using a rapid and cost-effective platform 
which allows to functionally test large groups of viruses for zoonotic 
potential. Host protease processing during viral entry is a significant barrier 
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for several lineage B viruses. However, bypassing this barrier allows several 
coronaviruses to enter human cells through an unknown receptor. 

Ou X, Liu Y, Lei X, et al. Characterization of spike glycoprotein of SARS-CoV-2 on virus entry 
and its immune cross-reactivity with SARS-CoV. Nat Commun. 2020 Mar 27;11(1):1620. 
PubMed: https://pubmed.gov/32221306. Fulltext: https://doi.org/10.1038/s41467-020-15562-9 
More on viral entry and on (the limited) cross-neutralization between SARS-
CoV and SARS-CoV-2.  

Yuan M, Wu NC, Zhu X, et al. A highly conserved cryptic epitope in the receptor-binding 
domains of SARS-CoV-2 and SARS-CoV. Science. 2020 Apr 3. PubMed: 
https://pubmed.gov/32245784. Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abb7269 

Insights into antibody recognition and how SARS-CoV-2 can be targeted by 
the humoral response, revealing a conserved epitope shared between SARS-
CoV and SARS-CoV-2. This epitope could be used for vaccines and the 
development of cross-protective antibodies. 

Zhang L, Lin D, Sun X, et al. Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis 
for design of improved alpha-ketoamide inhibitors. Science. 2020 Mar 20. PubMed: 
https://pubmed.gov/32198291. Fulltext: https://doi.org/10.1126/science.abb3405 

Description of the X-ray structures of the main protease (Mpro, 3CLpro) of 
SARS-CoV-2 which is essential for processing the polyproteins that are 
translated from the viral RNA. A complex of Mpro and an optimized 
protease α-ketoamide inhibitor is also described.  

Cantuti-Castelvetri L, Ojha R, Pedro LD, et al. Neuropilin-1 facilitates SARS-CoV-2 cell entry and 
infectivity. Science 2020, published 20 October. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abd2985  

Neuropilin-1 (NRP1), known to bind furin-cleaved substrates, significantly 
potentiates SARS-CoV-2 infectivity, an effect blocked by a monoclonal 
blocking antibody against NRP1.  

Daly JL, Simonetti B, Klein K, et al. Neuropilin-1 is a host factor for SARS-CoV-2 infection. 
Science 2020, published 20 October. Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abd3072  

More on how S binds to cell surface neuropilin-1 (NRP1) and neuropilin-2 
(NRP2) receptors.  

RNA'ya Bağlı RNA Polimeraz (Rdrp)   
Gao Y, Yan L, Huang Y, et al. Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-

19 virus. Science. 15 May 2020: Vol. 368, Issue 6492, pp. 779-782. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abb7498  
Using cryogenic electron microscopy, the authors describe the structure of 
the RNA-dependent RNA polymerase, another central enzyme of the viral 
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replication machinery. It is also shown how remdesivir and sofosbuvir bind 
to this polymerase. The authors determined a 2.9-angstrom-resolution 
structure of the RNA-dependent RNA polymerase (also known as nsp12), 
which catalyzes the synthesis of viral RNA, in complex with two cofactors, 
nsp7 and nsp8. 

Hillen HS, Kokic G, Farnung L et al. Structure of replicating SARS-CoV-2 polymerase. Nature 
2020. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2368-8  
The cryo-electron microscopic structure of the SARS-CoV-2 RdRp in active 
form, mimicking the replicating enzyme. Long helical extensions in nsp8 
protrude along the exiting RNA, forming positively charged ‘sliding poles’. 
These sliding poles can account for the known processivity of the RdRp that 
is required for replicating the long coronavirus genome. A nice video 
provides an animation of the replication machine. 

Chen J, Malone B, Llewellyn E, et al. Structural basis for helicase-polymerase coupling in the 
SARS-CoV-2 replication-transcription complex. Cell 2020, 27 July, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.07.033 

A cryo-electron microscopic structure of the SARS-CoV-2 holo-RdRp with 
an RNA template-product with two molecules of the nsp13 helicase and 
identify a new potential target for future antiviral drugs.  

Wolff G, Limpnes RW, Zevenhoven-Dobbe JC, et al. A molecular pore spans the double 
membrane of the coronavirus replication organelle. Science  06 Aug 2020: eabd3629. Full-
text: https://doi.org/10.1126/science.abd3629  

Coronavirus replication is associated with virus-induced cytosolic double-
membrane vesicles, which may provide a tailored micro-environment for 
viral RNA synthesis in the infected cell. Visualization of a molecular pore 
complex that spans both membranes of the double-membrane vesicle and 
would allow export of RNA to the cytosol. Although the exact mode of 
function of this molecular pore remains to be elucidated, it would clearly 
represent a key structure in the viral replication cycle that may offer a 
specific drug target. 

Hayvan ve Hayvan Modelleri 
Bao L, Deng W, Huang B, et al. The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice. 

Nature. 2020 May 7. PubMed: https://pubmed.gov/32380511. Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2312-y  
In transgenic mice bearing human ACE2 and infected with SARS-CoV-2, 
the pathogenicity of the virus was demonstrated. This mouse model will be 
valuable for evaluating antiviral therapeutics and vaccines as well as 
understanding the pathogenesis of COVID-19. 
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Chan JF, Zhang AJ, Yuan S, et al. Simulation of the clinical and pathological manifestations of 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in golden Syrian hamster model: implications for 
disease pathogenesis and transmissibility. Clin Infect Dis. 2020 Mar 26. PubMed: 
https://pubmed.gov/32215622. Fulltext: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa325 
A readily available hamster model as an important tool for studying 
transmission, pathogenesis, treatment, and vaccination against SARS-CoV-
2. 

Chandrashekar A, Liu J, Martinot AJ, et al. SARS-CoV-2 infection protects against rechallenge in 
rhesus macaques. Science. 2020 May. PubMed: https://pubmed.gov/32434946. Full-text: 
https://doi.org/10.1126/science.abc4776  
No re-infection in macaques. Following initial viral clearance, 9 rhesus 
macaques were re-challenged on day 35 with the same doses of virus that 
were utilized for the primary infection. Very limited viral RNA was 
observed in BAL on day 1 after re-challenge, with no viral RNA detected at 
subsequent timepoints. These data show that SARS-CoV-2 infection 
induced protective immunity against re-exposure in nonhuman primates. 

Halfman PJ, Hatta M, Chiba S, et al. Transmission of SARS-CoV-2 in Domestic Cats. NEJM May 
13, 2020. Full-text: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2013400  
Three domestic cats were inoculated with SARS-CoV-2. One day later, an 
uninfected cat was cohoused with each of the inoculated cats. All six cats 
became infected and developed antibody titers but none showed any 
symptoms. Cats may be a silent intermediate host. 

Rockx B, Kuiken T, Herfst S, et al. Comparative pathogenesis of COVID-19, MERS, and SARS 
in a nonhuman primate model. Science  17 Apr 2020. Full text: 
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/16/science.abb7314  
Macaques may serve as a model to test therapeutic strategies. Virus was 
excreted from nose and throat in the absence of clinical signs, and was 
detected in type I and II pneumocytes in foci of diffuse alveolar damage and 
in ciliated epithelial cells of nasal, bronchial, and bronchiolar mucosae. In 
SARS-CoV infection, lung lesions were typically more severe, while they 
were milder in MERS-CoV infection, where virus was detected mainly in 
type II pneumocytes. 

Munster  VJ, Feldmann F, Williamson BN, et al. Respiratory disease in rhesus macaques 
inoculated with SARS-CoV-2. Nature 2020. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-
2324-7  
SARS-CoV-2 caused respiratory disease in 8 rhesus macaques, lasting 8-16 
days. High viral loads were detected in swabs as well as in bronchoalveolar 
lavages. This “model” recapitulates COVID-19, with regard to virus 
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replication and shedding, the presence of pulmonary infiltrates, histological 
lesions and seroconversion. 

Sia SF, Yan L, Chin AWH. et al. Pathogenesis and transmission of SARS-CoV-2 in golden 
hamsters. Nature 2020. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2342-5  
In most cases, you don’t need monkeys. Golden Syrian hamsters may also 
work. SARS-CoV-2 transmitted efficiently from inoculated hamsters to 
naïve hamsters by direct contact and via aerosols. Transmission via fomites 
in soiled cages was less efficient. Inoculated and naturally-infected hamsters 
showed apparent weight loss, and all animals recovered with the detection of 
neutralizing antibodies. 

Sit TH, Brackman CJ, Ip SM et al. Infection of dogs with SARS-CoV-2. Nature 2020. Full-text: 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2334-5  
Two out of fifteen dogs (one Pomeranian and one German Shepherd) from 
households with confirmed COVID-19 cases in Hong Kong were found to 
be infected. Both dogs remained asymptomatic but later developed antibody 
responses detected using plaque reduction neutralization assays. Genetic 
analysis suggested that the dogs caught the virus from their owners. It still 
remains unclear whether infected dogs can transmit the virus to other 
animals or back to humans. 

Dinnon KH, Leist SR, Schäfer A et al. A mouse-adapted model of SARS-CoV-2 to test COVID-19 
countermeasures. Nature, August 27, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-
2708-8  

Unfortunately, standard laboratory mice do not support infection with 
SARS-CoV-2 due to incompatibility of the S protein to the murine ortholog 
(mACE2) of the human receptor. This work has developed a recombinant 
virus (SARS-CoV-2 MA) that could utilize mACE2 for entry. This model 
may be helpful in studying COVID-19 pathogenesis. 

Muñoz-Fontela C, Dowling WE, Funnell SGP, et al. Animal models for COVID-19. Nature. 2020 
Sep 23. PubMed: https://pubmed.gov/32967005. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41586-020-
2787-6  

Mice, hamsters, ferrets, minks, cats, pigs, fruit bats, monkeys: a variety of 
murine models for mild and severe COVID-19 have been described or are 
under development. All will be useful for vaccine and antiviral evaluation 
and some share features with the human disease. Review (performed by a 
huge international collaboration).  
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Aşı (İmmunolojiye de bakabilirsiniz) 
Le TT, Andreadakis Z, Kumar A, et al. The COVID-19 vaccine development landscape. Nature 

reviews drug discovery. 09 April 2020. Full-text: https://www.nature.com/articles/d41573-020-
00073-5. 
Brief data-driven overview by seven experts. The conclusion is that efforts 
are unprecedented in terms of scale and speed and that there is an indication 
that vaccine could be available by early 2021. As of 8 April 2020, the global 
vaccine landscape includes 115 candidates, of which the 5 most advanced 
candidates have already moved into clinical development, including mRNA-
1273 from Moderna, Ad5-nCoV from CanSino Biologics, INO-4800 from 
Inovio, LV-SMENP-DC and pathogen-specific aAPC from Shenzhen Geno-
Immune Medical Institute. The race is on! 

Callaway E. The race for coronavirus vaccines: a graphical guide, Eight ways in which scientists 
hope to provide immunity to SARS-CoV-2. Nature 2020, 28 April 2020. 580, 576-577. Full-
text: https://doi.org/10.1038/d41586-020-01221-y    
Fantastic graphic review on current vaccine development. Easy to 
understand, it explains different approaches such as virus, viral-vector, 
nucleic-acid and protein-based vaccines. 
 

Zhu FC, Li YH, Guan XH. Safety, tolerability, and immunogenicity of a recombinant adenovirus 
type-5 vectored COVID-19 vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised, first-
in-human trial. Lancet May 22, 2020. Full-text: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31208-3/fulltext  
Open label Phase I trial of an Ad5 vectored COVID-19 vaccine, using the 
full-length spike glycoprotein. A total of 108 healthy adults aged between 18 
and 60 years from Wuhan, China, were given three different doses. ELISA 
antibodies and neutralising antibodies increased significantly and peaked 28 
days post-vaccination. Specific T cell response peaked at day 14 post-
vaccination. Follow up is still short and authors are going to follow up the 
vaccine recipients for at least 6 months, so more data will be obtained. Of 
note, adverse events were relatively frequent, encompassing pain at injection 
sites (54%), fever (46%), fatigue (44%) and headache (39%). Phase II 
studies are underway. 

Patogenez  
Blanco-Melo D, Nilsson-Payant BE, Liu WC, et al. Imbalanced Host Response to SARS-CoV-2 

Drives Development of COVID-19. Cell May 15, 2020. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.026  
Incredible in-depth analysis of host response to SARS-CoV-2 and other 
human respiratory viruses in cell lines, primary cell cultures, ferrets, and 
COVID-19 patients. Data consistently revealed a unique and inappropriate 
inflammatory response to SARS-CoV-2 which is imbalanced with regard to 
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controlling virus replication versus activation of the adaptive immune 
response. It is defined by low levels of type I and III interferons juxtaposed 
to elevated chemokines and high expression of IL-6. The authors propose 
that reduced innate antiviral defenses coupled with exuberant inflammatory 
cytokine production are the defining and driving features of COVID-19. 
Given this dynamic, treatments for COVID-19 have less to do with the IFN 
response and more to do with controlling inflammation. 

Bordoni V, Sacchi A, Cimini E. An inflammatory profile correlates with decreased frequency of 
cytotoxic cells in COVID-19. Clinical Infectious Diseases 2020, May 15. Full-text: 
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa577  
The increase in inflammatory mediators is correlated with a reduction of 
innate and adaptive cytotoxic antiviral function. The authors found a lower 
perforin+ NK cell number in 7 intensive care unit (ICU) patients compared 
to 41 non-ICU patients, suggesting an impairment of the immune cytotoxic 
arm as a pathogenic mechanism. 

Grifoni A, Weiskopf D, Ramirez SI, et al. Targets of T cell responses to SARS-CoV-2 coronavirus 
in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals. Cell 2020. Full-text:  
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015  
Cellular response is a major knowledge gap. This important study identified 
circulating SARS-CoV-2−specific CD8 and CD4 T cells in 70-100% of 20 
COVID-19 convalescent patients, respectively. CD4 T cell responses to 
spike protein were robust and correlated with the magnitude of IgG titers. Of 
note, the authors detected SARS-CoV-2−reactive CD4 T cells in 40-60% of 
unexposed individuals, suggesting cross-reactive T cell recognition between 
circulating seasonal coronaviruses and SARS-CoV-2. 

Li H, Liu L, Zhang D, et al. SARS-CoV-2 and viral sepsis: observations and hypotheses. Lancet. 
2020 May 9;395(10235):1517-1520. PubMed: https://pubmed.gov/32311318. Full-text: 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30920-X  
Brief but nice review and several hypotheses about SARS-CoV-2 
pathogenesis. What happens during the second week - when resident 
macrophages initiating lung inflammatory responses are unable to contain 
the virus after SARS-CoV-2 infection and when both innate and adaptive 
immune responses are inefficient to curb the viral replication so that the 
patient would recover quickly? 

Shen B, Yi X, Sun Y, et al. Proteomic and Metabolomic Characterization of COVID-19 Patient 
Sera. Cell May 27, 2020. Full-text: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420306279  
Molecular insights into the pathogenesis of SARS-CoV-2 infection. The 
authors applied proteomic and metabolomic technologies to analyze the 
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proteome and metabolome of sera from COVID-19 patients and several 
control groups. Pathway analyses and network enrichment analyses of the 
93 differentially expressed proteins showed that 50 of these proteins belong 
to three major pathways, namely activation of the complement system, 
macrophage function and platelet degranulation. It was found that 80 
significantly changed metabolites were also involved in the three biological 
processes revealed in the proteomic analysis. 

Tay MZ, Poh CM, Rénia L et al. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and 
intervention. Nat Rev Immunol (2020). Full-text: https://www.nature.com/articles/s41577-
020-0311-8    
Brilliant overview of the pathophysiology of SARS-CoV-2 infection. How 
SARS-CoV-2 interacts with the immune system, how dysfunctional immune 
responses contribute to disease progression and how they could be treated. 

Vabret N, Britton GJ, Gruber C, et al. Immunology of COVID-19: current state of the science.  
Immunity 2020, May 05. Full-text: https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-
7613(20)30183-7   
Fantastic review on the current knowledge of innate and adaptive immune 
responses elicited by SARS-CoV-2 infection and the immunological 
pathways that likely contribute to disease severity and death. 

Diğer Önemli Yayınlar   
Monto AS, DeJonge P, Callear AP, et al. Coronavirus occurrence and transmission over 8 years 

in the HIVE cohort of households in Michigan. J Infect Dis. 2020 Apr 4. PubMed: 
https://pubmed.gov/32246136. Full-text: https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa161  
It’s not clear whether SARS-CoV-2 behaves like other human coronaviruses 
(hCoVs). A longitudinal surveillance cohort study of children and their 
households from Michigan found that hCoV infections were sharply 
seasonal, showing a peak for different hCoV types (229E, HKU1, NL63, 
OC43) in February. Over 8 years, almost no hCoV infections occurred after 
March. 

Thao TTN, Labroussaa F, Ebert N, et al. Rapid reconstruction of SARS-CoV-2 using a synthetic 
genomics platform. Nature. 2020 May 4. PubMed: https://pubmed.gov/32365353. Full-text: 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2294-9  
An important technical advance, enabling the rapid generation and 
functional characterization of evolving RNA virus variants. The authors 
show the functionality of a yeast-based synthetic genomics platform to 
genetically reconstruct diverse RNA viruses (which are cumbersome to 
clone and manipulate due to size and instability). They were able to engineer 
and resurrect chemically-synthetized clones of SARS-CoV-2 only a week 
after receipt of the synthetic DNA fragments. 
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Gordon DE, Hiatt J, Bouhaddou M, et al. (Total: 200 authors) Comparative host-coronavirus 
protein interaction networks reveal pan-viral disease mechanisms. Science 2020, published 
15 October. Full-text: https://doi.org/10.1126/science.abe9403  

A group of 200 researchers uncovers molecular processes used by 
coronaviruses MERS, SARS-CoV1 and SARS-CoV2 to manipulate host 
cells.  
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5. Teşhis Testleri ve Prosedürleri 
Christian Hoffmann 

Teşhis 
Enfekte bireylerin hızlı tespiti ve izolasyonu çok önemlidir. Tanı klinik, 
laboratuvar ve radyolojik özellikler kullanılarak konur. COVID-19'un 
semptomları ve radyolojik bulguları spesifik olmadığından, SARS-CoV-2 
enfeksiyonu, virüsteki belirli bir genetik diziyi çoğaltarak nükleik asit bazlı 
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile doğrulanmalıdır. İlk vakaların 
yayınlanmasından sadece birkaç gün sonra, ulusal ve Avrupa araştırma ağlarında 
akademik ve kamu laboratuvarlarının koordinasyonu yoluyla elde edilen 
muazzam yanıt kapasitesini gösteren SARS-CoV-2 için doğrulanmış bir teşhis iş 
akışı sunuldu (Corman 2020). 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart ayında yayınlanan ve 11 Eylül 2020'de 
güncellenen (WHO 20200911) COVID-19 için şüpheli vakalarda teşhis testi için 
bir ara kılavuz bulunmaktadır. SARS-CoV-2'nin teşhisinde kullanılan laboratuar 
tekniklerinin birkaç kapsamlı güncel incelemesi yakın zamanda yayınlandı (Kilic 
2020, Loeffelholz 2020). 
WHO’ya göre, hastaların klinik yönetimini ve enfeksiyon kontrol önlemlerini 
desteklemek için test etme kararı “hem klinik hem de epidemiyolojik faktörlere 
dayanmalıdır”. Semptomatik hastalarda, özellikle semptomları olan tıp uzmanları 
için derhal bir PCR testi yapılmalıdır. Bu, özellikle bakım evleri ve yüksek ölüm 
riski olan  büyük salgınların meydana gelebileceği uzun vadeli tesisler için 
geçerlidir. Bu ortamlarda her gün önemlidir: hem sakinler hem de sağlık bakımı 
çalışanları derhal test edilmelidir. Tesis çapında test yapılmadan önce 
belgelenmiş bir vakaya sahip 88 huzurevinde yapılan regresyon analizlerinde, ilk 
vakanın belirlenmesi ile tesis genelinde testin tamamlanması arasındaki her ek 
gün, 1.3 ek vakanın teşhisiyle ilişkilendirildi  (Hatfield 2020). Bununla birlikte, 
testlerin öngörücü değeri, maruziyet ve semptom başlangıcından itibaren geçen 
süreye göre önemli ölçüde değişir. Yanlış negatif oranı semptomların 
başlamasından 3 gün sonra veya maruziyetten yaklaşık 8 gün sonra en düşüktür 
(aşağıya bakın). 
Bununla birlikte, sınırlı kaynaklara sahip ortamlarda, kişiler yalnızca pozitif bir 
bireyle temas halinde olduysa test edilmelidir. PCR ile enfeksiyon prevalansını 
belirlemeye çalışmak her zaman mantıklı değildir. Örneğin, bir üyede enfeksiyon 
onaylandıktan sonra karantinaya alınan bir ailede, tüm ev temaslılarının, özellikle 
de sadece hafif semptomları olan gençlerin test edilmesi gerekmez.  
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Birçok ülke ve bölge için, yetkililer ve kurumlar tarafından kimin, kim tarafından 
ve ne zaman test edilmesi gerektiğine dair sürekli güncellenen tavsiyeler 
bulunmaktadır: bu öneriler sürekli olarak değişmektedir ve yerel epidemiyolojik 
duruma uyarlanmalıdır. Enfeksiyon oranları ne kadar düşük ve test kapasitesi ne 
kadar yüksekse, o kadar fazla hasta test edilebilir. 

Örnek toplama 
Solunum Sistemi 
SARS-CoV-2, çok çeşitli doku ve vücut sıvılarında tespit edilebilir. COVID-19'lu 
205 hastadan (Wang X 2020) toplanan 1.070 örnek üzerinde yapılan bir 
çalışmada, bronkoalveolar lavaj sıvısı örnekleri en yüksek pozitif oranları (15'in 
14’ü; %93) gösterdi, ardından balgam (104’ün 72'si ; %72) burun sürüntüleri 
(8’in 5’i; %63), fibrobronkoskopi fırça biyopsisi (13’ün 6’sı ;%46), faringeal 
sürüntüler (398’in 126’sı ;%32), dışkı (153’ün 44’ü; %29) ve kanda (307’nin 3’ü 
; %1) daha düşük oranlarla görüldü.  
Solunum salgıları, bileşim açısından oldukça değişken olabilse de, solunum 
örnekleri, teşhis için tercih edilen örnek türü olmaya devam etmektedir. SARS-
CoV-2'nin viral replikasyonu, SARS-CoV'nin (Wolfel 2020) aksine, üst solunum 
yolu dokularında çok yüksektir. WHO'ya göre, ayakta tedavi edilen hastalardaki 
üst solunum yolu örneklerinden (nazofaringeal ve orofaringeal sürüntü veya 
yıkama) PCR için solunum materyali toplanmalıdır (WHO 2020). Hem 
nazofaringeal hem de orofaringeal sürüntülerden aynı tüpte birleştirilebilen 
örneklerin alınması tercih edilir. Nazofarengeal sürüntülerin yanı sıra balgamdan 
(üretilebilirse), endotrakeal aspirattan veya bronkoalveolar lavajdan da örnekler 
alınabilir. Alt solunum yolu örneklerinin nazofaringeal sürüntülerden daha 
duyarlı olması muhtemeldir. Özellikle ağır hasta hastalarda, üst solunum 
yollarına göre alt kısımda genellikle daha fazla virüs bulunur (Huang 2020). 
Bununla birlikte, her zaman yüksek bir "aerosolizasyon" riski ve dolayısıyla 
personelin enfekte olma riski vardır. 
Hong Kong'daki iki bölgesel hastanede yapılan prospektif bir çalışma, 50 
hastanın viral dökülme döneminde toplanan 563 seri numuneyi inceledi: 150 
derin boğaz tükürüğü (DTS), 309 havuzlanmış nazofaringeal (NP) ve boğazdan 
alınan sürüntü ve 104 balgam (derin boğaz tükürüğü için talimatlar: önce kendi 
tükürüğünüzle gargara yaparak boğazınızı temizleyin ve ardından DTS'yi steril 
bir şişeye tükürün). Derin boğaz tükürüğü, geleneksel solunum yolu örneklerine 
kıyasla en düşük viral RNA konsantrasyonunu ve daha düşük bir RT-PCR pozitif 
oranı üretmiştir. Bukkal sürüntüler de iyi sonuç vermiyor. Nazofarengeal 
sürüntülerle pozitif olan 11 çocuktan 2'si bukkal sürüntülerle negatif kaldı. 
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Bukkal örnekler için nazofarengeal örneklerle karşılaştırıldığında daha düşük 
SARS-CoV-2 viral yükleri içeren genel bir eğilim vardı(Kam 2020). 

Nazofarengeal sürüntüler - pratik konular 
Eküvyon işleminin doğru şekilde yapılması önemlidir. Hem nazofarenks hem de 
orofaringeal sürüntülerin tümü yanlış negatif sonuçlara yol açabilecek bir dizi 
hata seçeneğine sahiptir. Ek olarak, muayene eden kişiyi tehlikeye atmamak için 
koruyucu önlemler alınmalıdır. Her pamuklu çubuk yüksek bir enfeksiyon riski 
taşır! Solunum koruması, koruyucu gözlükler, önlükler ve eldivenler gereklidir. 
Koruyucu giysilerin doğru şekilde giyilmesinin ve çıkarılmasının alıştırması 
yapılmalıdır! Sadece koruyucu maskeyi çıkarırken bile birçok hata meydana 
gelir. Nazofaringeal ve boğaz sürüntülerinden örnek toplamak, hastalar için 
rahatsızlığa neden olabilir ve sağlık çalışanlarını risk altına sokabilir. Düzgün 
yapılmazsa karmaşık ve hassas anatomiye sahip hastalarda, beyin omurilik sıvısı 
sızıntısı gibi yan etkiler riski vardır (Sullivan 2020). Koruma, hazırlık, ekipman, 
kullanım, kişisel koruyucu ekipmanların çıkarılması vb. konularla ilgili çok 
faydalı bir video var (Marty 2020). 
Sürüntü almak için hasta bir sandalyeye oturmalı ve başını hafifçe arkaya 
koymalıdır. Olası herhangi bir öksürük damlasını önlemek için muayene eden 
kişi hafifçe kaymış bir pozisyonda durmalıdır. Hastaya işlemin kısa süreliğine 
rahatsızlık verebileceğini söylemelisiniz. Virüs tespiti için uygun ve mümkün 
olan en esnek plastik şafta sahip pamuklu çubuklar kullanılmalıdır. Tahta 
çubuklar virüsleri etkisiz hale getirebilir ve yüksek yaralanma riski oluşturabilir. 
Çubuk, bir kurşun kalem gibi baş ve işaret parmağı arasında tutulmalı, böylece uç 
kısmı hiçbir şeye değmemelidir. Nazofarenksin arka duvarına genellikle 5-7 cm 
sonra ulaşılır, bu da hafif bir dirençle gösterilir. Orta türbinat nazal sürüntüler 
daha az hassas olabilir (Pinninti 2020). Boğazdan çubuğu alırken dişlere ve dile 
dokunmaktan kaçınılmalıdır; çubuk, doğrudan uvulanın yanındaki arka duvardan 
çıkarılmalıdır. Tıkaç refleksine dikkat edin! Eküvyon işleminin doğru şekilde 
yürütülmesi için internette çok sayıda pratik video vardır.  
Sağlık çalışanlarına maruz kalma riskini ve kişisel koruyucu ekipmanın 
tükenmesini en aza indirmek için, bunu evde yapabilen (yani çoğu!) hastalar için 
sürüntü talimatları oluşturduk. Uygun talimattan sonra, eküvyon işlemini 
kendileri gerçekleştirebilirler. Tüpleri olan bir kurye doğrudan hastanın evine 
gönderilir ve kurye tüpleri kapıya yerleştirir. Hasta ve kurye arasında doğrudan 
temastan kaçınılmalıdır. Eküvyon tüplerine kurye dokunmamalıdır (ya doğrudan 
bir çantaya koyun ya da ters çevrilmiş bir çantayla toplayın) ve doğrudan geri 
getirmelidir (postayla gönderilmemelidir!). Bu önceden, kesin talimat gerektirir, 
ancak genellikle uygundur. Denetimsiz evde sürüntü toplama, klinisyen 
tarafından toplanan nazofaringeal sürüntü toplama ile karşılaştırılabilir 
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düzeydedir (McCulloch 2020). Bugüne kadarki en büyük çalışmalardan birinde, 
üst solunum yolu enfeksiyonu olan toplam 530 hastaya talimatlar verilmiş ve dil, 
burun ve orta konka örnekleri almaları istenmiştir (Tu 2020). Daha sonra 
hastadan bir sağlık çalışanı tarafından nazofaringeal bir numune alınmıştır. Bu 
NP örneği karşılaştırıcı olarak kullanıldığında, hastalar tarafından toplanan dil, 
nazal ve orta konka örneklerinin tahmini hassasiyetleri sırasıyla% 89.8,% 94.0 
ve% 96.2 idi. 
Eküvyonlar kuru veya az miktarda NaCl solüsyonu içinde saklanabilir; 
Gerekirse bu durum önceden laboratuvar ile netleştirilmelidir. Tercihen hızlı 
PCR incelemesi, yani mümkünse aynı gün içinde olması önemlidir. Isı ve daha 
uzun süre depolama yanlış negatif sonuçlara yol açabilir (Pan 2020). 

Alt solunum yolu örnekleri, daha şiddetli solunum hastalığı olan hastalarda 
balgam (üretilirse) ve / veya endotrakeal aspirat veya bronkoalveolar lavajı 
içerebilir. Bununla birlikte, yüksek bir aerosolizasyon riski göz önünde 
bulundurulmalıdır (enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerine kesinlikle 
uyun). Kanda ve dışkıda COVID-19 virüsü tespit edildiğinden ek klinik 
örnekler toplanabilir (aşağıya bakın). 

SARS-CoV-2, birçok solunum virüsünün aksine tükürükte mevcuttur ve birkaç 
çalışma, posterior orofaringeal (derin boğaz) tükürük örneklerinin 
uygulanabilir ve hastalar ve sağlık çalışanları için daha kabul edilebilir 
olduğunu göstermiştir (To 2020, Yu 2020, Wyllie 2020, Yokota 2020). 
Semptomları COVID-19 ile uyumlu olduğu düşünülen 216 hastadan alınan 
"geliştirilmiş" tükürük örnekleri (güçlü koklama, ortaya çıkan öksürük ve 
tükürük / salgıların toplanması) üzerine yapılan büyük bir çalışmada, %100 
pozitif uyuşma (38/38 pozitif örnek) ve %99.4 negatif uyuşma (177/178 negatif 
örnek) gözlenmiştir.  

Dışkı yoluyla bulaşma 
Henüz fekal-oral yolla bulaşma vakası bildirilmemiş olmasına rağmen, SARS-
CoV-2'nin gastrointestinal sistemde aktif olarak kopyalandığına dair kanıtlar da 
vardır. Birkaç çalışma, dışkı örneklerinde SARS-CoV-2 viral RNA'nın uzun 
süreli varlığını göstermiştir (Chen 2020, Wu 2020). 26 çalışmanın sonuçlarını 
birleştiren hızlı bir inceleme, fekal RNA için test edilen hastaların% 54'ünün 
pozitif olduğunu ortaya koydu. Dışkıda viral bulaşma süresi, negatif bir 
nazofaringeal sürüntüden sonra 1 ila 33 gün arasında değişiyordu (Gupta 2020). 
17 çalışmanın başka bir meta-analizinde, dışkı SARS-CoV-2 RNA'nın 
havuzlanmış saptama oranı, hasta ve örnek sayısına göre sırasıyla %44 ve %34 
idi. Gastrointestinal semptomlarla (%77'ye karşı %58) veya daha şiddetli bir 
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hastalığa (%68'e karşı %35) sahip hastalar daha yüksek bir tespit oranına sahip 
olma eğilimindeydi. 
Bu çalışmalar, negatif faringeal sürüntüleri olan hastaların gerçekten virüssüz 
olup olmadığı veya ek vücut bölgelerinin örneklenmesi gerekip gerekmediği 
konusunda endişeleri artırmıştır. Bununla birlikte, bu bulguların klinik önemi 
belirsizliğini koruyor ve yüksek virüs RNA konsantrasyonlarına sahip olmasına 
rağmen dışkı örneklerinden bulaşıcı virüsü tespit etmeyen bir çalışma var (Wolfel 
2020). Bu nedenle, nükleik asidin varlığı tek başına viral bulaşma veya 
enfeksiyon potansiyelini tanımlamak için kullanılamaz (Atkinson 2020). SARS-
CoV veya MERS-CoV dahil olmak üzere birçok viral hastalık için, viral 
RNA'nın bulaşıcı virüsün ortadan kalkmasından uzun süre sonra tespit 
edilebileceği iyi bilinmektedir. 

Solunum ve sindirim sistemi dışındaki örnekler: kan, idrar, anne sütü  
1. Kan - hafif veya orta şiddette hastalığı olan hastalarda SARS-CoV-2 

nispeten nadiren kanda tespit edilir (Wang W 2020, Wolfel 2020). 
Wuhan'daki 7,425 kan bağışı üzerinde yapılan bir tarama çalışmasında, 
2 asemptomatik donörden alınan plazma örnekleri viral RNA için pozitif 
bulundu (Chang 2020). Kore'de yapılan bir başka çalışmada, daha sonra 
COVID-19 ile doğrulanmış vakalar olarak tanımlanan yedi 
asemptomatik kan donörü bulundu. 9 trombosit veya kırmızı kan hücresi 
transfüzyonu alıcısının hiçbiri SARS-CoV-2 RNA için pozitif test 
edilmedi. SARS-CoV-2'nin transfüzyon geçişinin olası olmadığı kabul 
edildi (Kwon 2020). Dışkıda olduğu gibi, kandaki tespit edilebilir 
RNA'nın enfeksiyonu ifade edip etmediği belirsizliğini koruyor. 167 
hastanede yatan hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, SARS-CoV-2, 
hastaneye kabulde 64 hastada bulundu, 106 serum PCR negatif hastadan 
3'ü ve 61 pozitif hastanın 15'i öldü (Hagman 2020). Ancak, SARS-CoV-
2 "RNAemia" nın klinik önemi tanımlanmalıdır. 

2. İdrar - 72 idrar örneğinden hiçbiri pozitif test edilmemiştir (Wang X 
2020).  

3. Anne sütü - bir vaka raporunda, enfekte bir anneden alınan anne sütü 
örneklerinde SARSCoV2 RNA art arda 4 günde de tespit edilmiştir. 
Sütteki viral RNA tespiti, hafif COVID19 semptomları ve yenidoğanın 
SARSCoV2 pozitif tanı testi (Groß 2020) ile çakıştı. Ancak bu nadir 
olan bir durum. 18 enfekte kadından alınan 64 anne sütü numunesi 
arasında, SARS-CoV-2 RNA sadece bir süt numunesinde tespit 
edilmiştir; bu örnek için viral kültür negatifti. Bu veriler, SARS-CoV-2 
RNA'nın replikasyona yetkin virüsü temsil etmediğini ve anne sütünün 
bebek için bir enfeksiyon kaynağı olmayabileceğini göstermektedir 
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(Chambers 2020). Anne sütünde aktarılan antikorların vaka raporları da 
bildirilmiştir.(Dong 2020). 

4. Vajinal sıvı - COVID-19'lu 10 kadının tüm örnekleri negatifti(Saito 
2020).  

5. Semen - İyileşme aşamasında 12 hastadan alınan örneklerde virüs 
yokluğu tespit edildi. (Song 2020).  

6. Gözyaşları ve konjunktival sekresyonlar - nazofaringeal ve orofaringeal 
sürüntülerin RT-PCR’ı ile pozitif test edilen 40 hasta (10 konjunktivitli) 
arasında, konjunktival sürüntü PCR'ı biri konjunktivit olan 3 hastada 
pozitifti. (Atum 2020). 

PCR 
Dünya çapındaki laboratuvarlar SARS-CoV-2 için PCR testlerini, virüsün 
genetik dizisinin farklı bölümlerini hedefleyen farklı primerler kullanarak 
özelleştirdiklerinden, onlarca şirket içi ve ticari rRT-PCR testi mevcuttur. Yakın 
zamanda farklı testler ve teşhis cihazlarının bir incelemesi yayınlandı 
(Loeffelholz 2020). İki RdRp hedefi (IP2 ve IP4) için SARS-CoV-2'nin 
saptanması için gerçek zamanlı (RT) -PCR tahlilleri için bir protokola bu siteden 
ulaşabilirsiniz, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-
rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-
paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2 
SARS-CoV-2'nin RNA'ya bağımlı RNA polimeraz (RdRp) / helikaz, sivri uç ve 
nükleokapsid genlerini hedefleyen yeni gerçek zamanlı RT-PCR testleri, 
COVID-19'un laboratuvar teşhisini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Çoğu Avrupa 
laboratuvarında kullanılan rapor edilen RdRp-P2 testi ile karşılaştırıldığında, bu 
testler hücre kültüründe SARS-CoV ile çapraz reaksiyona girmez ve daha duyarlı 
ve spesifik olabilir (Chan JF 2020). 
Ticari kitlerin tespit limitleri önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bununla 
birlikte, karşılaştırmalı çalışmaların çoğu, dünya çapında tarama amaçlarına 
yüksek hassasiyet ve uygunluk göstermiştir: 

• Mart 2020'de Almanya'daki yedi laboratuvarda kullanılan 11 farklı RT-
PCR test sisteminin karşılaştırmasında, RT-PCR testlerinin çoğu 
reaksiyon başına yaklaşık 5 RNA kopyası tespit etti (Münchhoff 2020). 
Orijinal Charité RdRp gen doğrulama protokolü için, pandeminin ilk 
haftalarında bazı vakaların doğrulanmasını etkilemiş olabilecek, azalmış 
bir duyarlılık kaydedildi. CDC N1 primer / prob seti, COVID-19 
hastalarından alınan solunum materyali, dışkı ve serumdan alınan 
nükleik asit özütlerinde SARS-CoV-2'nin saptanması için hassas ve 
sağlamdı. 
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• Damlacık dijital PCR ile ölçülen havuzlanmış hasta materyalinin seri 
dilüsyonlarını kullanan yedi SARS-CoV-2 testi için analitik saptama 
limitleri. Tespit sınırları, ticari yüksek verimli laboratuvar analizörleri 
(Roche cobas, Abbott m2000, and Hologic Panther Fusion) için 10 ila 
74 kopya / ml ve numuneden yanıt ve bakım noktası cihazları (DiaSorin 
Simplexa, GenMark ePlex) için 167 ila 511 kopya / ml aralığındaydı. 
(Abbott ID NOW) (Fung 2020). 

• Toplam 239 numune (168'i SARS-CoV-2 içerir) beş test yöntemi 
(Procop 2020) ile test edilmiştir. Bir nükleik asit ekstraksiyon aşaması 
içermeyen tahliller, bu aşamayı içeren tahlillere göre daha fazla yanlış 
negatif reaksiyon üretti. Yanlış negatif oranlar, CDC 2019 nCoV Gerçek 
Zamanlı RT-PCR Tanı Paneli için %0, TIB MOLBIOL Testi (Roche) 
için %3,5, Xpert Xpress SARS-CoV-2 (Cepheid) için %2,4, Simplexa 
için %11,9, COVID-19 Doğrudan Kiti (DiaSorin) ve ID NOW COVID-
19 (Abbott) için %16,7 oranındaydı. Yanlış negatiflerin çoğu viral 
yükleri düşük hastalarda  görülmüştür. 

Nitel PCR  
Rutin teşhislerde kalitatif bir PCR ("pozitif veya negatif") genellikle yeterlidir. 
Viral RNA'nın kantifikasyonu şu anda (hala) yalnızca akademik ilgi konusudur. 
Yanlış pozitif sonuçlar çok nadirdir. Ancak meydana gelirler. Bu testlerin analitik 
özgüllüğü genellikle % 100 olsa da, kontaminasyon (NAT prosedürleri için 
önemli bir problem) ve/veya numunelerin veya verilerin işlenmesindeki insan 
hatası (tamamen ortadan kaldırılması çok zor) nedeniyle klinik özgüllük daha 
azdır. Serolojide görüldüğü gibi (aşağıya bakın), bu yanlış pozitif sonuçlar, 
yaygınlık düşük olduğunda önemli etkilere sahip olabilir (Andrew Cohen, kişisel 
iletişim). Herhangi bir kalitatif PCR'nin diğer bir sorunu, birçok nedeni olabilen 
yanlış negatif sonuçlardır (inceleme: Woloshin 2020). Yanlış yaymalar özellikle 
yaygındır, ancak laboratuvar hataları da meydana gelir. Toplam 1.330 solunum 
örneği içeren 7 çalışmanın gözden geçirilmesinde, yazarlar enfeksiyondan bu 
yana her gün RT-PCR'nin yanlış-negatif oranını tahmin ettiler. Semptom 
başlangıcından önceki 4 gün içinde oran % 100'den % 67'ye düştü. Semptomun 
başladığı gün (5. gün), oran % 38 idi, % 20'ye düştü (8. gün) ve ardından % 
21'den (9. gün) % 66'ya (21. gün) tekrar yükselmeye başladı. Klinik şüphe 
yüksekse, enfeksiyon tek başına RT-PCR temelinde dışlanmamalıdır. Yanlış 
negatif oranı, semptomların başlamasından 3 gün sonra veya maruziyetten 
yaklaşık 8 gün sonra en düşüktür (Kucirka 2020). Şekil 1, SARS-CoV-2 
enfeksiyonu sırasında PCR ve antikor tespitini göstermektedir. 
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Şekil 1. SARS-CoV-2'nin tespiti için teşhis belirteçlerinin zaman çizelgesi. AB = Antikor. 
 

Negatif PCR durumunda yeniden test etmemiz gerekiyor mu? Birkaç çalışma bu 
stratejiye karşı çıkıyor ve tekrarlanan testlerle çok düşük negatif-pozitif dönüşüm 
oranları buluyor (Lepak 2020). 20.912 hasta arasında, bir çalışma, klinik 
gerekçelerle 7 gün içinde tekrar test edilen nazofaringeal sürüntü ile başlangıçta 
negatif olan bireyler arasında SARS-CoV-2 RT-PCR testi uyumsuzluk sıklığını 
analiz etti. Bu pencerede müteakip pozitifliğin sıklığı sadece % 3,5 idi ve 
kurumlar arasında benzerdi (Uzun 2020). İlk PCR negatif ise, ikinci bir PCR 
sadece az sayıda pozitif sonuç verir gibi görünmektedir. Çeşitli çalışmalar, 
asemptomatik hastaların da pozitif PCR sonuçlarına sahip olduğunu ve virüsü 
bulaştırabileceğini göstermiştir (Bai 2020, Cereda 2020, Rothe 2020). 
Asemptomatik hastalarda SARS-CoV-2 ("viral yük") için RT-PCR döngü eşik 
değerleri semptomatik hastalardakine benzerdir (Lee S 2020, Lavezzo 2020). 
Semptomatik hastalarda viral dökülme ilk semptomların ortaya çıkmasından 2 ila 
3 gün önce başlayabilir. 94 hastada toplam 414 boğaz sürüntüsü analiz 
edildiğinde, boğaz sürüntülerinde en yüksek viral yük semptomun başladığı anda 
bulundu. Bulaşıcılık semptom başlangıcından 2.3 gün önce (% 95 CI, 0.8-3.0 
gün) başladı ve semptom başlangıcından 0.7 gün önce zirve yaptı (He 2020). 
Bulaşıcılığın 7 gün içinde hızla azalacağı tahmin ediliyordu. 113 semptomatik 
hastadan oluşan bir kohortta, SARS-CoV-2 RNA'nın ortalama tespit süresi, 
hastalığın başlangıcından itibaren ölçüldüğünde 17 gündü (çeyrekler arası 13-22 
gün). Bazı hastalarda, PCR daha da uzun süre pozitifti: erkek cinsiyet ve şiddetli 
bir seyir (invazif mekanik ventilasyon), uzun süreli dökülme için bağımsız risk 
faktörleriydi (Xu K 2020). Hastalardan gelen birkaç rapor, tekrar tekrar medyanın 
ilgisini çekmiştir ve tekrarlanan negatif PCR ve klinik iyileşmeden sonra olumlu 
sonuçlar göstermiştir (Lan 2020, Xiao AT 2020, Yuan 2020). Bu çalışmalar 
COVID-19'un yeniden aktivasyonu veya yeniden enfeksiyonu sorusunu gündeme 
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getirmiştir (aşağıya bakın, Klinik Sunum bölümü, sayfa 225). Bununla birlikte, 
metodolojik problemler nedeniyle sonuçların çok daha muhtemel olması 
muhtemel görünmektedir (Li 2020). Düşük virüs seviyelerinde, özellikle 
enfeksiyonun son günlerinde, viral yük dalgalanabilir ve bazen tespit edilebilir, 
bazen tespit edilemez (Wolfel 2020). Yeniden etkinleştirme ve ayrıca hızlı bir 
yeniden enfeksiyon, koronavirüsler için çok sıra dışı olacaktır. 
 

Viral yükün nicelendirilmesi  
Çeşitli çalışmalar, farklı örneklerde SARS-CoV-2 viral yükünü değerlendirmiştir. 
Küçük bir prospektif çalışmada, 17 semptomatik hastadan elde edilen burun ve 
boğaz sürüntülerindeki viral yük, herhangi bir semptomun başlangıç günü ile 
ilişkili olarak analiz edildi (Zou 2020). Asemptomatik hastalarda tespit edilen 
viral yük semptomatik hastalardakine benzerdi, bu da asemptomatik veya 
minimal semptomatik hastaların bulaşma potansiyelini düşündürür. 82 enfekte 
birey üzerinde yapılan başka bir çalışmada, boğaz sürüntüsü ve balgam 
örneklerindeki viral yükler, boğazda yaklaşık 79.900 kopya / ml'den balgamda 
mL başına 752.000 kopyaya kadar değişen semptomların başlamasından yaklaşık 
5-6 gün sonra zirve yaptı (Pan 2020 ). Orofaringeal tükürük örnekleri üzerine 
yapılan bir çalışmada, SARS'ın aksine, COVID-19 hastaları, bu salgının hızlı 
yayılan doğasını açıklayabilecek en yüksek viral yüke prezentasyon sırasında 
sahipti (2020'ye kadar). Sunum sırasında posterior orofaringeal tükürük veya 
diğer solunum örneklerindeki medyan viral yük, bu çalışmada mL başına 5.2 
log10 kopya (IQR 4.1-7.0) olmuştur. 76 hastadan alınan toplam 323 örnekte, 
balgamdaki ortalama viral yük (17.429 kopya/test), boğaz swablarından (2.552 
kopya) ve nazal swablardan (651 kopya) önemli ölçüde daha yüksekti. Viral yük, 
erken ve ilerleyen aşamalarda iyileşme aşamasına göre daha yüksekti (Yu 2020). 
Yakın zamanda yayınlanan bir araştırmaya göre, viral bulaşma, ilk semptomların 
ortaya çıkmasından 2-3 gün önce başlayabilir ve bulaşıcılık profili, SARS'tan 
daha çok influenzanınkine benzeyebilir (He 2020). Daha yüksek viral yükler, 
ciddi klinik sonuçlarla ilişkilendirilebilir. New York'tan hastanede yatan, 
semptomatik hastalardan oluşan geniş bir kohortta (n = 1145) viral yükler 
ölçüldü. Birkaç karıştırıcı için ayarlanan bir Cox orantısal risk modelinde, viral 
yük ile ölüm arasında önemli bağımsız bir ilişki vardı (tehlike oranı 1.07,% 95 CI 
1.03-1.11, p=0.0014), dönüştürülen her bir günlük için tehlikede % 7 artış 
kopya/mL’ dır (Pujadas 2020). Bununla birlikte, SARS-CoV-2 viral yükünün 
hastalık şiddetini ve prognozu değerlendirmede bir belirteç olarak rolünü 
değerlendirmek için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Viral yükü ölçmeli 
miyiz? Muhtemelen evet. Klinik uygulamada yardımcı olabilir. Pozitif bir RT-
qPCR sonucu, kişinin hala bulaşıcı olduğu veya hala anlamlı bir hastalığı olduğu 
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anlamına gelmeyebilir. RNA, cansız virüsten olabilir ve/veya canlı virüs miktarı, 
iletim için çok düşük olabilir. 

Çevrim eşiği (Ct) değerleri  
RT-qPCR, önce RNA'yı DNA'ya ters transkripsiyona sokarak ve ardından bir 
floresan sinyalinin amplifiye edilmiş nükleik asit miktarıyla orantılı olarak arttığı 
qPCR gerçekleştirerek kantifikasyon sağlar. Floresan belirli sayıda PCR döngüsü 
içinde belirli bir eşiğe ulaşırsa test pozitiftir (Ct değeri, viral yük ile ters 
orantılıdır). Birçok qPCR testi, çok az sayıda başlangıç RNA molekülünün 
saptanmasına izin veren 40 Ct kesimi kullanır. Bazı uzmanlar (Tom 2020), bu Ct 
değerini kullanmayı veya karar vermeyi iyileştirmeye yardımcı olabilecek viral 
yükü hesaplamayı önermektedir (daha kısa izolasyon, vb.). Ne yazık ki, seri 
seyreltme örneklerinden ve tahmini viral yüklerden Ct değerleri sağlayan 
çalışmalardan hesaplanan standart eğrilerin hala geniş bir heterojenliği ve 
tutarsızlığı vardır. Diğer uzmanlara göre, COVID-19 yayınlarında gösterilen 
SARS-CoV-2 RT-PCR sonuçlarının Ct değerlerini yorumlarken, farklı 
çalışmalarda karşılaştırmak için viral yük kinetiğinin yanlış anlaşılmasını 
önlemek için önlemlere ihtiyaç vardır (Han 2020). Niteliksel bir PCR testinde 
("viral yük") "miktar" ın bir vekil göstergesi olarak Ct değerleri ile ilgili olarak 
dikkatli olunması gerekir. Sonuçlar farklı testler, farklı gen hedefleri ve farklı 
örnek türleri arasında aktarılamaz (Poon 2020). Bununla birlikte, bazı klinik 
anahtar çalışmalar burada listelenmiştir:  

• COVID-19'lu 678 hastada, hastane içi mortalite “yüksek viral yük” (Ct 
<25; n = 220) ile% 35.0, “orta viral yük” ile % 17.6 (Ct 25-30; n = 216) 
ve "düşük viral yük" ile % 6.2 oldu (Ct> 30; n = 242). Yüksek viral yük, 
çok değişkenli modellerde (Magleby 2020) bağımsız olarak mortalite 
(ayarlanmış olasılık oranı 6.05;% 95 CI: 2.92-12.52) ve entübasyon 
(aOR 2.73;% 95 CI: 1.68-4.44) ile ilişkilendirilmiştir.  

• 70 hastadan oluşan prospektif bir seri örnekleme, semptom 
başlangıcından 9 ve 36 gün sonra meydana gelen klinik olarak anlamlı 
Ct değerleri, yani 24 Ct ("yüksek viral yük") ve> 40 ("negatif") ortaya 
çıkardı (Lesho 2020).  

• NP swab ile SARS-CoV-2 için pozitif test eden 93 hane üyesi (indeks 
vakalar dahil) arasında, Ct değerleri semptom başlangıcından hemen 
sonra en düşüktü ve başlangıçtan bu yana geçen süre ile önemli ölçüde 
korelasyon gösterdi; semptom başlangıcından sonraki 7 gün içinde, 
medyan Ct değeri 26,5 iken, başlangıcından 21 gün sonra 35,0 medyan 
Ct değeri oldu (Salvatore 2020).  
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• Virüs kültürü, RT-PCR ile SARS-CoV-2 için pozitif test edilen 324 
örnekten (253 vakadan) denendi. Ct değerleri, yetiştirilebilir virüs ile 
güçlü bir şekilde ilişkilidir. Virüs kültürleme olasılığı Ct> 35 olan 
numunelerde% 8'e ve başlangıcından 10 gün sonra% 6'ya (% 95 CI:% 
0.9-31.2) düşmüştür (Singanayagam 2020).  

• Kesitsel bir çalışma, hücre hatlarını enfekte etme yetenekleri açısından 
PCR pozitif numuneler belirledi. 90 örnekten yalnızca% 29'u viral 
büyüme gösterdi. Ct> 24 veya semptom süresi> 8 gün olan numunelerde 
üreme olmadı (Bullard 2020). 

Geleneksel RT-PCR dışındaki test sistemleri  
Hızlı teşhise erişim, SARS-CoV-2 pandemisinin kontrolünün anahtarıdır. 
Gelecekte, bakım noktası testleri, merkezi laboratuvarlar üzerindeki baskıyı 
hafifletebilir ve genel test kapasitesini artırabilir. PCR'nin yanı sıra, CRISPR 
(düzenli aralıklarla kümelenmiş kısa palindromik tekrar'ları hedefleyen), 
izotermal nükleik asit amplifikasyon teknolojileri (örneğin, ters transkripsiyon 
döngü aracılı izotermal amplifikasyon (RT-LAMP) ve moleküler mikro dizi 
tahlilleri geliştirme aşamasındadır veya ticarileştirilme sürecindedir. WHO'ya 
göre 11 Eylül'de, bu tahlillerin analitik ve klinik performansının doğrulanması, 
potansiyel operasyonel faydalarının gösterilmesi, verilerin hızlı paylaşımı, yanı 
sıra üretilebilir, iyi performans gösteren testlerin acil düzenleyici incelemesinin 
yanı sıra "SARS-CoV-2 testine erişimi artırmak için teşvik edilmektedir" (WHO 
20200911). 

Bakım noktası testleri  
Bakım noktası testleri, laboratuvar ortamlarının dışında testleri kolaylaştırmak 
için kullanımı kolay cihazlardır (Guglielmi 2020, Joung 2020). Hevesle 
bekleniyorlar. Ama oyunun kurallarını değiştirecekler mi? 6 Mayıs'ta FDA, 
Sherlock Biosciences tarafından pazarlanan CRISPR tabanlı SARS-CoV-2 
floresan testi için acil kullanım izni verdi. Bu basit SARS-CoV-2 testi, viral 
RNA'nın basitleştirilmiş ekstraksiyonunu izotermal amplifikasyon ve CRISPR 
aracılı tespit ile birleştirir. Sonuçlar, minimum ekipmanla bir saat içinde 
alınabilir. İlk sonuçlar (n = 202 pozitif / 200 negatif örnek): duyarlılık % 93,1, 
özgüllük % 98,5 (Joung 2020) olarak bulundu. Bununla birlikte, kullanımı hala 
yüksek karmaşıklık testleri yapmak için onaylanmış laboratuvarlarla sınırlı 
kalmaktadır. Tüm bileşenlerin CRISPR tabanlı nükleik asit tespiti için tek bir 
kapta inkübe edilmesine olanak tanıyan ve basit, hepsi bir arada moleküler 
tanılamayı sağlayan, hepsi bir arada ikili CRISPR-Cas12a (Ding 2020) hakkında, 
ayrı ve karmaşık manuel işlemlere gerek kalmadan başka raporlar da var. 6 
Mayıs'ta FDA ayrıca (EUA) Quidel’in Sofia 2 SARS Antijen Floresan 
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İmmünoassayini yetkilendirdi. Bu test, özel bir analizörde okunmalıdır ve SARS-
CoV-2 nükleokapsid proteinini nazofaringeal sürüntülerden 15 dakika içinde 
tespit eder. Üreticiye göre, test kabul edilebilir klinik duyarlılık gösterdi ve 47/59 
enfeksiyon (% 80) tespit etti. Başka bir çalışmada, CovidNudge testi olarak 
adlandırılan test, standart laboratuvar tabanlı RT-PCR (Gibani 2020) ile 
karşılaştırıldığında % 94 duyarlılığa ve % 100 özgülüğe sahipti. Diğer 
çalışmalarda hassasiyet çok daha düşüktü. BIOCREDIT COVID-19 antijen testi, 
RT-PCR'den 10.000 kat daha az duyarlıdır ve COVID-19 hastalarından alınan 
RT-PCR-pozitif numunelerin % 11.1 ila % 45.7'si arasında tespit edilmiştir (Mak 
2020). Antijen testlerinin yanı sıra, yakın zamanda birkaç hızlı nükleik asit 
amplifikasyon testi yayınlandı (Collier 2020). Abbott ID NOW COVID-19 testi 
(RdRp viral hedefin izo-termal nükleik asit amplifikasyonu kullanılarak) 5 dakika 
kadar kısa bir sürede pozitif sonuçlar üretebilir. Bir çalışmada sonuçlar, 
nazofaringeal sürüntüler kullanılarak RT-PCR Cepheid Xpert Xpress SARS-
CoV-2 ile karşılaştırıldı (Basu 2020). Toplama yöntemi ve numune türünden 
bağımsız olarak, hızlı test, viral taşıma ortamında nazofaringeal sürüntüler 
kullanılırken PCR ile pozitif test edilen numunelerin üçte birinde ve kuru burun 
sürüntüleri kullanılırken % 45 oranında negatif sonuç verdi. Bu tür "Ters 
Transkripsiyon Döngüsü Aracılı İzotermal Amplifikasyon" testleri (RT-LAMP), 
çeşitli biyolojik örnekler üzerinde merkezi bir laboratuvarın dışında kullanılabilir. 
Uzmanlık eğitimi veya ekipmanı olmaksızın bireyler tarafından 
tamamlanabilirler ve risk noktasında SARS-CoV-2'nin yayılmasıyla mücadele 
için yeni bir teşhis stratejisi sağlayabilir (Lamb 2020). Düşük (veya hala 
kanıtlanmamış) duyarlılık göz önüne alındığında, bu testler, bulaşıcı bireyleri çok 
hızlı bir şekilde, yani acil durum ünitesinde tanımlamak için erken yardımcı bir 
araç olarak hizmet edebilir. Bu testler, yatağın kapanmasını önlemeye, bakım 
evlerine taburcu olmaya ve hastane prosedürlerine erişimi hızlandırmaya 
yardımcı olur. Bazı uzmanlar daha da iyimser: Ucuz, basit, hızlı testlerin sık 
kullanımı, analitik hassasiyetleri kıyaslama testlerinden çok daha düşük olsa bile 
çok önemlidir. Kilit soru, moleküllerin tek bir örnekte ne kadar iyi tespit 
edilebileceği değil - genel bir test stratejisinin parçası olarak belirli bir testin 
tekrar tekrar kullanılmasıyla bir popülasyonda enfeksiyonların ne kadar etkili bir 
şekilde tespit edilebileceğidir - test rejiminin duyarlılığı (Mina 2020). 

PCR test kitlerinin yetersiz olduğu durumlarda teşhis  
Hiç şüphe yok ki, genel hedef mümkün olduğu kadar çok enfeksiyonu tespit 
etmek olmalıdır. Bununla birlikte, birçok ülkede, tedarik test kitlerinin 
yetersizliği, artan enfekte nüfusun ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Özellikle 
düşük prevalanslı ortamlarda, numune havuzlaması maliyetleri düşürmek ve 
sonuçları hızlandırmak için bir seçenektir. Bu yaklaşımda, çok sayıda hastadan 
alınan küçük hacimli örnekler tek bir testte birleştirilerek önemli reaktif tasarrufu 
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sağlanır. Birkaç çalışma, sonuçlardan ödün vermeden 5-10 örneğin bir araya 
getirilebileceğini göstermiştir (Ben-Ami 2020, Schmidt 2020). Bununla birlikte, 
havuzlama o kadar da önemsiz değildir (Mallapaty 2020). Örneklerin 
havuzlanmasının testin analitik hassasiyetini etkilemediğinden emin olmak için 
birkaç uyarı vardır ve dikkatli ve titiz araştırma gereklidir (gözden geçirme: Clark 
2020). Bazı çalışmalarda yüksek yaygınlık dönemlerinde ve ülkelerde tanının 
gerekirse PCR tespiti yapılmadan yapılıp yapılamayacağı araştırılmıştır. 
Singapur'dan yapılan büyük bir retrospektif vaka kontrol çalışması, maruz kalma 
risk faktörlerini, demografik değişkenleri, klinik bulguları ve klinik test 
sonuçlarını kullanarak SARS-CoV-2 enfeksiyonu için öngörücüleri 
değerlendirmiştir (Sun 2020). Maruz kalma risk faktörlerinin ve/veya radyolojik 
pnömoni kanıtının yokluğunda bile, klinik bulgular ve testler yüksek COVID-19 
riski taşıyan kişileri belirleyebilir. Düşük lökositler, düşük lenfositler, daha 
yüksek vücut sıcaklığı, daha yüksek solunum hızı, gastrointestinal semptomlar ve 
azalmış balgam üretimi, pozitif bir SARS-CoV-2 testi ile güçlü bir şekilde 
ilişkiliydi. Bununla birlikte, bu ön tahmin modelleri yerel epidemiyolojik 
bağlama ve küresel salgının aşamasına duyarlıdır. Sadece yüksek insidans 
zamanlarında mantıklıdırlar. Başka bir deyişle: Bir salgının zirvesinde ateş, 
öksürük, nefes darlığı ve lenfopeni ile kendini gösteren bir hasta görürsem, bu 
hastanın COVID-19'dan muzdarip olduğundan neredeyse emin olabilirim. 
İnsidansın daha düşük olduğu aşamalarda bu modeller bir anlam ifade etmiyor. 
Hiç şüphe yok ki nükleik asit testi enfeksiyonun doğrulanması için altın standart 
yöntemdir. PCR mevcut olduğunda, PCR gerçekleştirilmelidir. 

Seroloji (antikor testi)  
Enfekte bir kişinin ürettiği antikorları arayarak geçmiş viral enfeksiyonların 
tespiti, COVID-19 pandemisine karşı mücadelede en önemli hedefler arasında 
olacaktır. Antikor testi çok amaçlıdır: Bu serolojik testler, seroprevalans, önceki 
maruziyet ve terapötik olarak nekahet serumu üretimi için yüksek derecede 
reaktif insan donörlerini belirlemek için kritik öneme sahiptir. Zaten bağışık 
olanların belirlenmesi için sağlık çalışanlarının temas takibini ve taramasını 
destekleyeceklerdir. Gerçekten kaç kişi enfekte oldu, virüs PCR tanısından kaç 
kişiden kaçtı ve hangi nedenlerle, kaç hasta asemptomatiktir ve tanımlanmış bir 
popülasyondaki gerçek ölüm oranı nedir? Yalnızca kapsamlı seroloji testleri (ve 
iyi planlanmış epidemiyolojik çalışmalar) ile bu soruları yanıtlayabilir ve mevcut 
hesaplamalarda her yerde bulunan açıklanmayan sayıyı azaltabiliriz. Dünya 
çapında çok çeşitli yerlerde çeşitli araştırmalar halihazırda devam etmektedir. 
Son haftalarda, seroloji testinin COVID-19 için tamamlayıcı bir tanı aracı olarak 
da yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Spesifik IgM ve IgG antikorlarının 
serokonversiyonu, semptom başlangıcından 4. gün sonra gözlendi. Hastalığın 
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orta ve sonraki aşamalarında antikorlar tespit edilebilir (Guo L 2020, Xiao DAT 
2020). Çok şüpheli bir COVID-19'u olan bir kişi PCR testi ile negatif kalırsa ve 
semptomlar en az birkaç gün devam ederse, antikorlar yardımcı olabilir ve tanısal 
duyarlılığı artırabilir. Bununla birlikte, antikor testi önemsiz değildir. SARS-
CoV-2 alt tiplerinin moleküler heterojenliği, mevcut testlerin kusurlu performansı 
ve mevsimsel CoV'lerle çapraz reaktivite dikkate alınmalıdır (incelemeler: Cheng 
2020, Krammer 2020). 15.976 örnekle 57 yayında Cochrane analizine göre, 
antikor testlerinin duyarlılığı, semptom başlangıcından itibaren ilk hafta COVID-
19 tanısında birincil role sahip olmak için çok düşüktür. Bununla birlikte, bu 
testler, RT-PCR testleri negatif olduğunda veya yapılmadığında, daha sonra 
başvuran kişilerde diğer testleri tamamlayıcı bir role sahip olabilir (Deeks 2020). 
Antikor testleri, semptomların başlangıcından 15 gün veya daha fazla süre sonra 
kullanılırsa, önceki SARS-CoV-2 enfeksiyonunu tespit etmede yararlı bir role 
sahip olabilir. Semptom başlangıcından sonraki 35 günü aşan veriler azdır. 
Yazarlara göre, COVID-19 testlerinin doğruluğuna ilişkin çalışmalar önemli 
ölçüde iyileştirme gerektiriyor. Çalışmalar, hassasiyetle ilgili verileri 
semptomların başlangıcından itibaren zamana göre ayrıştırılmış olarak rapor 
etmelidir. Antikor testinin tuzaklarına ve risk ile belirsizliğin nasıl iletişim 
kurulacağına dair pratik bir genel bakış Watson 2020 tarafından verilmiştir. 

Testler  
FDA onaylı antikor testlerinin ortalama duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla % 84.9 
ve % 98.6'dır. COVID-19'un farklı bölümlerde değişken yaygınlığı (% 1-% 15) 
göz önüne alındığında, istatistiksel olarak pozitif tahmin değeri, düşük yaygınlığa 
sahip bölgelerde % 30 ila % 50 kadar düşük olacaktır (Mathur 2020). Duyarlılık 
ve özgüllük üzerine 40 çalışmanın sistematik bir incelemesi yakın zamanda 
yayınlandı (Bastos 2020); serolojik test yöntemi (enzime bağlı immünosorbent 
testleri - ELISA'lar), yanal akış immünoanalizleri (LFIA'lar) veya kemilüminesan 
immünolojik testler - CLIA'lar). IgG veya IgM'yi ölçen ELISA'ların havuzlanmış 
duyarlılığı % 84,3 (% 95 güven aralığı % 75,6 ila % 90,9), LFIA'ların % 66,0 (% 
49,3 ila % 79,3) ve CLIA'ların % 97,8 (% 46,2 ila % 100) oldu. Yazarlara göre, 
COVID-19 için serolojik testlerin tanısal doğruluğunu değerlendiren daha yüksek 
kaliteli klinik çalışmalara acilen ihtiyaç vardır. Enzime bağlı immünosorbent 
tahlilleri (ELISA'lar), yanal akış tahlilleri veya Western blot esaslı tahliller gibi 
bağlanma tahlilleri dahil olmak üzere farklı platformlara güzel bir genel bakış 
Krammer 2020 tarafından verilmiştir. Ek olarak, virüs nötralizasyonu, enzim 
inhibisyonu veya bakterisidal deneyleri test eden fonksiyonel deneyler, antikor 
aracılı bağışıklık tepkileri hakkında bilgi verebilir. Antikor testi ile ilgili birçok 
uyarı ve açık soru da tartışılmaktadır. Antikor testi genellikle antijenlere 
(proteinler) odaklanır. SARS-CoV-2 durumunda, rekombinant nükleokapsid 
proteini ve başak proteinine dayanan farklı ELISA kitleri kullanılır (Loeffelholz 
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2020). SARS-CoV-2 başak proteini en iyi hedef gibi görünüyor. Bununla birlikte, 
başak proteinin hangi kısmının kullanılacağı daha az açıktır ve başak proteininin 
benzersizliği konusunda çok şey vardır. Ne kadar benzersiz olursa, diğer 
koronavirüslerle çapraz reaksiyon olasılığı da o kadar düşük olur - diğer 
koronavirüslere karşı bağışıklıktan kaynaklanan yanlış pozitifler. Diğer 
koronavirüslere karşı çapraz reaktivite zor olabilir. Yanlış pozitif testleri 
azaltmak için doğrulama testleri (genellikle nötralizasyon testleri) kullanılabilir. 
Ancak, nötralize edici antikorların tespiti ve kantifikasyonu nispeten düşük 
verimlidir ve Biyogüvenlik Seviye 3 donanımlı araştırma laboratuvarlarıyla 
sınırlıdır. Canlı patojen ve bir biyogüvenlik düzeyi 3 laboratuvarı gerektiren 
nötralizasyon testlerinden kaçınmak için, birkaç çalışma, ACE2 reseptör proteini 
ile reseptör bağlanma alanı arasındaki etkileşimin antikor aracılı bloke edilmesine 
dayalı testler önermiştir. Testler % 99,93 özgüllük ve % 95-100 duyarlılığa ulaştı 
(Tan 2020). % 99 ve üzerindeki çok yüksek özgüllükle bile, özellikle düşük 
prevalanslı bölgelerde, antikor testinin bilgilendirici değeri sınırlıdır ve yüksek 
oranda yanlış pozitif testler varsayılabilir. Bir örnek: % 99 özgüllükle, 100 testten 
birinin pozitif olması beklenir. Yüksek yaygınlık ortamında, bu daha az 
önemlidir. Bununla birlikte, bir kişi düşük yaygınlık ortamında test edilirse, 
pozitif bir testin gerçekten pozitif olma olasılığı (pozitif tahmin değeri, yani 
gerçekten pozitif testlerin sayısının tüm pozitif testlerin sayısına bölünmesi) 
düşüktür. % 1'lik belirli bir yaygınlığa sahip bir popülasyonda, tahmin değeri 
yalnızca% 50 olacaktır! İyi tanımlanmış ancak seçilmemiş bir nüfus olan 
İzlanda'dan gelen mevcut tahminler, Mart 2020'de nispeten sabit bir oran olarak 
yaklaşık% 0,8'i gösteriyor (Gudbjartsson 2020). Görünüşe göre daha ciddi 
şekilde etkilenen ülkelerde bile, enfeksiyon oranları yalnızca biraz daha 
yüksektir. Bu popülasyonlarda genel antikor taraması bu nedenle oldukça yüksek 
oranda yanlış pozitif testler üretecektir. Düşük ön test olasılığına sahip kişilerde 
anti-SARS-CoV-2 bağışıklık durumunu değerlendirirken, alternatif seroloji 
testleri veya fonksiyonel testlerle tek ölçümlerden elde edilen pozitif sonuçları 
doğrulamak daha iyi olabilir (Behrens 2020). 
Farklı immünolojik testlerin kafa kafaya değerlendirilmesiyle ilgili bazı önemli 
çalışmalar; 
• Abbott, EUROIMMUN ve Elecsys (Roche): Ab-bott testi semptom 

başlangıcından 14 gün sonra en az yanlış negatif sonucu ve en az yanlış 
pozitif sonucu gösterdi. Roche testi semptomların başlangıcından sonra daha 
erken pozitif sonuçlar tespit ederken, testlerin hiçbiri semptom 
başlangıcından akut enfeksiyon teşhisine kadar 14. günden önce yeterince 
yüksek klinik hassasiyet göstermedi (Tang 2020).  

• Abbott, LIAISON (DiaSorin), Elecsys (Roche), Siemens, ayrıca 976 (!) 
Pandemik öncesi kan numunelerinde ve SARS-CoV ile 536 (!) kan 
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numunesinde yeni bir kurum içi 384 kuyulu (Oxford) ELISA -2 enfeksiyon 
ve tüm testler yüksek bir duyarlılığa (% 92.7-99.1) ve özgüllüğe (% 98.7-
99.9) sahipti. Değerlendirilen en hassas test kurum içi ELISA idi. Siemens 
testi ve Oxford immunoassay, daha fazla optimizasyon olmaksızın % 98 
hassasiyet/özgüllük elde etti. Bununla birlikte, analiz edilen az sayıdaki 
pauci-semptomatik ve asemptomatik vaka bir sınırlamadır (NAEG 2020).  

• Abbott, Epitope Diagnostics, EUROIMMUN ve Ortho Clinical Diagnostics: 
Dört immünolojik testin tümü, COVID-19 hastanede yatan hastalarda 
duyarlılık açısından benzer şekilde ve Epitop testi dışında, enfeksiyonun 
daha hafif formlarına sahip kişilerde de benzer şekilde gerçekleştirildi (Theel 
2020). Abbott ve Ortho Klinik immünolojik testleri,% 99'un üzerinde en 
yüksek genel özgüllüğü sağladı. 

Klinik Uygulamaların Göstergeleri 
Ancak klinik araştırmalar dışında kimler şimdi test edilmelidir? Test, daha önce 
kanıtlanmış bir COVID-19 hastalığı olan hastalar için aslında bir anlam ifade 
etmiyor. Bununla birlikte, örneğin bir testi doğrulamak istiyorsanız, yine de 
yapılabilir. Sağlık bakımı ile uğraşanlara veya yüksek bulaşma riski olan diğer 
mesleklerde çalışanlara ek olarak, bu tür testler, olası temaslı kişileri geriye 
dönük olarak belirlemek için de yararlı olabilir. Bununla birlikte, antikorları 
yalnızca test sonucunun sonuçları olabileceği durumlarda ölçüyoruz. Hastalar, 
özellikle önceden herhangi bir hastalık kanıtı olmayan veya COVID-19'a maruz 
kalma kanıtı olmayanlarda, düşük pozitif tahmin değeri hakkında 
bilgilendirilmelidir. Bu hastalarda antikor testi önerilmez. Epidemiyolojik sıcak 
noktaların dışında, Almanya gibi düşük yaygınlıklı ülkelerde, neredeyse herkes 
hala seronegatiftir. Pozitifse tahmin değeri çok düşüktür. 

Antikorların kinetiği  
Koronavirüslere serolojik tepkiler sadece geçicidir. Koronavirüslere karşı antikor 
aracılı bağışıklığın mükemmel bir sistematik incelemesi (kinetikler, koruma 
ilişkileri ve ciddiyetle ilişki) yakın zamanda yayınlandı (Huang AT 2020). Diğer 
insanlara karşı antikorlar, mevsimsel koronavirüsler birkaç ay sonra bile 
kaybolabilir. Ön veriler, SARS-CoV-2'ye karşı antikor profilinin SARS-CoV'ye 
(Xiao DAT 2020) benzer olduğunu göstermektedir. SARS-CoV için, hastalığın 
ilk 7 günü içinde antikorlar tespit edilmedi, ancak IgG titresi 15. günde dramatik 
bir şekilde arttı, 60. günde bir zirveye ulaştı ve yavaş yavaş azaldığı zamandan 
720’den 180. güne kadar yüksek kaldı. IgM, 15. günde tespit edildi ve hızla bir 
zirveye ulaştı, ardından 180. günde saptanamayana kadar kademeli olarak azaldı 
(Mo 2006). Diğer virüslerde olduğu gibi, IgM antikorları, daha spesifik olan IgG 
antikorlarından biraz daha erken ortaya çıkar. IgA antikorları nispeten duyarlıdır 
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ancak daha az spesifiktir (Okba 2020). SARS-CoV-2'ye karşı ev sahibinin 
humoral tepkisi üzerine yapılan ilk büyük çalışma, bu testlerin subklinik vakalar 
da dahil olmak üzere COVID-19 teşhisine yardımcı olabileceğini göstermiştir 
(Guo 2020). Bu çalışmada, rekombinant viral nükleokapsid proteini üzerinde 
ELISA tabanlı bir test kullanılarak IgA, IgM ve IgG yanıtı, 82 doğrulanmış ve 58 
olası vakanın (Guo 2020) 208 plazma örneğinde analiz edilmiştir. IgM ve IgA 
antikor tespitinin medyan süresi 5 gün (IQR 3-6) iken, IgG semptom 
başlangıcından sonra 14. günde (IQR 10-18), sırasıyla % 85, % 93 ve % 78 
pozitif oranlarla tespit edildi. IgM ELISA ile tespit etkinliği, semptomların 
başlamasından 5.5 gün sonra PCR'ninkinden daha yüksekti. 173 hasta üzerinde 
yapılan başka bir çalışmada, IgM ve IgG için serokonversiyon oranları (medyan 
süre) sırasıyla % 83 (12 gün) ve % 65 (14 gün) idi. Daha yüksek bir antikor titresi 
bağımsız olarak şiddetli hastalıkla ilişkilendirildi (Zhao 2020). Bununla birlikte, 
diğer çalışmalarda, antikor seviyesi klinik sonuçlarla açık bir şekilde 
ilişkilendirilmemiştir (Ren 2020). Bazı hastalarda IgG, IgM'den bile daha hızlı 
oluşur. IgM ve IgG antikorlarının serokonversiyon kalıpları üzerine yapılan bir 
çalışmada, IgG antikorunun serokonversiyon süresi IgM'den daha önceydi. IgG 
antikoru en yüksek konsantrasyona 30. günde ulaştı, IgM antikoru ise 18. günde 
zirve yaptı, ancak daha sonra düşmeye başladı (Qu J 2020). 285 hastada 
(çoğunlukla şiddetli olmayan COVID-19) akut antikor tepkileri üzerine bildirilen 
bugüne kadarki en büyük çalışma. Semptom başlangıcından sonraki 19 gün 
içinde, hastaların % 100'ü antiviral IgG için pozitif test etti. IgG ve IgM için 
serokonversiyon aynı anda veya sırayla meydana geldi. Hem IgG hem de IgM 
titreleri, serokonversiyondan sonraki 6 gün içinde plato haline geldi. Hem IgG 
hem de IgM için serokonversiyonun medyan günü semptom başlangıcından 13 
gün sonraydı. Plato IgG seviyeleri ile klinik özellikler arasında bir ilişki 
bulunmadı (Uzun 2020). Bununla birlikte, asemptomatik bireylerin daha az güçlü 
antikor tepkileri geliştirdiğine dair bazı kanıtlar vardır. Ayrıca antikorlar kandan 
kaybolur. COVID kartınızın süresi birkaç hafta içinde dolar. Semptomatik 
hastalarla karşılaştırıldığında, 37 asemptomatik hastanın akut fazda virüse özgü 
IgG düzeyleri daha düşüktü (Uzun Q 2020). IgG seviyeleri ve nötralize edici 
antikorlar enfeksiyondan 2-3 ay sonra düşmeye başladı. Dikkat çekici bir 
şekilde,% 40'ı erken iyileşme fazında IgG için seronegatif hale geldi 
(semptomatik grubun % 13'ü). Başlangıçta anti-SARS-CoV-2 antikorları tespit 
edilen 19 sağlık çalışanından sadece 8'inde (% 42) 60 günde seropozitiflik 
eşiğinin üzerinde kalan antikorlar bulunurken, 11'i (% 58) seronegatif hale geldi 
(Patel 2020 ). Anti-RBD antikor seviyesinde bir azalma da 15 nekahat plasma 
donöründe görülmüştür (Perreault 2020). Birlikte ele alındığında, antikor testi 
yalnızca epidemiyolojik bir araç değildir. Teşhise de yardımcı olabilir. 
Önümüzdeki aylarda SARS-CoV-2'ye karşı insan antikor yanıtının zaman içinde 
nasıl geliştiği ve bu yanıt ve titrelerin bağışıklık ile nasıl ilişkili olduğu 
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görülecektir. Bazı hastalarda (örneğin immün yetmezliği olanlarda) antikor 
yanıtının azalmış olarak kalması da düşünülebilir. 

Radyoloji  
Bilgisayarlı Göğüs Tomografi  
Bilgisayarlı tomografi (BT) hem hastalığın yaygınlığının tanısında hem de 
değerlendirilmesinde ve takibinde rol oynayabilir. Göğüs BT'si, COVID-19 
teşhisi için nispeten yüksek bir hassasiyete sahiptir (Ai 2020, Fang 2020). 
Bununla birlikte, hastaların yaklaşık yarısı semptom başlangıcından sonraki ilk 1-
2 gün boyunca normal BT'ye sahip olabilir (Bernheim 2020). Öte yandan, mevcut 
pandeminin çok erken dönemlerinde, subklinik hastaların önemli bir kısmının 
(semptom başlangıcından önce yapılan taramalar) zaten patolojik BT bulgularına 
sahip olabileceği ortaya çıkmıştır (Chan 2020, Shi 2020). Pnömoni için belirgin 
patolojik BT bulguları gösteren bu hastaların bazılarında, nazofaringeal 
sürüntülerde PCR hala negatifti (Xu 2020). Öte yandan, morfolojik olarak 
görülebilen BT pnömonisi sonradan gelişen hastaların yarısı, semptomların 
ortaya çıkmasından sonraki ilk 1-2 gün içinde hala normal BT'ye sahip olabilir 
(Bernheim 2020). Bununla birlikte, göğüs BT'nin değeri abartılmamalıdır. Bazı 
Çinli araştırmacıların, CT'yi COVID-19 teşhisinin ayrılmaz bir parçası olarak 
dahil etme önerisi, özellikle Batı ülkelerindeki uzmanlar tarafından sert 
eleştirilere yol açtı. Çin çalışmaları, önemli hatalar ve eksiklikler göstermiştir. 
Yüksek çaba göz önünde bulundurulduğunda ve ayrıca personel için enfeksiyon 
riski nedeniyle, birçok uzman SARS-CoV-2 ile enfekte hastalarda veya bu 
şüpheli vakalarda genel BT taramasını kesinlikle reddeder (Hope 2020, Raptis 
2020). CT'yi COVID-19 teşhisi için teşhis algoritmalarına dahil etme 
girişimlerinde bulunan İngiliz Radyoloji Derneği'nin tavsiyesine göre, bir PCR 
negatif olsa veya mevcut olmasa bile CT'nin değeri belirsizliğini koruyor (Nair 
2020, Rodrigues 2020). Göğüs BT'si yalnızca komplikasyonlar veya ayırıcı 
tanılar düşünüldüğünde yapılmalıdır (Raptis 2020). Körleştirilmiş çalışmalarda, 
Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden radyologlar, COVID-19 pnömonisini 
diğer viral pnömonilerden ayırmaya çalıştı. Özgünlük oldukça yüksekti, 
duyarlılık daha düşüktü (Bai 2020). Yakın tarihli bir metaanaliz, yüksek 
duyarlılık ancak düşük özgüllük buldu (Kim 2020). BT'nin duyarlılığı hastalık 
şiddetinin dağılımından, komorbiditesi olan hastaların oranından ve 
asemptomatik hastaların oranından etkilenmiştir. Prevalansın düşük olduğu 
bölgelerde, göğüs BT'si düşük pozitif prediktif değere sahipti (% 1.5-30.7). 
Patolojik ise, görüntüler genellikle birden fazla bilateral lobda subplevral dağılım 
ile çoklu yamalı veya buzlu cam opasiteleri (GGO) ile bilateral tutulum gösterir. 
Lezyonlar, SARS ve MERS (Hosseiny 2020) ile önemli ölçüde örtüşebilir. 4410 
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(!) Hastayı kapsayan 45 çalışmanın gözden geçirilmesine göre, bilateral ve 
subplevral dağılımda izole edilmiş (% 50) veya konsolidasyonlarla birlikte (% 
44) buzlu cam opasiteleri (GGO'lar) en yaygın göğüs idi. BT bulguları (Ojha 
4410) 919 hastadaki görüntüleme bulgularının bir başka sistematik incelemesi, en 
yaygın özellik olarak çoğunlukla alt loblarda ve daha az sıklıkla sağ orta lobda 
olmak üzere periferik veya posterior dağılıma sahip bilateral multilobar GGO 
bulmuştur (Salehi 2020). Bu derlemede, GGO üzerine bindirilmiş konsolidatif 
opasitelerin atipik başlangıç görüntüleme sunumu, özellikle yaşlı popülasyonda 
daha az sayıda vakada bulunmuştur. Septal kalınlaşma, bronşektazi, plevral 
kalınlaşma ve subplevral tutulum, esas olarak hastalığın sonraki aşamalarında 
daha az yaygındı. Plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon, lenfadenopati, 
kavitasyon, BT halo bulgusu ve pnömotoraks nadirdi (Salehi 2020). BT'de 
hastalığın evrimi tam olarak anlaşılmamıştır. Bununla birlikte, semptomların 
başlangıcından daha uzun bir süre sonra, BT bulguları daha sıktır; konsolidasyon, 
bilateral ve periferik hastalık, daha fazla toplam akciğer tutulumu, lineer 
opasiteler, "çılgın döşeme" paterni ve "ters halo" işareti (Bernheim 2020 ). Bazı 
uzmanlar, görüntülemenin dört farklı aşamaya ayrılabileceğini öne sürdü (Li M 
2020). Erken aşamada, çok sayıda küçük düzensiz gölgeler ve geçiş reklamı 
değişiklikleri ortaya çıkar. İlerleyen fazda, lezyonlar artar ve genişler, birden 
fazla GGO'ya dönüşür ve her iki akciğerde de infiltre konsolidasyon gelişir. 
Şiddetli fazda masif pulmoner konsolidasyonlar ve “beyaz akciğerler” görülür, 
ancak plevral efüzyon nadirdir. Disipatif fazda, GGO'lar ve pulmoner 
konsolidasyonlar tamamen emildi ve lezyonlar fibroza dönüşmeye başladı. 
COVID-19 pnömonisi olan 90 hastada 366 seri BT taramasını analiz eden 
uzunlamasına bir çalışmada, akciğer anormalliklerinin kapsamı hızla ilerledi ve 
hastalık günlerinde 6-11 gün arası görüldü (Wang Y 2020). Bu çalışmada 
semptom başlangıcından sonra baskın anormallik paterni buzlu cam opasitesiydi 
(% 45-62). Pnömoni ilerledikçe lezyon alanları genişler ve birkaç gün içinde her 
iki akciğerde yaygın konsolidasyonlar için gelişir (Guan 2020). Taburcu edilen 
hastaların çoğunda son BT taramalarında rezidüel hastalık vardı (Wang Y 2020). 
SARS ve MERS enfeksiyonlarında görüldüğü gibi, fibroz dahil uzun süreli veya 
kalıcı akciğer hasarını değerlendirmek için daha uzun takipli çalışmalara ihtiyaç 
vardır. Pulmoner fibrozun, iyileşmeden sonra COVID-19 sağ kalanlarda 
pulmoner disfonksiyona ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açan ana faktör 
olması beklenmektedir. BT bulgularının klinik şiddet ve ilerleme ile korelasyonu, 
başlangıç BT'nin tahmin değeri veya hastalık sonucu için zamansal değişiklikler 
ve COVID-19'un neden olduğu akut akciğer hasarının sekelleri hakkında daha 
fazla araştırmaya ihtiyaç vardır (Lee 2020). Dikkat çekici bir şekilde, tüm 
COVID-19 hastalarında, özellikle eve gönderilecek kadar iyi olanlarda veya 
sadece kısa semptomatik süreleri olanlarda (<2 gün) göğüs BT önerilmemektedir. 
COVID-19 durumunda, enfeksiyonlu veya enfeksiyon şüphesi olan çok sayıda 
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hasta hastaneye akın eder. Sonuç olarak, radyoloji bölümünün muayene iş yükü 
keskin bir şekilde artmaktadır. SARS-CoV-2'nin bulaşma yolu solunum 
damlacıkları ve yakın temas iletimi yoluyla olduğu için, gereksiz CT 
taramasından kaçınılmalıdır. Radyoloji bölümünde COVID-19 salgınının 
önlenmesi ve kontrolüne genel bir bakış An ve ark tarafından bahsedilmiştir. 

Ultrason, PET ve diğer teknikler  
Bazı uzmanlar, akciğer ultrasonunun (LUS) aynı doktor tarafından yatak başında 
klinik muayene ve akciğer görüntülemesinin eşzamanlı olarak yürütülmesine izin 
verebileceği için yararlı olabileceğini öne sürmüşlerdir (Buonsenso 2020, Soldati 
2020). LUS'un potansiyel avantajları arasında taşınabilirlik, yatak başı 
değerlendirme, güvenlik ve takip sırasında muayenenin tekrarlanma olasılığı 
bulunmaktadır. Özellikle İtalya'dan bir yatak başı aracı olarak akciğer ultrasonu 
ile ilgili deneyim, akciğer tutulumunun değerlendirilmesini iyileştirmiştir ve 
ayrıca göğüs röntgeni ve BT kullanımını azaltabilir. Bölgeye ve ultrason 
modeline göre bir puanlama sistemi kullanılır (Vetrugno 2020). Bununla birlikte, 
COVID-19'da LUS'un tanısal ve prognostik rolü belirsizdir. Karmaşık vakaların 
ayırıcı tanısında 18F-FDG PET/CT görüntüleme gibi diğer görüntüleme 
tekniklerinin herhangi bir potansiyel klinik faydası olup olmadığı belirsizliğini 
korumaktadır (Deng 2020, Qin 2020). Nörolojik semptomları olan hastalarda 
beyin MRG sıklıkla yapılır. 27 hastada en yaygın görüntüleme bulgusu, kortikal 
difüzyon kısıtlaması veya leptomeningeal kontrastlanma ile birlikte FLAIR 
görüntülerinde (% 37) kortikal sinyal anormallikleriydi (Kandemirli 2020). 
Bununla birlikte, komorbiditeler, çoklu ilaç rejimleriyle uzun YBÜ'de kalma, 
hipoksi epizotları ile solunum sıkıntısı dahil karmaşık klinik seyir, karıştırıcı 
faktörler olarak hareket edebilir ve COVID-19 enfeksiyonu ile MRI bulguları 
arasında açık bir neden-sonuç ilişkisinin kurulması zor olacaktır. 
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6. Klinik Sunum   
Christian Hoffmann 
Bernd Sebastian Kamps 
 

Yaklaşık 5 günlük ortalama bir inkübasyon süresinden sonra (aralık: 2-14 gün), 
tipik bir COVID-19 enfeksiyonu kuru öksürük ve düşük dereceli ateş (38,1–39 ° 
C veya 100,5–102,1 ° F) ile başlar ve buna koku ve tatta azalması sıklıkla eşlik 
eder . Çoğu hastada COVID-19 hafif veya orta düzeyde kalır ve semptomlar bir 
hafta içinde düzelir ve hastalar tipik olarak evde iyileşir. Hastaların yaklaşık% 
10'u ikinci hafta boyunca semptomatik kalır. Semptomlar ne kadar uzun süre 
devam ederse, hastaneye yatış, yoğun bakım ve invaziv ventilasyon gerektiren 
daha şiddetli COVID-19 geliştirme riski o kadar yüksek olur. COVID-19'un 
sonucu, özellikle komorbiditeleri olan yaşlı hastalarda genellikle tahmin 
edilemez. Klinik tablo, tamamen asemptomatik olandan hızla yıkıcı seyre kadar 
değişmektedir. 
Bu bölümde klinik sunumu tartışıyoruz: 

• Kuluçka süresi 
• Asemptomatik hastalar 
• Sık ve nadir görülen semptomlar 
• Laboratuvar bulguları 
• Sonuç: Şiddetli hastalık için risk faktörleri 
• Reaktivasyonlar ve reinfeksiyonlar 
• Uzun vadeli sekeller 

Radyolojik bulgular tanı bölümü, sayfa 251'de açıklanmaktadır. 

Kuluçka süresi 
Tanımlanabilir maruziyet ve semptom başlangıç pencerelerine sahip 181 
doğrulanmış COVID-19 vakasının havuzlanmış bir analizi, medyan inkübasyon 
süresinin % 95 CI 4,5 ila 5,8 gün ile 5,1 gün olduğunu tahmin edildi (Lauer 
2020). Yazarlar, semptom geliştirenlerin% 97,5'inin bunu enfeksiyonun 11,5 
günü (8,2 ila 15,6 gün) içinde yapacağını tahmin ediyor. Enfekte kişilerin% 
2,5'inden daha azı 2,2 gün içinde semptomlar gösterirken, semptom başlangıcı % 
97,5'inde 11,5 gün içinde gerçekleşecektir. Bununla birlikte, bu tahminler, 
ihtiyatlı varsayımlar altında, her 10.000 vakadan 101'inin 14 günlük aktif izleme 
veya karantina sonrasında semptom geliştireceğini ima etmektedir. Wuhan 
dışındaki 158 doğrulanmış vakanın bir başka analizi, 2 ila 14 günlük bir aralıkla 
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(Linton 2020) 5,0 günlük benzer bir medyan kuluçka dönemi (% 95 CI, 4,4 ila 
5,6 gün) tahmin edilmektedir. Singapur'da sınırlı yerel bulaşın ilk üç kümesine 
bağlı 36 vakanın ayrıntılı bir analizinde, medyan kuluçka süresi 1-11 gün 
aralığında 4 gündür (Pung 2020). Birlikte ele alındığında, yaklaşık 4-6 günlük 
kuluçka süresi, SARS veya MERS'e neden olan diğer koronavirüslerle 
uyumludur (Virlogeux 2016). Dikkat çekici bir şekilde, maruziyetten 
bulaşıcılığın başlangıcına kadar geçen süre (gizli dönem) daha kısa olabilir. Geç 
inkübasyon döneminde SARS-CoV-2'nin bulaşmasının mümkün olduğuna şüphe 
yoktur (Li 2020). Boylamsal bir çalışmada, viral yük semptomların 
başlamasından 2-3 gün önce yüksekti ve zirveye semptomların başlamasından 0.7 
gün önce bile ulaşıldı. Nature Medicine makalesinin yazarları, tüm ikincil 
enfeksiyonların yaklaşık% 44'ünün (% 95 CI% 25-69) bu tür presemptomatik 
hastalardan kaynaklandığını tahmin etmektedir (He 2020). 

Asemptomatik vakalar 
Asemptomatik hastaların sıklığını ve asemptomatik geçişin zamansal seyrini 
anlamak, hastalık dinamiklerini değerlendirmek için çok önemli olacaktır. Tüm 
enfeksiyon süresi boyunca asemptomatik kalacak hastaları ve enfeksiyonun 
semptomlara neden olduğu (presemptomatik) hastaları ayırt etmek önemlidir. 
Doktorların asemptomatik vakalardan haberdar olması gerekirken, gerçek 
yüzdeyi değerlendirmek zordur. Semptomları sistematik olarak değerlendirmek 
önemsiz değildir ve tespit süreci yanlış sınıflandırmaya yol açabilir. Kesin ve net 
olarak sorulmadığında, yanlış olumsuz yanıtlarla karşılaşmak mümkündür. 
Sorular çok spesifik ise, görüşülen kişiler yanlış pozitif cevaplar verebilir 
(doğrulama önyargısı). Örneğin, büyük bir çalışmada, koku alma semptomları 
bildiren hastaların yalnızca üçte ikisi, objektif koku testinde anormal sonuçlar 
vermiştir (aşağıya bakınız). 
Semptom nedir? Ve bir huzurevinin demanslı sakinleriyle görüşmek mümkün 
mü? Tatlı büyükanne, son haftalarda iyi olduğunu söyleyecektir. Canlı bir 
sistematik incelemede (10 Haziran 2020'ye kadar, farklı ortamlarda 79 
çalışmanın analiz edildiği), takip sırasında % 20 (% 95 CI% 17–% 25) 
asemptomatik olarak tespit edildi, ancak çalışma tasarımlarındaki önyargılardan 
dolayı kesinliği sınırlıyordu (Buitrago-Garcia 2020). SARS-CoV-2 için taranan 
ve ardından izlenen tanımlanmış popülasyonların yedi çalışmasında,% 31 (% 95 
CI% 26-% 37) asemptomatik olarak kalmıştır. Başka bir inceleme, asemptomatik 
kişilerin enfeksiyonların yaklaşık % 40-45'ini oluşturduğunu ve virüsü 
başkalarına uzun bir süre, belki de 14 günden daha uzun bir süre 
bulaştırabilecekleri bulundu. COVID-19 semptomlarının yokluğu, subklinik 
akciğer anormallikleri sık görüldüğü için mutlaka bir zararın olmadığı anlamına 
gelmeyebilir (Oran 2020). Muhtemelen iyi veriler, yolcu ve mürettebatın çevresel 
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olarak homojen bir kohort oluşturduğu "iyi kontrollü bir deneyde" istemsiz 
aktörler haline gelen Diamond Princess (Mizumoto 2020) yolcu gemisindeki 
3.600 kişiden geldi. Yetersiz hijyenik koşullar nedeniyle, gemi Japonya'nın 
Yokohama limanında karantinaya alınırken 700'den fazla kişi enfekte oldu. 
Sistematik testlerden sonra, doğrulanan ilk 634 vakanın 328'inin (% 51.7) 
asemptomatik olduğu bulundu. Yazarlar 5,5 ile 9,5 gün arasındaki kuluçka 
sürelerini dikkate alarak gerçek asemptomatik oranı% 17,9 olarak hesapladılar 
(Mizumoto 2020). Uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'teki salgın, 146/736 
enfekte denizcinin (% 19,8) çalışma süresi boyunca asemptomatik kaldığını 
ortaya çıkardı. 
 
Tablo 1. Tanımlanmış popülasyonlarla daha büyük çalışmalar; asemptomatik hastaların 
oranı (LTF = uzun vadeli tesisler) 
 Popülasyon, n Asymptomatik 

Alvarado 
2020 

Genç denizciler, 
ABD Uçak Gemisi (n = 736) 

20%  

Borras-
Bermejo 
2020 

Bakım Evleri İspanya, sakinler 
(n = 768) ve personel (n = 
403) 

Sakinlerin% 68'i, 
personelin% 56'sı (pre-
semptomatik olanlar 
dahil) 

Feaster 2020 LTFs California, sakinler ve 
personel (n = 631) 

Sakinlerin% 19-86'sı, 
personelin% 17-31'i 

Gudbjartsso
n 2020 

İzlanda Nüfusu (n = 1.221) % 43 (pre-semptomatik 
dahil) 

Hoxha 2020 LTFs Belçika, 
sakinler (n = 4,059) ve 
personel (n = 2,185) 

Sakinlerin% 75'i, 
personelin% 74'ü 
(semptomatik öncesi 
dahil) 

Lavezzo 
2020 

(Küçük kasaba) Vo, İtalya, 
tüm sakinler (n = 2.812) 

43% 

Marossy 
2020 

LTFs Londra (n=2,455) Sakinlerin% 51'i, 
personelin% 69'u 

 
Asemptomatik hastaların virüsü bulaştırabileceğine şüphe yoktur (Bai 2020, 
Rothe 2020). Kuzey İtalya veya Kore'den yapılan birkaç çalışmada, burun 
sürüntülerindeki viral yükler, asemptomatik ve semptomatik denekler arasında 
önemli ölçüde farklılık göstermemiştir, bu da virüsün bulaşması için aynı 
potansiyeli ortaya koymuştur (Lee 2020). Chongquing'deki 63 asemptomatik 
hastanın 9'u (% 14) virüsü başkalarına bulaştırmıştır (Wang Y 2020). 
Birlikte ele alındığında, bu ön çalışmalar, tüm COVID-19 ile enfekte olmuş 
deneklerin önemli bir kısmının (% 20-60) enfeksiyon sırasında asemptomatik 
kalabileceğini göstermektedir. Çalışmalar, popülasyonlara ve muhtemelen 
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metodolojik sorunlara bağlı olarak geniş bir aralık göstermektedir. Kesin oranı 
açıklığa kavuşturmak (imkansız değilse) ise çok zor olacaktır. 

Semptomlar 
Geçtiğimiz aylarda, COVID-19'un hiçbir şekilde yalnızca solunum yolu 
enfeksiyonundan ibaret olmayan karmaşık bir hastalık olduğunu açıkça gösteren 
çok sayıda semptom tanımlandı. Ayırıcı tanı geniş bir enfeksiyon, solunum ve 
diğer hastalıkları kapsayacak şekilde birçok semptom spesifik değildir. Bununla 
birlikte, COVID-19'da farklı kümeler ayırt edilebilir. En yaygın semptom kümesi 
solunum sistemini kapsar: öksürük, balgam, nefes darlığı ve ateş. Diğer kümeler 
kas-iskelet sistemi semptomlarını (miyalji, eklem ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluk), 
enterik semptomları (karın ağrısı, kusma ve ishal); ve daha az yaygın olarak, bir 
mukokutanöz kümelerini kapsar. COVID-19'lu hastalar için bu ekstrapulmoner 
organa özgü patofizyoloji, sunumlar ve tedavi konuları hakkında mükemmel bir 
inceleme yakın zamanda yayınlandı (Gupta 2020). 

Ateş, öksürük, nefes darlığı 
Vakaların çoğunda semptomlar ortaya çıkar (asemptomatik hastalar için aşağıya 
bakınız). Çin'den yapılan ilk çalışmalarda (Guan 2020, Zhou 2020), ateş en 
yaygın semptomdu ve medyan maksimum 38,3 C idi; sadece birkaçının 
sıcaklığı> 39 ° C idi. Ateşin yokluğu SARS veya MERS'dekinden biraz daha sık 
görünüyor; bu nedenle ateş tek başına vakaları kamu gözetiminde tespit etmek 
için yeterli olmayabilir. En yaygın ikinci semptom, tüm hastaların yaklaşık üçte 
ikisinde ortaya çıkan öksürüktü. Şiddetli COVID-19 (Zhou 2020) hayatta 
kalanlar arasında, medyan ateş süresi 12.0 gün (8-13 gün) ve öksürük 19 gün 
(IQR 12-23 gün) devam etti. 9 ülkeden (Grant 2020) doğrulanmış COVID-19'u 
olan 24.410 yetişkinden oluşan 148 makale içeren sistemik bir incelemeye göre, 
en yaygın semptomlar ateş (% 78), öksürük (% 57) ve yorgunluk (% 31) idi. Ateş 
ve öksürük, hafif ve şiddetli vakalar arasında ayrım yapmaz ve COVID-19'un 
seyrini tahmin etmez (Richardson 2020, Petrilli 2020). Aksine, nefes darlığı, 
daha büyük çalışmalarda şiddetli hastalığın güçlü bir prediktörü olarak 
tanımlanmıştır. 1.590 hastadan oluşan bir kohortta nefes darlığı, kritik hastalık 
(Liang 2020) ve ölüm (Chen 2020) için neredeyse iki kat riskle ilişkilendirildi. 
Diğerleri, genç hastalara kıyasla yaşlı hastalarda daha yüksek nefes darlığı 
oranları ve> 39.0 sıcaklık buldular (Lian 2020). Şiddetli COVID-19 hastaları 
üzerinde yapılan Wuhan çalışmasında, çok değişkenli bir analiz, hastaneye 
yatışta dakikada > 24 nefeslik solunum hızının hayatta kalmayanlarda daha 
yüksek olduğunu ortaya çıkardı (% 63'e karşı% 16). Son haftalarda, Çin dışındaki 
ülkelerden çok sayıda kohort verisi yayınlandı. Bununla birlikte, neredeyse tüm 
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veriler hastanelere kabul edilen hastalar için geçerlidir ve bu, daha şiddetli ve 
semptomatik hastalara yönelik seçim önyargısını göstermektedir. 

• Birleşik Krallık'ta 6 Şubat ile 19 Nisan 2020 tarihleri arasında 208 akut 
bakım hastanesine başvuran 20.133 hasta arasında en yaygın 
semptomlar yüksek derecede örtüşme gösteren öksürük (% 69), ateş (% 
72) ve nefes darlığı (% 71) idi (Docherty 2020). 

• 1 Mart 2020 ile 4 Nisan 2020 tarihleri arasında New York'taki 12 akut 
bakım hastanesinden herhangi birine başvuran 5.700 hastanın sadece% 
30.7'sinde ateş> 38C idi. Başvuru anında dakikada> 24 nefes solunum 
hızı% 17,3 olarak bulunmuştur (Richardson 2020). 

• NewYork Presbyterian/Columbia Üniversitesi'ne (Argenziano 2020) 
başvuran ilk 1000 hasta arasında en yaygın görülen semptomlar öksürük 
(% 73), ateş (% 73) ve nefes darlığı (% 63) idi. 

Kas-iskelet sistemi semptomları 
Kas-iskelet sistemi semptomları, miyalji, eklem ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluğu 
kapsar. Bunlar, her biri hastaların% 15-40'ında görülen sık görülen 
semptomlardır (Argenziano 2020, Docherty 2020, Guan 2020). Öznel olarak çok 
rahatsız edici ve bazen en başta hastanın algısında olmasına rağmen, bu belirtiler 
bize klinik tablonun ciddiyeti hakkında hiçbir şey söylemez. Bununla birlikte, 
klinik uygulamada sıklıkla göz ardı edilirler ve baş ağrısı özel ilgiyi hak eder. 
Yakın zamanda yapılan bir incelemeye göre (Bolay 2020), hastaneye yatırılan 
COVID-19 hastalarının % 11-34'ünde baş ağrısı görülmekte ve başlangıç 
semptomu % 6-10'dur. Temporo-parietal, alın veya periorbital bölgede nabız atan 
veya baskı yapan orta-şiddetli, iki taraflı baş ağrısı önemli özellikleridir. En 
çarpıcı özellikler aniden başlayıp kademeli olarak ortaya çıkması ve yaygın 
analjeziklere kötü yanıt vermesidir. Olası patofizyolojik mekanizmalar, periferal 
trigeminal sinir uçlarının SARS-CoV-2 tarafından doğrudan veya vaskülopati 
ve/veya dolaşımdaki artan proinflamatuar sitokinler ve hipoksi yoluyla 
aktivasyonunu içerir. 

Gastrointestinal semptomlar 
Hücre deneyleri, SARS-CoV ve SARS-CoV-2'nin enterositleri enfekte 
edebildiğini göstermiştir (Lamers 2020). Aktif replikasyon hem yarasalarda hem 
de insan bağırsak organoidlerinde gösterilmiştir (Zhou 2020). Bazı hastalarda 
enflamatuar bağırsak hastalıkları ve enfeksiyöz kolitte bağırsak iltihabının 
saptanmasına izin veren güvenilir bir dışkı biyobelirteci olarak dışkıda 
kalprotektin bulunmuş ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunun bağırsakta iltihaplı bir 
yanıtı tetiklediğine dair kanıtlar sağlamıştır (Effenberger 2020). Bu bulgular, 
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neden bir hasta alt kümesinde gastrointestinal semptomların gözlemlendiğini ve 
nazofaringeal test negatife döndükten sonra bile rektal sürüntülerde viral 
RNA'nın neden bulunabileceğini açıklamaktadır. İshalli hastalarda dışkıda daha 
yüksek sıklıkta viral RNA tespit edilmiştir (Cheung 2020). Bununla birlikte, 
erken Çin çalışmalarında gastrointestinal semptomlar nadiren görülmüştür. 4,243 
hastadan oluşan 60 erken çalışmanın bir meta-analizinde, gastrointestinal 
semptomların havuzlanmış prevalansı % 18 (% 95 CI,% 12 -% 25); Çin'de 
yapılan çalışmalarda yaygınlık diğer ülkelere göre daha düşüktü. Otolarengeal 
semptomlarda olduğu gibi, bu farkın coğrafi varyasyonu mu yoksa farklı 
raporlamayı mı yansıttığı belirsizliğini korumaktadır. New York'ta iki hastaneye 
başvuran ardışık ilk 393 hasta arasında ishal (% 24) ve bulantı ve kusma (% 19) 
nispeten sıktı (Goyal 2020). İngiltere Hastanelerine kabul edilen 18.605 hastadan, 
tüm hastaların% 29'u, çoğunlukla solunum semptomları ile bağlantılı olarak, 
başvuru sırasında enterik semptomlardan şikayetçiydi; ancak tüm hastaların% 4'ü 
enterik semptomları tek başına tanımladı (Docherty 2020). Hepsi kritik hastalık 
değildir. Başka bir çalışmada, COVID-19 ile indüklenen ARDS'li 92 kritik hasta 
hastayı, benzer şekilde COVID-19 olmayan ARDS'li 92 hasta ile, eğilim skor 
analizi kullanarak karşılaştırıldı. COVID-19 hastalarının gastrointestinal 
komplikasyon geliştirme olasılığı daha yüksekti (% 74'e karşı% 37; p <0.001). 
Spesifik olarak, COVID-19 hastaları daha fazla transaminit (% 55'e karşı% 27), 
şiddetli ileus (% 48'e karşı% 22) ve bağırsak iskemisi (% 4'e karşı% 0) geliştirdi. 
SARS-CoV-2 için konak hücre reseptörleri olarak görev yapan bağırsağın epitel 
astarı boyunca ACE 2 reseptörlerinin yüksek ekspresyonu bunu açıklayabilir (El 
Moheb 2020). 

Otolarengeal semptomlar (anozmi dahil) 
Rinore, burun tıkanıklığı, hapşırma ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu 
semptomları görece sıra dışı olmakla birlikte, anosmi ve hipozminin hastalığın 
önemli belirtileri olduğu birkaç hafta içinde ortaya çıkmıştır (Luers 2020). İlginç 
bir şekilde, bu kulak burun boğaz semptomları Avrupa'da Asya'dakinden çok 
daha yaygın görünüyor. Ancak, bunun gerçek bir fark olup olmadığı veya bu 
şikayetlerin Çin'deki ilk aşamada yeterince iyi kaydedilip kaydedilmediği hala 
belirsiz. Şu anda Avrupa'dan çok iyi veriler var: bugüne kadarki en büyük 
çalışma, 1,754/2,013 hastanın (% 87) koku kaybı bildirdiğini, 1,136'nın (% 56) 
tat bozukluğu bildirdi. Hastaların çoğunda diğer genel ve kulak burun boğaz 
semptomlarından sonra koku kaybı olmuştur (Lechien 2020). Olfaktör 
disfonksiyonun ortalama süresi 8.4 gündü. Kadınlar erkeklerden daha fazla 
etkileniyor gibi görünüyor. Kendi kendine bildirilen koku ve tat 
disfonksiyonunun yaygınlığı, daha önce bildirilenden daha yüksekti ve farklı 
klinik formlarla karakterize edilebilir. Anosmi, burun tıkanıklığı veya 
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iltihaplanma ile ilgili olmayabilir. Dikkat çekici bir şekilde, koku alma 
semptomları bildiren ve objektif koku testi yaptıran hastaların yalnızca üçte ikisi 
anormal sonuçlar verdi. "Grip artı" koku kaybı ", COVID-19 anlamına gelir". 
Mart ayında (San Diego'da tek bir merkezde) grip benzeri semptomlarla başvuran 
263 hasta arasında, negatif hastalarda sadece % 16'ya kıyasla (n = 59), COVID-
19 hastalarının % 68'inde (n = 59) koku kaybı saptanmıştır (n= 203). Koku ve tat 
bozukluğu bağımsız ve güçlü bir şekilde SARS-CoV-2 pozitifliği ile ilişkiliydi 
(anosmi: düzeltilmiş olasılık oranı 11,% 95 CI: 5-24). Tersine, boğaz ağrısı 
bağımsız olarak olumsuzluk ile ilişkilendirildi (Yan 2020). 
Bir akıllı telefon uygulamasında potansiyel semptomlar bildiren ve SARS-CoV-2 
testi yapılan ABD ve İngiltere'den toplam 18.401 katılımcı arasında, koku ve tat 
kaybı bildiren katılımcıların oranı, testi pozitif olanlarda daha yüksekti, sonuç (65 
-% 22). Anozmi, yorgunluk, inatçı öksürük ve iştahsızlık gibi semptomların bir 
kombinasyonu COVID-19'lu bireyleri tanımlamak için uygundu (Menni 2020). 
İki COVID-19 hastasında koku alma epitelinin otopsi histolojik analizi, lamina 
propriada belirgin lökosit infiltrasyonları ve mukozanın fokal atrofisini gösterdi. 
Bununla birlikte, gözlenen enflamatuar nöropatinin doğrudan viral hasarın bir 
sonucu olup olmadığı veya nöral olmayan hücrelere verilen hasarın aracılık edip 
etmediği açık değildir (Kirschenbaum 2020). Anosmili 49 doğrulanmış COVID-
19 hastası arasında, BT taramalarında paranazal sinüslerde önemli bir patolojik 
değişiklik olmamıştır. Olfaktör yarık ve etmoid sinüsler normal görünürken diğer 
sinüslerde kısmi opasifikasyon sadece bazı durumlarda tespit edildi (Naeini 
2020). 

Kardiyovasküler semptomlar ve sorunlar 
SARS-CoV-2'nin özellikle önceden kalp hastalığı olan hastalarda kalp üzerindeki 
doğrudan ve dolaylı etkilerine dair artan kanıtlar vardır (Bonow 2020). SARS-
CoV-2, kardiyomiyositleri, perisitleri ve fibroblastları, doğrudan miyokardiyal 
hasara yol açan ACE2 yolu yoluyla enfekte etme potansiyeline sahiptir, ancak 
patofizyolojik sekans kanıtlanmamıştır (Hendren 2020). Yerinde hibridizasyon 
ile ölüm sonrası inceleme, SARS-CoV-2'nin en olası lokalizasyonunun 
kardiyomiyositlerde değil, miyokard dokusunu istila eden interstisyel hücreler 
veya makrofajlarda olduğunu gösterdi (Lindner 2020). COVID-19 ile ilişkili 
miyokardiyal hasar merkezlerini açıklayan ikinci bir hipotez, sitokin fazlalığı 
ve/veya antikor aracılı mekanizmalar. ACE2 reseptörünün endotel hücrelerinde 
yaygın olarak eksprese edildiği ve endotel hücresinin doğrudan SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun mümkün olduğu ve bunun da yaygın endotelyal inflamasyona 
yol açtığı gösterilmiştir (Varga 2020). Post mortem muayene vakaları, güçlü bir 
virüs kaynaklı vasküler disfonksiyonu gösterir (Menter 2020). 
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Klinik olarak COVID-19, akut kardiyovasküler sendromla (akut COVID-19 
kardiyovasküler sendrom için "ACovCS" olarak adlandırılır) ortaya çıkabilir. 
Sadece tipik torasik şikayetlerle değil, aynı zamanda çok çeşitli kardiyovasküler 
belirtilerle de ACovCS'li çok sayıda vaka tanımlanmıştır. Troponin önemli bir 
parametredir (aşağıya bakınız). ST segment yükselmesi olan 18 COVID-19 
hastasından oluşan bir vaka serisinde, sunumda değişkenlik, yüksek obstrüktif 
olmayan hastalık prevalansı ve kötü prognoz vardı. Koroner anjiyografi yapılan 
6/9 hastada obstrüktif hastalık vardı. Dikkat çekici bir şekilde, 18 hastanın 
tümünde yüksek D-dimer seviyeleri vardı (Bangalore 2020). New York City'deki 
beş hastaneden birine kabul edilen ve başvurudan sonraki 24 saat içinde ölçülen 
troponin-I olan 2.736 COVID-19 hastasından 985 (% 36) hastada troponin 
konsantrasyonları yükseldi. Hastalığın ciddiyetine ve ilgili klinik faktörlere göre 
ayarlandıktan sonra, küçük miktarlarda miyokardiyal hasar (0,03-0,09 ng/mL) 
bile ölümle önemli ölçüde ilişkilendirildi (Lala 2020). Görünüşte tipik bir 
koroner kalp sendromu olan hastalarda COVID-19, ateş veya öksürük olmasa 
bile ayırıcı tanıda düşünülmelidir (Fried 2020, Inciardi 2020). Daha fazla bilgi 
için bkz. Komorbiditeler, sayfa 379. ACovCS'nin yanı sıra, kalp yetmezliği, 
kardiyojenik şok, aritmi ve miyokardit dahil olmak üzere çok çeşitli 
kardiyovasküler belirtiler mümkündür. Başvurudan sonraki 24 saat içinde tam 
ekokardiyografik değerlendirmeye tabi tutulan COVID-19 enfeksiyonu tanısı 
alan 100 ardışık hasta arasında, başlangıçta yalnızca% 32'sinde normal bir 
ekokardiyogram vardı. En yaygın kardiyak patoloji sağ ventrikül (RV) 
dilatasyonu ve disfonksiyonu (hastaların% 39'unda gözlendi), ardından sol 
ventrikül (LV) diyastolik disfonksiyon (% 16) ve LV sistolik disfonksiyon (% 
10) idi. Japonya'da hafif-orta derecede COVID-19'u olan 54 hastadan oluşan 
başka bir vaka serisinde, göreceli bradikardi de ortak bir bulguydu (Ikeuchi 
2020). 

Tromboz, emboli 
COVID-19 ile ilişkili olarak sıklıkla pıhtılaşma anormallikleri meydana gelir ve 
bu da klinik yönetimi zorlaştırır. Çok sayıda çalışma, özellikle şiddetli COVID-
19 hastalarında inanılmaz derecede yüksek sayıda venöz tromboembolizm (VTE) 
bildirmiştir. COVID-19'un ilk koagülopatisi, D-dimer ve fibrin/fibrinojen 
bozunma ürünlerinin belirgin yükselmesiyle kendini gösterirken, protrombin 
zamanı, kısmi tromboplastin zamanı ve trombosit sayılarındaki anormallikler 
nispeten nadirdir (mükemmel inceleme: Connors 2020). D-dimer ve fibrinojen 
seviyelerinin ölçümünü içeren pıhtılaşma testi taraması önerilir. Fakat 
mekanizmalar nelerdir? Bazı çalışmalar, derin ven trombozu olan veya olmayan 
pulmoner embolinin yanı sıra, VTE öyküsü olmayan hastalarda prostatik venöz 
pleksusta yeni trombüsün varlığını bulmuş ve bu COVID-19 hastalarında de 
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novo koagülopatiyi düşündürmüştür. Diğerleri, görünür bir emboli olmadan 
pulmoner arteriyel dolaşımda meydana gelen trombozla tutarlı değişiklikleri 
vurguladılar (güzel derleme: Deshpande 2020). Bazı çalışmalar, tüketen 
koagülopatiden (Spiezia 2020) veya pıhtılaşma ile iltihaplanma arasında bir 
dengesizlikten ziyade şiddetli hiper pıhtılaşma olduğunu ve bunun sonucunda 
hiper pıhtılaşma durumu olduğunu göstermiştir (inceleme: Colling 2020). 23 
çalışmanın sistematik bir incelemesine göre, genel servislere ve yoğun bakım 
ünitelerine (YBÜ) kabul edilen 7,178 COVID-19 hastası arasında, hastanede 
havuzlanmış pulmoner emboli (PE) veya akciğer trombozu insidansı sırasıyla% 
14,7 ve% 23,4 idi. (Roncon 2020). 
Temel çalışmalardan bazıları burada listelenmiştir: 

• Amsterdam'da hastanede yatan 198 vaka üzerinde yapılan tek merkezli 
bir çalışmada, 7. ve 21. günlerde kümülatif VTE insidansı% 16 ve % 42 
idi. 74 YBÜ hastasında, tromboz profilaksisine rağmen kümülatif 
insidans 21. Günde % 59 idi. Yazarlar, her 5 günde bir YBÜ'de tarama 
kompresyon ultrasonu yapılmasını önermektedir (Middeldorp 2020). 

• New York City'deki 4 hastaneye başvuran 3334 ardışık hasta arasında,% 
16'sında trombotik olay meydana geldi (Bilaloglu 2020). Bunlardan 
207'si (% 6.2) venöz (% 3.2 PE ve% 3.9 DVT) ve 365'i (% 11.1) 
arteriyeldi (% 1.6 iskemik inme,% 8.9 MI ve% 1.0 sistemik 
tromboembolizm). Tüm nedenlere bağlı mortalite% 24.5 idi ve 
trombotik olayları olanlarda daha yüksekti (% 43'e karşı% 21). Başvuru 
sırasındaki D-dimer seviyesi bağımsız olarak trombotik olaylarla 
ilişkiliydi. 

• Geriye dönük çok merkezli bir çalışmada, COVID-19 nedeniyle 
hastaneye yatırılan ardışık 103/1240 (% 8.3) hastanın (doğrudan bir 
YBÜ'ye kabul edilen hastalar hariç tutuldu) PE kanıtı vardı. Çok 
değişkenli bir analizde, erkek cinsiyet, antikoagülasyon, yüksek CRP ve 
semptom başlangıcından hastaneye yatışa kadar geçen süre PE riski ile 
ilişkilendirildi (Fauvel 2020). 

• 12 hastanın otopsi bulguları, 7/12'de derin ven trombozu olduğunu 
gösteriyor. Pulmoner emboli, dört vakada doğrudan ölüm nedeniydi 
(Wichmann 2020). 

• Akut pulmoner emboli (APE) hafif ila orta derecede ortaya çıkabilir ve 
şiddetli veya kritik COVID-19 ile sınırlı değildir (Gervaise 2020). 

• İnfluenza A'ya ikincil ARDS'den ölen 7 hastanın akciğerleri olan ölen 
COVID-19 hastalarının akciğerlerinin dikkatli muayenesi, ayırt edici 
vasküler özellikler gösterdi. COVID-19 akciğerleri, hücre içi virüs ve 
bozulmuş hücre zarlarının varlığı ile ilişkili ciddi endotelyal hasar 
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gösterdi. Pulmoner damarların histolojik analizi, mikroanjiyopatili 
yaygın tromboz gösterdi. Alveolar kılcal mikrotrombi ve damar 
büyümesi miktarı, influenzaya göre sırasıyla 9 ve neredeyse 3 kat daha 
yaygın (Ackermann 2020) 

• Daha genç hastalarda meydana gelen beş büyük damar inme vakası (33-
49 yaş, 2 risk faktörü olmaksızın) (Oxley 2020). 

• Akut kor pulmonale gelişimi nedeniyle ciddi hemodinamik dengesizliği 
olan beş vaka, bunların arasında 4'ü 65 yaşın altında (Creel-Bulos 2020). 

Ampirik terapötik antikoagülasyon (AC) artık birçok merkezde klinik 
uygulamada kullanılmaktadır ve randomize klinik çalışmalarda 
değerlendirilecektir. COVID-19 hastaları arasında potansiyel ortak değişkenlerin 
rastgele olmayan şekilde tahsis edilmesinden kaynaklanan yanlılığı ayarlamak 
için bir çalışmada eğilim puanı eşleştirme yöntemleri uygulandı. > 3000 hasta 
arasında eğilim eşleştirmesi, gruplar arasında dengeli değişkenlerle tedavi 
almayan ve AC alan 139 hasta ve 417 hasta verildi. Sonuçlar, AC'nin tek başına 
COVID-19 ile ilişkili morbidite ve mortalite için koruyucu olma ihtimalinin 
düşük olduğunu göstermektedir (Tremblay 2020). 
Ayrıca ibuprofen kullanımı ile artan VTE gelişimi riski arasındaki olası bir 
korelasyon hakkında oldukça tartışmalı bir tartışma vardır. Yakın tarihli bir 
incelemeye göre (Arjomandi 2020), ibuprofen ve VTE'nin etkileri arasındaki 
nedensellik spekülatif olmaya devam ediyor. İbuprofenin vasküler düzeyde rolü 
ve ayrıca ibuprofenin SARS-CoV-2 ile mekanik olarak etkileşime girip 
giremeyeceği belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, yazarlar, özellikle 
tromboembolik olay riski taşıyan kişilerde yüksek ibuprofen dozundan kaçınmak 
için dikkatli değerlendirmeler yapılmasını önermektedir. 

Nörolojik semptomlar 
Nöroinvazif eğilim, insan koronavirüslerinin ortak bir özelliği olarak 
gösterilmiştir. Viral nöroinvazyon, enfekte nöronlar arasında trans-sinaptik 
transfer, koku alma siniri yoluyla giriş, vasküler endotelyum enfeksiyonu veya 
kan-beyin bariyerinden lökosit göçü gibi çeşitli yollarla sağlanabilir (incelemeler: 
Zubair 2020, Ellul 2020). SARS ‐ CoV ‐ 2 ile ilgili olarak, koku alma 
semptomları gibi erken oluşumlar (yukarıya bakın) CNS katılımı açısından daha 
fazla değerlendirilmelidir. Tedavi edilmiş COVID-19 hastalarında olası geç 
nörolojik komplikasyonlar mümkündür (Baig 2020). New York'ta 4491 
hastanede yatan COVID-19 hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, 606 (% 13,5) 
yeni bir nörolojik bozukluk saptanmıştır (Frontera 2020). En yaygın tanılar 
şunlardı: toksik/metabolik ensefalopati (sedatif veya diğer ilaç etkilerinin veya 
hipotansiyonun bunu açıkladığı hastalar hariç olmak üzere, fokal nörolojik 

https://covidreference.com/tr
http://www.bsk1.com/
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Hoffmann8


 Klinik Sunum  |  245 

 

Türkçe Baskı 05 

defisitler veya birincil yapısal beyin hastalığı yokluğunda zihinsel durumda 
geçici/geri dönüşümlü değişiklikler (% 6,8), nöbet (% 1.6), inme (% 1.9) ve 
hipoksik/iskemik hasar (% 1.4). Bu daha spesifik olmayan semptomların, 
hastalığın kendisinin tezahürü olup olmadığı, görülecek. Guillain-Barré 
sendromu (Toscano 2020), myastenia gravis (Restivo 2020) veya Miller Fisher 
Sendromu ve polinörit kranialis (Gutierrez-Ortiz 2020) gibi birkaç gözlemsel 
spesifik nörolojik özellik serisi vardır. Özellikle şiddetli COVID-19 hastalarında 
nörolojik semptomlar yaygındır. 58 hastadan oluşan gözlemsel bir seride, SARS-
CoV-2 enfeksiyonuna bağlı ARDS, ensefalopati, belirgin ajitasyon ve konfüzyon 
ve kortikospinal yol işaretleri ile ilişkilendirildi. COVID-19'lu hastalar hezeyan, 
kafa karışıklığı, ajitasyon ve bilinç değişikliğinin yanı sıra depresyon, anksiyete 
ve uykusuzluk semptomları yaşayabilir (gözden geçirme: Rogers 2020). Bu 
özelliklerden hangilerinin kritik hastalıkla ilişkili ensefalopati, sitokinler veya 
ilacın etkisi veya kesilmesinden kaynaklandığı ve hangi özelliklerin SARS-CoV-
2 enfeksiyonuna özgü olduğu belirsizliğini korumaktadır (Helms 2020). Bununla 
birlikte, 1.916 COVID-19 hastasını ve 1.486 influenzalı hastayı (acil servis 
ziyaretleri veya hastaneye yatırılan) karşılaştıran geniş bir retrospektif kohort 
çalışmasında, influenzalı 3'e kıyasla (Merkler 2020) COVID-19 ile 31 akut 
iskemik inme vardı. Yaş, cinsiyet ve ırk için ayarlandıktan sonra, inme olasılığı 
COVID-19 ile neredeyse 8 kat daha yüksekti (olasılık oranı, 7.6). 
Doğrudan SARS-CoV-2'nin neden olduğu CNS hasarına dair net bir kanıt yoktur. 
Onaylanmış COVID-19 hastalarından alınan 21 beyin omurilik sıvısı (BOS) 
numunesi üzerinde yapılan bir çalışmada, tümü negatifti. Bu veriler, SARS-CoV-
2'nin in vitro nöronal hücrelerde replike olabilmesine rağmen, CSF'de SARS-
CoV-2 testinin genel popülasyonla ilgili olmadığını göstermektedir (Destras 
2020). Büyük bir ölüm sonrası incelemede SARS-CoV-2, incelenen 40 hastanın 
21'inin (% 53) beyinlerinde tespit edilebildi, ancak hafif gibi görünen 
nöropatolojik değişikliklerin (Matschke 2020) şiddeti ile ilişkili değildi. Beyin 
sapında belirgin nöroinflamatuvar değişiklikler en yaygın bulgudur. Başka bir 
çalışmada, semptomların başlamasından 0 ila 32 gün sonra ölen 18 hastadan 
alınan beyin örnekleri, yalnızca hipoksik değişiklikler gösterdi ve ensefalit veya 
virüse atfedilebilen diğer spesifik beyin değişikliklerini göstermedi (Solomon 
2020). 

Dermatolojik semptomlar 
COVID-19 bağlamında görülen kutanöz belirtiler hakkında çok sayıda çalışma 
bildirilmiştir. En göze çarpan fenomen olan "COVID ayak parmakları", esas 
olarak akral bölgelerde ortaya çıkan chilblain benzeri lezyonlardır. [Chilblain: 
Frostbeule (de), engelure (fr), sabañón (es), gelone (it), frieira (pt), 冻疮 (cn)] Bu 
lezyonlar ağrılı olabilir (bazen kaşıntılı, bazen asemptomatik) ve tek SARS-CoV-
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2 enfeksiyonunun semptom veya geç belirtileridir. "COVID ayak parmakları" 
olan hastaların çoğunda, hastalık sadece hafif ila orta derecededir. Lezyonların 
kan damarlarının duvarlarındaki iltihaplanmadan veya kandaki küçük mikro 
pıhtılardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, "COVID ayak 
parmaklarının" bir pıhtılaşma bozukluğunu mu yoksa bir aşırı duyarlılık 
reaksiyonunu mu temsil ettiği henüz bilinmemektedir. Önemli çalışmalar: 

• İki farklı akut akro-iskemik lezyon paterni örtüşebilir (Fernandez-Nieto 
2020). Körpe benzeri patern 95 hastada (% 72,0) mevcuttu. Genellikle 
ayak parmaklarının ve parmakların distalinde kırmızıdan menekşe rengi 
maküller, plaklar ve nodüller ile karakterizedir. Eritem multiform 
benzeri patern 37 hastada (% 28.0) mevcuttu. 

• Beş klinik kutanöz lezyon tanımlanmıştır (Galvan 2020): veziküller 
veya püstüller ile akral eritem alanları (pseudo-chilblain) (% 19), diğer 
veziküler döküntüler (% 9), ürtikeryal lezyonlar (% 19), makülopapüler 
döküntüler (% 47) ) ve livingo veya nekroz (% 6). Veziküler döküntüler 
hastalığın seyrinin erken döneminde ortaya çıkar (diğer semptomlardan 
önce% 15). Sözde chilblain paterni, COVID-19 hastalığının evriminde 
sıklıkla geç ortaya çıkar (diğer semptomlardan sonra% 59). 

• Suçiçeği benzeri lezyonları olan 22 yetişkin hastayı içeren bir vaka 
serisinde (Marzano 2020), tipik özellikler sabit gövde tutulumu, 
genellikle dağınık dağılım ve hafif veya hiç kaşıntı değildi, ikincisi çoğu 
viral ekzantemle aynı çizgideydi, ancak gerçek suçiçeği gibi değildi. 
Lezyonlar genellikle sistemik semptomlardan 3 gün sonra ortaya çıktı ve 
8. günde kayboldu. 

• Ağız boşluğunda ağrı, deskuamatif diş eti iltihabı ve kabarcıklarla 
birlikte COVID-19 ile ilişkili üç ülser vakası (Martin Carreras-Presas 
2020). 

• Diğer vaka raporları arasında dijital papüloskuamöz döküntü (Sanchez 
2020), peteşiyal deri döküntüsü (Diaz-Guimaraens 2020, Quintana-
Castanedo 2020) yer alır. Bununla birlikte, COVID-19 hastalarında 
görülen tüm döküntülerin veya kutanöz belirtilerin virüse 
atfedilemeyeceği unutulmamalıdır. Birlikte enfeksiyonlar veya tıbbi 
komplikasyonlar dikkate alınmalıdır. Negatif PCR ve serolojide 
bildirilen daha yeni çalışmalar, akral deri hastalığı ile COVID-19 
arasındaki doğrudan bir ilişkiyi sorguladı: 

• Yakın zamanda chilblains geliştiren 31 hastadan (çoğunlukla gençler), 
cilt biyopsi örneklerinin histopatolojik analizi (22 hasta) chilblains 
tanısını doğruladı ve ara sıra lenfositik veya mikrotrombotik fenomen 
gösterdi. Tüm hastalarda PCR ve seroloji negatif kaldı (Herman 2020). 

https://covidreference.com/tr
http://www.bsk1.com/
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Hoffmann8


 Klinik Sunum  |  247 

 

Türkçe Baskı 05 

• Chilblain lezyonları olan ve SARS-CoV-2 enfeksiyonu şüphesi olan 40 
genç hastanın 12'sinde (% 30) seroloji pozitifti. Hepsi sunum sırasında 
negatif PCR sonuçlarına sahipti, bu da genç hastalarda SARS-CoV-2'nin 
humoral bir bağışıklık tepkisi indüklenmeden önce tamamen 
bastırıldığını düşündürmektedir (Hubiche 2020). 

• Yeni başlayan akral inflamatuvar lezyonları olan 1 ila 18 yaşları 
arasındaki 20 hastayı izleyen Valencia'dan bir kohort serisinde, tümünde 
COVID-19'un sistemik belirtileri yoktu. Şaşırtıcı bir şekilde, hem PCR 
hem de serolojik test sonuçları SARS-CoV-2 (Roca-Ginés 2020) için 
negatifti. 

Deride gördüklerimizin patofizyolojik mekanizmalarını anlamak için kapsamlı 
mukokutan incelemeler, diğer sistemik klinik özelliklerin veya konakçı 
özelliklerinin analizi ve histopatolojik korelasyon hayati önem taşıyacaktır 
(Derleme: Madigan 2020). 

Böbrekler 
SARS-CoV-2, böbrekler ve karaciğer de dahil olmak üzere solunum yolunun 
ötesinde bir organotropizme sahiptir. Araştırmacılar, otopsi yapılan 6 hastadan 
doku mikro diseksiyonu kullanılarak elde edilen kesin olarak tanımlanmış böbrek 
bölmelerindeki SARS-CoV-2 viral yükünü ölçtüler (Puelles 2020). Bu 6 hastadan 
üçü, glomerüler hücrelerin tercihli hedeflenmesi ile incelenen tüm böbrek 
bölmelerinde saptanabilir bir SARS-CoV-2 viral yüküne sahipti. Renal tropizm, 
kritik hastalığı olmayan SARS-CoV-2 enfeksiyonlu hastalarda bile, COVID-19 
hastalarında sıklıkla bildirilen böbrek hasarı klinik belirtilerinin potansiyel bir 
açıklamasıdır (Zhou 2020). Son veriler, böbrek tutulumunun erken çalışmalarda 
tarif edilenden daha sık olduğunu göstermektedir (Gabarre 2020). NewYork-
Presbyterian/Columbia Üniversitesi'ne başvuran ilk 1000 hastadan 236'sı yoğun 
bakım ünitelerine kabul edildi veya transfer edildi (Argenziano 2020). Bunların% 
78.0'i (184/236) akut böbrek hasarı geliştirdi ve % 35.2'si (83/236) diyalize 
ihtiyaç duydu. Aynı zamanda, tüm hastaların % 13,8'i ve yoğun bakım 
ünitelerindeki hastaların % 35,2'si yatarak diyalize ihtiyaç duydu ve bu da diyaliz 
ve sürekli böbrek replasman tedavisi için gerekli ekipman eksikliğine yol açtı. 
Son aylarda, HIV salgını sırasında görülenlere benzer, çökmekte olan 
glomerülopatinin bazı vaka raporları yayınlandı. Bu vakaların tümü Afrika etnik 
kökenine sahip hastalarda görüldü (Velez 2020). 

Karaciğer 
2273 SARS-CoV-2 pozitif hastada karaciğer hasarını değerlendiren en büyük 
çalışmalardan biri, % 45'inin hafif, % 21'inin orta ve % 6,4'ünün şiddetli 
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karaciğer hasarına sahip olduğunu belirtti. Çok değişkenli bir analizde, şiddetli 
akut karaciğer hasarı, ferritin ve IL-6 dahil olmak üzere yüksek inflamatuar 
belirteçlerle önemli ölçüde ilişkilendirildi. Pik ALT, yaş, vücut kitle indeksi, 
diyabet, hipertansiyon, entübasyon ve renal replasman tedavisi (Phipps 2020) 
kontrol edilerek, ölüm veya bakımevine taburcu olma (OR 1.14, p = 0.044) ile 
anlamlı şekilde ilişkiliydi. Toplam 2115 hasta ile yapılan 9 çalışmanın başka bir 
meta-analizinde, karaciğer hasarı olan COVID-19 hastaları, artan bir şiddet (OR 
2.57) ve ölüm riski (1.66) altındaydı. 

Oküler ve atipik belirtiler 
Oküler belirtiler de yaygındır. Çin'den bir vaka serisinde, 12/38 hastada (% 32, 
ağır vakalarda daha yaygın) konjunktival hiperemi, kemoz, epifora veya artmış 
sekresyonlar dahil olmak üzere konjunktivit ile uyumlu oküler belirtiler vardı. İki 
hastada konjonktival sürüntülerden pozitif PCR sonuçları elde edildi (Wu 2020). 
Subklinik retina değişikliklerini göstermek için yararlı olan non-invaziv bir 
görüntüleme tekniği olan optik koherens tomografi (OCT) kullanılarak 
gösterildiği gibi retina da etkilenebilir. On iki yetişkin hasta, her iki gözde 
ganglion hücresi seviyesinde hiper-yansıtıcı lezyonlar ve papillomaküler demette 
daha belirgin iç pleksiform tabakalar gösterdi. İlk raporlarından bu yana, yazarlar 
bulgularını 150'den fazla hastaya genişleterek, "birçok" hastanın retina 
lezyonlarında kan akışının olmadığını gösterdi (Marinho 2020). 
Mevcut pandemide başka yeni ve bazen şaşırtıcı klinik sunumlar ortaya çıktı (ve 
ortaya çıkacak). Spesifik olmayan semptomların vaka raporları, özellikle yaşlı 
popülasyonda, mevcut pandemide kapsamlı testlere duyulan ihtiyacın altını 
çiziyor (Nikel 2020). 

Laboratuvar bulguları 
Çin'den ilk büyük kohort çalışmasındaki (Guan 2020) en belirgin laboratuvar 
bulguları Tablo 2'de gösterilmektedir. Başvuru sırasında hastaların% 83,2'sinde 
lenfositopeni,% 36,2'sinde trombositopeni ve% 33,7'sinde lökopeni mevcuttu. 
Çoğu hastada, C-reaktif protein orta seviyelere yükseldi; daha az yaygın olan 
yüksek alanin aminotransferaz ve D-dimer seviyeleri idi. Hastaların çoğu, 
başvuru sırasında normal prokalsitonine sahiptir. 
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Tablo 2. Tablo 2. Çin'den yapılan ilk büyük kohort çalışmasındaki semptomların 
yüzdesi (Guan 2020). Hastalık şiddeti Amerikan Toraks Derneği (Metlay 2019) 
yönergelerine göre sınıflandırılmıştır. 

Klinik belirtiler Tümü Şiddetli 
Hastalık 

Şiddetli 
Olmayan 

Ateş, % 88.7 91.9 88.1 
Öksürük,%, % 67.8 70.5 67.3 
Yorgunluk, % 38.1 39.9 37.8 
Balgam üretimi, % 33.7 35.3 33.4 
Nefes darlığı,%, % 18.7 37.6 15.1 
Miyalji veya artralji, % 14.9 17.3 14.5 
Boğaz ağrısı,%, % 13.9 13.3 14.0 
Baş ağrısı, % 13.6 15.0 13.4 
Üşüme, % 11.5 15.0 10.8 
Bulantı veya kusma, % 5.0 6.9 4.6 
Burun tıkanıklığı, % 4.8 3.5 5.1 
İshal, % 3.8 5.8 3.5 

Radyolojik bulgular    

Röntgende anormallikler, % 59.1 76.7 54.2 
CT'de anormallikler, % 86.2 94.6 84.4 

Laboratuvar bulguları    

WBC < 4,000 per mm3, % 33.7 61.1 28.1 
Lenfositler < 1,500 per mm3, % 83.2 96.1 80.4 
Trombositler < 150,000 per mm3, % 36.2 57.7 31.6 
C-reaktif protein ≥ 10 mg/L, % 60.7 81.5 56.4 
LDH ≥ 250 U/L, % 41.0 58.1 37.1 
AST > 40 U/L, % 22.2 39.4 18.2 
D-dimer ≥ 0.5 mg/L, % 46.6 59.6 43.2 
 

İltihap 
CRP yükselmesi ve prokalsitonin gibi inflamasyonu gösteren parametreler çok 
sık rastlanan bulgulardır. Hastalık şiddeti ve ölüm oranı için önemli risk 
faktörleri oldukları öne sürülmüştür (Chen 2020). Örneğin, Çin genelinde 
COVID-19 ile hastanede yatan 1590 hastadan oluşan retrospektif bir kohortun 
çok değişkenli bir analizinde, hastaneye yatışta> 0.5 ng / ml olan bir 
prokalsitonin, ölüm için HR 8.7 (% 95 CI: 3.4-22.3) değerine sahipti. 359 hastada 
CRP, olumsuz sonucu tahmin etmede diğer parametrelerden (yaş, nötrofil sayısı, 
trombosit sayısı) daha iyi performans gösterdi. Kabul serum CRP seviyesi, 
hastalık şiddetini orta derecede ayırt edici olarak tanımlandı (Lu 2020). New 
York'taki büyük bir tıp merkezinde teyit edilen 5279 vakadan% 52'si hastaneye 
yatırıldı, CRP> 200'ü kritik hastalıkla yaş veya komorbiditelerden daha güçlü bir 
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şekilde ilişkilendirildi (olasılık oranı 5.1) (Petrilli 2019). Bazı çalışmalar, 
interlökin-6 (IL-6) seviyelerinin ve diğer sitokinlerin dinamik değişiminin, 
şiddetli COVID-19 hastalarında hastalık izlemede bir belirteç olarak 
kullanılabileceğini ileri sürmüştür (Chi 2020, Zhang 2020). 1484 hastadan oluşan 
geniş bir çalışmada, New York'taki Mount Sinai Sağlık Sistemine (Del Valle 
2020) kabul edildikten sonra birkaç sitokin ölçüldü. Hastalığın ciddiyeti, ortak 
laboratuar inflamasyon belirteçleri, hipoksi ve diğer hayati değerler, demografik 
bilgiler ve bir dizi komorbidite için ayarlama yapılırken bile, IL-6 ve TNF-α 
serum seviyeleri bağımsız kaldı ve hastalık şiddeti ve ölümün önemli 
prediktörleri olarak kaldı. Bu bulgular, 231 hastadan oluşan ikinci bir kohortta 
doğrulanmıştır. Yazarlar, COVID-19 hastalarının tedavisinde ve tedavisinde, 
ileriye dönük klinik çalışmaları sınıflandırmak, kaynak tahsisine rehberlik etmek 
ve terapötik seçenekleri bilgilendirmek için serum IL-6 ve TNF-α düzeylerinin 
dikkate alınması gerektiğini önermektedir. Serum kortizol konsantrasyonunun, 
CRP, D-dimer ve nötrofil / lökosit oranı gibi COVID-19 ile ilişkili diğer 
laboratuvar belirteçlerinden daha iyi bir bağımsız belirleyici olduğunu öne süren 
bir çalışma da vardır (Tan 2020). 

Hematolojik: Lenfositler, trombositler, RDW 
Lenfositopeni ve geçici ancak şiddetli T hücresi tükenmesi, SARS'ın iyi bilinen 
bir özelliğidir (He 2005). COVID-19'da lenfopeni de en belirgin hematolojik 
özellikler arasındadır. Lenfopeni progresyon için tahmin edici olabilir (Ji 2020) 
ve şiddetli COVID-19 hastaları, vakaların neredeyse % 100'ünde 1500/µl'nin 
altında lenfositopeni ile başvurur (Guan 2020). Bu sadece toplam lenfosit sayısı 
değildir. T hücrelerinin geçici olarak tükendiğine dair artan kanıtlar var. Daha 
büyük bir çalışmada (Zhang 2020), özellikle hastaneye yatıştan sonra azalmış 
CD4 + ve CD8 + T hücre sayıları, hastalığın ilerlemesinin öngörücüsü olmuştur. 
COVID-19 hastaları üzerinde yapılan başka bir büyük çalışmada, CD3 +, CD4 + 
ve CD8 + T hücrelerinin yanı sıra NK hücreleri, COVID-19 hastalarında önemli 
ölçüde azaldı ve hastalığın ciddiyetiyle ilgili. Yazarlara göre, CD8 + T hücreleri 
ve CD4 + T hücre sayıları, COVID-19'un tanısal belirteçleri ve hastalık 
şiddetinin belirleyicileri olarak kullanılabilir (Jiang 2020). T hücrelerinin yanı 
sıra, B hücreleri de bir rol oynayabilir. 104 hastada, B hücrelerindeki azalma, 
bağımsız olarak uzamış viral RNA atılımıyla ilişkilendirildi (Hao 2020). Diğer 
bir yaygın hematolojik bulgu, farklı nedenleri olabilecek düşük trombosit 
sayılarıdır (İnceleme: Xu 2020). 24 çalışmanın bir meta-analizi, COVID-19 
hastalarında % 12,4'lük (% 95 CI% 7,9-% 17,7) ağırlıklı bir trombositopeni 
insidansı ortaya koymuştur. İkili sonuçların meta-analizi (trombositopeni olan ve 
olmayan), trombositopeni ile yoğun bakım ünitesine yatış, akut solunum sıkıntısı 
sendromuna ilerleme ve mortalitenin 3 kat artmış bir sonucu riski arasında bir 
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ilişki olduğunu göstermiştir (Zong 2020). İmmünoglobulinlere oldukça hızlı yanıt 
veren hemorajik belirtiler ve şiddetli trombositopeni vakaları, haftalar boyunca 
sürekli bir yanıtla bildirilmiştir (Ahmed 2020). Kırmızı kan hücresi dağılım 
genişliği (RDW), bireysel kırmızı kan hücresi (RBC) hacimlerinin varyasyonunu 
ölçen ve çok çeşitli hastalıklarda morbidite ve mortalite için yüksek riskle ilişkili 
olduğu gösterilen tam kan sayımlarının başka bir bileşenidir. SARS-CoV-2 
enfeksiyonu tanısı alan ve Boston'daki 4 hastaneye (Foy 2020) kabul edilen 1641 
yetişkini içeren geniş bir kohort çalışmasında, RDW, Cox modellerinde mortalite 
riskiyle ilişkilendirilmiştir (% 0.5 RDW artışı başına 1.09 ve 2.01) RDW>% 14,5 
- ≤% 14,5). Bununla birlikte, trombositler, nötrofil-lenfosit oranı veya D-dimerler 
gibi hematolojik parametrelerin hasta sonucunun tahminine izin vermediği 
kohortlar da vardır (Pereyra 2020). Bu rutin parametreler, hastanın genel sağlığı 
hakkında rehberlik etmesine rağmen, COVID-19 ile ilişkili komplikasyonları her 
zaman doğru bir şekilde göstermeyebilir. 

Kardiyak: Troponin 
Özellikle ağır vakalarda (yukarıya bakınız) kardiyak tutulum göz önüne 
alındığında, kardiyak parametrelerin sıklıkla yükselmesi şaşırtıcı değildir. 341 
hastanın bir meta-analizi, kardiyak troponin I düzeylerinin yalnızca şiddetli 
COVID-19 (Lippi 2020) hastalarında önemli ölçüde arttığını buldu. 179 COVID-
19 hastasında, kardiyak troponin 0.05 ng/mL mortalitenin öngörücüydü (Du 
2020). New York City'deki beş hastaneden birine kabul edilen 2736 COVID-19 
hastası arasında, başvurudan sonraki 24 saat içinde ölçülen troponin-I, 985 (% 
36) hastada troponin konsantrasyonları yükseldi. Hastalığın ciddiyeti ve ilgili 
klinik faktörler için ayarlandıktan sonra, küçük miktarlarda miyokardiyal 
yaralanma (0,03-0,09 ng/mL) bile önemli ölçüde ölümle ilişkilendirilirken 
(ayarlanmış HR: 1,75,% 95 CI 1,37-2,24) daha büyük miktarlarda (> 0,09 ng/ml) 
dL) daha yüksek riskle önemli ölçüde ilişkiliydi (düzeltilmiş HR 3.03,% 95 CI 
2.42-3.80). Bununla birlikte, troponin düzeylerinin bir prognostik faktör olarak 
kullanılıp kullanılamayacağı henüz belirsizdir. COVID-19'da yükselmiş troponin 
seviyelerinin yorumlanması üzerine kapsamlı bir inceleme yakın zamanda 
yayınlandı (Chapman 2020). 

Pıhtılaşma: D-dimer, aPTT 
Birkaç çalışma, COVID-19'un ilerlemesinde pıhtılaşma parametresi D-dimerini 
değerlendirmiştir. New York City'deki 4 hastaneye kabul edilen 3334 ardışık 
hasta arasında% 16.0 oranında trombotik olay meydana geldi. Başvuru 
sırasındaki D-dimer seviyesi, erken koagülopati ile uyumlu olarak trombotik 
olaylarla bağımsız olarak ilişkiliydi (Bilaloglu 2020). Wuhan çalışmasında, 
hayatta kalan tüm hastaların hastanede kalış sırasında düşük D-dimerine 
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sahipken, hayatta kalmayanların seviyeleri 10. günde keskin bir şekilde yükselme 
eğilimindeydi. Çok değişkenli bir analizde, >1 µg / mL'lik D-dimer, olasılık oranı 
18,4 (2,6-129, p = 0,003) ile hastanede ölümle anlamlı şekilde ilişkiliydi. 
Bununla birlikte, D-dimer, sepsisli hastalarda mortalite ile bildirilen bir ilişkiye 
sahiptir ve birçok hasta sepsisten ölmüştür (Zhou 2020). Hastaların önemli bir 
kısmında uzamış bir aPTT bulunabilir. SARS-CoV-2'li 216 hastadan 44'ünde (% 
20) durum buydu. Bunlardan 31 / 34'ü (% 91) pozitif lupus antikoagülan 
testlerine sahipti. Bu bir kanama eğilimi ile ilişkili olmadığından, uzamış 
aPTT'nin venöz trombozun önlenmesi ve tedavisinde antikoagülasyon 
tedavilerinin kullanımına engel olmaması önerilir (Bowles 2020). Akut solunum 
yetmezliği olan 22 hastadan oluşan başka bir vaka serisi, tüketici koagülopatiden 
çok ciddi bir hiper pıhtılaşma gösterir. Fibrin oluşumu ve polimerizasyonu 
tromboza yatkınlık oluşturabilir ve daha kötü bir sonuçla ilişkilendirilebilir 
(Spiezia 2020). 

Risk faktörü olarak laboratuvar bulguları 
Şiddetli hastalığı olan hastaların ciddi olmayan hastalığı olanlara göre daha 
belirgin laboratuvar anormalliklerine sahip olması çok şaşırtıcı değildir. Hemen 
hemen tüm çalışmalar geriye dönük ve kontrolsüz olduğundan, tek bir 
parametrenin nasıl klinik değeri olabileceği belirsizliğini korumaktadır. Üstelik 
birçok çalışmada hasta sayısı düşüktü. Bununla birlikte, klinik uygulamada 
yardımcı olabilecek bazı modeller vardır. Laboratuvar risk faktörleri şunlardır: 

• Yüksek CRP, prokalsitonin, interlökin-6 ve ferritin 
• Lenfositopeni, CD4 T hücresi ve CD8 T hücresi tükenmesi, lökositoz 
• Yüksek D-dimer ve troponin 
• Yüksek LDH 

Klinik sınıflandırma 
COVID-19 için genel olarak kabul edilmiş veya geçerli bir klinik sınıflandırma 
yoktur. American Thoracic Society ve Infectious Diseases Society of America 
(Metlay 2019) tarafından yayınlanan Toplumdan Edinilmiş Pnömonili 
Yetişkinler için Tanı ve Tedavi Kılavuzuna göre, ilk büyük klinik çalışma şiddetli 
ve ciddi olmayan vakalar (Guan 2020) arasında yapılmıştır. Bu doğrulanmış 
tanımlarda, ciddi vakalar, bir ana kriter veya üç veya daha fazla küçük kriter 
içerir. Minör kriterler solunum hızı >30 nefes/dakika, PaO2/FIO2 oranı <250, 
multilobar infiltratlar, konfüzyon/oryantasyon bozukluğu, üremi, lökopeni, düşük 
trombosit sayısı, hipotermi, agresif sıvı resüsitasyonu gerektiren hipotansiyondur. 
Ana kriterler, vazopressör ihtiyacı olan septik şok veya mekanik ventilasyon 
gerektiren solunum yetmezliğini içerir. 
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Bazı yazarlar (Wang 2020) dört kategori dahil olmak üzere aşağıdaki 
sınıflandırmayı kullanmışlardır: 

1. Hafif vakalar: klinik semptomlar, görüntü sonuçlarına göre pnömoni 
belirtisi olmaksızın hafifti 

2. Sıradan vakalar: görüntü sonuçları aracılığıyla pnömoni ile birlikte ateş 
ve diğer solunum semptomlarına sahip olmak 

3. Şiddetli vakalar: aşağıdakilerden herhangi birinin karşılanması: solunum 
sıkıntısı, hipoksi (SpO2 ≤% 93), anormal kan gazı analizi: (PaO2 <60 
mmHg, PaCO2> 50 mmHg) 

4. Kritik durumlar: Aşağıdakilerden herhangi birinin karşılanması: 
Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği, şok ve YBÜ'de 
izleme ve tedavi gerektiren diğer organ yetmezliği. 

Çin CDC'nin raporunda, hastalık şiddeti tahmini neredeyse aynı kategorileri (Wu 
2020) kullandı, ancak 1 ve 2 sayıları birleştirildi. Rapora göre% 81 hafif ve orta 
derecede,% 14 ağır ve% 5 kritik vaka vardı. İtalyan Ulusal Sağlık 
Enstitüsü'nden% 24,9 ağır ve %5,0 kritik vakalar bildiren ön raporlar vardır 
(Livingston 2020). Bununla birlikte, o sırada İtalya'da çok az sayıda teşhis 
konulan vaka göz önüne alındığında, bu sayıların hastalık yükünü fazlasıyla 
abarttığına inanılıyor. COVID-19'lu 7.483 ABD'li sağlık bakımı çalışanı 
arasında, toplam 184 kişinin (% 2.1-4.9) YBÜ'lere yatırılması gerekiyordu. Oran 
65 yaşın üzerindeki sağlık çalışanlarında belirgin şekilde daha yüksekti ve% 6,9-
16,0'a ulaştı (CDC 2020). 

Sonuç 
Mevcut pandemide hızla artan sayıda ciddi ve ölümcül vakalarla karşı karşıyayız. 
En zor ancak en sık sorulan iki klinik soru 1. Kaç hasta şiddetli ve hatta ölümcül 
COVID-19 kürleri ile sonuçlanır? 2. Asemptomatik enfeksiyonların gerçek oranı 
nedir? Serolojik test çalışmaları yoluyla bu konuda daha fazlasını öğreneceğiz. 
Bununla birlikte, özellikle önyargı ve kafa karıştırıcı unsurlardan kaçınmak için 
bu çalışmaların dikkatlice tasarlanması ve yürütülmesi önemli olacaktır. 

Vaka ölüm oranları (CFR) 
Ülkeye özgü kaba vaka ölüm oranları (CFR), doğrulanmış SARS-CoV-2 
enfeksiyonları arasındaki COVID-19 ile ilişkili ölümlerin yüzdesi, birçok 
spekülasyonun konusu olmuştur. Ülkeler arasında hala çarpıcı farklılıklar 
bulunmaktadır. Worldometer.com'un 12 Ekim 2020'de yaptığı değerlendirmeye 
göre, en çok etkilenen 100 ülke arasındaki ham CFR (mutlak sayılar açısından) 
0,05 (Singapur) ile 10,2 (Meksika) arasında değişiyordu. Avrupa'da en çok 
etkilenen 10 ülke arasında, CFR aralığı% 0,8 (Çekya) ile% 10,2 (İtalya) 
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arasındaydı. Bir hastalığın CFR'sinin tespit, seçim veya raporlama ile önyargılı 
olabileceği iyi bilinmesine rağmen (Niforatos 2020) ve ileri yaşın mortalite için 
önemli bir risk faktörü olduğu hızla anlaşılmasına rağmen (aşağıya bakınız), 
katkıda bulunan diğer birçok faktör son aylarda dünya genelinde bölgesel 
farklılıklar tartışıldı. Bu faktörler, yalnızca bir ülkenin genel nüfusunun genel yaş 
yapısındaki ve birlikte yaşama alışkanlıklarındaki farklılıkları değil, aynı 
zamanda yandaş hastalık yükü, obezite yaygınlığı ve sigara içme alışkanlıklarının 
yanı sıra sosyal ve sosyal psikolojik faktörleri de içerir. Diğerleri arasında test 
etme ve raporlama yaklaşımlarındaki heterojenlik, sağlık hizmetleri sistemi 
kapasitelerindeki ve sağlık hizmetleri ve hatta siyasi rejimdeki farklılıklar yer 
alır. Farklı virüs türleri ve hatta hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin yanı sıra, 
genetik değişkenlikteki potansiyel farklılıklar ve hatta Calmette-Guérin basili gibi 
bazı canlı aşıların neden olduğu "eğitimli bağışıklık" da tartışılmıştır (referanslar 
için bkz. Hoffmann C 2020).  
Muhtemelen bu spekülasyonların çoğunu dışlayabiliriz. SARS-CoV-2, Slovakya 
(% 0,3), İsrail (% 0,8), Hindistan (% 1,5) ile karşılaştırıldığında İtalya (CFR% 
10,2), Birleşik Krallık (% 7,1) veya İsveç'te (% 6,0) daha ölümcül değildir veya 
ABD (% 2.7). Bunun yerine dikkate alınması gereken üç ana faktör vardır: 

• Pandeminin yaşı, özellikle ilk etkilenen nüfusun yaşı. En çok etkilenen 
20 Avrupa ülkesinden ve ABD ve Kanada'dan elde edilen veriler, 
COVID-19'un ham CFR varyansının ağırlıklı olarak (% 80-96) SARS-
CoV-2 teşhisi konan yaşlı bireylerin oranıyla belirlendiğini 
göstermektedir (Hoffmann C 2020). SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının yaş 
dağılımı hala homojen olmaktan uzaktır. Onaylanmış SARS-CoV-2 
vakaları arasında 70 yaşından büyük bireylerin oranı, hala% 5 ila% 40 
arasında değişen ülkeler arasında belirgin şekilde farklılık 
göstermektedir (Şekil 1). 

• Ülkelerin test politikaları (ve kapasiteleri). Ne kadar az kişi test 
ederseniz (tüm insanlar, sadece semptomatik hastalar, sadece şiddetli 
semptomlar olanlar), ölüm oranı o kadar yüksek olur. Örneğin 
Almanya'da test sistemleri ve yüksek laboratuvar kapasiteleri Ocak 
ayında birkaç hafta içinde hızla kuruldu (Stafford 2020). 

• Salgın aşaması. Bazı ülkeler ilk (veya ikinci) dalgalarını erken yaşarken, 
diğerleri birkaç gün veya hafta geride kaldı. Ölüm oranları yalnızca 
önceki 2 ila 4 haftanın enfeksiyon oranını yansıtır. 

Hiç şüphe yok ki, ülkeler arasında CFR'nin belirgin varyasyon zamanla 
azalacaktır, örneğin Kore veya Singapur gibi daha az etkilenen ülkeler yaşlı yaş 
gruplarını koruyamazlarsa; veya başlangıçta yüksek oranlara sahip ülkeler 
(İtalya, Belçika veya İsveç gibi) daha genç yaş gruplarında geniş kapsamlı testler 
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uygulamaya başlarlarsa. Bu süreç çoktan başladı. Örneğin Belçika'da, CFR 11 
Mayıs'ta% 16.0 gibi korkunç bir oranla zirve yaptı; şimdi% 6,3'e düştü. ABD'de 
CFR 16 Mayıs'ta (% 6,1) zirveye ulaştı ve şu anda bunun yarısından az. 
Almanya, Mart ayının sonunda% 0,2'lik çarpıcı derecede düşük bir CFR ile 
başladı (bilimsel makalelerde bile çok dikkat çekiyor), 18 Haziran'da (% 4,7) 
zirveye ulaştı ve şimdi (10 Ekim)% 3,0 ile. 

 
Şekil 1. Tüm onaylanmış SARS-CoV-2 vakaları arasında vaka ölüm oranı (CFR) ile 75 yaşın 
üzerindeki kişilerin oranı arasındaki ilişki (R2 = 0.8034, p <0.0001). Daire boyutları, milyon kişi 
başına ülkeye özgü COVID-19 ile ilişkili ölüm sayılarını yansıtır; % 95 güven aralığına sahip 
doğrusal uyum tahmin grafiği ağırlıklı doğrusal gerileme ile tahmin edilmiştir (ağırlık = COVID-19 
ile ilişkili ölümlerin toplam sayısı). 

Sağlık çalışanları arasında CFR, iyi tanımlanmış popülasyonlar 
Yetersiz raporlamanın olası olmadığı veya büyük ölçüde belirlenebildiği iyi 
izlenen popülasyonlarda, ölüm oranları COVID-19'un "gerçek" CFR'sini daha iyi 
yansıtabilir. Bu sağlık çalışanları (SHÇ) için değil, aynı zamanda “iyi 
tanımlanmış” (sınırlı) salgın popülasyonları ve mevcut seroloji verilerine sahip 
popülasyonlar için de geçerlidir. Bu popülasyonlardaki düşük ölüm oranları 
dikkat çekicidir. 

• SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş Çin'den 3387 sağlık sektörü çalışanı 
üzerinde yapılan büyük bir çalışmada,% 0,68'lik bir ölüm oranına 
karşılık gelen sadece 23 kişi öldü. Medyan yaş 55'di (aralık, 29 ila 72) 
ve ölen 23 SHÇ'den 11'i emeklilikten yeniden etkinleştirildi (Zhan 
2020). ABD'deki mevcut çalışmalar,% 0,3-0,6 (CDC 2020) arasında 
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benzer ölüm tahminleri bulmuştur. COVID-19'dan Nisan ortasına kadar 
ölen 27 SHW'den 18'i 54 yaşın üzerindeydi. Genel olarak düşük ölüm 
oranları, muhtemelen sağlık sektörü çalışanlarının daha genç ve daha 
sağlıklı olmasının yanı sıra daha erken ve daha sık test edilmiş 
olmalarından kaynaklanmaktadır. 

• Diamond Princess kruvaziyer gemisinde, 31 Mayıs itibariyle, toplam 
enfekte sayısı 712'ye ulaştı ve 13 hasta,% 1.8'lik bir CFR'ye yol açan 
hastalıktan öldü (Moriarty 2020). Diamond Princess'teki hastaların 
yaklaşık% 75'i 60 yaşında veya daha büyüktü, çoğu seksenlerinde. 
Elmas Prenses CFR'sini genel nüfusun yaş yapısına yansıtırken, ölüm 
oranı% 0,2-0,4 aralığında olacaktır. 

• Kıyıdaki USS Theodore Roosevelt salgınıyla ilgili bir araştırmaya göre, 
yalnızca 6/736 enfekte denizci hastaneye kaldırıldı ve çalışma süresi 
boyunca bir (“40'lı yaşlarında kıdemli üye”) öldü (CFR% 0,1) (Alvarado 
2020 ). 

• Cenevre'de (İsviçre) nüfusa dayalı seroprevalansları kullanarak ve 
demografiyi açıkladıktan sonra, nüfus genelinde enfeksiyon ölüm oranı 
(IFR)% 0,64 (0,38–0,98) olmuştur (Perez-Saez 2020). 

Influenza ile CFR karşılaştırılması 
COVID-19 pandemisinin geçmişteki pandemilerle doğru bir şekilde 
karşılaştırılabilmesi için daha fazla zamana ve veriye ihtiyaç var. Peki SARS-
CoV-2'yi pandemik influenza virüsünden farklı kılan nedir? Sadece SARS-CoV-
2'nin yeni bir patojen olması ve grip olmaması ve hastalıkların klinik olarak 
farklılık göstermesi değildir. Resim daha karmaşık. Bu aynı zamanda hangi grip 
mevsiminden bahsettiğinize de bağlıdır - grip salgını aşırı ölüm oranı, son 100 
yılda aşırı (1918) ile hafif (2009) arasında değişmiştir. SARS-CoV-2 ile 
pandemik influenza arasındaki bir diğer önemli fark, ağır hasta olan hastaların 
yaş dağılımıdır. SARS-CoV-2 ve SARS-CoV'ye bağlı ölümler, 1918 ve 2009 
influenza pandemilerinden çok farklı olarak, 70 yaşından büyük kişilere büyük 
ölçüde çarpıtılmıştır. Mart-Nisan 2020 dönemi için 24 Avrupa ülkesinde tüm 
nedenlere bağlı ölüm oranlarının havuzlanmış tahminleri, COVID-19'un aşırı 
ölüm oranının özellikle 65 yaş ve üzerindeki çocukları (tüm aşırı ölümlerin% 
91'i) ve çok daha az bir ölçüde bu 45 –64 (% 8) ve 15–44 yaşındakiler (% 1) 
(Vestergaard 2020). COVID-19'un aşırı ölüm oranı, geçmişte majör influenza 
pandemilerinden belirgin şekilde daha yüksektir. Örneğin, 2009 pandemik 
influenza A H1N1 küresel olarak 201.200 solunum ölümüne (aralık 105.700-
395.600) ve ek 83.300 kardiyovasküler ölüme yol açtı (Dawood 2012). Bu, 
bugüne kadar COVID-19'un neden olduğu ölümlerden çok daha düşük. Yakın 
zamanda yapılan bir incelemeye göre, SARS-CoV-2 ile enfekte hastalarda yoğun 
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bakım ünitesine kabul edilme riski, oldukça hafif 2009 influenza pandemisine 
sahip olanlara göre beş ila altı kat daha yüksektir (Petersen 2020). 
New York City'de yapılan bir çalışma, COVID-19'un ilk 2020 dalgasına 
(Muscatello 2020) göre karşılaştırmalı pandemik ve salgınların standartlaştırılmış 
ölüm oranlarını (SMR) analiz etti. Yaşlı insanlarda, Haziran 2020'ye kadar 
COVID-19 mortalitesi şiddetli bir influenza mevsiminden 10 kat, 2009-10 
influenza pandemisinden 300 kat daha yüksekti. İnfluenza pandemisinin felaketli 
1918-19 kış dalgasıyla karşılaştırıldığında, farklı yaş grupları için belirgin 
farklılıklar vardır. 1918-19 gribi, özellikle genç insanlarda (5-15 yaş; toplam 
ölümlerin ~% 25'i), muhtemelen genç insanlarda antikora bağlı güçlenme ve 
'sitokin fırtınaları' nedeniyle, ancak aynı zamanda bazı koruyucu çaprazlamalar 
nedeniyle yüksek bir ölüm oranına sahipti. -Yaşlı olanlar arasında önceki grip 
salgınlarından bağışıklık. COVID-19 ile karşılaştırıldığında, influenza 1918-
19'un genel yaşa göre ayarlanmış, tüm yaş ölüm oranı 6.7 kat daha yüksekti. 
Genç insanlarda (<45 yaş), SMR 42 idi; yani, 1918-19'da influenza için COVID-
19'dan 42 kat daha yüksek. Bununla birlikte, 44 yaşın üzerindeki kişilerde SMR 
0.56 idi; yani 1918-19'da COVID-19'a göre% 44 daha düşük. 
Uygun azaltma önlemleri olmadan senaryoları modelleyen simülasyonlar, aktif 
vakalarda inanılmaz derecede yüksek zirveleri ve uzak gelecekte çok yüksek 
ölüm sayılarını tahmin ediyor. Örneğin Almanya'da, 32 milyon toplam 
enfeksiyon, salgın süresince 730.000 ölümle sonuçlanacaktır; bu, o zamandan 
önce güvenilir bir tedavinin mevcut olmadığı varsayımı altında, yalnızca 2021 
yazının sonunda gerçekleşecek gibi görünmektedir (Barbarossa 2020) . 

Yaşlılık 
Salgının başlangıcından itibaren ileri yaş, hastalık şiddeti için önemli bir risk faktörü olarak 
tanımlanmıştır (Huang 2020, Guan 2020). Wuhan'da, semptomatik 
enfeksiyonlarda (yatkınlık) ve sonuç (ölüm) risklerinde, her vakada birden fazla 
katla açık ve önemli bir yaş bağımlılığı vardı (Wu 2020). Çin CDC'nin özet 
raporu, 44.672 doğrulanmış vaka arasında 1023'ü temsil eden% 2.3'lük bir ölüm 
oranı bulundu (Wu 2020). Yaşlılarda ölüm oranı belirgin şekilde arttı. 70 ila 79 
yaşları arasındaki vakalarda, CFR% 8.0 idi ve 80 yaşındakilerdeki vakalarda % 
14.8 CFR vardı. Aynı şeyin enfeksiyon ölüm riski (IFR) için de geçerli olduğuna 
dair seroloji bilgili tahminlerden elde edilen artan veriler vardır. Demografi ve 
yaşa özgü seroprevalans hesaba katıldıktan sonra, IFR 20-49 yaş arası bireyler 
için % 0,0092 (% 95 CI 0,0042-0,016), 50-64 yaşları için % 0,14 (0,096-0,19), 
ancak (4,3- 7.4) 65 yaş ve üstü olanlar için % 5,6’dır (Perez-Saez 2020). 
Son aylarda, bu veriler dünya çapında yayınlanan hemen hemen tüm çalışmalarla 
doğrulandı. Hemen hemen tüm ülkelerde, 60 yaş ve üstü yaş grupları tüm ölüm 
vakalarının% 90'ından fazlasına katkıda bulunur. 
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• Birleşik Krallık'ta 20.133 hastadaki salgını analiz eden büyük bir kayıt 
defterinde, hastanede COVID-19 nedeniyle ölen 5165 hastanın (% 26) 
ortalama yaşı 80 idi (Docherty 2020). 

• İtalya, Lombardiya'da YBÜ'ye kabul edilen 1591 hasta arasında, yaşlı 
hastalar (> 63 yaş) genç hastalara göre belirgin şekilde daha yüksek 
mortaliteye sahipti (% 36'ya karşı% 15). 70 yaşın üzerindeki 362 
hastanın ölüm oranı% 41'dir (Grasselli 2020). 

• İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre, ilk 2003 ölüm vakalarının 
analizi, ortalama yaş 80,5 yıldı. Yalnızca 17'si (% 0,8) 49 yaşında veya 
daha gençti ve% 88'i 70 yaşın üstündeydi (Livingston 2020). 

• İtalyan sıcak noktalarındaki tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarının 
ayrıntılı analizi, salgın zirveleri sırasında önceki yıllara kıyasla tüm 
nedenlere bağlı ölümlerdeki sapmanın büyük ölçüde yaşlı insanlar 
arasında, özellikle erkeklerde ölümlerdeki artıştan kaynaklandığını 
göstermiştir (Piccininni 2020, Michelozzi 2020) . 

• New York hastanelerine kabul edilen 5700 hastada, erkeklerde% 61'e 
(122/199) ve 80 yaşın üzerindeki kadınlarda% 48'e (115/242) ulaşan 
ileri yaş grupları arasında dramatik bir ölüm artışı oldu (Richardson 
2020 ). 

• 920 Alman hastanesine kabul edilen 10.021 yetişkin COVID-19 
hastasının medyan yaşı 72 idi. Mortalite, mekanik ventilasyon 
uygulanan hastalarda (n = 1727)% 53 idi, 70-79 yaşları arasındaki 
hastalarda% 63'e ve 80 yaş ve üstü hastalarda% 72'ye ulaştı 
(Karagiannidis 2020). 

• Washington, King County'den bildirilen bir salgında, bir uzun süreli 
bakım tesisinde 101 sakinde (medyan yaş 83), 50 sağlık çalışanında 
(SHÇ, medyan yaş 43) toplam 167 doğrulanmış vaka gözlemlendi ve 16 
ziyaretçi. Vaka ölüm oranı asistanlar arasında % 33,7 ve sağlık sektörü 
çalışanları arasında % 0 idi (McMichael 2020). 

Hiç şüphe yok ki ileri yaş, mortalite için en önemli risk faktörüdür. Yaşlı 
nüfuslarını farklı nedenlerle (İtalya, Belçika veya İsveç gibi) koruyamayan 
ülkeler daha yüksek bir CFR ile karşı karşıya kalırken, SARS-CoV-2 ile enfekte 
çok sayıda yaşlı hastası olmayanlar (Kore Cumhuriyeti, Singapur, Avustralya 
gibi) belirgin şekilde daha düşük oranlara sahiptir. 
Sebepler neler? Kritik hastalarda (Ackermann 2020) görülen şiddetli endotel 
hasarı ve endotelyopati, ciddi COVID-19'a patolojik yanıtın önemli bir parçasıdır 
ve solunum yetmezliği, çoklu organ disfonksiyonu ve tromboza yol açar (Goshua 
2020). Dolaşımdaki endotel hücreleri, şiddetli COVID-19'da (Guervilly 2020) 
endotel hasarının bir belirtecidir ve kritik hastalığı olan hastalardan toplanan 
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plazmanın vasküler endotel hücreleri üzerinde doğrudan ve hızlı bir sitotoksik 
etkisi vardır (Rauch 2020). Bu nedenle, endotel hasarının aterosklerozlu yaşlı 
hastalarda özellikle zararlı olacağı spekülasyonu caziptir. 
Ama belki de hepsi damar sertliğinden kaynaklanmıyor. Yaşla ilişkili 
kırılganlığın ortak bir paydası olan "iltihaplanma" da yaşlı insanlarda şiddetli 
COVID-19 seyrine katkıda bulunabilir. Bir hipotez, yaşlanan popülasyonlar ve 
adipositler dahil olmak üzere önceden var olan enflamatuar hücrelerin, sonraki 
enflamatuar olayları büyüten enflamasyon fenotipini oluşturmasıdır. Bununla 
birlikte, yüksek miktarda inflamasyon tek başına yıkıcı doku yıkımını açıklamaz 
ve T hücrelerindeki yaşa bağlı değişikliklerin immünopatolojide bir rolü olabilir 
(gözden geçirme: Akbar 2020). SARS-CoV-2 antijenine özgü yanıtların 
koordinasyonunun yaşlı bireylerde bozulduğuna dair artan kanıtlar vardır. Saf T 
hücrelerinin azlığı da yaşlanma ve kötü hastalık sonuçlarıyla ilişkiliydi 
(Rydyznski 2020). 

Cinsiyet ve etnik köken 
Çarpıcı bir bulgu, kadın hastalarda mortalitenin daha düşük olması, hemen hemen 
tüm mevcut verilerde açıkça görülüyor. Örneğin İtalya'da erkek cinsiyeti, 1,57 
tehlike oranıyla yoğun bakım ünitesinde ölümle ilişkili bağımsız bir risk faktörü 
idi (Grasselli 2020). İngiltere'deki tüm hastaların% 40'ını kapsayan bir sağlık 
analizi platformu kullanarak, COVID-19 ile ilişkili ölüm, 1.59 (% 95 CI 1.53-
1.65) risk oranıyla erkek olmakla ilişkilendirildi (Williamson 2020). Demografik 
veriler ve diğer klinik faktörler hakkında ayrıntılı veriler içeren şimdiye kadarki 
en büyük kayıt çalışması Tablo 3'te gösterilmektedir. Klinik özellikler ve 
prognozda cinsiyete özgü farklılıklar olduğuna ve komorbiditelerin varlığının 
kadınlarda daha az etkili olduğuna dair bazı kanıtlar vardır (Meng 2020). 
Erkeklerde daha yüksek savunmasızlığın, subklinik sistemik inflamasyon, 
körelmiş bağışıklık sistemi, ACE2'nin aşağı regülasyonu ve hızlandırılmış 
biyolojik yaşlanmanın varlığından kaynaklandığı tahmin edilmektedir (Bonafè 
2020). 
137 COVID-19 hastası üzerinde yapılan derinlemesine bir analiz, erkek 
hastaların klasik olmayan monositlerin daha sağlam indüksiyonu ile birlikte IL-8 
ve IL-18 gibi daha yüksek doğal immün sitokin plazma seviyelerine sahip 
olduğunu buldu. Zayıf bir T hücre yanıtı, hastaların yaşı ile negatif korelasyon 
gösterdi ve kadın hastalarda değil, erkek hastalarda daha kötü hastalık sonucu ile 
ilişkiliydi. Tersine, daha yüksek doğal immün sitokinler kadın hastalarda daha 
kötü hastalık ilerlemesi ile ilişkiliydi, ancak erkek hastalarda değil (Takahashi 
2020). Patojenik inflamasyonu azaltırken antiviral immün fonksiyonunu ve 
akciğer hava yolu esnekliğini artırmayı amaçlayan terapötik müdahalelerin 
hedeflerini belirlemek için, bağışıklık yanıtlarında cinsiyet farklılıklarının altında 
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yatan temel biyolojik yollarla ilgili yeni bilgiler, SARS-CoV-2 patogenezi ve 
patolojisine ilişkin araştırma çabalarına dahil edilmelidir (inceleme: Bunders 
2020). 
 
Tablo 3. Çok değişkenli analizler ve tehlike oranları 
sağlayan büyük bir kayıt çalışmasında (Docherty 2020) 
yaş ve eşlik eden hastalıklar. 

 UK, n = 15,194 
Tehlike oranı (95% CI) Ölüm 

Yaş 50-59 vs < 50 2.63 (2.06-3.35) 

Yaş 60-69 vs < 50 4.99 (3.99-6.25) 

Yaş 70-79 vs < 50 8.51 (6.85-10.57) 

Yaş > 80 vs < 50 11.09 (8.93-13.77) 
Kadın 0.81 (0.75-0.86) 
Kronik kalp hastalığı 1.16 (1.08-1.24) 
Kronik akciğer hastalığı 1.17 (1.09-1.27) 
Kronik böbrek hastalığı 1.28 (1.18-1.39) 
Hipertansiyon  
Diyabet 1.06 (0.99-1.14) 
Obezite 1.33 (1.19-1.49) 
Kronik nörolojik bozukluk 1.18 (1.06-1.29) 
Demans 1.40 (1.28-1.52) 
Kötücül hastalık 1.13 (1.02-1.24) 
Orta / şiddetli karaciğer hastalığı 1.51 (1.21-1.88) 

 
Etnik azınlıklar orantısız bir şekilde COVID-19 salgınından etkilenebilir. 30 
Mayıs 2020'ye kadar CDC'ye bildirilen laboratuvar tarafından doğrulanmış ilk 
1,3 milyon COVID-19 vakası arasında, kişilerin % 33'ü Hispanik (ABD 
nüfusunun % 18'ini oluşturuyor), % 22'si (% 13) siyahi ve % 1.3'ü (% 0.7) 
Hispanik olmayan Amerikan Kızılderili veya Alaska Yerlisiydi (Stoke 2020). 
Bununla birlikte, New York'taki tek bir akademik tıp merkezinde tedavi edilen 
5902 COVID-19 hastası üzerinde yapılan büyük bir kohort çalışmasında, 
Hispanik olmayan Siyah ve Hispanik hastaların hayatta kalma sonuçları, yaş, 
cinsiyet ve komorbiditeler için en azından Hispanik olmayan Beyaz meslektaşları 
kadar iyiydi. (Kabarriti 2020). Yaş, cinsiyet, obezite, kardiyopulmoner 
komorbiditeler, hipertansiyon ve diyabet gibi karıştırıcı unsurları kontrol ettikten 
sonra diğer bazı ABD çalışmaları da hiçbir farklılık bulamadı (McCarty 2020, 
Muñoz-Price 2020, Yehia 2020). ABD'deki siyahi hastalar arasında bakıma 
erişim için daha uzun süre beklendiğini gösteren bazı kanıtlar vardır, bu da sağlık 

https://covidreference.com/tr
http://www.bsk1.com/
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Hoffmann8


 Klinik Sunum  |  261 

 

Türkçe Baskı 05 

tesislerine sunumda daha ciddi hastalıklara yol açmaktadır (Price-Haywood 
2020). 

Obezite 
Birçok çalışma obezitenin önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya çıkarmıştır 
(Goyal 2020, Petrilli 2019). New York City'deki iki hastaneye kabul edilen ilk 
393 ardışık hasta arasında obez hastaların mekanik ventilasyona ihtiyaç duyma 
olasılığı daha yüksekti. Obezite ayrıca Fransa (Caussy 2020), Singapur ve 
ABD'de, özellikle genç hastalarda önemli bir risk faktörü idi (Ong 2020, 
Anderson 2020). ABD'de COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 3222 genç 
yetişkinden (18-34 yaş arası) 684'ü (% 21) yoğun bakıma ihtiyaç duydu ve 88'i 
(% 2.7) öldü. Morbid obezite ve hipertansiyon, daha büyük bir ölüm veya 
mekanik ventilasyon riski ile ilişkilendirildi. Daha da önemlisi, birden çok risk 
faktörüne (morbid obezite, hipertansiyon ve diyabet) sahip 18 ila 34 yaş 
arasındaki genç yetişkinler, bu koşullar olmadan 8862 orta yaşlı (35-64 yaş) 
yetişkine benzer risklerle karşı karşıya kaldı (Cunningham 2020). Yakın zamanda 
yapılan bir inceleme, obezitenin COVID-19 (Lockhart 2020) seyri üzerindeki 
zararlı etkisine ilişkin bazı hipotezleri tanımlayarak, altta yatan mekanizmalar 
hakkındaki mevcut bilgileri özetledi. Bunlar: 

1. Artmış inflamatuar sitokinler (inflamatuar yanıtı güçlendirin) 
2. Adiponektin sekresyonunda azalma (pulmoner endotelyumda bol 

miktarda bulunur) 
3. Dolaşan tamamlayıcı bileşenlerde artışlar 
4. Sistemik insülin direnci (endotel disfonksiyonu ve artmış plazminojen 

aktivatör inhibitörü-1 ile ilişkili) 
5. Tip 2 pnömositlerde biriken ektopik lipid (akciğer hasarına yatkın). 

Komorbiditeler 
Mevcut pandemide ileri yaş ve obezitenin yanı sıra ciddi hastalık ve ölüm için 
birçok risk faktörü değerlendirilmiştir. 
Çin'den yapılan ilk araştırmalar, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık ve 
diyabet gibi komorbiditelerin ciddi hastalık ve ölümle ilişkili olduğunu buldu 
(Guan 2020). Anakara Çin'den hastanede yatan 1.590 hasta arasında, yaş ve 
sigara içme durumuna göre ayarlandıktan sonra, KOAH (tehlike oranı, 2,7), 
diyabet (1,6), hipertansiyon (1,6) ve malignite (3,5) klinik son noktalara (Guan 
2020) ulaşmak için risk faktörleriydi. Düzinelerce başka çalışma da risk 
faktörlerini ele aldı (Shi 2020, Zhou 2020). Esas olarak Çinli araştırmacılar 
tarafından önerilen risk puanları o kadar çoktur ki burada tartışılamazlar. 
Çoğunlukla kontrolsüz verilerden elde edilmişlerdir ve klinik önemi sınırlıdır. 
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Nispeten basit, sözde "COVID-19 Yatan Hasta Risk Hesaplayıcısı" nın (CIRC) 
etkileşimli bir versiyonu, 4 Mart ve 24 Nisan tarihleri arasında Maryland ve 
Washington'daki beş ABD hastanesinde hafif-orta derecede hastalıkla kabul 
edilen 787 hastada değerlendirildi (Garibaldi 2020 ), 
https://rsconnect.biostat.jhsph.edu/covid_predict adresinde mevcuttur. 
Bir risk faktörü olarak sigara içmenin yanı sıra KOAH, böbrek hastalıkları ve 
diğerleri de tartışılmaktadır (bkz. Komorbiditeler, sayfa 379). Mart ayında iki 
NYC hastanesine COVID-19 ile başvuran 1150 yetişkin arasında, ileri yaş, 
kronik kalp hastalığı (ayarlanmış HR 1.76) ve kronik akciğer hastalığı (2.94), 
hastane içi mortalite (Cummings 2020) ile bağımsız olarak ilişkilendirilmiştir. 
Bugüne kadar yayınlanan tüm çalışmaların temel sorunu, kontrolsüz verilerinin 
karıştırıcı olması ve nedenselliği kanıtlamamasıdır. Daha da önemlisi, sayılar ne 
kadar büyükse, belirli bir komorbiditenin tanımı o kadar belirsizdir. “Kronik kalp 
hastalığı”, hafif ve iyi kontrol edilen hipertansiyon veya şiddetli kardiyomiyopati 
nedir? Klinik belirtiler ve belirli bir komorbiditenin alaka düzeyi çok heterojen 
olabilir (bkz. Bölüm Komorbiditeler, sayfa 379). 
Sosyodemografik faktörlerin bir rol oynadığına dair artan kanıtlar var. Birçok 
çalışma bu faktörlere göre ayarlanmadı. Örneğin, ABD, Louisiana'da 3481 
hastadan oluşan geniş bir kohortta, kamu sigortası (Medicare veya Medicaid), 
düşük gelirli bir bölgede obezite ve hastaneye kabul oranlarının artmasıyla 
ilişkilendirildi (Price-Haywood 2020). NYC salgınıyla ilgili dikkatli bir 
araştırma, en yüksek ırksal ve etnik azınlık oranına, yoksulluk içinde yaşayan en 
çok kişiye ve en düşük eğitim düzeyine sahip olan Bronx'un hastaneye yatış 
oranlarının (neredeyse iki kat) New York'un diğer 4 ilçesinden Brooklyn, 
Manhattan, Queens ve Staten Island'a göre daha yüksek olduğunu belirtilmiştir 
(Wadhera 2020). 
Birlikte ele alındığında, büyük kayıt çalışmaları, birden fazla komorbidite için 
hafif yüksek ölüm oranı oranları bulmuştur (Tablo 3). Bununla birlikte, önceden 
mevcut rahatsızlıkları olan çoğu hasta virüsü kontrol edip ortadan kaldırabilir gibi 
görünüyor. Düzelmeyen ve hastalığı bir üst solunum yolu enfeksiyonu ile 
sınırlayamayanlarda ve pnömoni geliştirenlerde komorbiditeler büyük rol oynar. 
COVID-19'un yalnızca akciğerlere değil aynı zamanda kan damarları, kalp ve 
böbrekler dahil birçok organa da (güzel derleme: Wadman 2020) neden 
olabileceği yıkımla yüzleşen hastalar, azalmış kardiyovasküler ve pulmoner 
kapasitenin bunlarda klinik sonucu iyileştirmesi makul görünmektedir.  
Bununla birlikte, şu anda, yalnızca yandaş hastalıkların kesin rolü ve bunların 
hastalık şiddetine katkıda bulunma mekanizmaları hakkında spekülasyon 
yapabiliriz. 
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Daha yüksek bir duyarlılık var mı? İtalya'dan yapılan geniş, popülasyon temelli 
bir çalışmada, COVID-19 hastalarında, kardiyovasküler rahatsızlıkların ve 
hastalıkların (hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kronik 
böbrek hastalığı) daha yüksek bir başlangıç prevalansı vardı. İnsidans, daha önce 
kardiyovasküler veya kardiyovasküler olmayan hastalıklar nedeniyle hastaneye 
yatırılan hastalarda da artmıştır (Mancia 2020). Birleşik Krallık'ta yapılan büyük 
bir çalışma, yoksunluk, nüfus yoğunluğu, etnik köken ve kronik böbrek hastalığı 
dahil olmak üzere pozitif bir testle ilişkili potansiyel sosyo-demografik faktörlere 
dair bazı kanıtlar buldu (Lusignan 2020). Bununla birlikte, bu iyi yapılmış 
çalışmalar bile (muhtemelen güçlü) tanısal şüphe önyargısını tamamen ortadan 
kaldıramaz. Komorbiditeleri olan hastaların değerlendirme için başvurma ve 
kılavuzlara uygun olarak SARS-CoV-2 testi için seçilme olasılığı daha yüksektir. 
Hastane salgınlarının yüksek sayısı göz önüne alındığında, hastaneye yatış 
oranlarının yüksek olması nedeniyle enfeksiyon riski de daha yüksek olabilir. 

Yatkınlık 
COVID-19, tamamen asemptomatikten ölümcül bir şekilde ölümcül olana kadar 
son derece değişken bir seyir gösterir. Bazı durumlarda, hastalığın ciddiyetinin ne 
yaştan ne de herhangi bir komorbiditeden kaynaklanmadığı genç ve görünüşte 
sağlıklı insanları etkilediğini - sadece 34 yaşında COVID-19'dan ölen Çinli 
doktor Li Wenliang'ı düşünerek görebilirsiniz (bkz. İlk 8 Ay bölümü, sayfa 429). 
Şimdiye kadar sadece varsayımlar yapılabilir. Klinik, radyolojik ve histopatolojik 
bakış açısından hastalık modellerinin dikkate değer heterojenliği, bireysel 
hastaların kendine özgü tepkilerinin kısmen altta yatan genetik varyasyonlarla 
ilişkili olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştır. Çeşitli genlerdeki (örn. 
ACE2, TMPRSS2, HLA, CD147, MIF, IFNG, IL6) birçok tek nükleotid 
polimorfizmi (SNP'ler), SARS-CoV-2 ve diğer patojenik koronavirüslerin 
(Ovsyannikova 2020) patolojisinde ve immünolojisinde rol oynamıştır. 'COVID-
19 Host Genetics Initiative', COVID-19 duyarlılığının, ciddiyetinin ve 
sonuçlarının genetik belirleyicilerini öğrenmek için verileri üretmek, paylaşmak 
ve analiz etmek için insan genetiği topluluğunu bir araya getiriyor (CHGI 2020). 
Görünüşe göre kromozom 3 üzerindeki bölgeler, genom düzeyinde ciddi 
COVID-19 ile önemli ölçüde ilişkilidir. Bu bölgedeki risk varyantı, hastanede 
kalmayı gerektirmek için 1,6'lık bir olasılık oranı verir (% 95 güven aralığı: 1,42-
1,79). 
Diğer bazı önemli çalışmalar burada listelenmiştir: 

• Büyük bir çalışma, solunum yetmezliği olan COVID-19 hastalarında 
genetik duyarlılık lokusu olarak 3p21.31 gen kümesini tanımladı ve 
ABO kan grubu sisteminin potansiyel bir katılımını doğruladı 
(Elinghaus 2020). A kan grubunda diğer kan gruplarına kıyasla daha 
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yüksek bir risk (olasılık oranı, 1.45;% 95 CI, 1.20 ila 1.75) ve diğer kan 
gruplarına kıyasla kan grubu O'da koruyucu bir etki (olasılık oranı, 
0.65;% 95 CI, 0,53 ila 0,79) görüldü 

• 7503 SARS-CoV-2 pozitif hastayı 2.962.160 kontrol ile karşılaştıran 7 
çalışmanın meta-analizinde, SARS-CoV-2 pozitif bireylerin kan grubu 
A'ya sahip olma olasılığı daha yüksekti (havuzlanmış OR 1.23,% 95 CI: 
1.09–1.40 ) ve kan grubu O olma olasılığı daha düşüktür (havuzlanmış 
OR 0.77,% 95 CI: 0.67-0.88) (Golinelli 2020). 

• Birleşik Krallık Biobank verilerini kullanarak ApoEe4 alelleri ve 
COVID-19 şiddeti arasındaki ilişkileri gösterdi (Kuo 2020). ApoEe4e4 
homozigotlarının, e3e3 homozigotlarına kıyasla COVID-19 testi pozitif 
olma olasılığı daha yüksektir (olasılık oranı 2.31,% 95 CI: 1.65-3.24). 
ApoEe4e4 alleli, önceden var olan demans, kardiyovasküler hastalık ve 
tip 2 diyabetten bağımsız olarak şiddetli COVID-19 enfeksiyonu riskini 
artırdı. 

• İran'dan gelen bir rapor, iki haftadan daha kısa bir süre içinde patlayan 
ilerlemenin ardından tümü COVID-19'dan ölen 54 ila 66 yaşları 
arasındaki üç erkek kardeşi anlatıyor. Her üçü de altta yatan hastalıklar 
olmaksızın sağlıklıydı (Yousefzadegan 2020). 

• Doğuştan gelen bir bağışıklık algılama geninde nadir germ hattı 
varyantlarına sahip iki aile, toll benzeri reseptör 7 (TLR7), mutasyona 
uğramış geni X kromozomlarının tek bir kopyasında (van der Made, 
2020) miras alan genç erkeklerde bile ciddi hastalığa yol açar. 

Genetik yatkınlığa ek olarak, ciddi bir seyir için diğer potansiyel nedenlerin de 
göz önünde bulundurulması gerekir: Viral maruziyet miktarı (muhtemelen Li 
Wenliang için yüksek mi?), Virüsün vücuda girme yolu ve sonuçta patojenin 
virülansı ve önceki viral hastalıklardan olası (kısmi) bir bağışıklık. Çok sayıda 
virüsü derinlemesine solursanız, bu da pulmoner sistemde hızla yüksek miktarda 
virüse yol açarsa, bu, elinize ve daha sonra burnunuza az miktarda virüs 
bulaşmasından çok daha kötü olabilir. Bu ikinci durumda, üst solunum yolundaki 
bağışıklık sisteminin akciğerlere ve diğer organlara daha fazla yayılmasını 
sınırlamak için çok daha fazla zamanı olabilir. İsviçre Ordusu üssündeki bir 
salgından sonra, askerler her zaman birbirlerinden en az 2 m mesafeyi korumak 
zorunda kaldılar ve bundan kaçınılamayan durumlarda (örneğin askeri eğitim), 
cerrahi bir yüz takmak zorunda kaldılar. Sosyal mesafenin uygulanmasından önce 
enfekte olan 354 askerden % 30'u COVID-19'dan hastalandı. Sosyal mesafenin 
uygulanmasından sonra enfeksiyonların ortaya çıktığı 154 kişilik grupta hiçbir 
asker COVID-19 geliştirmedi (Bielecki 2020). 
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Önceden var olan SARS-CoV-2 S-reaktif T hücreleri de COVID-19'un farklı 
tezahürlerine katkıda bulunan bir rol oynayabilir. Bu hücreler, muhtemelen 
endemik insan koronavirüsleri (HCoV'ler) ile önceki enfeksiyonlar sırasında elde 
edilen çapraz reaktif klonları temsil eder. Sağlıklı SARS-CoV-2-maruz kalmayan 
donörlerde % 35 oranında bulundu (Braun 2020). Bununla birlikte, bu T 
hücrelerinin ve diğer immünolojik faktörlerin klinik sonuçlar üzerindeki klinik 
etkisi belirlenmeyi beklemektedir. Neden bazı hastaların ciddi hastalık 
geliştirirken diğerlerinin geliştirmediği çözülmemiş soruya odaklanan yüzlerce 
immünolojik makale var (gözden geçirme: Gutierrez 2020). T hücrelerinin 
SARS-CoV-2 ile yeniden enfeksiyondan uzun vadeli koruma sağlayıp 
sağlamadığı ve çapraz reaktif T hücreleri tarafından indüklenen doğal bir 
bağışıklık olup olmadığı da görülecek. (Le Bert 2020, Mateus 2020). 
Önümüzdeki aylarda, 1) hastalığı sınırlayan virüse özgü antikorlar gibi immün 
korumanın korelasyonları ve 2) hastalığı teşvik edebilecek sitokin aşırı üretimi 
gibi immün düzensizlik ile ilgili daha net bir görüş elde edeceğiz. 

Aşırı yüklenmiş sağlık hizmetleri 
Mortalite, hastanelerin ihtiyacı olan tüm hastalara yoğun bakım sağlayamadığı 
durumlarda, özellikle de ventilatör desteğinde daha yüksek olabilir. Bu nedenle 
ölüm oranı sağlık bakımı yükü ile de ilişkilendirilebilir. Ön veriler, Wuhan (>% 
3), Hubei'nin farklı bölgeleri (ortalama olarak yaklaşık% 2,9) ve Çin'in diğer 
illeri arasında (ortalama olarak yaklaşık% 0,7) ölüm oranlarında açık farklılıklar 
olduğunu göstermektedir. Yazarlar bunun, salgının merkez üssü etrafındaki 
enfeksiyonların sayısındaki hızlı artışla ilişkili olabileceğini ve bunun sağlık 
bakım kaynaklarının yetersizliğine neden olduğunu ve dolayısıyla Hubei'deki 
hasta sonuçlarını olumsuz etkilediğini varsaydılar. Çin'in diğer bölgelerindeki 
için geçerli durum değildir (Ji 2020). Başka bir çalışma, Wuhan'daki ölüm riskini 
merkez üssünde% 12 ve diğer daha hafif etkilenen bölgelerde yaklaşık% 1 olarak 
tahmin ediyor (Mizumoto 2020) ¬. 
Son olarak, hastaneler arasında farklılıklar olabilir. 65 merkezde YBÜ'lere kabul 
edilen COVID-19'lu 2215 yetişkinden oluşan bir ABD kohortunda, 784 (% 35,4) 
28 gün içinde öldü. Bununla birlikte, ölüm oranı hastaneler arasında geniş bir 
varyasyon göstermiştir (aralık,% 6.6-% 80.8). Ölümle ilişkili iyi bilinen 
faktörlerden biri, daha az yoğun bakım yatağı olan bir hastaneydi (Gupta 2020)! 
En az 100 YBÜ yatağına karşı 50'den az YBÜ yatağı olan hastanelere kabul 
edilen hastalar daha yüksek ölüm riskine sahipti (OR 3.28;% 95 CI, 2.16-4.99). 

Reaktivasyonlar, reinfeksiyonlar 
Mevsimsel koronavirüs koruyucu bağışıklık uzun süreli değildir (Edridge 2020). 
Negatif PCR testlerinden sonra tekrar pozitif hale gelen SARS-CoV-2 ile enfekte 
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olmuş birçok hasta raporu bulunmaktadır (Lan 2020, Xiao 2020, Yuan 2020). Bu 
raporlar çok dikkat çekmiştir, çünkü bu, reinfeksiyonların yanı sıra 
reaktivasyonları da gösterebilir. Bununla birlikte, bu raporların daha yakından 
incelendikten sonra, reaktivasyonlar veya reinfeksiyonlar için iyi bir kanıt yoktur 
ve diğer nedenler çok daha olasıdır. PCR'nin metodolojik sorunları her zaman 
dikkate alınmalıdır; sonuçlar önemli ölçüde dalgalanabilir (Li 2020). Yetersiz 
malzeme toplama veya depolama, PCR ile ilgili birçok sorunun yalnızca iki 
örneğidir. Her şey doğru yapılsa bile, bir PCR'nin, değerlerin düşük olduğu ve bir 
enfeksiyonun sonunda viral yükün düştüğü zamanlarda pozitif ve negatif arasında 
dalgalanması beklenebilir (Wölfel 2020). Bugüne kadarki en büyük çalışma, 172 
kişiden 25 kişi hastaneden iki negatif PCR sonucundan sonra taburcu edildikten 
sonra evde pozitif bulunmuştur (Yuan 2020). Ortalama olarak, son negatif ile ilk 
pozitif test arasındaki süre 7,3 (standart sapma 3,9) gündü. Negatif kalan hastalar 
arasında hiçbir fark yoktu. Bu ve kısa süre, bu hastalarda hiçbir reaktivasyon 
beklenmediğini düşündürmektedir. 
Bununla birlikte, son aylarda gerçek (virolojik olarak kanıtlanmış: filogenetik 
olarak farklı suşlar) yeniden enfeksiyonlara ilişkin birkaç vaka raporu 
bildirilmiştir (2020'ye kadar, Gupta 2020, Van Elslande 2020). Çoğu durumda, 
ikinci bölüm birinciden daha hafifti. Bununla birlikte, ikinci enfeksiyonun daha 
şiddetli olduğu en az bir vaka vardır, potansiyel olarak bağışıklık güçlendirmesi, 
daha patojenik bir suşun edinilmesi veya ikinci maruziyet ev içi temaslardan 
olduğu için belki de daha büyük bir enfeksiyon riski taşır (Larson 2020). Ancak 
şimdiye kadar bunlar anekdotlu vaka raporlarıdır. 
Hayvan çalışmaları, yeniden enfeksiyonun olası olmadığını göstermektedir 
(Chandrashekar 2020). İlk viral temizliği takiben ve ilk viral enfeksiyonu takip 
eden 35. günde, 9 al yanaklı makak, birincil enfeksiyon için kullanılan aynı virüs 
dozları ile yeniden tehdit edildi. BAL'da 1. günde çok sınırlı viral RNA gözlendi 
ve sonraki zaman noktalarında viral RNA saptanmadı. Bu veriler, SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun, insan olmayan primatlarda yeniden maruz kalmaya karşı 
koruyucu bağışıklığı indüklediğini göstermektedir. Doğal SARS-CoV-2 
enfeksiyonunu takiben oluşturulan uzun ömürlü ve sağlam bir T hücresi 
bağışıklığına dair artan kanıtlar vardır (Neidleman 2020). 
Reaktivasyonlar ve hızlı yeni enfeksiyonlar, özellikle koronavirüsler için çok sıra 
dışı olacaktır. Çok fazla test yapılırsa, tekrarlanan negatif PCR ve klinik 
iyileşmeden sonra tekrar pozitif hale gelen bu tür birkaç hasta bulacaksınız. Bu 
fenomen muhtemelen abartılıyor. Çoğu hasta zaten iyileşir; dahası, PCR'de 
yenilenen pozitifliğin bulaşıcılıkla eş anlamlı olup olmadığı belirsizdir. 
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Uzun vadeli sekel 
Kritik COVID-19 hastalığıyla ilişkili derin fiziksel bozukluklar iyi bilinmektedir. 
Şiddetli COVID-19'u olan birçok hasta, özellikle yaşlı hastalar ve ARDS'li 
hastalar, yoğun bakım ünitesinde kalıştan ve virüsün akciğer, kalp, kan damarları 
gibi çoklu vücut sistemleri üzerindeki etkilerinden dolayı uzun vadeli CNS 
komplikasyonlara maruz kalacaktır. Bununla birlikte, şiddetli olmayan COVID-
19'a sahip bazı genç insanlarda bile hastalığın haftalarca hatta aylarca devam 
edebileceğine dair artan kanıtlar var. Bu sözde "uzun taşıma araçlarında" inatçı 
semptomlar dalgalanma gösterir ve şiddetli yorgunluk, nefes darlığı, minimum 
eforla hızlı kalp atış hızı, göğüs ağrısı, perikardit / miyokardit, ses kısıklığı, cilt 
belirtileri ve saç dökülmesi, edinilmiş disleksi, baş ağrısı, hafıza kaybı, 
tekrarlayan ateşler, eklem ağrıları ve ishal arasında değişir. Semptomlar, 
doğrudan organ hasarı ve bağışıklık fonksiyonu ve otonom sinir sistemi dahil 
olmak üzere çeşitli mekanizmalarla ortaya çıkabilir. Aşağıdaki önemli makaleler, 
hafif-orta derecede COVID-19 hastalarında akut sonrası bulguları ele almaktadır. 
• Roma'da, hastaneden taburcu edilen 143 hasta, ilk COVID-19 semptomunun 
başlamasından ortalama 60 gün sonra değerlendirildi. Hastanede kalış 
sırasında,% 73'ünde pnömoni kanıtı vardı, ancak sırasıyla sadece% 15 ve% 5'i 
invaziv olmayan veya invaziv ventilasyon aldı. Yalnızca% 13'ü herhangi bir 
COVID-19 ile ilişkili semptomdan tamamen arınmışken,% 32'sinde 1-2 semptom 
ve% 55'inde 3 veya daha fazla semptom vardı. Birçok hasta yorgunluk (% 53), 
nefes darlığı (% 43), eklem ağrısı (% 27) ve göğüs ağrısı (% 28) bildirdi. 
Hastaların% 44'ünde kötü bir yaşam kalitesi (QoL) gözlemlendi (Carfì 2020). 
• Paris'te, bir COVID-19 servis ünitesinden taburcu edilen 120/222 hastada, 
yatışlarından ortalama 111 gün sonra, kalıcı semptomlar ve yaşam kalitesi 
değerlendirildi. En sık görülen kalıcı semptomlar yorgunluk (% 55), nefes darlığı 
(% 42), hafıza kaybı (% 34), konsantrasyon ve uyku bozuklukları (sırasıyla% 28 
ve% 31) ve saç dökülmesiydi (% 20). Dikkat çekici bir şekilde servis ve YBÜ 
hastaları bu semptomlar açısından hiçbir farklılık göstermedi. Her iki grupta da 
EQ-5D (hareketlilik, öz bakım, ağrı, anksiyete veya depresyon, olağan aktivite), 
YBÜ grubunda ağrıda hafif bir farklılık gösterdi (Garrigues 2020). 
• Ayakta tedavi ziyaretinde pozitif test pozitif olan yetişkinlerin rastgele bir 
örneğini içeren bugüne kadarki tek ABD verileri (Tenforde 2020). Telefon 
görüşmeleri, test tarihinden itibaren medyan 16 (14-21) gün sonra yapılmıştır. 
292 yanıt verenin% 94'ü test sırasında bir veya daha fazla semptom yaşadığını 
bildirdi; Bunların% 35'i görüşme tarihine kadar normal sağlık durumuna geri 
dönmediğini bildirmiş ve bu oran% 26'dan (18-34 yaşındakiler)% 47'ye (≥ 50 
yaş) yükselmiştir. 
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• İsviçre'den 199 genç, çoğunluğu erkek askere alınan askerde (Crameri 2020) 
enfeksiyondan önce ve sonra fiziksel uygunluk. İşe alınanların, şirketteki büyük 
bir COVID-19 salgınından 3 ay önce, aşamalı bir dayanıklılık koşusu da dahil 
olmak üzere, bir "temel" kondisyon testi uygulandı. Taban çizgisi uygunluk 
değerleri, SARS-CoV-2 tanısından sonra medyan 45 günde bir uygunluk testi ile 
karşılaştırıldı. Katılımcılar, semptomatik COVID-19 (n = 68), asemptomatik 
vakalar (n = 77) ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunun semptomları veya laboratuvar 
kanıtı olmayan saf bir grup (n = 54) olan iyileşme dönemlerinde gruplandırıldı. 
Sonuçlar: Güç testlerinin hiçbiri gruplar arasında önemli ölçüde farklılık 
göstermedi. Bununla birlikte, naif ve asemptomatik olarak enfekte olmuş 
acemilere kıyasla iyileşme dönemlerinde VO2 max'ta önemli bir azalma vardı. 
COVID-19 iyileşme vakalarının yaklaşık% 19'unda VO2 max'ta% 10'dan fazla 
azalma olurken, saf katılımcıların hiçbiri böyle bir düşüş göstermedi. 
• Ortalama 49 yaşındaki 100 COVID-19 hastası dahil olmak üzere kardiyak 
sorunlar hakkında bugüne kadarki en iyi çalışma (Puntmann 2020). Tanı ve 
kardiyak MR (CMR) arasındaki medyan süre 71 (64-92) gündü. Çoğu hasta evde 
(n = 67), sadece küçük veya orta derecede (n = 49) veya herhangi bir semptom 
olmadan (n = 18) iyileşti. COVID-19 öncesi durumla karşılaştırıldığında,% 36'sı 
devam eden nefes darlığı ve genel yorgunluk bildirdi; bunlardan 25'i ev işleri gibi 
normalden daha az günlük aktiviteler sırasında semptomlar kaydetti. CMR, 
önceden var olan koşullardan, COVID-19'un ciddiyetinden veya tanı anından 
bağımsız olarak,% 78'inde kardiyak tutulum ve% 60'ında devam eden 
miyokardiyal inflamasyon gösterdi. Yazarlar, “önceden var olan kardiyovasküler 
rahatsızlığı görece az olan ve çoğunlukla evde iyileşme gösteren katılımcıların, 
hastanede yatan alt gruba benzer şekilde, sık kardiyak inflamatuar tutuluma sahip 
oldukları” sonucuna varmışlardır. 
• 14'ü asemptomatik ve 12'si sadece hafif semptomlar gösteren 26 yarışmacı 
sporcunun kapsamlı CMR muayenesi. CMR, önerilen karantinadan 11-53 gün 
sonra gerçekleştirildi (Rajpal 2020). Toplamda 4/26 (% 15) miyokarditi 
düşündüren CMR bulgularına sahipti ve 8/26 (% 31) önceki miyokardiyal hasarı 
düşündüren değişiklikler gösterdi. Patolojik bulguları olan hastaların 7 / 12'sinde, 
pozitif SARS-CoV-2 testi sonucundan en az üç hafta sonra CMR yapılmıştır. 
• Semptom başlangıcından ortalama 97 gün sonra gerçekleştirilen 60 COVID-19 
hastasında (47 hafif olarak sınıflandırılır) MRI yapıldı. Yaş ve cinsiyet uyumlu 
39 COVID-19 olmayan gönüllü ile karşılaştırıldığında, iyileşen COVID-19 
hastaları, esas olarak merkezi koku alma kortekslerinde ve kısmen sağ 
hemisferdeki beyaz cevherde saptanan hacimsel ve mikro yapısal anormallikler 
gösterdi. Yazarlara göre, bu anormallikler iyileşmeden sonra COVID-19 
hastalarına uzun vadeli yük getirebilir (Lu 2020). 
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Birlikte ele alındığında, klinik veriler hala azdır. Bununla birlikte, hafif veya orta 
derecede COVID-19'dan sonra devam eden semptomları yalnızca anksiyeteye 
veya depresyona atfetmek veya bunları anekdot olarak etiketlemek 
küçümseyicidir. "COVID-19 uzun taşıyıcılar" hipokondriyak değildir. Hastaneye 
yatırılmamış hafif hastalığı olan hastalar da dahil olmak üzere uzun vadeli 
komplikasyonları doğru ve doğru bir şekilde ölçmek için acil bir ihtiyaç vardır ve 
birkaç prospektif çalışma devam etmektedir (İncelemeler: Alwan 2020, 
Greenhalgh 2020, Marshall 2020, Yelin 2020). 

Görünüm 
Önümüzdeki aylarda, serolojik çalışmalar gerçek asemptomatik hasta sayısı ve 
olağandışı semptomları olanların daha net bir resmini verecektir. Daha da 
önemlisi, önleme stratejilerini uyarlamak için ciddi hastalıklar için risk faktörleri 
hakkında daha fazla şey öğrenmemiz gerekiyor. Daha büyük yaş ana unsurdur, 
ancak tek risk faktörü değildir. Yakın zamanda İngiltere'de 106 yaşındaki bir 
COVID-19 hastası iyileşti. Komorbiditelerin (ve yardımcı ilaçların) ciddi bir 
hastalık seyri için artan riske nasıl katkıda bulunabileceğinin kesin 
mekanizmaları açıklığa kavuşturulmalıdır. Genetik ve immünolojik çalışmaların 
hem şiddetli hem de hafif kurslar için duyarlılığı ve yatkınlığı ortaya koyması 
gerekir. Kim gerçekten risk altında, kim değil? Yalnızca geçmişi karantinaya 
almak çok kolaydır. 
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7. Tedavi Yöntemleri   
Christian Hoffmann 

 
Gerçekle yüzleşelim: salgının ikinci dalgasının başlangıcında, şiddetli COVID-19 
hastalarında mortaliteyi azalttığını gösteren bazı steroidlerimiz bulunmaktadır 
(bkz. Kortikosteroidler, sayfa 207); ve sonra şirket sponsorluğundaki bir 
denemede (Beigel 2020) remdesivir adlı ilacımızın marjinal bir yararı olduğu 
görülmüştür (Veklury®). İşte Ekim 2020 itibarıyla COVID-19 tedavi silahları. 
Bu sebebledir ki, bundan sonraki 35 sayfa şimdiye kadar etki göstermeyen birçok 
ilaçları tartışacaktır. Öyleyse neden bu bölümü okumalıyız? Çünkü doktorların en 
son teknolojiyi, hatta "en son teknoloji ürünlerini" bile bilmeleri tedavi için önem 
taşımaktadır. 
Doktorlar, ilaçların neden hiçbir etki göstermediğini ve neden hala yeni, yenilikçi 
ve yaratıcı fikirlerin olabileceğini bilmek zorundadırlar; kıdemli hekimin son 
birkaç haftadır silizumab konusunda neden daha az istekli olduğu ve neden 
hastanenin 1. Servisinde yatan  89 yaşındaki diyabetik hastaya hala remdesivir ve 
famotidin verildiği; ve 2. Servisde  ölen 51 yaşındaki obez kadında plazma 
tedavisinin işe yaramadığıni araştırmak zorundadırlar. 
Umarım, birkaç ay içinde bu bölüm sadece on sayfa içerir. Sadece bir iyi ilaca 
ihtiyacımız var. Kusursuz olmaması gereken ancak bu pandemide oyunun 
kurallarını değiştirebilecek tek bir ilaç (belki de aşıdan daha fazla ve hatta daha 
erken), çünkü insanların ciddi şekilde hastalanmasını önleyecektir. SARS-CoV-
2'yi aptal mevsimsel soğuk algınlığı kardeşlerine indirgeyen bir ilaç, son on 
yıllarda kimsenin gerçekten ilgisini çekmedi (Christian Drosten hariç). Araştırma 
faaliyeti muazzamdır. ClinicalTrials.gov'a kısa bir bakacak olursak, devam 
etmekte olan çabaları göruruz: 18 Nisan'da platform, 657 çalışmayı listeledi ve 
bunların arasından rastgele 121'i Faz III klinik denemelerde (RCT) olduğu 
saptandi. 14 Ekim'de bu sayılar 3.598, 1.880 ve 230'a yükseldi. Ne yazık ki 
birçok çalışma en çok ihtiyacı olan hastaları, yaşlıları hariç tutuyor. 8 Haziran'da 
ClinicalTrials.gov'un bir veri sorgusu, 206/674 (% 31) COVID-19 gelistirilen 
denemelerinin bir üst yaş dışlama kriterine sahip olduğunu ortaya koydu. Medyan 
üst yaş dışlama 75 yasi olarak belirlendi. Yaşlı hastaların dışlanması, gerçek 
dünyadaki meslektaşlarına kıyasla temsili olmayan çalışma popülasyonlarının 
riskini önemli ölçüde artıracaktir (Abi Jaoude 2020). 
Farklı terapötik yaklaşımlar değerlendirilmektedir: enzim sistemlerini inhibe 
eden antiviral bileşikler, SARS-CoV-2'nin hücreye girişini inhibe edenler ve son 
olarak, iyileşme gösteren plazma ve monoklonal antikorlar dahil olmak üzere 
immün tedaviler. Bazı bağışıklık modülatörleri bağışıklık sistemini 
güçlendirebilir, diğerlerinin sitokin fırtınasını ve şiddetli vakalarda görülen 
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ilişkili pulmoner hasarı azalttığı varsayılır. Bu bölümde, en umut verici faktorleri 
(en azından bir parça klinik verinin mevcut olduğu) tartışacağız. Hücre 
dizilerinde çalışabilecek veya sanal tarama modellerinden önerilen tüm 
bileşiklerden bahsetmeyeceğiz. Bazılarını da unutabiliriz. 
Aşağıdaki sayfalarda bu faktörler tartışılacaktır: 
 
1. Viral RNA sentezinin 

inhibitörleri 
 

 RdRp inhibitörleri Remdesivir, Favipiravir  
Sofosbuvir  

 Proteaz inhibitörleri Lopinavir/r  

2. Antiviral Giriş İnhibitörleri  

 Cesitli APN1, Camostat, 
Umifenovir, 
Hydroxy/chloroquine, 

    

3.     Antibodies 
Monoclonal antibodies 
Convalescent plasma 
 

REGN-CoV-2, other mAbs 

 

4. İmmünomodülatörler ve diğer 
bağışıklık tedavileri 

 

 Corticosteroids Dexamethasone, 
hydrocortisone 

IFN-α2b, IFN-β 
 

 JAK inhibitörleri Baricitinib, ruxolitinib 
 
 
 

 Sitokine blok ediciler ve 
anticomplement terapiler 
  

Anakinra, canakinumab, 
infliximab, mavrilimumab, 
tocilizumab, Siltuximab, 
sarilumab, vilobelimab 

 
5.       Cesitli tedaviler 
         (bilinmeyen veya      

onaylanmamis yontemler) 
 
 

 
Acalabrutinib,ibrutinib, 
colchicine, famotidine, 
G-CSF, iloprost other 
mAbs 

 
Diğer okuyacağınız sayfaları beğenmeniz temennisi ile, bir çok seçenek efektif 
değildir (sayfa 218’in sonunda bazı tavsiyelerde bulunacağız) 
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1.Viral RNA sentezinin inhibitörleri  
SARS-CoV-2, tek sarmallı bir RNA beta-koronavirüstür. Potansiyel hedefler, 
proteaz, RNA'ya bağlı RNA polimeraz (RdRp) ve helisaz gibi yapısal olmayan 
proteinlerin yanı sıra yardımcı proteinlerdir. Koronavirüsler ters transkriptaz 
kullanmazlar. SARS-CoV ve SARS-CoV-2 arasında sadece toplam% 82 genetik 
kimlik vardır. Bununla birlikte, anahtar enzimlerden biri için çarpıcı bir şekilde 
yüksek genetik homoloji, yaklaşık% 96'ya ulaşan RdRp (Morse 2020), SARS 
için etkili maddelerin COVID-19 için de etkili olabileceğini düşündürmektedir. 

RdRp inhibitörleri   
Remdesivir (Veklury®) 
Remdesivir (RDV), bir nükleotit analogu ve yeni doğmamış viral RNA 
zincirlerine dahil olan ve erken sonlandırmayla sonuçlanan bir adenosin C 
nükleozidinin ön ilacıdır.  Mayıs ayında FDA'dan bir "Acil Kullanım Yetkisi" ve 
Temmuz ayında EMA'dan "şartlı pazarlama" yetkisi almıştır. 
İn vitro deneyler, remdesivir'in, hava yolu epitel hücre kültürlerinde, 
submikromolar konsantrasyonlarda bile RdRp'yi inhibe ederek geniş bir anti-
CoV aktivitesine sahip olduğunu göstermiştir.   

Bu RdRp inhibisyonu, rhesus makaklarında çalışır (Williamson 2020). Ilac, HIV 
tedavisinde kullanılan bir başka nükleotid analoğu olan tenofovir 
alafenamide çok benzerdir. Remdesivir başlangıçta Gilead Sciences tarafından 
Ebola virüsünün tedavisi için geliştirildi, ancak daha sonra büyük bir 
randomize klinik üçlüde (Mulangu 2019) sonuçların atılmasının ardından terk 
edildi. SARS'ta remdesivire direnç, hücre kültüründe oluşturuldu, ancak 
seçilmesi zor olsada, görünüşte viral uygunluğu ve virülansı bozdu. Bununla 
birlikte, remdesivir başarısızlığını takiben RdRp (D484Y) geninde bir 
mutasyon oluşumunu açıklayan bir vaka raporu aciklandi (Martinot 2020). 
Hayvan modelleri, günde bir kez 10 mg/kg remdesivir infüzyonunun tedavi 
için yeterli olabileceğini düşünulmektedir; insanlar için farmakokinetik 
veriler ise hala eksiktir. 

Ebola denemesinde güvenlik gösterilmisti. COVID-19 ile ilgili Faz III 
çalışmalarında, Ebola çalışmalarına benzer şekilde 1. günde 200 mg'lık bir 
başlangıç dozu başlandı ve ardından 4-9 gün daha 100 mg uygulandı. Temel 
denemeler asagida su sekilde listelenmiştir: 

• Şefkatli Kullanım Programı: Bu, değişken hastalık şiddetine 
sahip bazı hastalarda (sadece 53/61 hasta analiz edildi) parçalı 
bir kohorttu (Grein 2020). Bazıları iyileştirildi, bazıları 
iyileştirmedi: rastgele gürültü cikardi. New England Journal of 
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Medicine'de yayınlanan bu vaka serisinin, yanlış beklentiler 
uyandıran, “aceledeki bilim” için uyarıcı bir hikaye olduğuna, 
çeşitli nedenlerden dolayı inanıyoruz. Yayının ertelenmesi tercih 
edilebilirdi (Hoffmann 2020). 

• NCT04257656: Hubei'deki (Wang 2020) on hastanede bulunan bu 
çok merkezli RCT, pnömonili toplam 237 hastayı, oda havasında 
% 94 veya daha düşük oksijen satürasyonu ve 10 günlük tekli 
infüzyonları alacak şekilde belirlendikten sonra 12 gün içinde 
randomize veya placebo etti. Klinik gelişme, altı noktalı bir 
klinik ölçekte (1 = taburcu olandan 6 = ölüme) iki seviyeli düşüş 
noktasına kadar geçen gün sayısı olarak tanımlandı. 

• Hastalar 65 yaşındaydı (IQR 56-71) ve çoğu lopinavir (% 28) ve 
kortikosteroidlerle birlikte tedavi edildi. Deneme, Çin'deki salgın 
kontrol altına alındığı için önceden belirlenmiş örnek 
büyüklüğüne ulaşmadı. Bununla birlikte, remdesivir, klinik 
iyileşme süresindeki bir farkla ilişkilendirilmemiştir. 28. günde 
ölüm oranı% 14'e karşı % 13'tü. 

• Dikkat çekici bir şekilde, viral yük her iki grupta da benzer 
şekilde azaldı. Remdesivir'i olan bazı hastalarda, advers olaylar 
nedeniyle doz erken kesilmiştir (% 12'ye karşı% 5, başlıca 
gastrointestinal semptomlar ve karaciğer enzimlerinde artış). Bu 
denemenin olumlu mesajı, remdesivir grubunda, özellikle 
semptom başlangıcından sonraki 10 gün içinde tedavi 
edilenlerde iyileşme süresinin "sayısal olarak" daha kısa 
olduğudur. 

• BASİT 1: Ağır COVID-19'u olan ve IMV gerektirmeyen 397 
hastanede yatan hastadaki bu randomize, açık etiketli RCT'de, 
14. günde klinik iyileşme 5 gün ile% 64 ve 10 günlük remdesivir 
ile% 54 olmuştur (Goldman 2020). Hastalık şiddetinde (önemli) 
başlangıç dengesizlikleri için düzeltme yapıldıktan sonra, 
sonuçlar benzerdi. En yaygın yan etkiler mide bulantısı (% 9), 
kötüleşen solunum yetmezliği (% 8), yükselmiş ALT seviyesi (% 7) 
ve kabızlık (% 7) idi. Denemede plasebo kontrolü 
bulunmadığından, bu remdesivir için bir etkinlik testi değildi. 
Bir genişleme aşaması, dünya çapında ek 5,600 (!) Hastayı 
kaydedecektir. 

• İkinci açık etiketli SIMPLE çalışması, NCT04292730 (GS-US-540-
5774), klinik duruma göre orta derecede COVID-19'u olan 584 
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hastanede yatan hastada standart bakım (SOC) ile 
karşılaştırıldığında iki remdesivir rejiminin etkinliğini 11. günde 
7 puanlık sıra ölçeği ile değerlendirildi. Klinik durum dağılımı, 
SOC'ye randomize edilenlerle karşılaştırıldığında 5 günlük bir 
remdesivir kürüne randomize edilenler için önemli ölçüde daha 
iyiydi (Spinner 2020). Yazarlara göre, ancak, bu “farkın klinik 
önemi belirsizdi”. Standart bakım ile karşılaştırıldığında 10 
günlük bir kursa (medyan tedavi süresi, 6 gün) randomize 
edilenler için fark anlamlı değildi. 28. günde 9 hasta öldü: 5 
günlük ve 10 günlük remdesivir gruplarında 2 (% 1) ve 3 (% 2) ve 
SOC grubunda sırasıyla 4 (% 2). Remdesivir ile tedavi edilen 
hastalarda bulantı (% 10'a karşı% 3), hipokalemi (% 6'ya karşı% 2) 
ve baş ağrısı (% 5'e karşı% 3) SOC'ye kıyasla daha sıktı. 

• ACTT (Uyarlanabilir COVID-19 Tedavi Denemesi): Tüm dünyada 
1.062 hastayı randomize eden bu çift kör RCT için nihai raporun 
sonucu oldukça kısaydı: remdesivir, iyileşme süresini kısaltmada 
plasebodan COVID-19 ile hastaneye yatırılan ve alt solunum yolu 
enfeksiyonu kanıtı olan yetişkinlerde ” ustun olarak goruldu 
(Beigel 2020). Medyan iyileşme süresi 10'a karşılık 15 gündü. 
Sekiz kategorili sıralı bir ölçekte, remdesivir alan hastaların 15. 
günde iyileşme olasılığı daha yüksekti. Glukokortikoid kullanımı 
için ayarlama yapıldığında iyileşmedeki fayda devam etti. 
Kaplan-Meier mortalite tahminleri 15. günde remdesivir ile % 6.7 
ve plasebo ile % 11.9 idi. Remdesivir alan 532 hastanın 131'inde 
(% 24.6) ve plasebo (% 31.6) alan 516 hastanın 163'ünde ciddi 
advers olaylar bildirilmiştir. 

• DSÖ Dayanışma Deneme Konsorsiyumu 2020: Henüz hakem 
tarafından gözden geçirilmedi, ancak önemli: SOLIDARITY'de, 
11.266 yetişkin (30 ülkede 405 hastane) randomize edildi, 2750'si 
remdesivir, 954 HCQ, 1411 lopinavir/r, 651 interferon artı 
lopinavir/r, 1412 yalnızca interferon ve 4088 çalışma ilacı yok. 
Kaplan-Meier 28 günlük mortalite % 12 idi. Hiçbir çalışma ilacı 
kesinlikle mortaliteyi (ventile edilmemiş hastalarda veya giriş 
özelliklerinin diğer herhangi bir alt grubunda), ventilasyona 
başlama veya hastanede kalış süresini azaltmadı. 

Sırada ne var? Birkaç ek deneme devam ediyor. Remdesivir'i çöpe atmadan 
önce sonuçları bekleyelim. Son zamanlarda yapılan bir incelemeye göre, 
remdesivir'e (5 gün), düşük akışlı tamamlayıcı oksijene ihtiyaç duyan 
hastanede yatan hastalar için öncelik verilmelidir, çünkü bu hastalar en fazla 
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yararı elde ediyor gibi görünmektedir (Davis 2020). Veriler ayrıca hastanede 
yatan ve ortam havasını soluyan hastalarda bazı faydaları da 
desteklemektedir (yeterli ilaç tedariki varsa). Mevcut veriler, yüksek akışlı 
oksijen veya mekanik ventilasyon (non-invaziv veya invazif) gerektiren 
kişiler için fayda sağlamaz. “Tek başına an-tiviral ilaçla tedavinin tüm 
hastalar için yeterli olmayacağı” anlaşılmıştır (Beigel 2020). 

Bir inhalasyon tedavisi olarak remdesivir hakkında bazı yeni fikirler 
yayınlanmıştır (Contini 2020). Hem asemptomatik hem de nazofaringeal sürüntü 
pozitif olan hastalarda enfeksiyonun ilk aşamasında lokal hareketsizlik veya 
aerosol, antiseptik-antiviral oral gargaralar ve konjonktiva için povidoniyodin 
göz damlaları ile birlikte virüse doğrudan bağlandığı reseptörler aracılığıyla 
saldırır, viral replikasyonu ve şiddetli COVID-19 riskini önemli ölçüde azaltır. 
Gilead bunun üzerinde çalışıyor (“erken intravenöz infüzyonların” mümkün 
olmadığını bilerek). 

Favipiravir  
Favipiravir, Japonya'da ve diğer ülkelerde influenza için onaylanmış (ancak asla 
piyasaya sürülmemiş) başka bir geniş antiviral RdRp inhibitörüdür. Favipiravir 
hücre içinde aktif bir forma dönüştürülür ve viral RNA polimeraz tarafından bir 
substrat olarak tanınır, bir zincir sonlandırıcı gibi davranır ve böylece RNA 
polimeraz aktivitesini inhibe eder (Delang 2018). Bilimsel verilerin yokluğunda, 
favipiravire Çin'de Favilavir® ticari adıyla (Avrupa'da: Avigan®) beş yıllık onay 
verilmiştir. 2400 mg BID'lik bir yükleme dozu ve ardından 1200-1800 mg QD'lik 
bir idame dozu önerilir. Bununla birlikte, şiddetli COVID-19'u olan 7 hastada, 
favipiravirin çukur konsantrasyonu, önceki bir klinik çalışmada (Irie 2020) 
sağlıklı deneklerinkinden çok daha düşüktü. Potansiyel ilaç-ilaç etkileşimleri 
(DDI'ler) dikkate alınmalıdır. Ana ilaç karaciğerde metabolizmaya esas olarak 
aldehit oksidaz (AO) ile girdiğinden, simetidin, amlodipin veya amitriptilin gibi 
güçlü AO inhibitörlerinin ilgili DDI'lara neden olması beklenmektedir (gözden 
geçirme: Du 2020). Wuhan ve Shenzhen'den 340 COVID-19 hastasında bazı 
cesaret verici ön sonuçlar bildirildi (Bryner 2020). 

• 26 Mart'ta (Chen 2020) yayınlanan ilk açık etiketli RCT, pnömonili 236 
hastada arbidol ve favipiravir'i karşılaştıran, Çin'deki 3 hastanede 
gerçekleştirildi. Birincil sonuç, 7 günlük klinik iyileşme oranıydı (ateşin 
düzelmesi, solunum hızı, oksijen satürasyonu ve öksürük rahatlaması). 
"Sıradan" COVID-19 hastalarında (kritik değil), iyileşme oranları 
arbidol (n = 111) ile % 56 ve favipiravir ile % 71 (n = 98) ve serum ürik 
asit seviyeleri (p = 0.02), bazı yüksekler dışında iyi tolere edildi. Ancak 
bu çarpıcı sonuçların inandırıcı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. 
Çalışma popülasyonunun tamamında hiçbir fark görülmedi. Çoğu vaka 
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PCR ile doğrulanmadı. "Sıradan" hastaların alt grupları arasında da 
dengesizlikler vardı. 

• Erken veya geç favipiravir tedavisine rastgele atanan asemptomatik ile 
hafif COVID-19'u olan 69 hasta üzerinde PCR'de viral klirensin hiçbir 
etkisi bulunmadı (aynı rejim 1. günden veya 6. günden itibaren). Viral 
klirens 6 gün içinde % 67 ve % 56 oranında gerçekleşti. 1. günde ateşi 
(≥ 37.5 ° C) olan 30 hastanın ateşsiz kalmasına kadar geçen süre 2.1 gün 
ve 3.2 gündü (aHR, 1.88;% 95 CI 0.81–4.35). Terapi sırasında, % 84'ü 
geçici hiperürisemi geliştirdi. 28 günlük çalışma sırasında her iki tedavi 
grubundaki hastaların hiçbirinde hastalık ilerlemesi veya ölüm meydana 
gelmedi (Doi 2020). 

• Bir Faz II / III klinik araştırmanın pilot aşamasında, COVID-19 
pnömonisi ile hastaneye kaldırılan 60 hasta, iki farklı dozlama grubuna 
veya bakım standardına randomize edildi (Ivashchenko 2020). 
Favipiravir 4 gün içinde hastaların % 62,5'inde SARS-CoV-2 viral 
klirensini sağlamıştır ve güvenli ve iyi tolere edilmiştir. Her iki doz 
rejiminde 5. günde negatif PCR elde eden hastaların oranı kontrol 
grubuna göre iki kat daha yüksekti (p <0.05). 

Diğer RdRp inhibitörleri; sofosbuvir, galidesivir   
Bazı başka RdRp inhibe edici bileşikler de tartışılmıştır. Sofosbuvir, hepatit C'de 
doğrudan etkili bir ajan olarak da kullanılan bir polimeraz inhibitörüdür. 
Genellikle iyi tolere edilir. Modelleme çalışmaları, sofosbuvirin RdRp'yi RdRp 
aktif bölgesi için fizyolojik nükleotidlerle rekabet ederek de inhibe edebileceğini 
göstermiştir (Elfiky 2020). Sofosbuvir, HCV PI'lerle birleştirilebilir. İki HCV 
ilacı sofosbuvir ve daklatasvirin ribavirin (SDR) ile kombinasyon halinde 
etkililiğini ve güvenliğini değerlendirmek için İran'da COVID-19 ile hastaneye 
yatırılan yetişkin hastalarda yapılan ilk randomize kontrollü çalışma, bu ilaçları 
standart bakımla karşılaştırmıştır (Abbaspour Kasgari 2020). İyileşme ve daha 
düşük ölüm oranları için SDR kolu lehine eğilimler olsa da, deneme kesin 
sonuçlar çıkarmak için çok küçüktü. Ek olarak, kollar arasında temel özelliklerde 
bir dengesizlik vardı. Galidesivir, koronavirüsler ve diğer viral aileler dahil 
olmak üzere dokuz farklı ailede 20'den fazla RNA virüsüne karşı in vitro geniş 
spektrumlu aktiviteye sahip bir nükleozid RNA polimeraz inhibitörüdür. COVID-
19 hastalarında galidesivirin güvenliğini, klinik etkisini ve antiviral etkilerini 
değerlendirmek için NIAID tarafından finanse edilen, randomize, çift kör, 
plasebo kontrollü bir klinik çalışma devam etmektedir. Dikkat çekici bir şekilde, 
ilaç Zika'ya karşı da işe yarıyor: burada sunulan çalışmada, rhesus makaklarında 
galidesivir dozu güvenliydi ve Zika virüs enfeksiyonuna karşı maruziyet sonrası 
koruma sağladı (Lim 2020). 
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Proteaz inhibitörleri (PIs) 
Umut verici bir ilaç hedefi, viral replikasyon ve transkripsiyonda anahtar bir rol 
oynayan viral ana proteaz Mpro'dur. Bazı HIV PI'leri, COVID-19 hastalarında 
kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. 

Lopinavir  
Lopinavir / r'nin koronavirüslerin 3-kimotripsin benzeri proteazını inhibe ettiği 
düşünülmektedir. Uygun plazma seviyelerine ulaşmak için, ritonavir adı verilen 
başka bir HIV PI ile güçlendirilmesi gerekir (genellikle “/ r” ile gösterilir: 
lopinavir / r). SARS ve MERS'deki bazı kontrolsüz çalışmalar nedeniyle, 
lopinavir / r herhangi bir kanıt olmamasına rağmen ilk aylarda yaygın olarak 
kullanılmıştır. 280 vaka üzerinde yapılan erken bir retro-spektif çalışmada, 
lopinavir / r ve / veya ribavirinin erken başlaması bazı faydalar göstermiştir (Wu 
2020). 

• Şiddetli COVID-19 ile hastaneye yatırılan 199 yetişkindeki ilk açık 
etiketli RCT, hastalığın başlangıcından 10 ila 17 gün sonra ilacı alan 
hastalarda standart bakımın ötesinde herhangi bir klinik fayda bulmadı 
(Cao 2020). Viral bulaşma üzerinde fark edilebilir bir etki yoktu. 

• Hong Kong'dan bir Faz II, çok merkezli, açık etiketli RCT, hafif-orta 
derecede COVID-19 (semptom başlangıcından itibaren medyan 5 gün) 
olan 127 hastayı yalnızca lopinavir/r veya lopinavir / r'den oluşan üçlü 
bir kombinasyon almak üzere randomize etti, ribavirin ve interferon 
(Hung 2020). Sonuçlar, üçlü kombinasyonun erken başlandığında 
faydalı olabileceğini göstermektedir (aşağıya bakınız, interferon). 
Lopinavir /r'siz kontrol grubu olmadığından, bu çalışma lopinavir/r 
etkinliğini kanıtlamaz. 

• 29 Haziran 2020'de ön sonuçların kamuoyuna açıklanmasının ardından, 
RECOVERY denemesinde lopinavir / r koluyla ilgili tam makale ile 
karşı karşıyayız: Hastaneye rastgele kabul edilen ve lopinavir/r (3.424 
hastalar olağan bakım almıştır), lopinavir / r yararı olmamıştır. Genel 
olarak, lopinavir/r'ye tahsis edilen 374 (% 23) hasta ve olağan bakıma 
tahsis edilen 767 (% 22) hasta 28 gün içinde öldü. Sonuçlar önceden 
belirlenmiş tüm alt gruplarda tutarlıydı. Hastaneden sağ salim taburcu 
olana kadar geçen sürede (her iki grupta da ortalama 11 gün) veya 28 
gün içinde hastaneden sağ olarak taburcu edilen hastaların oranında 
anlamlı bir fark bulunmadı. Lopinavir /r, deksametazon ve 
hidroksiklorokin grupları artık durdurulmuş olsa da, RECOVERY 
denemesi azitromisin, tocilizumab, iyileşme plazması ve REGN-
CoV2'nin etkilerini incelemeye devam etmektedir. 
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En az iki çalışma, COVID-19 hastalarında lopinavir farmakokinetiğinin HIV ile 
enfekte hastalarda görülenlerden farklı olabileceğini ileri sürdü. Her iki çalışmada 
da, HIV ile enfekte hastalardakileri 2-3 kat aşan çok yüksek konsantrasyonlar 
gözlenmiştir (Schoergenhofer 2020, Gregoire 2020). Bununla birlikte, mevcut 
HIV dozu ile elde edilen proteine bağlı olmayan lopinavir konsantrasyonları, 
SARS-CoV-2 replikasyonunu inhibe etmek için muhtemelen hala çok düşüktür. 
HIV için EC50, SARS-CoV-2'den çok daha düşüktür. Bu seviyelerin hafif 
vakaların (erken) tedavisi için mi yoksa maruziyet sonrası profilaksi olarak mı 
yeterli olacağı belirsizliğini korumaktadır. 

Diğer PI'lar   
Başka bir HIV PI olan darunavir için, ne hücre deneylerinden ne de klinik 
gözlemlerden ilacın herhangi bir profilaktik etkiye sahip olduğuna dair bir kanıt 
yoktur (De Meyer 2020). Ana proteaz SARS-CoV-2'nin kristal yapısının yakın 
zamanda yayınlanan farmakokinetik karakterizasyonunun optimize edilmiş 
proteaz inhibitörlerinin tasarımına yol açabileceği umulmaktadır. Viral 
replikasyon ve transkripsiyona aracılık etmede önemli bir rol oynayan proteazı 
hedefleyen yeni ilaç liderlerini belirlemek için sanal ilaç taraması, halihazırda 
birkaç bileşiği tanımlamıştır. Altı bileşik, 0.67 ila 21.4 muM arasında değişen 
IC50 değerleri ile M (pro) 'yı inhibe etti, bunların arasında iki onaylı ilaç, 
disülfiram ve karmofur (bir antineoplastik ajan olarak kullanılan bir pirimidin 
analoğu) ilaçlardir (Jin 2020). Diğerleri geliştirme aşamasındadır, ancak hala 
klinik öncesi (Dai 2020). 

2. Antiviral giriş inhibitörleri   
Çoğu koronavirüs, spike (S) proteinleri ile hücresel reseptörlere bağlanır. Birkaç 
hafta içinde, birkaç grup SARS-CoV-2'nin hedef hücreye girişini açıklamıştır 
(Hoffmann 2020, Zhou 2020).  SARS-CoV'ye benzer şekilde SARS-CoV-2, 
çeşitli organlarda ve akciğer AT2 alveoler epitel hücrelerinde bulunan bir yüzey 
proteini olarak anahtar reseptör olarak anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'yi 
(ACE2) kullanır.  Bu ACE-2 reseptörünün afinitesi, SARS-CoV-2 ile diğer 
koronavirüslerden daha yüksek görünmektedir. ACE inhibitörlerinin, ACE2 
reseptörünün artan ekspresyonu yoluyla ciddi COVID-19 seyrini teşvik ettiği 
hipotezi kanıtlanmamıştır (bkz. Klinik bölüm).   

İnsan rekombinant çözünür ACE2 (APN01) 
HrsACE2, tuzak görevi görerek enfeksiyonu etkisiz hale getiren terapötik bir 
adaydır. Viral başak proteinini bağlayarak (böylece SARS-CoV-2'yi nötralize 
ederek) ve renin-anjiyotensin sistemine müdahale ederek etki edebilir. APN01'in 
daha önce tamamlanmış Faz I ve Faz II klinik çalışmalarda, pulmoner arteriyel 
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hipertansiyon (PAH) ve ARDS'li toplam 89 sağlıklı gönüllüde ve hastada güvenli 
ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir. Avusturya, Viyana'da bulunan özel bir 
Avrupalı biyoteknoloji şirketi olan APEIRON tarafından geliştirilmiştir. 
HrsACE2 ile tedavi edilen şiddetli COVID-19'lu 45 yaşındaki bir Avusturyalı 
kadın vakasına dair bir rapor var. Virüs serumdan hızla kayboldu ve hasta saatler 
içinde ateşli hale geldi (Zoufaly 2020). HrsA-CE2'nin çeşitli Faz II / III 
çalışmaları devam etmektedir. 

Kamostat  (Foipan®) 
ACE2 reseptörüne bağlanmaya ek olarak, viral ve hücresel membranların 
füzyonunu mümkün kılarak, viral giriş için spike proteininin prime edilmesi veya 
bölünmesi de gereklidir. SARS-CoV-2, hücresel proteaz transmembran proteaz 
serin 2'yi (TMPRSS2) kullanır. Bu proteazı inhibe eden bileşikler bu nedenle 
viral girişi inhibe edebilir (Kawase 2012). Japonya'da kronik pankreatit tedavisi 
için onaylanan TMPRSS2 inhibitör kamostatı (ticari adı Foipan®), SARS-CoV-2 
virüsünün hücresel girişini engelleyebilir (Hoffmann 2020). Klinik veriler 
beklemededir. Çoğunlukla hafif ila orta şiddette hastalıkta en az beş deneme hala 
sürmektedir. 

Umifenovir   
Umifenovir (Arbidol®), influenza profilaksisi ve tedavisi için Rusya ve Çin'de 
membran füzyon inhibitörü olarak onaylanmış geniş spektrumlu bir antiviral 
ilaçtır. Çin yönergeleri COVID-19 için tavsiye ediyor - Çin basın açıklamasına 
göre, 10-30 μM'lik (PR 2020) düşük konsantrasyonlarda SARS-CoV-2'nin 
kopyalanmasını hazırda tutabiliyor. Hafif ila orta dereceli COVID-19 vakalarında 
yapılan küçük, retrospektif ve kontrolsüz bir çalışmada, oral umifeno-vir 200 mg 
TID ve lopinavir/r ile tedavi edilen 16 hasta, 5-21 gün lopinavir/r alan 17 hasta 
ile karşılaştırılmıştır (Deng 2020). Kombinasyon grubunda 7. günde (14. gün), 
SARS-CoV-2 nazofaringeal numuneler, lopinavir/r monoterapisi ile% 35'e (% 
53) kıyasla% 75 (% 94) oranında negatif hale geldi. Göğüs BT taramaları 
sırasıyla% 69'a karşılık% 29 oranında iyileşti.Başka bir geriye dönük analizde de 
benzer sonuçlar görüldü (Zhu 2020). Ancak, bu akıl almaz yarar için net bir 
açıklama yapılmadı. Çin'in Jinyintan kentindeki bir yoğun bakım ünitesinden 45 
hasta üzerinde yapılan bir başka retrospektif çalışma, herhangi bir klinik fayda 
gösteremedi (Lian 2020). Favipiravir (Chen 2020) ile karşılaştırıldığında 
umifenovirin daha zayıf bir etkisine işaret eden randomize bir çalışmanın ön 
raporu vardır. 
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Hidroksiklorokin (HCQ) ve Klorokin (CQ)  
HCQ, belirli otoimmün hastalıklar ve sıtma için onaylanmış bir anti-enflamatuar 
katkı maddesidir. Mevcut pandemideki HCQ hikayesi, tıbbın nasıl işlememesi 
gerektiğine dair bir uyarı örneğidir. Bazı laboratuar deneyleri, çılgın bir Fransız 
doktor, kötü kontrolsüz çalışmalar, birçok söylenti ve umut, herhangi bir kanıtı 
olmayan raporlar ve bunun "tıp tarihinin en büyük oyun değiştiricilerinden biri 
olma şansı" olduğuna dair coşkulu bir tweet – sonucunda  yüzlerce binlerce kişi 
etkisiz (ve potansiyel tehlikeli) bir ilaç almıştır. Dahası, birçoğu, HCQ 
tedavilerini bırakmalarını gerektirecek diğer terapilerin klinik denemelerinden 
geri döndü. Bazı ülkelerde, HCQ çılgınlığı, deneme kayıtlarında ciddi 
gecikmelere yol açtı, verileri yorumlama çabalarını karıştırdı ve klinik 
araştırmaları tehlikeye attı (Ledford 2020). Bazı ülkeler CQ ve HCQ stokladı, bu 
da onaylanmış klinik endikasyonlar ve bunlara ihtiyaç duyanlar için bu ilaçların 
eksikliğine neden oldu. Yalnızca birkaç ay sonra, artık hem HCQ hem de CQ'nun 
herhangi bir kullanımına karşı güçlü bir şekilde tartışan çok büyük miktarda 
veriyle karşı karşıyayız. O yüzden lütfen tamamen unutalım gitsin. Ama bir daha 
asla olmaması gereken kötü HQC hikayesinden bunları öğrenelim (Kim 2020, 
Ledford 2020). 
 

Hydroxychloroquine'den (HCQ) klinik fayda yoktur 
• New York City'den (Geleris 2020) hastanede yatan 1376 hastayla yapılan gözlemsel bir 
çalışmada, 811 HCQ aldı (% 60 ayrıca azitromisin, A aldı). Birkaç karıştırıcıyı ayarladıktan 
sonra, HCQ kullanımı ile entübasyon veya ölüm arasında önemli bir ilişki bulunamadi. 
• New York metropolitan bölgesindeki 25 hastaneden (Rosenberg 2020) 1438 hastadan 
oluşan bir başka retrospektif kohort, HCQ + Azitromisin (A), tek başına HCQ veya tek başına 
A alan hastalar için mortalitede önemli bir fark yoktu. Kardiyak arrest, HCQ + A ile önemli 
ölçüde daha olası görüldü (ayarlanmış OR 2.13). 
• Brezilya'da şiddetli COVID-19 hastalarında yapılan randomize bir Faz IIb çalışması erken 
sonlandırıldı (Borba 2020). Kaydın 13. gününde, düşük doz CQ grubundaki 6/40 hasta (% 
15), yüksek doz grubunda 16/41 (% 39) ile karşılaştırıldığında ölmüştü. Viral RNA sırasıyla% 
78 ve% 76 oranında tespit edildi. 
• HCQ artı A alan 251 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, torsades için bir risk belirteci 
olan> 500 ms'ye kadar aşırı yeni QTc uzaması % 23'te meydana geldi (Chorin 2020). 
• Esas olarak kalıcı hafif ila orta derecede COVID-19'u olan 150 hastada, 28. güne kadar 
negatif PCR'ye dönüşüm, HCQ ve SOC (Tang 2020) arasında benzerdi. Olumsuz olaylar, 
HCQ ile daha sık kaydedildi (% 30'a karşı% 9, esas olarak ishal). 
• Laboratuar onaylı veya muhtemel COVID-19 ve yüksek riskli maruziyete sahip 
semptomatik, hastaneye kaldırılmamış yetişkinler, semptom başlangıcından sonraki 4 gün 
içinde HCQ veya plaseboya randomize edildi. 423 hasta arasında, 14 günün üzerindeki 
semptom şiddetindeki değişiklik farklılık göstermedi. 14. günde, HCQ alanların% 24'ü, 
plasebo alan% 30 ile karşılaştırıldığında devam eden semptomlara sahipti (p = 0.21). 
Olumsuz olaylar,% 22'ye karşı% 43'te meydana geldi (Skipper 2020). 
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• HCQ, profilaksi olarak çalışmaz. Maruziyetten sonraki 4 gün içinde HCQ veya plasebo 
almak üzere randomize edilen 821 asemptomatik katılımcıda, doğrulanmış SARS-CoV-2 
insidansı CQ ile% 12 ve plasebo ile% 14 idi. Yan etkiler daha yaygındı (% 40'a karşı% 17) 
(Boulware 2020). 
• Hayır, HCQ, sağlık sektörü çalışanlarında bile profilaksi olarak çalışmaz. Bu çift kör, 
plasebo kontrollü RCT 132 sağlık çalışanını içeriyordu ve erken sonlandırıldı. HCQ ve 
plasebo arasında PCR onaylı SARS-CoV-2 insidansında anlamlı bir fark yoktu (Abella 
2020). 
• Ve son olarak, RECOVERY Collaborative Group, hastanede yatan 1561 hasta arasında, 
HCQ alanların 28 günde normal bakım alan 3155'ten daha düşük ölüm oranına sahip 
olmadığını keşfetti (% 27'ye karşı% 25). 

 

3. Monoklonal Antikorlar ve İyileşme Dönemi Plazma 
Kanser ve bağışıklık bozuklukları için oldukça başarılı monoklonal anti-vücut 
temelli tedavilerin geliştirilmesi, zengin bir uzmanlık ve üretim kapasitesi 
yaratmıştır. Diğer tüm tedaviler başarısız olduğu veya çok az etkiye sahip olduğu 
sürece, monoklonal antikorlar yakın gelecek için umuttur. Hiç şüphe yok ki, çoğu 
SARS-CoV-2'nin reseptör bağlanma alanına (RBD) yönelik olan yüksek ve geniş 
nötralize etme kapasitesine sahip antikorlar, profilaktik ve terapötik tedavi için 
umut verici adaylardır. Öte yandan, bu antikorların, klinik araştırma test 
programlarının tüm aşamalarından geçmesi gerekecek ve bu da zaman alacaktır. 
Özellikle güvenlik ve tolere edilebilirlik önemli bir konudur. Daha büyük 
miktarlarda üretimin de sorunlara neden olması muhtemeldir. Son olarak, 
mAb'lerin üretiminin karmaşık ve pahalı olması ve fakir ülkelerden insanları 
dışarıda bırakması sorunu var (Ledford 2020). Bugüne kadar insanlarda kapsamlı 
bir antikor test edilmemiştir. Ancak bazıları çok ümit vericidir. "COVID-19 
antikorisfer" (Amgen, AstraZeneca, Vir, Regeneron, Lilly, Adagio) ortaklıklar 
kuruyor. 2020 yazında birkaç mAb klinik denemelere girdi. Denemeler, 
hastalığın ilerlemesini engellemek için çeşitli derecelerde hastalıkla SARS-CoV-
2 enfeksiyonu olan hastaların tedavisini içerecek. Çoğu mAb'nin uzun yarı ömrü 
göz önüne alındığında (IgG1 için yaklaşık 3 hafta), tek bir infüzyon yeterli 
olacaktır. 

REGN-COV2 
Trump'a verilen antikorlar. REGN10933, RBD'nin tepesine bağlanarak, ACE2 
için bağlanma sahası ile büyük ölçüde üst üste binerken, REGN10987 için epitop, 
REGN10933 epitopundan uzakta, RBD'nin yan tarafında yer alır ve ACE2 
bağlanma bölgesi ile çok az örtüşür veya hiç örtüşmez. Prensip kanıtı, SARS-
CoV-2 diken proteinini ifade eden veziküler stomatit virüsü sözde parçacıkları 
kullanılarak bir hücre modelinde gösterilmiştir. REGN10933 ve REGN10987 ile 
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eşzamanlı tedavi, kaçış mutantlarının ortaya çıkmasını engellemiştir (Baum 2020, 
Hansen 2020). Bu nedenle, REGN-COV2 adı verilen bu kokteyl, mutantlar için 
hızlı bir şekilde seçim yapmadı, çünkü muhtemelen escape, kokteyldeki her iki 
anticisim tarafından bağlanmayı ve nötralizasyonu ortadan kaldırmak için iki 
farklı genetik bölgede eşzamanlı viral mutasyonun beklenmedik şekilde meydana 
gelmesini gerektirecekti.  
• REGN-COV2 (REGN10933 + REGN10987) ile ilgili ilk klinik veriler 29 

Eylül'de çevrimiçi olarak yayınlandı (hakem tarafından gözden geçirilmedi). 
Regeneron, devam eden geniş bir klinik geliştirme programından türetilen, 
"ilk ~ 275 hasta üzerinde tanımlayıcı bir analiz" olarak adlandırdı. 
Randomizasyondan ≤ 7 gün sonra semptom başlangıcı olan yetişkin, 
hastaneye yatırılmamış COVID-19 hastaları, 2.4 g veya 8 g IV veya 
plaseboda tek doz REGN-COV2 almak üzere randomize edildi. Tedaviden 
önce hastaları pozitif (n = 123) ve negatif (n = 113) olarak ayırmak için 
seroloji kullanıldı. Beklendiği gibi, nazofarengeal (NP) sürüntülerdeki "viral 
yük" seronegatif hastalarda daha yüksekti (7.18'e karşı 3.49 log10 kopya / 
mL). Ana sonuçlar, esas olarak seronegatif hastalarda ılımlı bir viral yük 
azalması ve sayısal bir doz-yanıt ilişkisinin olmadığını gösterdi: REGN-
COV2, esas olarak seronegatif hastalarda 7. gün boyunca viral yükü azalttığı 
görüldü: ortalama NP viral yük azalması -1.98 idi (yüksek doz) ve -1.89 
log10 kopya/mL (düşük doz), plasebo ile -1.38 ile karşılaştırıldığında (her iki 
dozaj grubu için plaseboya karşı -0.56 fark, p = 0.02). Tüm hastalar dahil 
edilmişse (seropozitifler dahil), azalma plasebo ile 1,41'e kıyasla -1,92 ve -
1,64 log10 kopya / mL olmuştur (anlamlılık yalnızca yüksek dozda 
görülmüştür). Daha yüksek başlangıç viral seviyeleri olan hastalar, buna 
bağlı olarak viral yükte daha büyük azalmalara sahipti. Genel popülasyon 
(medyan) için semptom hafifletmeye kadar geçen medyan süre, yüksek, 
düşük doz ve plasebo için sırasıyla 8, 6 ve 9 gündü (sadece seronegatif: 8, 6 
ve 13). Tıbbi ziyaretlere gelince, plaseboya göre sayısal bir azalma oldu, 
ancak toplamda sadece 12 ziyaretle ilgiyi ayırt etmenin bir yolu yoktu. 
Hastanede yatmayan hastaların çoğu evde iyileşti. Her iki doz da iyi tolere 
edildi. İnfüzyon reaksiyonları ve şiddetli yan etkiler tüm gruplar arasında 
dengelendi, ölüm meydana gelmedi. Bu Trump'ın hayatını kurtardı mı? 
Şiddetli hastalığı olan hastalarda daha büyük verilere ihtiyaç olduğuna şüphe 
yoktur. Bakalım ne olacak. Yarım günlük viral yük azaltımı, klinik olarak 
anlamlı olsa da etkileyici değildir. Onaylanırsa Regeneron, REGN-COV2'yi 
ABD'de dağıtacak ve ABD dışındaki dağıtımdan Roche sorumlu olacaktır. 
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Diğer mAb'ler, bazı önemli makaleler: 
• SARS-CoV-2'yi nötralize eden bir insan monoklonal antikorunun ilk raporu 

(Wang 2020). 47D11, reseptör bağlanma inhibisyonundan bağımsız bir 
mekanizma kullanarak SARS-CoV ve SARS-CoV-2'yi çapraz nötralize etme 
kabiliyetini açıklayan diken RBD üzerindeki korunmuş bir epitopu bağlar. 
Bu antikor, SARS-CoV-2'yi hedefleyen antijen saptama testleri ve serolojik 
deneylerin geliştirilmesi için yararlı olabilir. 

• İyileşme dönemindeki 60 hastadan 14 güçlü nötralize edici antikor, yüksek 
verimli tek B hücresi RNA dizileme (Cao 2020) ile tanımlandı. En güçlü 
olan BD-368-2, SARS-CoV-2'ye karşı 15 ng / mL'lik bir IC50 sergiledi ve 
farelerde güçlü terapötik etkinlik sergiledi. Epitop, ACE2 bağlanma sahası 
ile çakışır. 

• On iyileşen COVID-19 hastasından birkaç mAb. 4A8 olarak adlandırılan en 
ilginç mAb, yüksek nötralizasyon potansiyeline sahipti ancak RBD'yi 
bağlamadı (diğer mAb'lerin çoğu gibi). Cryo-EM, 4A8 epitopunun S 
proteininin N terminal alanı (NTD) olduğunu ortaya çıkardı (Chi 2020). 

• Sekiz SARS-CoV-2 ile enfekte bireyin tek B hücrelerinden türetilen 206 
RBD'ye özgü monoklonal antikorun izolasyonu ve karakterizasyonu. Bazı 
antikorlar, RBD bağlanması için ACE2 ile rekabetçi kapasiteleri ile ilişkili 
olan güçlü anti-SARS-CoV-2 nötrleştirme aktivitesi gösterdi (Ju 2020). 

• CR3022, RBD'yi sıkıca bağlar ve SARS-CoV-2'yi (Huo 2020) nötralize 
eder. Yüksek oranda korunmuş, yapısal stabilize edici epitopa prefüzyon 
Spike'da erişilemez, bu da CR3022 bağlanmasının füzyon yetersiz füzyon 
sonrası duruma dönüşümü kolaylaştırdığını gösterir. Nötralizasyon 
mekanizması yenidir ve koronavirüsler için görülmemiştir. 

• H014, SARS-CoV-2 ve SARS-CoV sahte virüslerinin yanı sıra, S reseptör 
bağlanma alanını devreye sokarak nanomolar düzeyde otantik SARS-CoV-
2'yi nötralize eder. HACE2 fare modelinde H014, pulmoner patolojiyi 
önlemiştir. H014, SARS-CoV-2'nin konak hücre reseptörlerine bağlanmasını 
önlüyor gibi görünüyor (Lv 2020). 

• İyileşen bir hastadan dört insan nötralize edici monoklonal antikor izole 
edilmiştir. B38 ve H4, virüs S proteini RBD ile hücresel reseptör ACE2 
arasındaki bağlanmayı bloke etti. Bir rekabet analizi, bunların RBD 
üzerindeki farklı epitoplarını gösterir. Bir fare modelinde, her iki antikor da 
enfekte akciğerlerdeki viral titreleri düşürmüştür. RBD-B38 kompleks 
yapısı, epitop üzerindeki çoğu kalıntının RBD-ACE2 bağlanma arayüzü ile 
örtüştüğünü ortaya çıkardı, bu da bloke etme etkisini ve nötrleştirme 
kapasitesini açıkladı (Wu 2020). 
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• Yakın zamanda iyileşmiş 11 hastanın bellek B hücrelerinden alınan toplam 
178 S1 ve RBD bağlayıcı insan monoklonal antikorundan en iyisi, 414-1, 
1.75 nM'de (Wan J 2020) nötralize edici IC50 gösterdi. Epitop haritalaması, 
3 farklı RBD epitopuna bağlanan antikorların ve epitop B antikoru 553-15'in, 
diğer nötralize edici antikorların çoğunun nötrleştirme yeteneklerini önemli 
ölçüde artırabildiğini ortaya çıkarmıştır. 

• 12 COVID-19 hastasından izole edilmiş yaklaşık 800 taranmış Abs arasında 
tanımlanan iki ultra güçlü SARS-CoV-2 insan nötralize edici antikorun 
(S2E12 ve S2M11) izolasyonu ve karakterizasyonu (Tortorici 2020) 
yapılmıştır. Her iki nAb de hamsterleri SARS-CoV-2 mücadelesine karşı 
korur. Kriyoelektron mikroskobu yapıları, S2E12 ve S2M11'in ACE2 
bağlanmasını rekabetçi bir şekilde bloke ettiğini ve S2M11'in, iki bitişik 
reseptör bağlanma alanını kapsayan dördüncül bir epitopun tanınmasıyla 
kapalı bir konformasyondaki sivri uçları kilitlediğini göstermektedir. S2M11, 
S2E12 veya önceden tanımlanan S309 antikorunu içeren kokteyller, 
dolaşımdaki SARS-CoV-2 izolatlarından oluşan bir paneli genel olarak 
nötrleştirir ve efektör fonksiyonlarını etkinleştirir. 

• Antikor keşfi için yüksek verimli hızlı bir sistem kullanılarak, SARS-CoV-2 
S veya RBD rekombinant proteinler kullanılarak bellek B hücre seçimi ile 3 
iyileşen donörden 1000 mAb'den fazla izole edildi. Dikkat çekici bir şekilde, 
yalnızca küçük bir bölüm nötrleştiriyordu ve bu, en güçlü Abs'ye erişmek 
için yanıtların derin madenciliğinin değerini vurguluyordu. Doğrudan ACE2 
ile rekabet eden RBD-nAb'ler, profilaktik ve terapötik uygulamalar için ve 
aşı için nAb epitoplarını inceltmek için reaktifler olarak açıkça en çok tercih 
edilenlerdir. Bu NAB'larla Suriye hamsterleri kilo kaybından korundu. 
Bununla birlikte, daha yüksek dozlar alan hayvanlar da vücut ağırlığı kaybı 
gösterdi, bu da muhtemelen antikor aracılı gelişmiş hastalığa işaret ediyor 
(Rogers 2020). 

• İyileşen hastalardan alınan antikorlar düşük seviyelerde somatik 
hipermutasyona sahipti. Elektron mikroskobu çalışmaları, SARS-CoV-2 
spike proteininin çok sayıda farklı antijenik bölge içerdiğini göstermektedir. 
Toplamda, S proteini üzerinde iki tanesi pikomolar (çok güçlü!) nötralize 
edici aktiviteler sergileyen (Brouwer 2020) çeşitli antijenik bölgeleri 
hedefleyen 19 nötralize edici antikor tanımlandı. 

• Hastanede yatan 5 hastadan 61 SARS-CoV-2-nötralize edici mAb'nin 
izolasyonu; bunların arasında, gerçek SARS-CoV-2'yi in vitro olarak güçlü 
bir şekilde nötralize eden 19 mAb vardır; bunlardan 9'u,% 50 virüs inhibitör 
konsantrasyonları ile% 50 virüs inhibe edici konsantrasyonları 0.7'dir. 9 ng / 
mL'ye (Liu 2020). 
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• VH (ağır zincir değişken alanı, 15 kDa) gibi antikor alanları ve fragmanları, 
aday terapötikler için çekici antikor formatlarıdır. Tam boyutlu antikorlara 
kıyasla daha iyi doku penetrasyonuna sahip olabilirler. Bir Fc (insan IgG1, 
kristalize edilebilir fragman) füzyon formatındaki bu VH'lerden biri, ab8, 
hem in vitro hem de farelerde ve hamsterlerde SARS-CoV-2'ye karşı güçlü 
nötralizasyon aktivitesi ve özgüllük gösterdi, muhtemelen nispeten küçük 
boyutuyla (Li 2020). 

İyileşen plazma (pasif aşılama) 
İnsan iyileşme plazması (CP), iyileşen ve immünoglobülin içeren serum 
bağışlayabilen yeterli sayıda insan olduğunda COVID-19 hastalığının önlenmesi 
ve tedavisi için hızla mevcut bir seçenek olabilir (Casadevall 2020). Pasif 
bağışıklık tedavisi nispeten güvenli görünmektedir. Bununla birlikte, CP almanın 
istenmeyen bir sonucu, alıcıların kendi bağışıklıklarını geliştirmemesi ve onları 
yeniden enfeksiyon riskine sokması olabilir. Klinik uygulamada (Kupferschmidt 
2020) ele alınması gereken diğer konular, plazma kaynağı (düzenleyici 
konderasyonlar; lojistik iş akışı zor olabilir) ve nadir fakat ilgili risklerdir 
(transfer edilen antikorların pulmoner kan damarlarına zarar verdiği 
transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı) veya transfüzyonla ilişkili dolaşım 
yükü). Neyse ki, CP'de bulunan antikorlar çok kararlıdır. Patojen inaktivasyonu 
(psoralen ve UV ışığı kullanılarak), plazma patojen inaktivasyonundan sonra −30 
° C'de şok dondurulduğunda veya depolandığında % 100 korunan SARS-CoV-
2'ye özgü antikorların stabilitesini ve nötralize etme kapasitesini bozmadı ve 9 
güne kadar sıvı plazma olarak korudu (Tonn 2020). CP'nin en önemli uyarısı 
tutarlılıktır (konsantrasyon farklıdır). Semptomların başlamasından ortalama 39 
gün sonra toplanan 149 hastadan alınan plazmada, nötrleştirme titreleri son 
derece değişkendi. Çoğu plazmada yüksek seviyede nötralize edici aktivite yoktu 
(Robbiani 2020). COVID-19 (Bradfute 2020) hastalarına infüzyon için yüksek 
seviyelerde nötralize edici aktiviteye sahip donörlerin seçilmesi için CP'nin ön 
taraması gerekli olabilir. Serum nötralize etme kapasitesi ile hastalık şiddeti 
arasında bir korelasyon var gibi görünüyor, bu da SP'nin toplanmasının orta ila 
şiddetli semptomları olanlarla sınırlı olması gerektiğini düşündürüyor (Chen 
2020). Diğerleri daha ayrıntılı seçim kriterleri önermişlerdir: semptomların 
başlamasından 28 gün sonra, 3 günden uzun süren ateş veya 38,5 ° C'yi aşan bir 
vücut sıcaklığı gibi. Bu kriterlere dayalı seçim, yeterince yüksek titreleri elde 
etme olasılığının yüksek olmasını sağlayabilir (Li 2020). 
26 Mart'ta FDA, COVID-19 ile kritik derecede hasta olan insanları tedavi etmek 
için iyileşen hastalardan plazma kullanımını onayladı (Tanne 2020). Bu dikkate 
değer bir karardı ve veriler hala az olmakla berar sonuçlar en azından mütevazı: 
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• 5 ve 10 kritik derecede hasta ile klinik durumlarında hızlı iyileşme 
gösteren iki küçük pilot çalışma (Shen 2020, Duan 2020). 

• İlk RCT Haziran'da yayınlandı (Li 2020). Ne yazık ki, çalışma erken 
sonlandırıldı (Çin'de salgın kontrol altına alındığında, daha fazla hasta 
işe alınamadı) ve sonuç olarak yetersiz güç verildi. Randomize edilen 
103 hastadan, klinik iyileşme (6 puanlık hastalık şiddeti ölçeğine göre) 
28 gün içinde% 52'ye karşı% 43'te gerçekleşti. 28 günlük mortalite (% 
16'ya karşı% 24) veya randomizasyondan taburcu olmaya kadar geçen 
sürede anlamlı bir fark yoktu. Dikkat çekici bir şekilde, CP tedavisi, CP 
grubunun% 87'sine karşı% 38'e (OR, 11.39) 72 saatte viral PCR'nin 
negatif dönüşüm oranı ile ilişkilendirilmiştir. Ana çıkarımlar: CP, sihirli 
bir değnek değildir ve antiviral etkinlik, daha iyi bir sağkalım anlamına 
gelmez. 

• İkinci RCT Hindistan'dan geldi (Agarwal 2020). Bu açık etiketli RCT, 
orta derecede COVID-19'u olan yetişkinlerde CP'nin etkinliğini araştırdı 
ve 235 hastayı iki doz 200 mL CP'ye ve 229 hastayı bir kontrol koluna 
atadı. 44 (% 19) ve 41 (% 18) hastada 28 günde ciddi hastalığa veya tüm 
nedenlere bağlı ölümlere ilerleme meydana geldi. Dahası, CP tedavisi 
anti-enflamatuar özellikler göstermedi ve başlangıçta anti-cisimleri 
nötralize eden ve etmeyen hastalar arasında hiçbir fark yoktu. Ana 
sınırlama: transfüzyondan önce CP'deki antikor titreleri ölçülmedi çünkü 
deneme başladığında doğrulanmış, güvenilir ticari testler mevcut 
değildi. 

• Geriye dönük, eğilim skoru ile eşleştirilmiş bir vaka-kontrol 
çalışmasında 39 hastada, SP alanlar biraz daha az oksijen gerektirdi; ön 
veriler bir ölüm oranı avantajı önerebilir (Liu 2020). 

• Ciddi veya yaşamı tehdit eden COVID-19 enfeksiyonu olan 20 
eşleştirilmiş kontrolle karşılaştırıldığında, CP infüzyonunu takiben 20 
hastada laboratuvar ve solunum parametreleri iyileşmiştir. SP 
hastalarında 7 ve 14 günlük vaka ölüm oranı olumlu olarak karşılaştırıldı 
(Hegerova 2020). Ancak, bu küçük çalışma randomize edilmedi. 

• Çok geç kalmayın: Viral yayılmanın ilk tespitinden sonra medyan 21 
gün içinde nekahet plazma alan solunum yetmezliği olan 6 hastadan 
tümü infüzyondan 3 gün sonra RNA negatif olarak test edildi. Ancak 
sonunda 5 kişi öldü (Zeng 2020). 

• Yalnızca standart tedavi alan şiddetli COVID-19'u olan 1430 hastaya 
ilişkin kontrolsüz, geriye dönük veriler, bunların arasında ABO uyumlu 
CP alan 138 hasta (Xia 2020). Daha yüksek şiddet düzeyine rağmen, SP 
olmayan hastaların% 4.1'ine kıyasla sadece 3 CP hastası (% 2.2) öldü. 
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Ancak, bu retrospektif çalışmada kafa karıştırıcı faktörler (yani, 
önyargılı hasta atamaları) göz ardı edilemez. Ek olarak, nötralize edici 
antikor titreleri hakkında tam veriler mevcut değildi. 

4. İmmünomodülatörler 
Antiviral ilaçlar büyük olasılıkla hafif COVID-19 vakalarının şiddetlenmesini 
önlerken, özellikle ağır vakalarda adjuvan stratejilere ihtiyaç duyulacaktır. 
Koronavirüs enfeksiyonları, şiddetli akciğer hasarı ile ilişkili aşırı ve anormal, 
sonuçta etkisiz konakçı bağışıklık tepkilerine neden olabilir (Channappanavar 
2017). 
SARS ve MERS'e benzer şekilde, COVID-19'lu bazı hastalar, genellikle bir 
sitokin fırtınası ile ilişkili olan akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) 
geliştirir. Bu, çeşitli interlökinlerin, kemokinlerin ve enflamatuar proteinlerin 
artan plazma konsantrasyonları ile karakterizedir. 
Çeşitli konakçıya özgü tedaviler, proinflamatuar sitokin ve kemokin 
reaksiyonlarının düzensizliğinin neden olduğu muazzam hasarı sınırlamayı 
amaçlamaktadır (Zumla 2020). İmmünsüpresanlar, interlökin-1 bloke edici 
ajanlar, örneğin anakinra veya JAK-2 inhibitörleri de bir seçenektir (Mehta 
2020). 
Bu tedaviler, antivirallerle birleştirildiğinde potansiyel olarak sinerjik olarak 
hareket edebilir. Diyabet, artrit, epilepsi ve kanser için kolesterolü düşürmek için 
olanlar ve ayrıca antibiyotikler de dahil olmak üzere çok sayıda ilaç 
tartışılmaktadır. Otofajiyi modüle ettiği, diğer bağışıklık efektör mekanizmalarını 
ve antimikrobiyal peptitlerin üretimini teşvik ettiği söylenir. Klinik testlerdeki 
diğer immünomodülatör ve diğer yaklaşımlar arasında bevacizumab, brilacidin, 
siklosporin, fedratinib, fingolimod, lenadilomid ve talidomid, sildenafil, 
teikoplanin ve daha pek çoğu yer alır. Bununla birlikte, çoğu strateji için ikna 
edici klinik veriler beklemektedir. 

Kortikosteroidler 
Şimdiye kadar kortikosteroidler, şiddetli COVID-19 hastalarında sağkalım 
avantajı sağlayan tek ilaçtır. Pandeminin ilk aylarında, mevcut DSÖ kılavuzlarına 
göre, steroidler tartışmalı bir şekilde tartışıldı ve klinik araştırmalar dışında 
önerilmedi. 16 Haziran 2020'de İngiltere merkezli RECOVERY denemesinin 
sonuçlarını bildiren bir basın açıklamasıyla, COVID-19 tedavisi büyük bir 
değişikliğe uğradı. Deksametazon grubunda, invaziv mekanik ventilasyon alan 
hastalarda ölüm insidansı, olağan bakım grubundakinden daha düşüktü. 
RECOVERY sonuçlarının dünya çapındaki diğer RCT'ler üzerinde büyük etkisi 
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oldu. Kortikosteroidlerin terapötik değeri artık çok sayıda çalışmada 
gösterilmiştir: 

• KURTARMA: Bu açık etiketli çalışmada (bir dizi tedaviyi 
karşılaştıran), hastanede yatan hastalar 10 güne kadar oral veya 
intravenöz dexa (günde bir kez 6 mg dozda) almak veya tek başına 
olağan bakımı almak üzere randomize edildi . Genel olarak, deksa 
grubunda 482 hasta (% 22.9) ve olağan bakım grubundaki 1110 hasta 
(% 25.7) 28 gün içinde öldü (yaşa göre ayarlanmış oran oranı, 0.83). 
İnvazif mekanik ventilasyon alan hastalarda (% 29,3'e karşı% 41,4) ve 
invaziv mekanik ventilasyon olmaksızın oksijen alan hastalarda (% 
23,3'e karşı% 26,2) ölüm oranı daha düşüktü, ancak solunum desteği 
almayanlarda bu oran daha düşüktü (% 17,8'e karşı% 14,0). 

• REMAP-CAP (farklı ülkeler): Bu Bayesçi RCT'de 384 hasta, sabit 
dozlu (n = 137), şoka bağımlı (n = 146) ve hydrokortizon yok (n = 101) 
olarak randomize edildi. 7 günlük sabit dozlu bir kür veya şoka bağlı 
hidrokortizon dozu ile tedavi, hiç hidrokortizona kıyasla, 21 içinde 
organ desteği olmayan günlerde iyileşme olasılığına göre sırasıyla% 93 
ve% 80 üstünlük olasılığı ile sonuçlandı. günler. Bununla birlikte, 
araştırmanın erken durdurulması nedeniyle, hiçbir tedavi stratejisi, 
istatistiksel üstünlük için önceden belirlenmiş kriterleri karşılamayarak 
kesin sonuçlara varılamamıştır. 

• CoDEX (Brezilya). Orta ila şiddetli ARDS'li 299 COVID-19 hastasında 
(350 planlanmış) çok merkezli, açık etiketli bir RCT (Tomazini 2020). 5 
gün boyunca günde yirmi mg intravenöz deksametazon, 5 gün boyunca 
veya YBÜ taburcu olana kadar günlük 10 mg deksametazon, artı 
standart bakım (n = 151) veya tek başına standart bakım (n = 148). 
Deksametazon grubuna randomize edilen hastalar, ilk 28 gün boyunca 
ortalama 6,6 ventilatörsüz güne karşılık standart bakım grubunda 4,0 
ventilatörsüz güne sahipti (fark, 2,26;% 95 CI, 0,2-4,38; p = 0,04). 28 
günde tüm nedenlere bağlı mortalitenin önceden belirlenmiş sekonder 
sonuçlarında, ilk 28 günde YBÜ içermeyen günlerde, 28 günde mekanik 
ventilasyon süresinde veya 15 günde 6 noktalı sıralı ölçekte önemli bir 
fark yoktu. 

• CAPE KOİ: COVID-19 ile ilişkili akut solunum yetmezliği nedeniyle 
yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilen 149 (290 planlı) kritik 
hastalığı olan çok merkezli çift kör RCT (Dequin 2020). Birincil sonuç, 
21. günde tedavi başarısızlığı, hidrokortizon grubundaki 76 hastanın 
32'sinde (% 42.1), plasebo grubundaki 73 hastanın 37'sinde (% 50.7) 
meydana geldi (p = 0.29). 
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• COVID-19'u olan kritik hastalığı olan 1703 hastada kortikosteroidlerin 
etkinliğini değerlendiren 7 randomize klinik çalışmadan elde edilen 
verileri bir araya toplayan prospektif bir WHO meta-analizi. Mortalite 
ile ilişki için sabit etkili özet olasılık oranları, normal bakım veya 
plaseboya kıyasla deksametazon için 0.64 (% 95 CI, 0.50-0.82; p 
<0.001) idi, 0.69 (% 95 CI, 0.43-1.12; p = 0.13) sırasıyla hidrokortizon 
ve 0.91 (% 95 CI, 0.29-2.87; p = 0.87) için metilprednizolon için. Ciddi 
yan etki riskinin arttığına dair hiçbir öneri yoktu. 

• 206 hastayla yapılan başka bir çalışma, kortikosteroidlerin viral bulaşma 
üzerindeki etkisinin doz-yanıt şeklinde olabileceğini öne sürdü. Yüksek 
doz (80 mg / gün) ancak düşük doz kortikosteroidler (40 mg / gün), 
COVID-19 (Li 2020) hastalarının viral bulaşmasını geciktirmiştir. 

• Solunum yolu hastalığı tedavilerinin, özellikle solunan 
kortikosteroidlerin (ICS'ler) koruyucu bir etkisi yoktur. İndeks 
tarihinden önceki 4 ay içinde (1 Mart) ilgili solunum ilaçları verilen 
148.557 KOAH'lı ve 818.490 astımlı kişide, ICS reçete edilen KOAH'lı 
kişiler, COVID-19'a bağlı ölüm riskinde artışa sahipti. reçete edilen 
LABA-LAMA kombinasyonları (ayarlanmış HR 1.39) (Schultze 2020). 
Yalnızca kısa etkili beta agonistleri reçete edilenlerle 
karşılaştırıldığında, önceden yüksek doz ICS yazılan astımlı kişilerde 
yüksek ölüm riski vardı (1.55, 1.10-2.18), buna karşın düşük veya orta 
doz verilenler değildi. Duyarlılık analizleri, görünen zararlı ilişkinin, 
ICS reçete edilen kişilerle ICS reçete edilmeyenler arasındaki nispeten 
küçük sağlık farklılıklarıyla açıklanabileceğini göstermiştir. 

Sonuçlar: Dünya Sağlık Örgütü, şiddetli olmayan COVID-19 hastalarının 
tedavisinde kortikosteroid KULLANILMAMASINI önermektedir. WHO, 
şiddetli ve kritik COVID-19 hastalarının tedavisi için sistemik kortikosteroidler 
önermektedir (orta derecede kesinlik kanıtına dayalı güçlü öneri). Bununla 
birlikte, WHO paneli, şiddetli COVID-19'u tanımlamak için% 90'lık oksijen 
satürasyon eşiğinin keyfi olduğunu ve hangi hastalara sistemik kortikosteroid 
verilmesi gerektiğini belirlemek için kullanıldığında dikkatlice yorumlanması 
gerektiğini belirtti. Örneğin, klinisyenler, düşük oksijen satürasyonunun bir 
ciddiyet belirtisi olup olmadığını veya kronik akciğer hastalığından muzdarip 
belirli bir hasta için normal olup olmadığını belirlemek için kendi kararlarını 
kullanmalıdır. Benzer şekilde, klinisyen bu sayının düşme eğiliminde olduğundan 
şüphelenirse, oda havasında% 90-94'ün üzerinde bir satürasyon anormal olabilir. 

İnterferonlar 
İnterferon (IFN) yanıtı, virüslere karşı ana ilk savunma hattını oluşturur. Bu 
karmaşık konak savunma stratejisi, biyolojisinin doğru anlaşılmasıyla güvenli ve 
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etkili antiviral tedavilere dönüştürülebilir. Yakın zamanda yapılan kapsamlı bir 
incelemede, insan koronavirüslerine karşı hem tip I hem de tip III IFN aracılı 
doğuştan antiviral yanıtları anlamamızdaki son gelişmeler açıklanmaktadır (Park 
2020). 
IFN, erken verildiğinde COVID-19 üzerinde çalışabilir. Şu anda birkaç klinik 
çalışma, ciddi hastalığa neden olmadan önce virüsü evcilleştirmek için 
enfeksiyondan önce veya hemen sonra verilen sentetik interferonları 
değerlendirmektedir (kısa genel bakış: Wadman 2020). İn vitro gözlemler, 
hücrelerin enfeksiyonundan sonra uygulandığında, IFN-β1a'nın SARS-CoV-2'ye 
karşı antiviral aktivitesine ışık tuttu ve erken bir terapötik ortamda olası 
etkinliğini vurguladı (Clementi 2020). Ancak MERS gibi koronavirüs 
hastalarında interferon çalışmaları hayal kırıklığı yarattı. Hücre kültürlerindeki 
etkileyici antiviral etkilere rağmen (Falzarano 2013), ribavirin ile kombinasyon 
halinde yapılan klinik çalışmalarda ikna edici hiçbir fayda gösterilmemiştir 
(Omrani 2014). Bununla birlikte, interferonun solunması, Çin COVID-19 tedavi 
kılavuzlarında hala bir seçenek olarak önerilmektedir. Büyük SOLIDARITY 
RCT'de (makale henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiştir, yukarıya 
bakınız) hiçbir etkisi olmamıştır. 

• Hong Kong'dan bir Faz II, çok merkezli, açık etiketli RCT, hafif-orta 
derecede COVID-19 (semptom başlangıcından itibaren medyan 5 gün) 
olan 127 hastayı sadece lopinavir/r veya lopinavir/r'den oluşan üçlü bir 
kombinasyon almak üzere randomize etti, ribavirin ve interferon (Hung 
2020). Bu deneme, üçlü kombinasyonun erken başlandığında faydalı 
olabileceğini göstermektedir. Kombinasyon tedavisi yalnızca semptom 
başlangıcından itibaren 7 günden az olan ve lopinavir/r, ribavirin (400 
mg BID) ve interferon beta-1b'den (haftada 1-3 doz 8 Mio IE) oluşan 
hastalarda verildi. Kombinasyon tedavisi, nazofaringeal sürüntü (7'ye 
karşı 12 gün, p = 0,001) ve diğer örneklerde negatif sonuçlara kadar 
geçen medyan sürenin anlamlı şekilde kısalmasına yol açtı. Klinik 
iyileşme, semptomların hafifletilmesi için daha kısa bir süre ve daha 
kısa hastanede kalışla önemli ölçüde daha iyiydi. Dikkat çekici bir 
şekilde, tüm farklılıklar semptomların başlamasından 7 gün sonra 
tedaviye başlayan 76 hasta tarafından yönlendirildi. Bu hastalarda 
interferonun fark yarattığı görülüyor. Şimdiye kadar, bu, belirli bir ilaç 
rejiminin virolojik yanıtını gösteren tek büyük RCT'dir. 

• Hubei'deki iki tıp merkezi arasındaki "ilaç stoğu eşitsizliklerinden" 
yararlanarak 446 COVID-19 hastasını içeren geriye dönük çok merkezli 
bir kohort çalışması. IFN-α2b'nin kabulünden 5 gün sonra erken 
uygulama, IFN-α2b'nin hiç kabul edilmemesine kıyasla hastane içi 
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mortalitede azalma ile ilişkilendirilirken, IFN-α2b'nin geç uygulanması 
mortalitede artış ile ilişkilendirildi (Wang 2020). 

JAK inhibitörleri 
COVID-19'daki olumsuz klinik sonuçlarla ilişkili olan birkaç inflamatuar sitokin, 
Janus kinazların (JAK'lar) aracılık ettiği farklı bir hücre içi sinyal yolağı kullanır. 
JAK-STAT sinyalizasyonu mükemmel bir terapötik hedef olabilir (Luo 2020). 
Baricitinib (Olumiant®), romatoid artrit için onaylanmış bir JAK inhibitörüdür. 
Sanal tarama algoritmaları kullanılarak, baricitinib, ACE2 aracılı endositozu 
inhibe edebilen bir madde olarak tanımlandı (Stebbing 2020). Fedratinib veya 
ruxolitinib gibi diğer JAK inhibitörleri gibi, sinyal inhibisyonu da COVID-19 
hastalarında sıklıkla görülen artmış sitokin seviyelerinin etkilerini azaltabilir. 
Bu grupta baricitinibin optimal ajan olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır 
(Richardson 2020). Diğer uzmanlar, barisitinibin lenfositopeni, nötropeni ve viral 
reaktivasyona (Praveen 2020) ve ayrıca pankreatite (Cerda-Contreras 2020) 
neden olması nedeniyle ilacın ideal bir seçenek olmayacağını tartışmışlardır. 
Ayrıca arteriyel ve venöz tromboembolik olaylarla doza bağlı bir ilişki vardır 
(Jorgensen 2020). Pro-trombotik eğilimlerin hiper pıhtılaşma durumunu 
şiddetlendirmesi olasıdır ve baricitinib kullanımının klinik deneylerle 
sınırlandırılmasının öneminin altını çizer. İtalya ve ABD'de, 1000'den fazla 
hastada baricitinib ve remdesivir'i tek başına remdesivir ile karşılaştıran devasa 
bir çalışma (ACTT-II) de dahil olmak üzere birçok çalışma devam etmektedir. 

• Şimdiye kadar, bir gözlemsel çalışma, baricitinib ve kortikosteroidlerin 
sinerjik etkisine dair bazı kanıtlar sunmaktadır (Rodriguez-Garcia 2020). 
Orta ila şiddetli SARS-CoV-2 pnömonisi olan hastalar lopinavir /r ve 
HCQ artı kortikosteroidler (kontroller, n = 50) veya kortikosteroidler ve 
bari-sitinib (n = 62) almışlardır. Kontrollerde, hastaların daha yüksek bir 
oranı hem taburculukta (% 62'ye karşı% 26) hem de 1 ay sonra (% 28'e 
karşı% 13) ilave oksijene ihtiyaç duymuştur, 

Ruxolitinib (Jakavi®), Incyte tarafından üretilen bir JAK inhibitörüdür. Kemik 
iliği transplantasyonunu takiben hastalarda miyelofibroz, polisitemi vera (PCV) 
ve bazı kronik greft ve konakçı hastalıklar için kullanılır. Yüksek sitokinlerin 
çoğu Janus kinaz (JAK) 1 / JAK2 yoluyla sinyal verdiği için, bu yolların 
ruksolitinib ile inhibisyonu, COVID-19 ile ilişkili sitokin fırtınasını hafifletme ve 
ölüm oranını azaltma potansiyeline sahiptir. 

• Geriye dönük bir çalışmada, 12/14 hasta, 11/14 hastada (La Rosée 2020) 
sürekli klinik iyileşme ile “COVID-19 Enflamasyon Skorunda” önemli 
bir azalma elde etti. Tedavi, çoklu organ yetmezliğini önlemek veya 
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üstesinden gelmek için bazı etkililik sinyalleri ile güvenliydi. Bir Faz II 
RCT başlatıldı (NCT04338958). 

Sitokin blokerleri ve anti-tamamlayıcı tedaviler 
İnterlökin-6 (IL-6), IL-1 ve hatta tümör nekroz faktörü TNF alfayı azaltmaya 
yönelik anti-enflamatuar tedavilerle sitokin fırtınasını bastırmanın faydalı 
olabileceği hipotezi, devam eden birkaç denemeye yol açmıştır. İnterlökin bloke 
etme stratejilerinin şiddetli COVID-19'da görülen hiperinflamatuar durumu 
iyileştirebileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu strateji üzerine yakın 
zamanda yapılan bir inceleme daha az hevesliydi ve ihtiyatlı olmaya çağırdı 
(Remy 2020). 
Diğer mikrobiyal enfeksiyonlar ve sepsis ile ilişkili sitokin fırtınasını bloke 
etmeye yönelik geçmiş girişimler başarılı olamamıştır ve bazı durumlarda 
sonuçları kötüleştirmiştir. Dahası, artan sitokin konsantrasyonlarını ele almak 
için doğuştan gelen ve uyarlanabilir bağışıklık sistemini baskılamanın, serbest 
viral replikasyonu mümkün kılabileceği, uyarlanabilir bağışıklığı 
baskılayabileceği ve iyileşme süreçlerini geciktirebileceği endişesi vardır. 
Bu tür hastalarda güçlü immünsüpresif mekanizmaların da yaygın olduğu giderek 
daha fazla kabul görmektedir. Aşağıda, sitokin blokerleri hakkındaki kanıtları 
kısaca tartışacağız. Anakinra (Kineret®), romatoid artrit ve neonatal başlangıçlı 
multisistem enflamatuar hastalık için FDA onaylı bir tedavidir. IL-1'in 
bağlanmasını önleyen ve sinyal transdüksiyonunu bloke eden rekombinant bir 
insan IL-1 reseptör antagonistidir. Anakinra'nın hiperinflamatuvar COVID-
19'daki disfonksiyonel bağışıklık tepkisini ortadan kaldırdığı düşünülüyor ve şu 
anda yaklaşık 20 klinik çalışmada araştırılıyor. Bazı vaka serileri cesaret verici 
sonuçlar bildirmiştir. 
Anakinra ile tedavi edilen 52 “ardışık” hastayı 44 tarihi hastayla karşılaştıran 
Paris'ten bir çalışma. Anakinra grubundaki hastaların% 25'inde ve geçmiş 
gruptaki hastaların% 73'ünde invazif mekanik ventilasyon veya ölüm nedeniyle 
YBÜ'ye kabul edildi. Anakinranın tedavi etkisi çok değişkenli analizde önemli 
kalmıştır (Hayem 2020). Yazarlara göre, çalışmaları "istatistiksel açıdan 
mükemmel değildi ..." 

• İtalya'nın Milano kentindeki San Raffaele Hastanesinde, non-invaziv 
ventilasyon ve HCQ ile yönetilen orta ila şiddetli ARDS ve 
hiperinflamasyon (serum C reaktif protein, CRP ≥ 100 mg / L) olan 29 
hastayı içeren retrospektif bir kohort çalışması ve lopinavir / r (Cavalli 
2020). 21. günde, yüksek doz anakinra ile tedavi, 21/29 (% 72) hastada 
CRP'de azalma ve solunum fonksiyonunda progresif iyileşmeler ile 
ilişkilendirildi. 
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• Pansitopeni, hiper pıhtılaşma, akut böbrek hasarı ve hepatobiliyer 
disfonksiyon ile karakterize ikincil hemofagositik lenfohistositozlu 
(sHLH) kritik hastalarda başka bir küçük vaka serisi. Tedavinin 
sonunda, YBÜ hastalarının vazopresörlere daha az ihtiyacı vardı ve 
solunum fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştirdi. 3/8 hasta ölmesine 
rağmen, mortalite sepsiste sHLH'li hasta serilerinden daha düşüktü 
(Dimopoulos 2020). 

Canakinumab (Illaris®), juvenil romatoid artrit ve diğer kronik otoinflamatuvar 
sendromların tedavisi için onaylanmış, IL-1β'ya karşı insan monoklonal 
antikorudur. Bir pilot denemede, hiperinflamasyon (CRP ≥ 50 mg / L olarak 
tanımlanır) ve solunum yetmezliği olan 10 hasta, serum enflamatuar 
biyobelirteçlerinde hızlı bir iyileşme ve oksijenasyonda bir iyileşme gösterdi 
(Ucciferri 2020). 
Infliximab (Remicade®), Crohn hastalığı, ülseratif kolit, romatoid artrit ve sedef 
hastalığı dahil olmak üzere bir dizi otoimmün hastalığı tedavi etmek için 
onaylanmış kimerik bir monoklonal anti-TNF antikorudur. COVID-19'lu 
hastalarda kötüleşen akciğer fonksiyonunun önemli bir bileşeni olarak, TNF gibi 
önemli inflamatuar sitokinlerin tetiklediği inflamasyonun bir sonucu olan kılcal 
sızıntı, TNF bloke edici ajanları çekici bir strateji haline getirir (Robinson 2020). 
Anti-TNF'nin, otoimmün hastalığın tedavisi için hastalara uygulanması, tüm bu 
anahtar inflamatuar sitokinlerde azalmaya yol açar. Tek bir IFX infüzyonu (5 mg 
/ kg vücut ağırlığı) ile tedavi edilen yedi hastadan oluşan küçük bir vaka serisi 
bildirilmiştir (Stallmach 2020). 
Mavrilimumab bir anti-granülosit-makrofaj koloni uyarıcı faktör (GM-CSF) 
reseptör-α monoklonal antikordur. GM-CSF, enflamatuar hastalıkların 
başlatılmasında ve sürdürülmesinde çok önemli bir role sahip bir 
immünoregülatör sitokindir (Mehta 2020). 13 hasta üzerinde yapılan küçük, 
kontrolsüz pilot denemede, mavrilimumab tedavisi, şiddetli COVID-19 
pnömonisi ve sistemik hiperinflamasyonu olan mekanik ventilasyon 
uygulanmayan hastalarda standart bakım ile karşılaştırıldığında daha iyi klinik 
sonuçlar ile ilişkilendirilmiştir. Tedavi iyi tolere edildi (De Luca 2020). 
Tocilizumab (TCZ, RoActemra® veya Actemra®), interlökin-6 reseptörünü 
hedefleyen bir monoklonal antikordur. Romatizmal artrit için kullanılır ve iyi bir 
güvenlik profiline sahiptir. Başlangıç dozu 4-8 mg / kg, önerilen doz 400 mg 
olmalıdır (1 saatten fazla infüzyon). Birkaç RCT sürüyor. TCZ'nin kullanımını 
destekleyen mevcut kanıt düzeyi zayıftır. 

• YBÜ desteği gerektiren retrospektif bir COVID-19 hastası kohortunda, 
TCZ'li 102/210 (% 49) hastada ve TCZ almayan 256 / 420'de (% 61) 
ölüm meydana geldi (Biran 2020). Eğilim eşleşmesinden sonra, TCZ 
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almak ile azalmış mortalite arasında bir ilişki not edildi (HR 0.64,% 95 
CI 0.47-0.87). 

• İtalya'dan başka bir kohortta (Guaraldi 2020), TCZ'si olmayan 365 
hastaya kıyasla TCZ ile tedavi edilen 179 hastada daha az ölüm 
meydana geldi (% 7'ye karşı% 20). Cinsiyet, yaş, semptomların süresi 
ve SOFA skoru için düzeltme yapıldıktan sonra, TCZ tedavisi azalmış 
ventilasyon veya ölüm riski ile ilişkilendirildi (ayarlanmış HR 0.61,% 
95 CI 0.40–0.92). 

• Büyük bir çok merkezli kohort, ABD genelinde 68 hastanede YBÜ'ye 
kabul edilen 3924 kritik hastalığı olan hastayı içeriyordu (Gupta 2020). 
TCZ ile hastanede ölüm riski daha düşüktü (% 41'e karşı% 29). Bununla 
birlikte, TCZ hastaları daha gençti ve daha az komorbiditeye sahipti. 
Yazarlara göre, bulgular "ölçülmemiş kafa karıştırıcılara karşı hassas 
olabilir ve randomize klinik çalışmalardan daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
vardır". 

• 29 Temmuz'da Hoffmann-La Roche, çok beklenen Faz III CO-VACTA 
denemesinin hayal kırıklığı yaratan sonuçlarını açıkladı. TCZ, hastaların 
hastanede plasebo verilenlere kıyasla kabaca bir hafta daha az 
geçirmesine rağmen, hasta ölüm oranını iyileştirmedi (denemenin tam 
sonuçları henüz yayınlanmadı). Ancak bu stratejiden çıkmak için henüz 
çok erken olabilir (Furlow 2020). Çalışmanın geniş hasta seçim kriterleri 
ve diğer çalışma tasarım faktörleri ışığında COVACTA'nın dikkatli 
yorumlanması gerekir. 

• Orta derecede hasta hastanede yatan 243 hastada çift kör, plasebo 
kontrollü bir RCT, TCZ entübasyon veya ölümü önlemede etkili değildi 
(Stone 2020). 

• COVID-19 pnömonisi ile hastaneye yatırılan 126 hastada açık etiketli 
bir RCT, birincil klinik sonlanım noktasının oranı (klinik kötüleşme) 
kontrol grubu ve TCZ grubu (Salvarani 2020) arasında önemli ölçüde 
farklı değildi. 14 ve 30 gün içinde taburcu edilen hastaların oranı 
aynıydı. Yazarlara göre, ancak, sonuçları "tocili-zumab'ın daha ilerlemiş 
hastalıkla başvuran hastalarda ölüm veya entübasyon riskini azaltmadaki 
olası rolünü dışlamaya izin vermiyor". 

Siltuximab (Sylvant®), başka bir anti-IL-6-bloke edici ajandır. Bununla birlikte, 
bu kimerik monoklonal antikor, reseptörü değil, doğrudan interlökin-6'yı 
hedefler. Siltuximab, idiyopatik çok merkezli Castleman hastalığı (iMCD) için 
onaylanmıştır. Bu hastalarda iyi tolere edilir. İtalya'daki bir pilot denemenin 
("SISCO denemesi") ilk sonuçları cesaret verici sonuçlar göstermiştir. Siltuximab 
ile tedavi edilen ve yedi güne kadar takip edilen ilk 21 hastadan 2 Nisan'da 
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sunulan ara ara verilere göre, hastaların üçte biri (% 33) oksijen desteğine daha az 
ihtiyaç ve% 43 hastalar durumlarının stabilize olduğunu gördüler ve klinik olarak 
anlamlı bir değişiklik olmamıştı (McKee 2020). 
Sarilumab (Kevzara®), başka bir rekombinant insan IL-6 reseptör 
antagonistidir. Hiperinflamasyonlu şiddetli COVID-19 pnömonisinde sari-
lumabın açık etiketli bir çalışması. Sarilumab 400 mg, 28 hastaya standart 
bakıma ek olarak intravenöz olarak uygulandı ve sonuçlar, yalnızca standart 
bakımla tedavi edilen 28 çağdaş uyumlu hasta ile karşılaştırıldı. 28. günde, 
sarilumab ile tedavi edilen hastaların% 61'i klinik iyileşme yaşadı ve% 7'si öldü. 
Bu bulgular, karşılaştırma grubundan önemli ölçüde farklı değildi. Bununla 
birlikte, sarilumab, başlangıçta minör akciğer konsolidasyonu gösteren bir hasta 
alt grubunda daha hızlı iyileşme ile ilişkilendirilmiştir (Della-Torre 2020). 
Vilobelimab, monoklonal antikoru bloke eden bir anafilotoksin ve tamamlayıcı 
protein C5a'dır. Açık etiketli, randomize bir Faz II çalışmasında (PANAMO 
çalışmasının parçası), şiddetli COVID-19'u olan 30 hastaya vilobelimab 
(intravenöz olarak yedi doza kadar 800 mg) veya yalnızca en iyi destekleyici 
bakım ( kontrol grubu). Randomizasyondan sonraki 5. günde, arteriyel oksijenin 
kısmi basıncının solunan havadaki fraksiyonel oksijen konsantrasyonuna (PaO2 / 
FiO2) oranındaki ortalama bağıl değişikliğin birincil son noktası, gruplar 
arasında önemli ölçüde farklı değildi. 
28 günlük Kaplan-Meier mortalite tahminleri vilobelimab grubu için% 13 (% 95 
CI 0-31) ve kontrol grubu için% 27 (4-49) idi. Ciddi yan etkilerin sıklığı gruplar 
arasında benzerdi ve tedavi atamasıyla ilgili hiçbir ölüm düşünülmedi. Yazarlara 
göre, ikincil sonuç sonuçları, birincil son nokta olarak 28 günlük mortaliteyi 
kullanan bir Faz III denemesinde vilobelimab'ın araştırılmasını desteklemektedir. 
C5a dahil olmak üzere farmakokinetik ve farmakodinamik veriler henüz 
yayınlanmamıştır (Campbell 2020). Diğer C5 kompleman yolu inhibitörleri 
eculizumab ve ravulizumab'ı kullanan araştırmacılar, atipik hemolitik üremik 
sendromda kullanım için onaylanan dozlara kıyasla COVID-19'un akut 
ortamında dozlarını ve dozlama sıklığını önemli ölçüde artırmıştır. 

COVID-19 için diğer tedaviler (bilinmeyen veya 
kanıtlanmamış etki mekanizmaları ile) 

Acalabrutinib ve ibrutinib 
Acalabrutinib ve ibrutinib, CLL ve lenfoma tedavisi için kullanılan bruton tirozin 
kinaz inhibitörleridir. Ex vivo analiz, otofosforilasyon ile kanıtlandığı üzere BTK 
aktivitesinin önemli ölçüde arttığını (BTK makrofaj sinyalini ve aktivasyonunu 
düzenler) ve şiddetli COVID-19 hastalarının kan monositlerinde sağlıklı 
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gönüllülerden alınan kan monositlerine kıyasla artmış IL-6 üretimini ortaya 
çıkardı. Bir pilot çalışmada, şiddetli COVID-19'u olan 19 hastaya BTK inhibitörü 
acalabrutinib (Roschewski 2020) verildi. 10-14 gün içinde, oksijenasyon 
"hastaların çoğunda", genellikle 1-3 gün içinde iyileşti ve çoğu hastada iltihap 
belirteçleri ve lenfopeni hızla normale döndü. Acalabrutinib tedavisinin sonunda, 
tamamlayıcı oksijen kohortundaki 8/11 (% 72,7) hasta oda havasında taburcu 
edildi. Bu sonuçlar, bir BTK inhibitörü ile aşırı konak enflamasyonunun 
hedeflenmesinin terapötik bir strateji olabileceğini düşündürmektedir. 
Doğrulayıcı bir RCT devam ediyor. Bazı raporlar, başka bir BTK inhibitörü olan 
ibrutinib'in koruyucu etkisi hakkında spekülasyon yaptı (Thibaud 2020). 

Kolşisin 
Kolşisin, akut gut alevlenmeleri için 2000 yılı aşkın süredir kullanılan bilinen en 
eski ilaçlardan biridir. Anti-inflamatuar ve anti-viral özellikleri göz önüne 
alındığında, COVID-19 hastalarında da test edilmektedir. Yunanistan'dan 
prospektif, açık etiketli bir RCT'de, 105 hastanede yatan hasta, standart bakım 
(SOC) veya kolşisin artı SOC (Deftereos 2020) olarak randomize edildi. Kolşisin 
alan katılımcılar istatistiksel olarak “klinik kötüleşmeye kadar geçen süreyi 
önemli ölçüde iyileştirdi”. Bununla birlikte, biyobelirteçlerde önemli bir fark 
yoktu ve gözlemlenen fark, dar bir klinik önem marjına dayanıyordu; yazarlara 
göre gözlemleri “hipotez oluşturucu olarak kabul edilmeli” ve “dikkatle 
yorumlanmalıdır”. Retrospektif bir kohortta klinik fayda konusunda bazı kanıtlar 
vardı (Brunetti 2020). 

Famotidin 
Famotidin, mide asidi üretimini baskılayan bir histamin-2 reseptör antagonistidir. 
Mükemmel bir güvenlik profiline sahiptir. Başlangıçta 3-kimotripsin benzeri 
proteazı (3CLpro) hazırda beklettiği düşünülüyordu, ancak histamin 
sinyallemesinin antagonizması veya tersagonizmi yoluyla daha çok bir immün 
modülatör görevi görüyor gibi görünüyor. COVID-19 (NCT04370262) 
tedavisinde intravenöz famotidinin yararları üzerine yapılan randomize klinik 
araştırmanın sonuçları merakla beklenirken, biz sadece bu ilacın potansiyel etki 
mekanizmaları hakkında spekülasyon yapabiliriz (Singh 2020). 

• 1620 hasta üzerinde yapılan retrospektif bir çalışmada, 84'ü (% 5,1) 
hastaneye kabulünden sonraki 24 saat içinde farklı dozlarda famotidin 
almıştır (Freedberg 2020). Başlangıçtaki hasta özelliklerine göre 
ayarlama yapıldıktan sonra, famotidin kullanımı bağımsız olarak ölüm 
veya entübasyon riski ile ilişkili kalmıştır (ayarlanmış tehlike oranı 
0.42,% 95 CI 0.21-0.85) ve bu, değişkenleri daha da dengelemek için 
dikkatli eğilim skoru eşleşmesinden sonra değişmeden kalmıştır. 
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ÜFE'lerin koruyucu etkisi olmadığı unutulmamalıdır. Hastanede yatış 
sırasında plazma ferritin değerleri, famotidin ile daha düşüktü, bu da 
ilacın viral replikasyonu bloke ettiğini ve sitokin fırtınasını azalttığını 
gösterir. 

• Eğilim eşlemeli ikinci bir gözlemsel çalışma, Connecticut, ABD'deki bir 
üçüncü basamak hastane olan Hartford hastanesine kabul edilen 878 
ardışık COVID-19 pozitif hastayı içeriyordu (Mather 2020). Toplamda 
83 (% 9.5) hasta famotidin aldı. Bu hastalar biraz daha gençti (63.5'e 
karşı 67.5 yıl) ancak başlangıçtaki demografik özellikler veya önceden 
var olan komorbiditeler açısından farklılık göstermedi. Famotidin 
kullanımı, hastane mortalitesinde (olasılık oranı 0.37,% 95 CI 0.16-0.86) 
ve kombine ölüm veya entübasyonda (olasılık oranı 0.47,% 95 CI 0.23-
0.96) azalmış risk ile ilişkilendirilmiştir. Famotidin alan hastalar, CRP, 
prokalsitonin ve ferritin seviyeleri dahil olmak üzere ciddi hastalık için 
daha düşük serum belirteçleri seviyeleri gösterdi. Lojistik regresyon 
analizi, famotidinin hem düşük mortalitenin hem de kombine 
ölüm/entübasyonun bağımsız bir prediktörü olduğunu gösterdi. 

G-CSF 
G-CSF bazı hastalarda yardımcı olabilir (Cheng 2020). 3 Çin merkezindeki açık 
etiketli bir çalışmada, lenfopeni olan ve komorbiditesi olmayan 200 hasta, 
standart bakıma veya 3 doz rekombinant insan G-CSF'ye (5 μg / kg, 0-2. 
Günlerde subkutan olarak) randomize edilmiştir. Klinik iyileşme süresi gruplar 
arasında benzerdi. Bununla birlikte, ARDS, sepsis veya septik şoka ilerleyen 
hastaların oranı rhG-CSF grubunda daha düşüktü (% 2'ye karşı% 15). Ölüm oranı 
da daha düşüktü (% 2'ye karşı% 10). 

İloprost 
İloprost, hemodinamik parametreler üzerinde minimum etki ile dolaşım 
yataklarının vazodilatasyonunu hızlandıran bir prostasiklin reseptör agonistidir. 
Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisi için ruhsatlandırılmıştır ve dijital 
ülserler ve sistemik sklerozda kritik dijital iskemi dahil olmak üzere periferal 
vasküler hastalık ve dijital vaskülopatinin yönetimi için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Şiddetli COVID-19 ve sistemik mikrovaskülopatisi olan ve 
kullanımından açıkça fayda sağlayan üç morbid obez hastadan oluşan bir vaka 
serisi vardır (Moezinia 2020). 
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Etkisiz diğer tedaviler 
Azitromisin 
Bir makrolid antibiyotiği olarak azitromisin muhtemelen SARS-CoV-2'ye karşı 
hiçbir etkiye sahip değildir (yukarıdaki birçok çalışmaya bakın, HCQ ile birlikte 
test edin). Brezilya'da 57 merkezde yürütülen büyük bir RKÇ'de, 4 L / dk'dan 
fazla oksijen desteğine ihtiyaç duyan 214 hasta, yüksek akışlı nazal kanül veya 
mekanik ventilasyon (non-invaziv veya invaziv) azitromisin grubuna ve 183 
kontrol grubuna. Azitromisinin etkisi olmadı (Furtado 2020). 

Leflunomid 
Leflunomide (Arava®), onaylanmış bir dihidroorotat dehidrojenaz antagonistidir, 
bazı antiviral ve antiinflamatuar etkilere sahiptir ve otoimmün hastalıkları olan 
hastaları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzun süreli PCR 
pozitifliği olan 50 COVID-19 hastasında Wuhan'dan küçük bir RCT'de, 
leflunomid ve IFN α-2a'nın kombine tedavisi ile tek başına IFN α-2a ile viral 
bulaşma süresi açısından hiçbir fayda gözlenmedi (Wang 2020) . 

N-asetilsistein 
N-asetilsisteinin yüksek dozlarda bile hiçbir etkisi olmamıştır (De Alencar 2020). 
Brezilya'dan şiddetli COVID-19'u olan 135 hastadan oluşan bir RCT'de, plasebo 
grubundaki 16 hasta (% 24), NAC grubundaki 14 hastaya (% 21) kıyasla 
endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyona tabi tutuldu (p = 0.675) . İkincil 
uç noktalarda hiçbir fark gözlemlenmedi. 

Görünüm ve Öneriler 
Bu genel bakışta verilen seçeneklerin en azından bir kısmının zaman içinde 
olumlu sonuçlar vereceği umulmaktadır. Bununla birlikte, muazzam baskıya 
rağmen, yeniden kullanım dahil olmak üzere ilaç geliştirme ve araştırmanın temel 
ilkelerinin terk edilmemesi de önemlidir. Zamana ihtiyaç var. 
COVID Referans ders kitabının amacı kılavuz yazmak değil, literatürü 
taramaktır. Bununla birlikte, yukarıda sunulan 15 Ekim'e kadar yayınlanan 
çalışmaları gözden geçirdikten sonra, hastalığın ciddiyetini göz önünde 
bulundurarak aşağıdaki tedavi seçeneklerini gözden geçirmenizi öneririz: 
Ayakta hasta, hafif ila orta (risk faktörü yok) 

• Hastayla konuşmak dışında HİÇBİR ŞEY YAPMAYIN. Ve kendisinin 
(ve ailelerinin) evde kalmasını sağlayın 

Ayakta tedavi, hafif ila orta (risk faktörlü) 



314  |  CovidReference.com/tr 

 

Kamps – Hoffmann 

• Deksametazon (zararlı olabilir) veya remdesivir (günlük infüzyonlar 
mümkün değildir) KULLANMAYIN 

• Hidroksiklorokin, klorokin, tosilizumab, iyileşen plazma veya lopinavir 
KULLANMAYIN (etkili değil, artı yan etkiler) 

• Famotidin: neden olmasın? Olası zarar sınırlı görünüyor 
• REGN-COV2'yi düşünün (ünlü bir kişinin kişisel doktoruysanız) 
• Erken verilirse interferon işe yarayabilir (optimum kullanım ve 

uygulama net değildir) 
Hastane, şiddetli 

• Deksametazon kullanın (sadece birkaç gün) 
• Mümkün olan en kısa sürede remdesivir (5 gün) kullanın (yüksek akışlı 

oksijen veya mekanik ventilasyona ihtiyaç duyanlarda faydası yoktur) 
• Varsa, tocilizumab veya diğer sitokin bloke edicileri düşünün 
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Matthias Richl 

Tanımı ve sınıflandırılması 
Hastaların küçük bir bölümünde COVİD-19 ciddi bir şekilde seyredecek. Klinik 
sunum bölümünde (sayfa 297) görüldüğü gibi, pandeminin başlangıcında şiddetli 
COVID-19 için kabul görmüş klinik bir tanım yoktu. IDSA (Infectious Diseases 
Society of America) tarafından yapılan kısa ve pratik tanıma göre, şiddetli 
COVID "Oksijen takviyesi alan hastalar dahil oda havasında SpO2 ≤% 94”, 
kritik COVID "Mekanik havalandırma ve ECMO” bu şekildedir (Bhimraj ). Bu 
bölümde, hafif veya orta şiddette olmayan tüm semptomatik vakalar (yani 
şiddetli ve kritik) şiddetli olarak adlandırılır. 

Özellikler, izlenen yol ve sonuç  
Pandemi sırasında hastalığın seyri ve sonucu değişti. Çoğu çalışma, erken 
pandemi dönemine atıfta bulunur ve ciddi şekilde etkilenen bölge ve ülkeleri 
kapsar. Sonuçlar ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterir ve zamanlamaya da 
bağlıdır. Avrupa'da yerel salgınların başladığı zamanda Çin'den gelen ilk veriler 
şok edici rakamları göz önüne serdi (Wu 2020). Vakaların% 81'inde hastalık 
spektrumu hafif olarak sınıflandırıldı. Toplamda,%14'ü ağır, %5'i kritik vakalar 
olarak sınıflandırıldı. Vaka ölüm oranı 80 yaş ve üzeri hastalarda %14,8 ve 70-79 
yaş arası hastalarda % 8,0 idi. 25 Ocak - 25 Şubat 2020 tarihleri arasında Çin'deki 
Tongji hastanesine başvuran 344 ağır ve kritik derecede hasta hasta üzerinde 
yapılan büyük tek merkezli bir vaka çalışmasında 133 (% 38,7) hasta ortalama 15 
günde öldü  (Wang 2020). İleri yaşın yanı sıra, hipertansiyon ve KOAH ölen 
hastalarda daha yaygındı, ancak diyabet bu hastalarda yaygın değildi. ADE 
inhibitörü olan veya olmayan hastalar arasında fark görülmedi. 
26 Şubat ve 19 Nisan 2020 tarihleri arasında Almanya'daki 920 hastaneye kabul 
edilen ve COVID-19 teşhisi doğrulanmış 10.021 yetişkin hasta üzerinde yapılan 
gözlemsel bir çalışma, çok büyük bir ölüm oranını ortaya çıkardı. Çalışmada 
ortalama yaş 72 idi ve 1.727 hasta (% 17) mekanik ventilasyona ihtiyaç 
duyuyordu. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalar, mekanik ventilasyonu 
olmayan hastalara göre daha fazla komorbiditeye sahipti. Morbidite ve mortalite 
özellikle yaşlı hastalarda daha yüksekti. Mortalite 60 yaşın altındaki hastalar 
arasında oldukça düşüktü (Karagiannidis 2020). Mekanik ventilasyon uygulanan 
hastalarda mortalite % 52 (906 / 1.727) olup, daha düşük oranla 70-79 yaşları 
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arasındaki hastalarda %63'e ve 80 yaş ve üzerindeki hastalarda %72'ye ulaşmıştır 
(Tablo 1). Aynı zamanda diyaliz tedavisi gören ventilasyonlu hastalarda hastane 
içi mortalite %73 (342/469) oranında ve daha yüksekti. Ekstrakorporeal membran 
oksijenasyonu (ECMO) alan hastaların ise % 71'i (84/119) öldü. 

 
Tablo 1. Ventilasyonu olan/olmayan hastalarda kurum içi mortalite mutlak 
sayılarının yüzdesi 
 Ventilasyonu olmayan Ventilasyonu olan (tüm çeşitler) 

18-59 yaş 0.7% (n = 2474) 27.7% (n = 422) 
60-69 yaş 5.4% (n = 1239) 45.5% (n = 382) 
70-79 yaş 14.6% (n = 1623) 62.6% (n = 535) 
≥ 80 yaş 33.8% (n = 2958) 72.2% (n = 388) 

 
Diğer ülkelerde de yüksek ölüm oranları görüldü. Pandeminin erken safhasında, 
İtalya'nın Lombardia kentinde yoğun bakım ünitesinde hayatta kalma şansı 
sadece %50 idi (Grasselli 2020). 3988 kritik hastadan oluşan büyük bir kohort 
çalışmasında, en çok invazif mekanik ventilasyon gerekliydi ve ölüm oranı 
yüksekti. İlk 1715 hastanın alt grubunda, 915 hasta hastanede % 53,4'lük bir grup 
genel hastane mortalitesi nedeniyle öldü. 
Salgının başlangıcında New York City Bölgesi’nde, mekanik ventilasyona 
ihtiyaç duyan hastalardaki ölüm oranı eşit derecede büyüktü (Richardson 2020). 
New York'tan bir vaka serisi, 1 Mart - 4 Nisan 2020 tarihleri arasında 12 
hastaneye kabul edilen 5700 COVID-19 hastasını içeriyordu. Yaş ortalaması 63 
(IQR 52-75) ve en yaygın ek hastalıklar hipertansiyon (% 57), obezite (% 42) ve 
diyabetti(% 34). Triyajda, hastaların %31'i ateşliydi, %17'sinin solunum hızı 
dakikada 24 nefesten daha yüksekti ve %28'i ilave oksijen aldı. Mevcut sonucu 
olan 2634 hastadan %14'ü (ortalama yaş 68 yıl, IQR 56-78,% 33 kadın) YBÜ'de 
tedavi edildi, %12'si invazif mekanik ventilasyon aldı ve %21'i öldü. Mekanik 
ventilasyona ihtiyaç duyanlarda ölüm oranı% 88.1 idi.  
New York City'de Mart ayında COVID-19 teşhisiyle iki NYC hastanesine kabul 
edilen 1.150 yetişkin arasında yapılan başka bir çalışmada, 257 (% 22) kişi kritik 
derecede hastaydı (Cummings 2020). Hastaların ortalama yaşı 62 idi (IQR 51-
72), %67'si erkekti ve %82'si en az bir kronik hastalığa sahipti. Nisan ayı sonu 
itibarıyla 101 (%39) hasta ölmüş ve 94 hasta (%37) hastanede kalmıştır. 203 
(%79) hasta ortalama 18 gün boyunca invazif mekanik ventilasyon aldı. 
Hastaların %66’sı vazopressör aldı, %31’i ise renal replasman tedavisi aldı. Çok 
değişkenli bir Cox modelinde, ileri yaş, kronik kalp hastalığı (ayarlanmış HR 
1.76) ve kronik akciğer hastalığı (2.94), hastane içi mortalite ile bağımsız olarak 
ilişkilendirilmiştir. Bu aynı zamanda daha yüksek interlökin-6 ve D-dimer 
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konsantrasyonları için de görülmüş ve organ disfonksiyonunun gelişiminde 
sistemik inflamasyon ve endotelyal-vasküler hasarın rolünü vurgulamıştır. 
COVID-19’un özellikleri konuma göre önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. 
Amerika Birleşik Devletlerinin 65 bölgesinde YBÜ'lere kabul edilen 2215 
yetişkinden oluşan bir kohortda, 784 (% 35,4) hasta 28 gün içinde öldü (Gupta 
2020). Bununla birlikte, ölüm oranı hastaneler arasında %6.6 ile %80.8 arasında 
değişen oldukça geniş bir varyasyon göstermiştir. Ölümle ilişkili faktörler 
arasında ileri yaş, erkek cinsiyeti, obezite, koroner arter hastalığı, kanser, akut 
organ disfonksiyonu ve daha da önemlisi, daha az yoğun bakım ünitesi yatağı 
olan bir hastaneye yatış yer alıyordu. En az 100 YBÜ yatağına  sahip olan 
hastanelere kıyasla 50'den az YBÜ yatağı olan hastanelere kabul edilen hastaların 
ölüm riski daha yüksekti (OR 3.28;% 95 CI, 2.16-4.99).  
Birleşik Krallık'taki bir başka büyük prospektif gözlemsel çalışma, Birleşik 
Krallık'taki 208 akut bakım hastanesine kabul edilen (veya teşhis konulan) 
20.133 hastadan 19 Nisan'a kadar (Docherty 2020) klinik veriler sundu. Ortalama 
yaş 73 idi (çeyrekler arası aralık 58-82) ve %60'ı erkekti. Ek hastalıklar yaygındı: 
kronik kalp hastalığı (% 31), diyabet (% 21) ve astımlı olmayan kronik akciğer 
hastalığı (% 18). Genel olarak, hastaların %41'i taburcu edildi, %26'sı öldü ve 
%34'ü bakıma devam etti. %17'sinin yoğun bakım ünitelerine kabul edilmesi 
gerekiyordu; bu hastaların %28'i taburcu oldu, %32'si öldü ve %41’i bakıma 
devam etti. Mekanik ventilasyon uygulanan hastaların %17'si taburcu edildi, 
%37'si öldü ve %46'sı hastanede kaldı. Artan yaş, erkek cinsiyeti ve kronik kalp 
hastalığı, astımlı olmayan kronik akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, 
karaciğer hastalığı ve obezite dahil olmak üzere ek hastalıklar hastanede daha 
yüksek ölüm oranıyla ilişkilendirildi. 

Gündem: Alman COVID-19 hastanesindeki durum 
Klinik Mühldorf am Inn Hastanesi, diğer tesisleri acil durumlar ve özel bakım 
için boş tutmak amacıyla 16 Mart 2020 tarihinde COVID-19 kliniği olarak 
belirlendi. O günden itibaren toplam 276 SARS-CoV-2 pozitif ve 730 şüpheli 
vaka burada tedavi edildi. En fazla semptomatik hasta Mart ayı sonunda kabul 
edildi ve en yüksek eşzamanlı tedavi edilen SARS-CoV-2 pozitif hasta sayısı 6 
Nisan 2020 tarihinde100 hastaydı. Toplamda, bu yatan hastaların, hastanede 
kaldıkları süre boyunca %18,5'i yoğun bakım almıştı. Yoğun bakım hastalarının 
zirvesi, 10 Nisan 2020'de 17 hasta ile en yüksekti. Zamanında hazırlık nedeniyle, 
ventilasyon tedavilerinin durdurulmasına ilişkin hiçbir triyaj kararının verilmesi 
gerekmedi. Hastanede 15 Temmuz 2020 tarihine kadar tedavi edilmesi gereken 
ve mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan tüm COVID-19 hastaları tedavi edildi. 
Toplam 51 COVID-19 hastası yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duydu (tüm 
COVID-19 hastaların %18.5'i) ve 37 hasta (% 13.4) yoğun bakımda kaldıkları 
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süre boyunca ventile edildi. Yedi hasta, tek başına bir nazal kanül veya maske 
yoluyla oksijen uygulandıktan sonra, non-invaziv ventilasyon (NIV) girişimi 
olmaksızın doğrudan entübe edildi ve invaziv olarak ventile edildi. Toplamda 
9/37 hasta entübe edilmek istemedi. 16 hastada, NIV altındaki bir hasta dahil 
olmak üzere yüzüstü pozisyonlandırma gerçekleştirildi. 

Yönetim ve mekanik ventilasyon 
Yoğun bakıma yatışa yol açan ana COVID-19 semptomu, taşipne (> 30 / dak) ile 
birlikte hipoksemik solunum yetmezliğidir. Başlangıçta personeli aerosollerden 
olabildiğince korumak için, invaziv olmayan ventilasyon (NIV) ve nazal yüksek 
akış (HFNC) yerine entübasyon ve invaziv mekanik ventilasyon tercih edildi. 
Benzer şekilde, bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle, bu hastalarla nasıl baş 
edileceğine dair öneriler homojen değildi ve ARDS ventilasyonu tercih edilen bir 
teknikti (Griffiths 2019). ARDS önerilerine göre, hastalar <6 ml / kg standart 
vücut ağırlığı tidal hacim (VT), <30 cmH2O tepe basıncı ve ARDS ağ tablosuna 
göre bir PEEP ile ventile edilmelidir. 
Bir çalışmada, düşük PEEP / daha yüksek FiO2 tablosu dışında bu ventilatör 
ayarları kullanılmıştır. Sürüş basıncı 15 mbar'ı geçmemelidir. Ek olarak, 16 
saatten fazla bir süre hastanın PaO2 / FiO2 <150 olması durumunda yüzüstü 
pozisyonlandırma önerilmiştir (Ziehr 2020). 
COVID-19'daki akut solunum sıkıntısı sendromunun (ARDS) ARDS ile aynı 
olmadığı hızla anlaşıldı. ARDS'li hastalarda COVID-19 - CARDS- ARDS için 
geleneksel olarak kullanılandan farklı bir tedavi yaklaşımını potansiyel olarak 
zorunlu kılan önemli bir vasküler hakaret içeriyor gibi görünmektedir. Hastaları 
tip L veya H fenotipine sahip olarak sınıflandırmak ve altta yatan fizyolojiye 
bağlı olarak farklı ventilasyon yaklaşımlarının gerekli olduğunu kabul etmek 
yardımcı olabilir (Marini 2020).Tip L'de (düşük akciğer esnekliği, yüksek uyum, 
PEEP'e düşük yanıt), infiltratlar genellikle sınırlıdır ve başlangıçta BT'de alveolar 
ödemden ziyade interstisyel ödemi gösteren buzlu cam desenle karakterize edilir. 
Birçok hasta açıkça dispneik görünmez ve bu aşamada bozulma olmadan 
stabilize olabilir. Diğerleri tipik ARDS'nin daha karakteristik bir özelliği olan bir 
klinik tabloya geçebilir: Tip H, geniş CT konsolidasyonları, yüksek esneklik 
(düşük uyum) ve yüksek PEEP tepkisi gösterir. Açıkça, L ve H türleri, ara 
aşamaları içeren bir spektrumun kavramsal uçlarıdır.  
Bir türü diğerinin üzerinde geliştiren faktörler ve özellikler belirlenmiştir. Bunlar: 
ilk enfeksiyonun ciddiyeti, hastanın bağışıklık tepkisi, hastanın fiziksel 
uygunluğu, ek hastalıkları, hipokseminin ventilasyona tepkisi ve ilk semptomlar 
ile hastaneye yatış arasındaki süredir (Gattinoni 2020). L tipi hastalar iyileşme 
veya bozulma öncesinde stabil kalır. İkinci durumda hastalar H tipi pnömoni 
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geliştirir (Pfeifer 2020). Bu teoriye göre, yüksek akışlı oksijenli solunum desteği 
ile başlayan bir ventilasyon stratejisi önerilmiştir (Gattinoni 2020). 
Oksijenlenmeyi yeterince değerlendirmek için kandaki oksijen içeriği (CaO2), 
özellikle kalp debisi (CO) ile birleştirildiğinde, gerçek oksijen kaynağını (DO2) 
oksijen kısmi basıncından (pO2) daha iyi tanımladığından oldukça yardımcıdır: 
DO2 = CaO2 x CO    and    CaO2 = Hb x SaO2 x 1.4 
10 g / 100 ml kan CaO2 limiti ve uygun bir kalp debisi ile, yani kalp yetmezliği 
olmaması, dokuda kritik bir oksijen eksikliği (hipoksi) gelişmeden önce kanda 
daha düşük bir O2 satürasyonu (hipoksemi) tolere edilebilir. . 
Bu nedenle, <150 oksijenasyon indeksi PaO2 / FiO2 ile temsil edilen pO2 
değerlerine sıkı bir şekilde odaklanmak yerine, entübasyondan önce bireysel 
hedef değerleri belirlerken genel klinik tabloyu dikkate almak daha mantıklıdır. L 
tipi pnömoni hastalarında yüksek akışlı oksijen ve non-invaziv ventilasyonun 
denenmesi önerilir. Entübasyon yalnızca önemli bir klinik bozulma varsa 
yapılmalıdır (Lyons 2020, Pfeifer 2020). 

Şiddetli COVID-19’da özel durumlar 

Yüzüstü konumlandırma 
Yüzüstü pozisyon (PP), spontan ve yardımlı solunum sırasında uyanık, entübe 
edilmemiş hastalarda bile terapötik bir seçenek haline gelmiştir (Telias 2020). Bir 
çalışmada, 50 hasta arasında, triyajda SpO2 oranı ortalama %80 idi. Hastalara 
ilave oksijen verildikten sonra oda havasında bu oran %84’e çıkmıştı. 5 dakikalık 
duruş eklendikten sonra, SpO2 oranı %94'e yükseldi (Caputo 2020). PP'nin 
entübasyonu engelleyip engellemediği henüz bilinmemektedir.  
Fransadaki Aix-en-Provence'de, uyanık, entübe edilmemiş, spontan solunum 
yapan COVID-19 hastaları ve oksijen desteği gerektiren hipoksemik akut 
solunum yetmezliği hastaları arasında yapılan prospektif bir öncesi-sonrası 
çalışmasında, PP'nin etkisi sadece orta düzeydeydi. % 63'ü PP'yi 3 saatten fazla 
tolere edebildi. Oksijenasyon sadece %25 oranında arttı ve resupinasyondan 
sonra olanların yarısında sürdürülemedi. Ancak, sınırlı hasta toleransı nedeniyle 
yüzüstü seanslar kısaydı (Elharrar 2020). 
Küçük bir tek merkezli kohort çalışmasında, 25 uyanık, spontan solunum yapan 
COVID-19 hastası için yüzüstü pozisyonun kullanılması, oksijenasyonun 
artmasıyla ilişkilendirildi. Ek olarak, yüzüstü pozisyondan 1 saat sonra SpO2 
değeri %95 veya daha fazla olan hastalar daha düşük entübasyon oranına sahipti. 
Ne yazık ki, kontrol grubu yoktu ve örneklem büyüklüğü çok küçüktü. Mekanik 
olarak ventile edilmeyen hastalarda (NCT04383613, NCT04359797) yüzüstü 
pozisyonlandırmanın devam eden klinik deneyleri, akut hipoksemik solunum 
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yetmezliği olan hastalar için bu basit, düşük maliyetli yaklaşımın rolünü 
netleştirmeye yardımcı olacaktır (Thompson 2020). 

Ekstrakorporal Membran Oksijenasyonu (ECMO) 
Pandeminin başlangıcından bu yana, ECMO gibi ekstrakorporeal akciğer 
replasman prosedürleri sadece şiddetli ve kalıcı hipoksemili (PaO2 / FiO2 <80), 
minör ek hastalıkları olan, diğer tüm önlemlerin tam olarak uygulandığı seçilmiş 
hastalarda rahatlatma ve iyileştirme manevrası olarak tavsiye edilmiştir (Smereka 
2020).  
ECMO ile ilgili tek merkezli bir anlatı çalışmasında, COVID-19'lu 27 hastaya 
destek tanımlanmıştır (Kon 2020). Makalenin sunulduğu tarihte, 350 günlük 
toplam ECMO desteğinde hayatta kalma oranı %96,3 (bir ölüm) idi. On üç hasta 
(%48.1) ECMO desteğinde kalırken, 13 hasta (%48.1) başarıyla dekanüle edildi. 
Yedi hasta (%25,9) hastaneden taburcu edildi, altı hasta (%22,2) hastanede kaldı, 
dördü (değiştirilmemiş) oda havasında kaldı. Yazarlar, ECMO desteğinin akıllıca 
kullanılmasının klinik olarak yararlı olabileceği sonucuna varmışlardır. 

Trakeostomi 
Pandemi sırasında, eski bir sorun yeni bir durumda ortaya çıktı: COVID-19 
hastalarında trakeostomi ne zaman (ve nasıl) yapılmalı? COVID-19 hastaları 
arasında trakeostomide kontrolsüz varyasyona yatkınlık yaratan mevcut kanıt ve 
yanlış anlamaların ele alındığı bir derlemede yazarlar, trakeostomi kararlarının 
kişiselleştirilmesi gerektiği sonucuna varmışlardır. Bazı hastaların uyanık 
olabileceğini ancak henüz ekstübe edilemeyeceği(trakeostomiyi tercih ederek); 
diğer hastaların ise sırtüstü yatarken veya herhangi bir apne periyodunda 
(erteleme lehine) ani, şiddetli hipoksemi geçirebileceği sonucuna ulaşmışlardır. 
(Tay 2020, Schultz 2020). Bu arada, trakeostominin zamanlaması (mekanik 
ventilasyonun en az 10. gününe kadar ertelenir ve yalnızca hastalar klinik 
iyileşme belirtileri gösterdiğinde dikkate alınır), optimal ortam (operasyonel 
konuma hiyerarşik yaklaşım, geliştirilmiş KKD) , optimal prosedür ve 
trakeostomi sonrası tedavi gibi önemli konuları içeren ayrıntılı fikir birliği 
kılavuzu yayınlanmıştır (McGrath 2020). 

Akciğer nakli 
Diğer terminal akciğer hastalıklarında olduğu gibi, akciğer transplantasyonu 
(LTX) potansiyel bir terapötik seçenek olabilir. Elbette endikasyonun özellikle 
dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Ağustos 2020'de yayınlanan bir başyazıda 
yazarlar, COVID-19 ile ilişkili ARDS'li bir hastayı akciğer transplantasyonu için 
potansiyel adaylık açısından değerlendirirken dikkate alınması gerektiğini 
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düşündükleri on düşünceyi listeliyorlar (<65 yaş, sadece tek organ disfonksiyonu, 
yeterli süre akciğer iyileşmesi için, şiddetli büllöz yıkım veya yerleşik fibroz gibi 
geri dönüşü olmayan akciğer hastalığının radyolojik kanıtı) (Cypel 2020). 
Şimdiye kadar sadece vaka raporları yayınlandı. Avusturya Klagenfurt'tan bu 
durum dışında sağlığı yerinde olan 44 yaşındaki kadın hastanın 52 günlük kritik 
COVID-19 süreci, ECMO ve çeşitli komplikasyonların sonucunda, tedavisinin 
yönüyle ilgili kapsamlı bir disiplinlerarası tartışma  yapıldı. Toplantı sonucunda 
akciğerlerinin iyileşme potansiyeli olmadığı konusunda bir fikir birliğine varıldı. 
58. günde uygun bir donör organ sağlandı ve ardışık bir bilateral akciğer nakli 
yapıldı. 144. günde hasta iyi durumda kaldı. Bu vakanın başarısına rağmen 
yazarlar, akciğer transplantasyonunun hastaların sadece küçük bir kısmı için bir 
seçenek olduğunu vurgulamaktadır (Lang 2020). 
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9. Komorbiditeler (Ek hastalıklar) 
Christian Hoffmann 
 

Son altı ayda yüzlerce makale yayınlandı, farklı komorbiditeleri olan hastaların 
SARS-CoV-2 enfeksiyonuna daha yatkın olup olmadığını veya şiddetli hastalık 
için daha yüksek risk altında olup olmadığını belirlemek için iyi niyetli 
yaklaşımlarda bulunuldu. Bu bilimsel yayın akışı dünya çapında belirsizlikle 
sonuçlandı. Birçok nedenden dolayı,  çalışmaların büyük bir çoğunluğu son 
derece dikkatle yorumlanmalıdır. 
İlk olarak, birçok makalede, spesifik ek hastalıkları olan hasta sayısı düşüktür. 
Küçük örnek boyutları, bu hastalar ve genel popülasyon arasında COVID-19 
riskinin doğru bir şekilde karşılaştırılmasını engeller. Ayrıca, özellikle 
gözlemler hastanede yapıldıysa mortaliteyi fazla tahmin edebilirler (önyargı 
bildirme). Ayrıca, bir durumun klinik görünümü ve alakalı olma düzeyi 
heterojen olabilir. Hipertansiyon tedavi ediliyor mu yoksa tedavi edilmiyor 
mu? Düşük kan oksijen seviyeleri ile sadece hafif veya çok şiddetli olan 
KOAH'ın evresi nedir? "Kanser" tedavi ediliyor mu, tedavi edilmiyor mu veya 
aktif olarak tedavi ediliyor mu? Yıllar önce cerrahi orşiektomi ile tedavi 
edilmiş bir seminomdan mı yoksa pankreas kanseri için palyatif bakımdan mı 
bahsediyoruz? “Eskiden” sigara içicisi kime denir: Ergenlik döneminde birkaç 
ay içtikten sonra 20 yıl önce bırakmaya karar veren biri mi yoksa akciğer 
naklinden bir gün önce bırakan 40 paket-yılı olan biri mi? "HIV", uzun süreli, 
başarılı antiretroviral tedavi mi veya tedavi edilmemiş bir AIDS vakası 
sırasında iyi kontrol edilen bir enfeksiyon anlamına mı gelir? Ne yazık ki, 
birçok araştırmacı, daha büyük sayılar elde etmek ve makalelerini 
yayınlamak için bu vakaları birleştirme eğilimindedir.  

İkincisi, dikkate alınması gereken çok sayıda kafa karıştırıcı faktör vardır. 
Bazı vaka serilerinde, sadece semptomatik hastalar, diğerlerinde sadece 
hastaneye yatırılanlar (ve kendiliğinden ciddi hastalık için daha yüksek risk 
taşıyan) tanımlanmıştır. Bazı ülkelerde SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan her 
hasta hastaneye kaldırılırken, diğerlerinde sadece risk faktörleri taşıyan 
hastalar veya şiddetli COVID-19 hastaları hastaneye kaldırılır. Test politikaları 
ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterir. Kontrol grubu (komorbiditeleri 
olan veya olmayan) her zaman iyi tanımlanmamıştır. Örnekler temsili 
olmayabilir, risk faktörleri doğru şekilde dikkate alınmamıştır. Bazen yaş 
dağılımı, etnik köken, ek hastalıklar, sigara kullanımı, uyuşturucu kullanımı 
ve cinsiyet hakkında eksik bilgiler vardır (kadın hastalarda, ek hastalıkların 
erkeklere kıyasla hastalığın seyri üzerinde hiç etkisi olmadığına veya daha az 
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etkiye sahip olduğuna dair bazı kanıtlar vardır (Meng 2020). Tüm bu sorunlar 
önemli sınırlamalar sunmaktadır ve sadece birkaç çalışma bunların hepsini 
tam bir şekilde ele almıştır. 

Üçüncüsü, ek hastalık kağıtları aşırı bilgi yüklenmesine yol açmıştır. Evet, 
hemen hemen her tıp disiplini ve her uzman mevcut salgınla başa çıkmak 
zorundadır. Ve evet, bugünlerde herkes uyanık olmalı, estetik cerrahlar kadar 
psikiyatristler de. COVID-19 korkusunu, COVID-19 dışındaki diğer hastalıkları 
etkili bir şekilde veya zamanında tedavi etmemenin korkunç sonuçlarına 
karşı düşünceli bir şekilde dengelemeye çalışan yüzlerce kılavuz veya konum 
belgesi bu veri yokluğuna rağmen yayınlandı.15 Mayıs’ta Covid-19 ile 
bağlantılı spesifik hastalıklarla ilgili 530 PubMed araştırması ve kılavuzu 
yayınlanmıştır: IV. Derece glioma için olanlar (Bernhardt 2020, sonuç: 
tedaviyi geciktirmeyin), aynı zamanda disfoni ve ses rehabilitasyonu (Mattei 
2020: ertelenebilir), infantil hemanjiyomlar (Frieden 2020: telehealth 
kullanın), oküler alerji (Leonardi 2020: çok tartışmalı), yüksek çözünürlüklü 
anoskopi (Mistrangelo 2020: aynı zamanda tartışmalı), migren yönetimi 
(Szperka 2020: telehealth kullanın) ve göğüs rekonstrüksiyonu (Salgarello 
2020: “mümkün olduğunda” erteleyin), bunlardan sadece birkaçı. Bu 
önerilerin genellikle bir yardımı olmaz. Wuhan, Bergamo, Madrid veya New 
York'taki aşırı doluluk olan sağlık sistemlerinde görülen akut sağlık krizi 
senaryoları sırasında birkaç hafta boyunca başvuruyorlar. Diğer şehirlerde ve 
hatta birkaç hafta sonra bu şehirlerde, önerilen algoritmalar zaten eskiyor. 
Ve hiç kimsenin 60 sayfalık bir öneriye ihtiyacı olmuyor, bu da “klinik karar 
ve karar almanın duruma göre uygulanması gerektiğine” çıkıyor. Bununla 
birlikte, son aylarda, birçoğu komorbiditesi olan hastaların hastalık seyri 
yönetimini destekleyen çok yararlı veriler içeren bazı önemli makaleler 
yayınlanmıştır. Aşağıda kısaca bunlardan geçeceğiz. 

Hipertansiyon ve kardiyovasküler ek hastalıklar 
Pandemi başlangıcından itibaren, hipertansiyon ve / veya kardiyovasküler 
hastalık (KVH) ağır hastalık ve ölüm için potansiyel risk faktörleri olarak 
tanımlanmıştır (en az iki çalışma çok değişkenli bir analiz gerçekleştirmiştir 
(Tablo 1)). Bununla birlikte, tüm çalışmalar retrospektifti, sadece hastaneye 
yatırılan hastaları içeriyordu, kontrolsüz ve kontrollü hipertansiyonu ayırt etmedi 
veya CVD için farklı tanımlar kullandı. Karışıklıklara göre ayarlanan çok 
değişkenli analizler sadece birkaç çalışmada gerçekleştirilmiştir. Ayrıca farklı 
sonuçlar ve hasta grupları analiz edilmiştir. 
Bazı uzmanlara göre, mevcut verilerle hipertansiyon ve COVID-19'un şiddeti 
arasında nedensel bir ilişki olduğu anlamı çıkarılamaz. Ayrıca “kontrolsüz kan 
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basıncının COVID-19'u elde etmek için bir risk faktörü olup olmadığı veya 
hipertansiyonu olan hastalar arasında kontrollü kan basıncının bir risk faktörü 
olup olmadığı belirsizdir”(Schiffrin 2020). Aynı şey CVD için de geçerlidir, 
farklı olarak buradaki sayılar daha da düşüktür.Bununla birlikte, mekanik açıdan 
bakıldığında, altta yatan kardiyovasküler hastalıkları olan ve artheroskleroz gibi 
kan damarlarında mevcut hasarı olan hastaların ciddi hastalıklar için daha yüksek 
risklerle karşılaşabileceği oldukça mantıklı bulunmuştur.Son haftalarda, SARS-
CoV-2'nin kalbe, böbreğe ve kan damarlarına doğrudan veya dolaylı olarak 
saldırabileceği açıklanmıştır.COVID-19'un çeşitli kardiyak belirtileri birçok 
hastada eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır (bkz. Klinik Bulgular bölümü). 
Enfeksiyon; kardiyak kas hasarına, kan damarı daralmasına ve inflamasyona 
neden olan sitokinlerin yüksek seviyelerine yol açabilir. Virüsün bu doğrudan ve 
dolaylı yan etkileri, kalp hastalığı olanlarda özellikle zararlı olabilir. Önümüzdeki 
aylarda, arteriyosklerozun COVID-19 patogenezindeki rolü ve katkıları hakkında 
çok daha fazla şey öğreneceğiz. 
 
Tablo 1. Büyük kohort çalışmalarında Hipertansiyon, prevalans ve sonuç 
Çalışma Ortam Hipertansiyon var 

mı? 
Uç nokta için çok değişkenli, 
tehlike veya olasılık oranı (%95 
Cl)  

Wang 
2020 

344 YBÜ pts, 
Tongji, China 

Yaşayan vs Ölü: 34 
vs 52% 

Tamamlanmadı 

Grasselli 
2020 

521 YBÜ pts, 
İtalya’da 72 
hastane  

YBÜ’den taburcu 
olma ve ölüm: 40 vs 
63%  

Tamamlanmadı 

Guan 
2020 

1,099 hospitalize 
hasta, Çin’de 522 
hastane 

Ciddi olmayan 
hastalık vs ciddi olan 
hastalık: 13 vs 24% 

Tamamlanmadı 

Zhou 
2020 

Jinyintan ve 
Wuhan’dan 191 
hasta 

Yaşayan vs Ölü: 23 
vs 48% 

Tamamlanmadı 

Shi 2020 Zhejing 
Province’de 487 
hospitalize hasta 

Başvuruda ciddi 
olmayan hastalık vs 
ciddi olan hastalık: 17 
vs 53% 

OR 2.7 (1.3-5.6) başvurudaki 
ciddi hastalık için 

Guan 
2020 

1,590 hospitalize 
hasta, Çin’de 575 
hastane 

ciddi olmayan 
nedenler vs ciddi olan 
nedenler: 13 vs 33% 

HR 1.6 (1.1-2.3) ciddi nedenler 
için (YBÜ, IMV, ölüm)  

Goyal 
2020 

393 hospitalize 
hasta, New York’ta 
2 hastane 

YBÜ’de kalan vs 
kalmayan: 48 vs 54% 

Tamamlanmadı 

IMV invaziv mechanical ventilasyon, YBÜ yoğun bakım ünitesi 
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Pandemi sırasında hipertansiyon tedavisi 
Geçtiğimiz aylarda doktorları ve hastalarını ACE inhibitörleri (ACEI'ler) veya 
anjiyotensin-reseptör blokerleri (ARB'ler) gibi antihipertansif ilaçların hastalara 
zarar verip vermeyeceği sorusu kadar meşgul eden bir konu neredeyse hiç 
olmadı. Hipertansiyon, CVD (yukarıya bakınız) ve diyabetli hastalarda mortalite 
riskinin kontrolsüz gözlemleri endişeleri artırmıştır. Bu durumlar, klinik olarak 
anlaşılabilir olabilecek altta yatan renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi 
patofizyolojisini paylaşır. Özellikle, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'nin 
(ACE2) aktivitesi kardiyovasküler hastalıkta düzensizdir (artmıştır) 
(Vaduganathan 2020). SARS-CoV-2 hücresi girişi ACE2'ye (Hoffmann 2020) 
bağlı olduğundan, artan ACE2 seviyeleri, virüsün akciğer ve kalp içindeki 
virülansını artırabilir. 
ACEI'ler veya ARB'ler ACE2'yi değiştirebilir ve ACE2 ekspresyonundaki 
değişiklik kısmen hastalık virülansından sorumlu olabilir. Bununla birlikte, 
plazma ACE2 konsantrasyonları ile ACEI / ARB'lerin kullanımı arasındaki 
ilişkiyi inceleyen ilk önemli çalışma bu hipotezi desteklememektedir: COVID-19 
öncesi döneme ait iki büyük kohortta, ACE2'nin plazma konsantrasyonları 
erkeklerde kadınlardan daha fazla gözlenmiştir, ancak ACEI / ARB kullanımı ile 
alakalı değildir (Sama 2020). 12 hayvan çalışması ve 12 insan çalışmasının son 
zamanlarda gözden geçirilmesi, her iki ilaç sınıfının uygulanmasının ACE2 
ekspresyonunu arttırmadığını göstermektedir (Sriram 2020). 
Bununla birlikte, zararlı etkilerle ilgili bazı endişeler devam etmektedir ve bazı 
medya kaynakları ve hatta bilimsel makaleler bu ilaçların kesilmesini istemiştir. 
Klinik veriler aslında tam tersini gösterdiğinden bu dikkat çekici bir durumdur.  
Hepsi gözlemsel olmasına rağmen (karıştırılma olasılığı ile), mesajları tutarlıydı 
ve hiçbiri herhangi bir zararla ilgili kanıt göstermedi.  

• New York City'den hipertansiyonu olan 2573 COVID-19 hastası 
arasında, farklı antihipertansif ilaç sınıflarının - ACE inhibitörleri, 
ARB'ler, beta blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri ve tiyazid 
diüretikleri için şiddetli COVID-19 olasılığı açısından hiçbir fark yoktu 
(Reynolds 2020). 

• 6272 İtalyan vakası (SARS-CoV-2 için pozitif) 30.759 kontrol ile 
(cinsiyet, yaş ve ikamet edilen belediye için eşleşti) karşılaştırıldığında, 
ACE inhibitörlerinin veya ARB'lerin COVID-19'a duyarlılığı 
değiştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı (Mancia 2020). Sonuçlar 
hem iki cinsiyete hem de genç ve yaşlı kişilere uygulandı. 

• Danimarka'dan (en iyi epidemiyolojik verilere sahip ülkelerden biri) 
4480 COVID-19 hastasını içeren geriye dönük bir çalışmada, daha önce 
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ACEI / ARB kullanımı, hiç kullanmama ile karşılaştırıldığında, 
mortalite ile önemli ölçüde ilişkili değildi. Hipertansiyonu olan 494.170 
hastadan oluşan bir kohortun iç içe geçmiş bir vaka kontrol 
çalışmasında, ACEI / ARB kullanımı, diğer antihipertansif ilaçların 
kullanımına kıyasla, COVID-19 teşhisi ile önemli ölçüde ilişkili değildi 
(Fosbøl 2020). 

Sonuç olarak, ACE inhibitörleri ve / veya ARB'ler kesilmemelidir. COVID-19 
tedavisi için ACEI'leri ve ARB'leri birkaç randomize çalışma değerlendirmeyi 
planlıyor (Mackey 2020). Kısa bir incelemeye göre, adjuvan tedavisi ve önceden 
var olan statin tedavisine devam edilmesi, COVID-19'lu hastaların klinik seyrini, 
ya immünomodülatör etkileri yoluyla ya da kardiyovasküler hasarı önleyerek 
iyileştirebilir (Castiglion 2020). Çin'in Hubei Eyaletinde 13.981 hasta üzerinde 
yapılan geriye dönük bir çalışmada, statin kullanımı bağımsız olarak daha düşük 
tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkilendirildi (% 5,2'ye karşı% 9,4). COVID-
19 için statin tedavisini içeren randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Pandemi sırasında koroner kalp hastalığının tedavisi  
Önceden var olan kardiyovasküler hastalıklar, COVID-19 hastalarında daha 
yüksek morbidite ve mortalite ile bağlantılıyken, COVID-19'un kendisi 
miyokardiyal hasar, aritmi, akut koroner sendrom ve venöz tromboembolizmi 
indükleyebilir (güzel derleme: Nishiga 2020).Yüksek kardiyak biyobelirteçler ile 
kanıtlanan miyokardiyal hasar, erken vakalar ve miyokard enfarktüsü (STEMI 
veya NSTEMI) arasında tanınmıştır ve bu durum COVID-19'un ilk klinik 
belirtisini temsil edebilir (Yorumlar: Bonow 2020, Valente 2020). Dikkat çekici 
bir şekilde, sorumlu lezyon genellikle koroner anjiyografi ile tanımlanamaz. 
STEMI olan 28 hastayı kapsayan bir çalışmada,% 39'unda durum böyleydi 
(Stefanini 2020). Yazarlara göre, STEMI'li COVID-19 hastaları için prosedürel 
riskleri ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının enfeksiyon riskini en aza indirmeyi 
amaçlayan özel bir teşhis yolu belirlenmelidir. Akut koroner sendromlar için 
perkütan koroner müdahale sayısında% 32'lik belirgin bir düşüş hakkında zaten 
ön raporlar bulunuyor. (Piccolo 2020). Diğer yazarlar, iş gücünü korumak için 
sınırlı kaynaklara sahip ortamlarda, primer perkütan koroner müdahalelere göre 
fibrinolitik tedavilerin tercih edilebileceğini öne sürmüşlerdir (Daniels 2020). 
Bazı çalışmalar, salgının zirvesi sırasında STEMI için kabullerde dikkate değer 
çarpıcı bir düşüş bulmuştur. Fransa'da hem akut (<24 saat) hem de geç sunumda 
(> 24 saat) STEMI (Rangé 2020) için% 25 oranında dik bir düşüş bulundu. 
Benzer gözlemler İtalya (De Filippo 2020) ve ABD'de (Solomon 2020) 
yapılmıştır. Bu olgu için olası açıklamalar, hastaların hafif STEMI klinik 
prezantasyonu durumunda, hastaneye gelme veya yoğun olan hasta bakıcıları 
rahatsız etme korkusu olabilir. Diğer varsayımsal nedenler hava kirliliğinin 
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azalması, tedaviye daha iyi uyum, sınırlı fiziksel aktivite veya evde kalma 
dönemi sırasında mesleki stresin olmamasıdır. Bununla birlikte, düşen insidansın 
gerçek bir düşüş değil, pandeminin sadece bir tane daha ikincil hasarı olduğuna 
dair bazı kanıtlar vardır. Örneğin, İtalyan araştırmacılar, Mart 2020'de 2019'un 
aynı dönemine kıyasla hastane dışında ani kalp durmasında% 58'lik bir artış 
buldular (Baldi 2020). 
New York'ta bu artış daha da belirgin görünüyordu (Lai 2020). Diğerleri, erken 
COVID-19 döneminde, hastaların hastaneye yatmaktan kaçınmaya çalıştıklarını 
gösteren, gözlenen / beklenen ölüm oranının arttığını gözlemlemiştir (Gluckman 
2020).   
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Diabetes mellitus (Şeker hastalığı) 
Diabetes mellitus, çeşitli makrovasküler ve mikrovasküler anormalliklerle 
karakterize  olmuş kronik inflamatuar bir durumdur. Hipertansiyon ve CVD ile 
olduğu gibi, yukarıda bahsedilen çalışmaların birçoğu, COVID-19'u olan ve 
hastalığa yenik düşen en ağır hastalar arasında diyabetik hastaların fazla temsil 
edildiğini ortaya çıkarmıştır. Birleşik Krallık'ta ilk aylarda hastanede COVID-
19'a bağlı 23.698 ölüm arasında üçüncü en yüksek oran diyabetli kişilerde 
meydana geldi: 7.434 (% 31.4) tip 2 diyabetli kişilerde, 364 (% 1.5) tip 1 
diyabetli kişilerde (Barron 2020). 
Mevcut veriler, COVID-19 hastalarında diyabetin, diyabetik olmayanlara kıyasla 
COVID-19'un ciddiyetinin yanı sıra mortalitede iki kat artışla ilişkili olduğunu 
göstermektedir. 33 çalışma ve 16.003 hastayı içeren bir meta-analizde (Kumar 
2020), diyabetin COVID-19'dan ölümle önemli ölçüde ilişkili olduğu ve 
birleştirilmiş olasılık oranının 1.90 (%95 CI:1.37-2.64) olduğu bulunmuştur. 
Diyabet ayrıca şiddetli COVID-19 ve havuzlanmış olasılık oranı 2.75 (%95 CI: 
2.09-3.62) ile ilişkilendirilmiştir. COVID-19 hastalarında havuzlanmış diyabet 
prevalansı %9,8 (%95 CI:%8,7 -%10,9) idi. Bununla birlikte, diyabetin COVID 
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şiddetinden ve ölümünden sorumlu bağımsız bir faktör olarak mı hareket ettiğini 
yoksa sadece karıştırıcı bir faktör mü olduğunu söylemek için henüz çok erken. 
Tip 2 diyabetin (T2D) etkisine ilişkin büyük bir retrospektif çalışma, Çin'in 
Hubei Eyaletindeki 7337 COVID-19 vakasını dikkatle analiz etti; bunlardan 
952'si önceden T2D’ye sahipti (Zhu 2020). Yazarlar, T2D'li deneklerin diyabetik 
olmayan bireylere göre daha fazla tıbbi müdahale gerektirdiğini ve önemli ölçüde 
daha yüksek bir ölüm oranına (% 7,8'e karşı% 2,7; düzeltilmiş tehlike oranı, 
1,49) ve çoklu organ hasarına sahip olduğunu bulmuşlardır. Dikkat çekici bir 
şekilde, iyi kontrol edilen kan şekeri, zayıf kontrollü kan şekerine sahip bireylere 
kıyasla belirgin şekilde daha düşük mortalite (hastane içi ölüm oranı% 1.1'e 
karşı% 11.0) ile ilişkilendirilmiştir. İngiltere yapılan büyük bir kohortda benzer 
sonuçlar bulundu (Holman 2020). 
Yakın zamanda yapılan bir inceleme, diyabet ile COVID-19 arasındaki ilişkinin 
olası patofizyolojik mekanizmaları ve yönetimi hakkında bazı önerilerde bulundu 
(Hussain 2020). Titiz bir şekilde glukoz izleme ve ilaç etkileşimlerinin dikkatli 
bir şekilde değerlendirilmesi, semptomların kötüleşmesini ve olumsuz sonuçları 
hafifletebilir. Hastanede yatan COVID-19 ve önceden var olan T2D'li 1213 
hastanın retrospektif bir kohort çalışmasında, metformin kullanımı, özellikle 
şiddetli COVID-19 vakalarında daha yüksek bir asidoz insidansı ile anlamlı 
şekilde ilişkilendirildi, ancak 28 günlük COVID-19’la bağlantılı ölüm oranı ile 
ilişkili değildi (Cheng 2020). 
Steroidler ve lopinavir / r gibi COVID-19 için kullanılan bazı tedavi stratejileri, 
hiperglisemi riski taşır. Öte yandan, hidroksiklorokin, dekompanse tedaviye 
dirençli diyabetli hastalarda glisemik kontrolü iyileştirebilir (Gerstein 2002, 
Rekedal 2010). Bununla birlikte, hangi COVID-19 tedavi stratejisinin en iyi 
şekilde çalıştığı ve diyabetik hastaların tedavisinin diyabeti olmayanlardan farklı 
olması gerekip gerekmediği belirsizliğini korumaktadır. DPP4 inhibitörleri gibi 
spesifik diyabet ilaçlarının SARS-CoV-2 enfeksiyonunun duyarlılığını veya 
şiddetini artırıp azaltmadığı da açık değildir. 
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Koah ve sigara içmek 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), hava akışındaki kısıtlama ile 
ilişkili akciğerin yaygın ve önlenebilir bir işlev bozukluğudur. Uzun bir süre 
boyunca zehirli gazlara ve partiküllere maruz kalmanın neden olduğu hava yolu 
veya alveol anormallikleriyle ilişkili karmaşık bir hastalıktır. Toplam 2473 
doğrulanmış COVID-19 vakasını içeren 15 çalışmanın meta-analizi, KOAH 
hastalarının daha şiddetli hastalık riski (hesaplanan RR 1.88) ve %60 daha 
yüksek oranda mortalite (Alqahtani 2020) ile daha yüksek risk altında olduğunu 
göstermiştir. Fakat, bu incelemedeki sayılar çok azdı ve sadece 58'inde (%2,3) 
KOAH vardı.  
1399 hastayı içeren 5 erken çalışmanın meta-analizi, yalnızca bir eğilim 
gözlemledi. Aktif sigara içimi ile COVID-19'un şiddeti arasında anlamlı bir ilişki 
yoktu (Lippi 2020). Bununla birlikte, diğer yazarlar, mevcut verilerin COVID-
19'un şiddetinin sigara içme durumu ile ilişkisi hakkında kesin sonuçlar 
çıkarmaya izin vermediğini vurguladılar (Berlin 2020). Daha yakın tarihli bir 
incelemeye göre, şu anda sigara içenlerin, sigara içmeyi bırakanlara ve hiç sigara 
içmeyenlere kıyasla ciddi komplikasyonlara sahip olma olasılığı 1,45 kat daha 
yüksekti. Şu an sigara içenler daha yüksek bir ölüm oranına sahipti (Alqahtani 
2020). 
Sigara içimi, pulmoner ACE2 ekspresyonunu %25 oranında artırmıştır (Cai 
2020). ACE2 pulmoner ekspresyonu üzerindeki belirgin sigara içme etkisi, viral 
bağlanma ve SARS-CoV-2'nin sigara içenlerin akciğerlerine girmesi için artmış 
bir risk olduğunu düşündürür. Sigara dumanı, salgı hücresi genişlemesini 
tetikleyerek ACE2 pozitif hücrelerde bir artışı tetikler (Smith 2020). Sigara 
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içenlerin akciğerlerindeki aşırı ACE2 fazlalığı, sigara içenlerin daha yüksek 
hassasiyete sahip olmasını kısmen açıklayabilir. 
Hem sigarayı bırakmak hem de yukarıdaki hücre deneyleriyle klinik 
korelasyonlar bulmak o kadar da kolay değil. Bir gözetim merkezinde birinci 
basamak gözcü ağı içinde, pozitif SARS-CoV-2 testleri için risk faktörlerini 
tanımlamak için çok değişkenli lojistik regresyon modelleri kullanıldı (Lusignan 
2020). Dikkat çekici bir şekilde, aktif sigara içiciliği azalmış olasılıklarla 
ilişkiliydi (evet, azaldı: düzeltilmiş OR 0.49,% 95 CI 0.34-0.71). Yazarlara göre, 
bulguları sigaranın SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önlediği sonucuna varmak veya 
devam eden sigara içiciliği teşvik etmek için kullanılmamalıdır. Seçim önyargısı 
gibi çeşitli açıklamalar verilmiştir (sigara içenlerin öksürme olasılığı daha 
yüksektir, daha sık testler negatif sonuçlarla sigara içenlerin oranını artırabilir). 
Aktif sigara içmek ayrıca RT-PCR testi hassasiyetini de etkileyebilir. 
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HIV enfeksiyonu 
HIV enfeksiyonu, mevcut krizde özellikle ilgi çekicidir. İlk olarak, birçok hasta, 
SARS-CoV-2'ye karşı bir miktar etkisi olduğu düşünülen antiretroviral tedavileri 
alır. İkincisi, HIV, hücresel bağışıklık yetersizliğinin bir modeli olarak hizmet 
eder. Üçüncüsü ve en önemli nokta, HIV popülasyonunda COVID-19'un neden 
olduğu ikincil hasar, COVID-19'un kendisinden çok daha yüksek olabilir. 
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Ön veriler, COVID-19 insidansının artmadığını göstermektedir. New York'tan 
5.700 hastada, sadece 43'ünün (% 0.8) HIV pozitif olduğu bulundu (Richardson 
2020). Barselona'da, standartlaştırılmış insidans oranı HIV (PLWH) ile yaşayan 
kişilerde genel nüfusa göre daha düşüktü (Inciarte 2020). HIV + hastalarının 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için daha yüksek 
risk altında olabileceği gerçeği göz önüne alındığında, bu yüzdeler o kadar 
düşüktü ki, bazı uzmanlar potansiyel “koruyucu” faktörler (yani, antiviral 
tedaviler veya bağışıklık aktivasyonu) hakkında zaten spekülasyon yaptılar. 
Dahası, kusurlu bir hücresel bağışıklık paradoksal olarak şiddetli sitokin 
düzensizliği için koruyucu olabilir ve şiddetli COVID-19 vakalarında görülen 
sitokin fırtınasını önleyebilir. 
COVID-19'un etkisine ilişkin sonuçlara varmak için gerekli olan uygun şekilde 
güçlendirilmiş ve tasarlanmış çalışmalar hala eksiktir. Bununla birlikte, 12 
katılımcı Alman HIV merkezinde 11 Mart ve 17 Nisan tarihleri arasında 
doğrulanmış 33 SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ilişkin kendi retrospektif 
analizimiz, aşırı morbidite veya mortalite ortaya koymadı (Haerter 2020). Klinik 
vaka tanımı 25/33 vakada (%76) hafif, 2/33 vakada (%6) şiddetli ve 6/33 vakada 
(% 18) kritikti. Son takipte, sonuçları belgelenmiş hastaların 29/32'si (%90) 
iyileşmişti. 32 hastadan üçü öldü. Bir hasta 82 yaşındaydı, birinin CD4 T hücre 
sayısı 69 / µl idi ve bir hasta çeşitli komorbiditelerden muzdaripti. Benzer bir 
gözlem, HIV ve COVID-19'lu 45/47 hastanın (SARS-CoV-2 enfeksiyonu 
doğrulanmış sadece 28'i) iyileştiği İtalya'nın Milano kentinde yapılmıştır 
(Gervasoni 2020). Madrid'den COVID-19'lu 51 HIV hastası (35 doğrulanmış 
vaka) üzerinde yapılan başka bir tek merkezli çalışmada, altı hasta kritik derecede 
hastaydı ve ikisi öldü (Vizcarra 2020). Bu çalışmalarda, kohortumuzda olduğu 
gibi, şiddetli immün yetmezlik nadirdi. Son aylarda, kontrolsüz viremi ve / veya 
düşük CD4 hücresi olan HIV + hastalarının şiddetli hastalık için daha yüksek risk 
altında olduğuna dair artan kanıtlar bulunmaktadır. Güney Afrika'da yapılan 
büyük bir popülasyon çalışmasında, HIV, artmış COVID-19 mortalitesiyle 
bağımsız olarak ilişkilendirildi ve HIV için mortalite 2.14 (% 95 CI 1.70-2.70) 
(Boulle 2020) olarak ayarlanmış bir tehlike oranı gösterdi. ABD sağlık hizmeti 
sağlayıcıları tarafından dahil edilen 286 HIV ile enfekte hasta arasında, düşük 
CD4 sayılarına (<200 hücre / mm³) sahip hastalarda ölüm oranları daha yüksekti 
(Dandachi 2020). 
Antiretroviral tedavilerin SARS-CoV-2'ye karşı potansiyel etkileri hakkında 
halen devam eden bir tartışma var. Lopinavir / r (ve darunavir / r) için artık işe 
yaramadıklarına dair güçlü kanıtlar vardır (bkz. Tedavi bölümü, sayfa 329). Bir 
ART rejimi, COVID-19'u önlemek veya tedavi etmek için bir PI içerecek şekilde 
değiştirilmemelidir (EACS 2020, US 2020). Tenofovir alafenamid (TAF), 
remdesivir ile bazı kimyasal benzerliklere sahiptir ve SARS-CoV-2 RNA 
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polimeraza (RdRp) yüksek bağlanma enerjileri ile bağlandığı gösterilmiştir ve 
COVID-19 için potansiyel bir tedavi olarak önerilmiştir (Elfiky 2020). 
İspanya'da, büyük bir randomize Faz III, plasebo kontrollü çalışma (EPICOS, 
NCT04334928) sağlık çalışanlarında COVID-19 için profilaksi olarak tenofovir 
disoproksil fumarat (TDF) / emtrisitabin (FTC), hidroksiklorokin veya her 
ikisinin kombinasyonunu plasebo ile karşılaştırmaktadır. . COVID-19'lu HIV + 
hastalarının çoğunun (22/33), şiddetli veya kritik hastalık geliştirenler de dahil 
olmak üzere tenofovir ile tedavi edildiğine dair gözlemimiz, SARS-CoV-2'ye 
(Härter 2020) karşı hiç veya çok az klinik etki olduğunu göstermektedir. Milan 
ve Madrid'deki kohortlarda, herhangi bir spesifik antiretroviral ilacın (tenofovir 
veya PI'ler gibi) COVID-19 duyarlılığını veya şiddetini etkilediğine dair bir kanıt 
yoktu (Gervasoni 2020, Vizcarra 2020). Bununla birlikte, çoğu hasta TDF yerine 
TAF almıştır ve bunda İspanya'dan gelen ön verilerin faydalı bir etkisi olduğunu 
düşünülmektedir. İspanya'da ART uygulanan 77.590 HIV + kişiden 236'sına 
COVID-19 teşhisi kondu, 151'i hastaneye kaldırıldı, 15'i YBÜ'ye kabul edildi ve 
20'si öldü (Del Amo 2020). TDF / FTC alanlara kıyasla TAF / FTC ve ABC / 
3TC alan hastalarda COVID-19 hastaneye yatış riski daha yüksekti. Bununla 
birlikte, eşlik eden hastalıkların neden olduğu kalıntı kafa karışıklığı tamamen 
dışlanamaz. Fransa'dan küçük bir grupta, PrEP kullanıcılarında TDF / FTC ile 
saldırı oranları düşük değildi (Charre 2020). 
Bununla birlikte, HIV ile ilgili en ciddi endişe, COVID-19'un neden olduğu 
ikincil hasardır. Batı ülkelerinde, HIV ilaçlarına erişimde sorun yaşayan veya 
COVID-19 tedaviyi yönetme planları nedeniyle HIV + hastalarını almakta sorun 
yaşayan HIV + hastalarının sayısının çok az olduğu raporu vardır (Sanchez 
2020). Bunun aksine, Sahra altı Afrika ortamlarında sağlık hizmeti sunumundaki 
aksaklık, COVID-19'un kendisinden kaynaklananların ötesinde olumsuz 
sonuçlara yol açabilir. Karantina, ulaşım kısıtlamaları ve koronavirüs 
enfeksiyonu korkusu, birçok Afrika ülkesinde ilaç toplayan HIV ve TB 
hastalarında çoktan dramatik bir düşüşe neden oldu (Adepoju 2020). Sahra altı 
Afrika'da HIV epidemiyolojisinin ve müdahale programlarının beş farklı mevcut 
matematiksel modelini kullanan araştırmalar, farklı kesintilerin HIV önleme ve 
tedavi hizmetlerine etkisini şimdiden tahmin ediyor. Sahra altı Afrika ülkelerinde 
2020-2024 yılları arasında HIV'e özgü hizmetlerin 3 ay boyunca kesintiye 
uğramasından kaynaklanacak HIV ile ilgili ölümlerde ve yeni HIV 
enfeksiyonlarında (tedavi kesintileri sırasında baskılanmamış HIV RNA'sının 
neden olduğu) tahmini ortalama nispi fazlalık, sırasıyla ölüm için 1.20-1.27 ve 
yeni enfeksiyonlar için 1.02-1.33 idi. 6 aylık bir ART kesintisi, Sahra altı 
Afrika'da 500.000'den fazla HIV ölümüne neden olacaktır (tahmin aralığı 
471.000 - 673.000). Kesintiye uğrayan hizmetler, anneden çocuğa geçişi 
önlemede elde edilen kazanımları da tersine çevirebilir. DSÖ'ye göre, Sahra altı 
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Afrika'da HIV hizmet sürekliliğini sağlamak ve COVID-19 kısıtlamaları 
nedeniyle tedavi kesintilerini önlemek için acil çabaya açık bir ihtiyaç var. 
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İmmünsüpresyon (HIV dışında) 
İmmünsüpresyon, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve ciddi COVID-19 için daha 
yüksek risk taşıyabilir. Ancak durum o kadar da basit değil. Ne 
immünosupresyonun gerçekte ne anlama geldiği açık değil, ne de mevcut veriler 
herhangi bir sonuca varmak için yeterli değildir. Sadece durumu yeterince 
bilmiyoruz. Yine de, bazı yazarlar riskin arttığı haberini yayıyorlar. Kötü bir 
örnek mi verelim? 8 çalışma ve 4,007 hasta üzerinde sistematik bir inceleme ve 
meta-analiz, "istatistiksel farklılıklar anlamlı olmamasına rağmen, 
immünosupresyon ve immün yetmezliğin şiddetli COVID-19 hastalığı riskiyle 
ilişkili olduğu" sonucuna varmıştır (Gao 2020). Yazarlar ayrıca "COVID-19 
pandemisine yanıt olarak özel önleyici ve koruyucu tedbirlerin sağlanması 
gerektiğini" belirtiyor. Bu etkileyici ifade için kanıta gerek yok. Çalışmadaki 
toplam immünosupresyonlu hasta sayısı 39'dur (HIV'siz: 11!), 6/8 çalışma, farklı 
immünosupresyon modalitelerine sahip 4'ten az hastayı tanımlamaktadır. 
Büyük miktarda veri olmamasına rağmen, COVID-19 enfeksiyonu kapma ve 
şiddetli seyirler geliştirme konusunda daha duyarlı olabilecek immün sistemi 
baskılanmış hastaların nasıl yönetileceğine dair çok sayıda bakış açısı ve kılavuz 
yayınlanmıştır. Alerjik rinitte intranazal kortikosteroidler (Bousquet 2020) sedef 
hastalığı ve diğer deri hastalıkları için immünsüpresanlar (Conforti 2020, Torres 
2020), romatizmal hastalıklar (Favalli 2020, Figueroa-Parra 2020) veya 
inflamatuar bağırsak hastalıklarında (Kennedy 2020, Pasha 2020) öneriler 
bulunmaktadır. Bağışıklığı değiştiren ilaçların riskini aktif hastalıkla ilişkili riskle 
dengelemeye yönelik bu kahramanca girişimlerin özünde: genellikle ihtiyaç 
duyulan şey yapılmalıdır (veya devam ettirilmelidir). Maruziyet profilaksisi 
önemlidir.  
Bununla birlikte, birkaç çalışma gerçekten de glukokortikoidlerin zararlı 
etkilerine dair kanıt bulmuştur ve bu da bu ilaçların bu günlerde özellikle dikkatle 
verilmesi gerektiğini göstermektedir. 

• 40 ülkeden romatizmal hastalığı olan 600 COVID-19 hastasında, çok 
değişkenli ayarlanmış modeller, daha yüksek hastaneye yatış olasılığıyla 
ilişkili olarak ≥ 10 mg / gün bir prednizon dozu ortaya çıkardı. Tek 
başına veya biyolojik maddeler ve Janus kinaz (JAK) inhibitörleri 
(https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-217871) ile kombinasyon 
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halinde hastalığı modifiye eden geleneksel anti-romatizmal ilaçlar 
(DMARD) ile ilgili hiçbir risk yoktu. 

• 33 ülkeden (Brenner 2020) 525 enflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) 
hastasında, şiddetli COVID-19 için risk faktörleri arasında sistemik 
kortikosteroidler (ayarlanmış olasılık oranı 6.9,% 95 CI 2.3-20.5) ve 
sülfasalazin veya 5-aminosalisilat kullanımı vardı ( aOR 3.1). TNF 
antagonisti tedavisi şiddetli COVID-19 ile ilişkili değildi  

• IBD ve semptomatik COVID-19'u olan 86 hastada, bunların 62'si 
biyolojik veya JAK inhibitörü alan hastalarda, hastaneye yatış oranları 
oral glukokortikoidler, hidroksiklorokin ve metotreksat ile tedavi edilen 
ancak JAK inhibitörleri ile tedavi edilmeyen hastalardan daha yüksekti 
(Haberman 2020). 
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Kanser 
Bu pandemide kanser hastalarına sürekli ve güvenli bakım sağlamak zordur. 
Onkolojik hastalarının, altta yatan hastalıkları ve sıklıkla bağışıklığı baskılanmış 
durumları nedeniyle enfeksiyona karşı savunmasız olabilirler ve virüsten ciddi 
komplikasyonlar geliştirme riskleri yüksek olabilir. Öte yandan, COVID-19 
triyajı ve yönetimi, zaten kırılgan bir sistemi esnetebilir ve potansiyel olarak 
tedavi yönetimi veya ameliyatlar gibi bazı hayati aktiviteleri ortaya çıkarabilir. 
Optimal olmayan zamanlamanın ve gecikmiş onkolojik tedavinin hastalığın 
ilerlemesine ve daha kötü hayatta kalma sonuçlarına yol açabileceği iyi 
bilinmektedir. Onkoloji hastalarının COVID-19'a maruziyetini onkolojik 
sonuçtan ödün vermeden en aza indirmek için birkaç öneri vardır: Göğüs kanseri 
için radyasyon (Coles 2020), hematopoietik hücre nakli (Dholaria 2020) ve 
lösemi tedavisi (Zeidan 2020). 
Yaş, erkek cinsiyeti ve diğer komorbiditeler gibi genel risk faktörlerinin yanı sıra 
risk faktörleri hakkında bilinenler nelerdir? 

• 519 istatistiksel olarak eşleştirilmiş kansersiz hastayla 
karşılaştırıldığında, Wuhan'dan 232 hastanın şiddetli COVID-19 olma 
olasılığı daha yüksekti (% 64'e karşı% 32). Gelişmiş bir tümör evresi bir 
risk faktörüydü (olasılık oranı 2.60,% 95 CI 1.05–6.43) (Tian 2020). 

• 3 Haziran'a kadar tüm çalışmaların sistematik bir incelemesi, 
hematolojik maligniteleri olan hastaların, özellikle yakın zamanda teşhis 
edilenlerin (ve muhtemelen miyeloid maligniteleri olanların), genel 
popülasyona kıyasla COVID-19 ile ölüm riskinin arttığını gösterdi. Bu 
riskin katı maligniteleri olanlara göre daha yüksek olduğuna dair kanıt 
ise biraz çelişkiliydi (El-Sharkawi 2020). 

• Kronik Lenfatik Lösemili (KLL) hastalar, özellikle yüksek ölüm riski 
altında görünmektedir. Semptomatik COVID-19 teşhisi konan 198 KLL 
hastasından% 39'u tedavi almamış (“izle ve bekle”) iken %61'i en az bir 
KLL tedavisi almıştır. 16 günde, genel CFR %33 iken, %25'i hala 
hastanedeydi  (Mato 2020). 
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• İtalya'da hematolojik malignite teşhisi konan 536 hastayı içeren 
retrospektif bir çalışmada 198 (%37) hasta öldü. Progresif hastalık 
durumu, akut miyeloid lösemi teşhisi, sessiz veya agresif NHL daha 
kötü genel sağkalım ile ilişkilendirildi (Passamonti 2020).  

• ABD, Kanada ve İspanya'dan COVID-19'u olan 928 kanser hastasının 
katıldığı geniş bir kohort çalışmasında, en yaygın maligniteler meme 
(%21) ve prostat (%16) idi. Toplam 121 (% 13) hasta öldü. Bağımsız 
risk faktörleri, 2 veya daha yüksek ECOG durumu ve "aktif" kanserdi 
(Kuderer 2020). 

• Üç New York City hastanesine kabul edilen kanserli 100 hastanın 
nazofaringeal sürüntü örneklerindeki SARS-CoV-2 viral yükü, sonucu 
tahmin edilmesine yardımcı oldu. Yazarlar ayrıca hematolojik 
maligniteleri olan hastaların kansersiz hastalara göre daha yüksek 
ortalama viral yüke sahip olduğunu bulmuşlardır (Westblade 2020). 

Anti-neoplastik tedavi, komplikasyon riskinin artmasına neden olur mu? 
• Toplam 309 hasta arasında, bir COVID-19 tanısından sonraki 35 gün 

içinde uygulanan sitotoksik kemoterapi, ciddi veya kritik bir COVID-19 
hastalığı ile önemli ölçüde ilişkili değildi. Bununla birlikte, aktif 
hematolojik veya akciğer maligniteleri, lenfopeni veya başlangıç 
nötropenisi olan hastalar daha kötü COVID-19 sonuçlarına sahipti. 

• 423 semptomatik COVID-19 hastası arasında %40'ı hastaneye kaldırıldı 
ve %12'si 30 gün içinde öldü. 65 yaşından büyük yaş ve bağışıklık 
kontrol noktası inhibitörleri ile tedavi, hastaneye yatış ve şiddetli 
hastalık için öngörücü iken, kemoterapi ve majör cerrahinin alınması 
değildi (Robilotti 2020). 

Bütün bu çalışmalar kontrollü değildir. Sayısız potansiyel faktör, COVID-19 
sonuçlarında farklılığa ve popülasyonun geri kalanına kıyasla maligniteli hastalar 
için riske yol açabilir (güzel inceleme: El-Sharkawi 2020). Bunlar, hasta 
davranışını (virüse maruz kalma?), Sağlık mesleği mensuplarının davranışını 
(yani, COVID-19 için kanser öyküsü olan hastaları daha sık test etme?), 
Biyolojik farklılıkları ve aynı zamanda birkaç kafa karıştırıcı davranışı (daha 
fazla komorbidite, kanserde yaşlı hastalar) içerir. Bu pandemide kanser hastaları 
için risk faktörlerinin daha iyi anlaşılması için verilerin sürekli analiz edilmesi 
gerekmektedir. 
Son olarak, bu sadece tedavi değil, aynı zamanda teşhistir. Tanısal gecikmeler, 
önlenebilir kanserlerin sayısında artışa neden olabilir (Maringe 2020). Pandemi 
sırasında, ABD'de yapılan geniş kesitsel bir çalışma, birçok kanser türünde, 
pankreas kanseri için %24.7'den meme kanseri için %51.8'e kadar değişen önemli 
düşüşler gözlemledi, bu da teşhiste bir gecikmenin muhtemelen daha ileri 
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düzeyde ortaya çıkmaya yol açacağını ve daha kötü klinik sonuçları ortaya 
çıkaracağını gösteriyor. (Kaufman 2020). 
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Transplantasyon 
COVID salgını gibi bir sağlık krizi sırasında, organ nakli gerçekleştirirken 
maliyet ve faydaları dikkatlice dengelemek çok önemlidir (Andrea 2020). 
Şüphesiz mevcut durum organ bağışını derinden etkilemiştir ve bu salgının 
önemli bir ikincil zararını temsil etmektedir. Tüm Eurotransplant ülkeleri, 
potansiyel organ bağışçıları için önleyici tarama politikaları uygulamıştır. Ulusal 
politika hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen  
https://www.eurotransplant.org/2020/04/07/covid-19-and-organ-donation/ 
adresini ziyaret edin. Ön veriler, COVID-19 vakalarının düşük olduğu bölgelerde 
bile nakil oranlarında önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor ve bu da yerel 
COVID-19 enfeksiyon prevalansının ötesinde küresel ve ülke çapında bir etki 
olduğunu gösteriyor (Loupy 2020). Mart ve Nisan aylarında, COVID-19 salgını 
nedeniyle ölen donör nakillerindeki genel azalma, sırasıyla Fransa’da %91 ve 
ABD’de %51 oranındaydı. Hem Fransa'da hem de ABD'de, bu azalma 
çoğunlukla böbrek transplantasyonundan kaynaklandı, kalp, akciğer ve karaciğer 
nakillerinde de önemli bir etki görüldü ve hepsi hayatta kalma olasılığında 
anlamlı iyileşme sağladı. Katı organ nakli alıcıları, kronik immünosupresif 
rejimleri nedeniyle genellikle solunum yolu viral enfeksiyonlarının (özellikle 
influenza) komplikasyonları için daha yüksek risk altındadır ve bu özellikle 
SARS-CoV-2 enfeksiyonu için geçerli olabilir. ABD'den nakil alıcılarındaki ilk 
COVID-19 kohortu, nakil alıcılarının daha ciddi sonuçlara sahip gibi 
göründüğünü gösterdi (Pereira 2020). Bazı önemli çalışmalar: 
Karaciğer: En büyük kohortta 16/100 hasta COVID-19'dan öldü. Dikkat çekici 
bir şekilde, ölüm oranı yalnızca 60 yaş ve üzerindeki hastalarda (16/73) gözlendi 
ve erkeklerde kadınlardan daha yaygındı (Belli 2020). İstatistiksel olarak anlamlı 
olmasa da, en az 2 yıl önce nakledilen hastalarda , son 2 yıl içinde nakledilenlere 
kıyasla daha fazla hasta ölümü oldu (% 18'e karşı% 5). 15 Haziran'da yapılan 
sistematik bir araştırma, 15 çalışmada COVID-19 olan 223 karaciğer nakli 
alıcısını ortaya çıkardı (Fraser 2020). Vaka ölüm oranı %19.3 idi. Başvuru anında 
dispne, diabetes mellitus ve 60 yaş ve üstü, hipertansiyonu olanlarda ve COVID-
19 teşhisi sırasında kortikosteroid alanlarda gözlenen daha yüksek bir ölüm 
oranına doğru bir eğilim ile artmış mortalite (p = 0.01) anlamlı şekilde ilişkiliydi. 
Bununla birlikte, çok merkezli bir kohort çalışmasında, 18 ülkeden 151 yetişkin 
karaciğer nakli alıcısı ile karaciğer nakli yapılmamış 627 hastayı 
karşılaştırdığımızda; karaciğer nakli, SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalarda 
ölüm riskini önemli ölçüde artırmadı (Webb 2020). 
Böbrek: 36 böbrek nakli alıcısı olan tek bir merkezde 10/36 kişi öldü (Akalin 
2020). Hastaların başlangıç semptomu olarak ateşi daha düşük, CD4 ve CD8 T 
hücre sayıları daha düşüktü ve hastalarda daha hızlı klinik ilerleme görülüyordu. 
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Kalp: New York'ta büyük bir akademik merkezde kalp nakli yapılan 28 hastadan 
oluşan bir vaka serisinde 22 hasta (%79) hastaneye kaldırıldı. Takip sonunda 4'ü 
hastanede kaldı ve 7'si (%25) öldü (Latif 2020). Almanya'da da ölüm oranı 
yüksekti ve 7/21 hasta öldü (Rivinius 2020). 
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19'un kendisinin neden olduğu hasardan bile daha büyük olabilir. Tedavi 
kesintileri, bozulan ilaç tedarik zincirleri ve sonuç olarak ortaya çıkan eksiklikler 
muhtemelen bu sorunu daha da kötüleştirecektir. Önümüzdeki aylarda, bu krizin 
çeşitli hastalıklar üzerindeki sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinecek ve daha 
fazla bilgi vereceğiz. 
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Jennifer Neubert  

 
Teşekkür: Andrea Groth'un (Helios Klinikum Krefeld) ustaca yardımı olmasaydı, bu yazının 

hazırlanması mümkün olmazdı. Cand. Med. Lars Dinkelbach (Heinrich Heine Universität 
Düsseldorf)’e makaleyi eleştirel olarak okuduğu için teşekkür ediyoruz.  

Çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu 
Çocuklar SARS-COV-2 enfeksiyonuna karşı daha az duyarlıdır, daha düşük 
seroprevalans ve daha az şiddetli COVID-19 hastalığı seyri vardır (Castagnoli 
2020, Viner 2020, Merckx 2020, Zimmermann 2020, Parri 2020, Ludvigsson 
2020). Bu bakımdan COVID, çocuklarda ölümcül olabilen diğer virüs kaynaklı 
solunum hastalıklarından çarpıcı bir şekilde farklıdır (örn. Bebeklerde RSV). 
CoV-2 salgını sebebi ile çocuklar normal sosyal çevrelerinden (anaokulları, 
okullar vb.) uzaklaştığı için, bu uzaklaşma onlarda büyük yan zararlara neden 
olabilir, çünkü anne-babalar çocukların acil durumları ve sağlık sorunları için 
aşının dışında hala tıbbi bir çözüm arayışı içindedirler (Lazzerini 2020). 

Çocuklarda yaygın olarak dolaşan koronavirüsler: tropizm, kuluçka 
dönemi ve yayılma 
İlk Uluslararası Corona Virüs Konferansı, Volker Termeulen tarafından 1980 
yılında Almanya'nın Würzburg kentinde düzenlendi. O zamanlar sadece bir insan 
koronavirüs olan HCoV2229E'nin soğuk algınlığı ile ilişkili olduğu biliniyordu. 
(Weiss 2020) Yaygın olarak dolaşan insan koronavirüsleri, çocukta bağışıklık 
yetersizliği olmadığı sürece hafif olma eğilimi gösteren akut solunum yolu 
enfeksiyonu olan tüm çocukların% 4-8'inden izole edilebilir (Ogimi 2019).  
Yedi koronavirüs insanlar arasında dolaşır bunlar (Hufert 2020): a-
Coronavirüsler HCoV2-229e, -HKU1; p-Coronavirüsler HCoV2-NL63, -OC43; 
Başlangıçta yarasalar (NL63, 229e, SARS-CoV), Dromedary Develer (229e, 
MERS-CoV), sığırlar (OC43), pangolinler (SARS-CoV- 2) (Zimmermann 2020). 
Çoğu insanın insan koronavirüslerine serokonverse olmasına rağmen, daha önce 
açıklanan ortak COV ile yeniden enfeksiyonlar olduğu görülmektedir. Birçok 
çocukta Adeno-, Boca-, Rhino-, RSV-, Influenza- veya Parainfluenza virus gibi 
diğer virüslerle koenfeksiyon vardır. Güney yarımkürede Aralık-Mayıs veya 
Mart-Kasım ayları arasında mevsimsel salgınlarla döngüsel bir patern olduğu 
görülmektedir. Tek zincirli RNA koronavirüslerinin bir özelliği, hayvanlardan 
insanlara yayılabilen yeni koronavirüslere yol açan hızlı mutasyon ve 
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rekombinasyon yeteneğidir. Önemli vaka ölüm oranlarına yol açan salgınlara 
neden oldular (SARS-CoV'da% 10, Hong Kong 2002; MERS-CoV, Suudi 
Arabistan 2012'de% 30'dan fazla). Yüksek vaka ölüm oranı nedeniyle, hem 
SARS-COV hem de MERS-COV, uzun vadeli sürdürülebilir topluluk aktarımı 
için düşük bir potansiyele sahiptir. Buna göre, Temmuz 2003'ten beri hiçbir insan 
SARS-CoV enfeksiyonu rapor edilmemiştir. SARS-CoV-2'de bir kişinin 2-3 
kişiye bulaştığı tahmin edilmektedir. Kümelerde (örn. Nozokomiyal salgınlar) bu 
sayı çok daha yüksek olabilir. Hem SARS-CoV hem de MERS-CoV'de, özellikle 
nozokomiyal salgınlarda, bir bireye 22 (SARS) veya hatta 30 kişiye (MERS) 
bulaşan süper yayılma olayları bildirilmiştir. SARS-CoV'da toplam 41 çocuk 
ölüm olmadan bildirilmiştir. Benzer şekilde, MERS-CoV'de iki çalışmada sadece 
iki çocuk ölümle birlikte 38 çocuk bildirilmiştir (Zimmermann 2020). 

Çocuklarda COVID-19 epidemiyolojisi 
6 Nisan'da ABD CDC'si, 18 Şubat'tan küçük yaştaki 149,082 yaş arası 2572 (% 
1,7) çocuğu 12 Şubat'tan 2 Nisan 2020'ye kadar olan vakaları bildirdi. % 33 
çocukların hastaneye yatırılıp yatırılmadığı). CDC'ye üç ölüm bildirildi, ancak 
ayrıntı verilmedi. Ortanca yaş 11 ve% 57 erkekti. 15 çocuk yoğun bakım 
ünitesine kabul edildi (≤% 2). 1 yaşın altındaki çocuklar en yüksek yatış 
yüzdesini (% 15-62) oluşturdu (CDC 2020). Çin CDC raporu (Dong 2020) 16 
Ocak - 8 Şubat 2020 arasında 2,143 pediyatrik hastayı içermektedir. Sadece 731 
çocuk (% 34.1) laboratuvarda doğrulanmış olgu idi. Ortanca yaş 7 yıl olup,% 
56.6'sı erkek,% 5'inden azı şiddetli ve% 1'den azı kritik olarak sınıflandırılmıştır. 
CoV-2 ile enfekte olmuş 10 aylık bir Çinli çocuğun intussuception ve çoklu 
organ yetmezliği nedeniyle öldüğü bildirilmiştir (Lu X 2020). Kore Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezi 20 Mart'ta tüm COVID-19 vakalarının% 6,3'ünün 19 
yaşın altındaki çocuklar olduğunu bildirdi; yine çocukların hafif bir hastalığı 
vardı (Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi. Basın bültenleri, 
https://www.cdc.go.kr). 
18 Mart'ta yayınlanan İtalyan verileri, COVID-19'lu 22.512 İtalyan vakasının 
sadece% 1.2'sinin çocuk olduğunu; Madrid'de (2 Mart - 16 Mart) ve İspanyol 
kohortunda ölüm bildirilmedi (Livingstone 2020, Tagarro 2020). Almanya'da 4 
Mayıs 2020'ye kadar COVID-19'lu 9657 çocuk ve ergen rapor edildi; 66 
hastaneye sadece 128 kişi kabul edildi, sadece bir çocuk öldü (Armann 2020). 
Avrupa Gözetim Sistemi (TESSy), AB/AEA ülkelerinden ve Birleşik Krallık'tan 
laboratuvarca doğrulanmış COVID-19 vakaları hakkında veri toplar. 576.024 
laboratuvar onaylı COVID-19 vakasının % 0,7'si 0-4 yaş, % 0,6 5-9 yaş, % 0,9 
10-14 yaş aralığındadır (https: //covid19-surveillance-report.ecdc.europa .AB). 
Çok merkezli kohort çalışması (25 Avrupa ülkesinde 82 katılımcı sağlık 
kurumu), Pediatrik Tüberküloz Araştırma Ağı (ptbnet) COVID-19'un genellikle 
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çocuklarda hafif bir hastalık olduğunu doğruladı. PCR onaylı SARS-CoV-2 
enfeksiyonu olan 582 çocuk ve ergenden (medyan yaş 5.0 yıl, önceden var olan 
koşulların % 25'i), 363'ü (% 62) hastaneye yatırıldı ve 48'i (% 8) yoğun bakım 
ünitesine alındı. Çok değişkenli analizlerde YBÜ'ye kabul edilmeyi gerektirecek 
önemli risk faktörleri 1 aydan daha genç (olasılık oranı 5.1), erkek cinsiyet (2.1) 
ve önceden var olan tıbbi durumlar (3.3) idi. Dört çocuk öldü (Götzinger 2020). 

Doğal seyir ve komplikasyonlar için risk faktörleri 
İnkübasyon süresinin, virüs enfeksiyonundan 5-8 gün sonra klinik başlangıcı olan 
3-7 gün (1-14 gün aralığı) (She 2020) olduğuna inanılmaktadır. Çocuklarda 
genellikle yetişkinlere göre asemptomatik veya daha az şiddetli bir COVID-19 
hastalığı seyri görülür (Zimmermann 2020, Parri 2020). İtalya'dan SARS-CoV-
2'li toplam 100 çocuğun % 21'i asemptomatikti, % 58'i hafif hastalığa sahipti, % 
19'u orta derecede hastalığa sahipti, % 1'inde şiddetli hastalık vardı ve % 1'i kritik 
durumdaydı (Parri 2020). Verilerin azlığı nedeniyle, hangi çocuk grubunun 
komplikasyon gelişimi açısından daha yüksek risk altında olduğu henüz 
belirsizdir, örn. altta yatan kronik akciğer veya kalp hastalığı, şiddetli nörolojik 
defisitleri, bağışıklığı baskılanmış veya kritik hastalığı olan çocuklar, vb. 
İnfluenzaya benzer şekilde, bazı çocuklarda genetik duyarlılık olabilir (aşağıya 
bakınız, patofizyoloji, Clohisey 2019). İlginç bir şekilde, kanser riski olan 10.000 
çocuğun bulunduğu ve test edilen 200 çocuğun bulunduğu 25 ülkeden yapılan 
flaş bir ankette, yalnızca 9'unun CoV-2 pozitif olduğu bulundu. Asemptomatikti 
veya hafif hastalığı vardı (Hrusak 2020). Ciddi derecede immünsuprese olanlarda 
ve önemli kardiyak ve pulmoner komorbiditeleri olan çocuklarda bile COVID-19 
aşılabilir derecedeydi (Dinkelbach 2020). Avrupa Sürveyans Sisteminde (TESSy) 
15 yaşın altındaki çocuklar arasında ölümler nadirdir, 44.695 kişiden 4'ü (% 
0.009) rapor edilmiştir. Beş yaş altı çocuklarda, özellikle bebeklerde hastaneye 
yatış oranı 5-29 yaş grubuna göre daha yüksekti. Bununla birlikte, küçük 
çocuklarda kabul eşiğinin daha düşük olduğuna inanılmaktadır. Yoğun bakım 
ünitesine kabul edilmeyi gerektiren şiddetli bir kurs, küçük çocuklarda daha olası 
görünmemektedir. Hastaneye yatma olasılığı, çocukların altta yatan bir durumu 
olduğunda daha yüksekti ve şiddetli bir seyir nadirdi (https://covid19-
surveillance-report.ecdc.europa.eu). COVID-19'lu 48 çocuğu içeren kesitsel bir 
çalışmada (medyan yaş 13 yıl; 14 Mart ile 3 Nisan 2020 arasında 46 Kuzey 
Amerika pediatrik YBÜ'ye kabul edilmiş), kırk hastada (% 83) önceden var olan 
önemli komorbiditeler ve 18 (% 38) invaziv ventilasyon gerektirdi. 28 hastada 
hedefe yönelik tedaviler kullanıldı (% 61, esas olarak HCQ). İki hasta (% 4) öldü 
ve 15'i (% 31) hastaneye kaldırıldı, 3'ü hala ventilasyon desteği gerektiriyor ve 1'i 
ECMO alıyordu (Shekerdemian 2020). Klinik semptomları olan 177 çocuk ve 
genç yetişkini içeren gözlemsel retrospektif bir kohort çalışmasında, 15 Mart - 30 
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Nisan 2020 tarihleri arasında Washington'daki Ulusal Çocuk Hastanesi'nde tedavi 
edilen SARS-CoV-2 enfeksiyonu tedavi edildi, 44'ü hastaneye kaldırıldı ve 9'u 
kritik derecede hastaydı. Bunlardan 6/9'u ergenler ve 15 yaş üstü genç 
yetişkinlerdi. Astım genel olarak en yaygın altta yatan durum olmasına rağmen, 
şiddetli hastalığı olan hastalar arasında daha yaygın değildi (DeBiasi 2020). 
COVID-19'un doğal seyri çoğu pediatrik hastada sorunsuz olsa da, çok küçük bir 
yüzde, SARS-CoV-2 (Riphagen 2020) ile akut enfeksiyondan 2-4 hafta sonra 
potansiyel olarak ölümcül şiddetli hiperinflamatuar durum geliştirebilir. Bu 
hiperinflamatuar durum, geçici olarak SARS-CoV-2 (PIMS-TS) (veya 
Çocuklarda Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C) ile eşanlamlısı olan 
pediatrik inflamatuar multisistem sendromu olarak adlandırılır. 570 MIS-C 
vakasından Temmuz ayına kadar CDC'ye bildirilmiştir. 2020 yılında 10 hasta 
öldü (% 1.8) ve 364 (% 63.9) hasta yoğun bakım ünitesinde tedavi gerektirdi. 
Obezite en sık bildirilen altta yatan tıbbi durumdu (Godfred-Cato 2020). 

Patofizyoloji ve immünopatoloji 
Çocuklarda COVID-19'un neden daha az şiddetli bir hastalık seyri ile ilişkili 
olduğu açık değildir. CoV-2 anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE2) ve 
transmembran serin proteaz TMPRSS2 (CoV-2 hücre girişi için esastır) için 
reseptörün doku ekspresyon modeli ve ayrıca CoV-2'nin çocuklukta doku 
tropizmi bilinmemektedir, ancak yaşa bağlıdır. ACE2 reseptör ekspresyonundaki 
farklılıklar, sonuçların çocuklarda yetişkinlere göre neden farklı olduğunu 
açıklayabilir (Bunyavanich 2020). ACE2, solunum yolları, akciğerler, mukozal 
hücreler (kapaklar, göz kapakları, burun boşlukları), bağırsaklar ve bağışıklık 
hücreleri (monositler, lenfositler, nötrofiller) hücrelerinde eksprese edilir (Molloy 
2020, Brodin 2020'de gözden geçirilmiştir). Nörotropizm olup olmadığının 
netleştirilmesi gerekir (örneğin, yeni doğanların gelişen beynini etkileyen). CoV-
2'nin ana hedefi solunum yoludur. Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları son 
derece yaygın olduğu için, küçük çocukların solunum yollarında koronavirüs ile 
eşzamanlı olarak başka virüslerin mevcut olması beklenir, bu virüsün büyümesini 
ve çocukların solunum yolundaki CoV-2 kopyalarının sayısını sınırlayabilir. 
Çocuklarda farklı virüslerin solunum yollarında sistematik viral yük ölçümleri 
devam etmektedir. COVID-19 pnömonisinin daha sonraki immünopatolojik 
aşamalarının anahtarı, genellikle semptom başlangıcından 10-12 gün sonra, bir 
sitokin fırtınası ve akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ile makrofaj 
aktivasyon sendromu (MAS) benzeri hiperinflamatuar fazdır. Genel olarak, 
çocuklar solunum yolu enfeksiyonları sırasında ARDS geliştirmeye yetişkinlere 
göre daha az eğilimli değildir. 2009'daki H1N1 grip salgınında, 1 yaşın altında 
olmak, enfeksiyon ve ARDS'nin ciddi bir formunun gelişmesi için önemli bir risk 
faktörü idi (Bautista 2010). ARDS'nin COVID-19'lu yetişkinlere kıyasla 
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çocuklarda neden daha az yaygın olduğu açık değildir. Kalp dokusunun SARS-
CoV-2 enfeksiyonu, ölümcül miyokardite önemli bir katkıda bulunabilir 
(Dolhnikoff 2020, Prieto 2020). Çocuklarda daha hafif hastalık seyri için bir 
açıklama, yetişkinler ve çocuklar arasında CoV-2'ye karşı doğuştan gelen veya 
adaptif immün yanıtlardaki yaşa bağlı farklılıklar olabilir. Herhangi bir virüse 
karşı doğuştan gelen bağışıklık yanıtında, Tip I (IFN α, IFN β) ve tip III (IFN Ω) 
interferonlar en önemli sitokinlerdir. Yaşamı tehdit eden COVID-19 pnömonisi 
olan 659 hastada (1 ay ila 99 yaş arası), akraba olmayan 23 hastada tip 1 IFN 
sinyallemesinde doğuştan kusurlar bulundu (Zhang 2020). Dahası, hayatı tehdit 
eden COVID-10 pnömonisi olan 101/987 hastada tip I/III IFN'ye nötralize edici 
oto-antikorlar bulundu (Bastard 2020). Bu bulgular, IFN I/II yolağındaki 
doğuştan kusurların veya IFN I/III'e karşı oto-antikorların yaşamı tehdit eden 
COVID-19'a yatkınlık oluşturabileceğini göstermektedir. İnfluenza hayvan 
modellerine dayanarak, BCG aşılamasının (bazı ülkelerde yaşamın ilk haftasında 
yapılan tüberküloz önleme için) çocuklarda COVID-19 gibi enfeksiyonlara karşı 
spesifik olmayan doğuştan bağışıklığı artırabileceği öne sürülmüştür (Moorlag 
2019). BCG Dünya Atlası araştırması ve ülke başına COVID-19 vakaları ve 
ölüm verileriyle korelasyon, evrensel BCG aşılama politikalarına sahip olmayan 
ülkelerin (İtalya, Hollanda, ABD), evrensel ve evrensel olan ülkelere kıyasla 
daha ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koymuştur. Uzun süredir devam eden 
BCG politikaları ve bu BCG aşılaması, bir ülkede bildirilen COVID-19 
vakalarının sayısını da azalttı (Miyasaka 2020, Hauer 2020). Popülasyona dayalı 
geniş bir araştırmadan elde edilen son veriler, BCG aşısı olmayanlara kıyasla, 
çocuklukta BCG aşısı yapılan 35 ila 41 yaşlarındaki İsrailli yetişkinlerde 
enfeksiyon oranlarının azaldığını göstermedi. BCG aşılamasının COVID-19 
hastalık şiddeti üzerindeki etkisine ilişkin veriler mevcut değildir (Hamiel 2020). 
Herhangi bir virüse adaptif yanıtta, sitotoksik T hücreleri viral enfeksiyonlara 
verilen yanıtların düzenlenmesinde ve viral replikasyonun kontrolünde önemli bir 
rol oynar. Çocuklar, çocuklarda viral enfeksiyonda CD8 T hücrelerinin sitotoksik 
efektör fonksiyonunun yetişkinlere kıyasla daha az zararlı olabileceği 
gerçeğinden faydalanabilir. COVID-19 enfeksiyonu olan yetişkinlerde T 
hücrelerinin tükenmesiyle birlikte immün düzensizlik bildirilmiştir. Humoral 
bağışıklık ile ilgili olarak, IgG maternal antikorları aktif olarak çocuğa plasenta 
ve/veya IgA yoluyla anne sütü yoluyla aktarılır. Anne CoV-2 için naifse veya 
gebeliğin sonlarında enfekte ise, anti CoV-2 antikorları içermeyebilir. COVID-19 
pnömonisi olan annelerde yenidoğanlarının serum ve boğaz sürüntüleri CoV-2 
için negatifti, ancak virüse özgü IgG antikorları tespit edildi (Zeng H 2020). Bu 
nedenle, yenidoğanlar, önceden maruz kalan annelerden virüse özgü antikorların 
plasental geçişinden faydalanabilir. SARS CoV-1'de gösterildiği gibi, SARS-
CoV-2'de yeni enfekte olmuş bir çocuğun, immünodominant epitoplardan birine 
nötralize edici IgM (günler içinde) ve IgG antikorları (1-3 hafta içinde) ile önemli 
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bir humoral yanıt vermesi muhtemeldir. Örneğin taç benzeri başak proteinleri 
koronavirüslere adını veriyor. SARS dışı COV enfeksiyonları çocuklarda çok 
yaygındır (yukarıya bakın); bununla birlikte, SARS dışı koronavirüslerle önceki 
enfeksiyonların koruyucu çapraz reaktif antikorlara ne ölçüde yol açmış 
olabileceği açık değildir. Çocuklarda IgG ve IgM seroprevalansı ve immün 
yanıtın kalitesi ile ilgili veriler eksiktir. CoV-2 ile insanlarda yeniden enfeksiyon 
henüz gösterilmemiştir, ancak genel olarak çocukların CoV-2'ye karşı kalıcı bir 
hafıza bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadıkları net değildir. Özetle, COV-
2'ye karşı daha verimli doğuştan ve adaptif bağışıklık (daha iyi timik fonksiyonla 
ilişkili), soğuk algınlığı koronavirüslerine karşı çapraz reaktif bağışıklık ve ACE2 
reseptör ekspresyonundaki farklılıklar ve daha iyi genel olarak bağışıklık 
sistemindeki farklılıklar sağlık, çocuklarda daha iyi bir COVID-19 sonucuna yol 
açan faktörler olabilir (Consiglio 2020). 

Bulaşma 
Yetişkinlere kıyasla çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu kapma riski üzerine 
yapılan çalışmalar çelişkili sonuçlar göstermiştir (Mehta 2020, Gudbjartsson 
2020, Bi 2020). SARS-CoV-2'nin bulaşmasında çocukların oynadığı kesin rol 
henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Şimdiye kadar yapılan nüfus temelli 
araştırmalar, çocukların COVID-19'un yayılmasında önemli bir faktör 
olmayabileceğini göstermektedir (Gudbjartsson 2020). 

Dikey iletim  
Hamile bir kadında COVID-19'un kasılması fetal sonuç, yani fetal sıkıntı, olası 
erken doğum veya anne çok hastalanırsa solunum sıkıntısı üzerinde etkili olabilir. 
Schwartz, Çin'den 5 yayını gözden geçirdi ve 39 çocuğu olan 38 hamile kadını 
belirleyebildi, bunlardan 30'u COVID-19 için test edildi ve hepsi negatif çıktı 
(Schwartz 2020, Chen 2020). COVID-19'lu kadınlardan doğan 24 bebekten 
15'inde (% 62.5) saptanabilir IgG ve 6'sında (% 25.0) saptanabilir IgM vardı; 
nükleik asit test sonuçlarının tümü negatifti. Doğumda test edilen 11 bebek 
arasında hepsinde tespit edilebilir IgG ve 5'inde tespit edilebilir IgM vardı. 
Pozitif IgM'li IgG titreleri, olmayanlara göre daha yavaş düştü (Gao 2020). 
PRIORITY çalışmasında (n = 263), erken doğum, YYBB'ye kabul ve solunum 
hastalığı gibi olumsuz sonuçlar, SARS-CoV-2 testi pozitif annelerden doğan 
bebekler (n = 184) ile test negatif olan annelere (n = 79) arasında farklılık 
göstermedi. SARS-CoV-2 ile enfekte annelerden doğan bebeklerin genellikle 
doğumdan sonraki ilk 6-8 haftada iyi performans gösterdiğini düşündürmektedir 
(Flaherman 2020). Doğru hijyen önlemleri alınırsa COVID-19 bulaşma olasılığı 
düşük görünmektedir. New York City'deki üç hastanede 1481 doğumda 116 (% 
8) anne SARS-CoV-2 için pozitif çıktı; 120 yenidoğan belirlendi ve hiçbiri 
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SARS-CoV-2 (Salvatore 2020) için pozitif değildi. New York'tan başka bir 
çalışmada, SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş annelerin 101 yenidoğanı, aynı odada 
uyumasına ve emzirilmesine rağmen hiçbir bulaşma gözlenmedi (Dumitriu 
2020). Başlangıçta CoV-2'nin dikey olarak bulaşmadığı düşünülüyordu, ancak 
SARS-CoV-2'li 31 annenin daha yakın tarihli bir analizinde, bir göbek kordonu 
kanında, vajinal mukoza ve bir anne sütü örneği ve iki atterm plasentasında 
SARS-CoV-2 genom tespit edildi. SARS-CoV-2'nin dikey geçişinin üç vakası 
belgelenmiştir (Fenizia 2020). SARS-CoV-2 ile enfekte hamile kadınlarla ilgili 
Birleşik Krallık ulusal nüfusa dayalı bir kohort çalışmasında, 265 bebekten 12'si 
(% 5) daha sonra SARS-CoV-2 RNA için pozitif test etti, bunların altısı 
doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde görülmüştür (Knight 2020). Postpartum 
edinim en yaygın enfeksiyon şekli gibi görünmektedir; Yakın tarihli bir 
incelemede, SARS-CoV-2 ile enfekte annelerden doğan yalnızca 4/1141 
yenidoğanın konjenital enfeksiyona sahip olduğu düşünülmüştür (Dhir 2020). 

Yatay iletim  
Kültüre uygun SARS-CoV-2 semptomatik yenidoğanların, çocukların ve 
ergenlerin nazofarenksinden üretilmiştir: 23 semptomatik SARS-CoV-2 ile 
enfekte çocuğun 12'si (% 52), en küçüğü 7 günlüktür. SARS-CoV-2 viral yükü 
ve 12 semptomatik çocukta kültüre uygun virüsün saçılma modelleri 
yetişkinlerdekine benziyordu. Çocuklarda SARS-CoV-2 viral yük ölçümlerinin 
sistematik ölçümleri eksiktir. Bu nedenle, SARS-CoV-2'nin çocuklardan 
bulaşması mantıklıdır (L'Huillier 2020). Çocuklarda SARS-CoV-2, aile temasları 
yoluyla ve esas olarak solunum damlacıkları yoluyla bulaşır (Garazzino 2020). 
Fransa'da yapılan bir araştırmada, çocuktan çocuğa ve çocuktan yetişkine bulaşın 
nadir olduğu görülüyor (Danis 2019). Yüksek konsantrasyonlarda aerosollere 
uzun süre maruz kalmak bulaşmayı kolaylaştırabilir (She 2020). SARS-CoV-2 
teorik olarak sindirim sistemi yoluyla da bulaşabilir. ACE2 aynı zamanda yemek 
borusu ve epitel hücrelerinde ve ileum ve kolondaki intestinal epitel hücrelerinde 
de bulunur (She 2020). SARS-CoV-2 RNA, hastaların dışkısında tespit edilebilir 
(Holshue 2020). Cai, viral RNA'nın çocukların dışkısından yüksek oranda tespit 
edildiğini (ve 2-4 hafta kadar uzun süre atılabileceğini) ortaya çıkardı (Cai 2020). 
Bununla birlikte, fekalden oral geçişe ilişkin doğrudan kanıt henüz 
belgelenmemiştir. Çocuklardan diğerlerine ileriye doğru bulaşma düşüktür (Viner 
2020, Merckx 2020). Milan, İtalya'dan yapılan bir çalışmada, hastaneye yatırılan 
ve COVID-19 açısından semptomatik olan 83 çocuk ve 131 yetişkinde, 
yetişkinlerin geriye dönük olarak CoV-2 pozitif, asemptomatik taşıyıcı olma 
olasılığı çocuklara kıyasla % 9'a % 1’dir (Milani 2020). 
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Teşhis ve sınıflandırma 
Virüs testi sadece klinik olarak şüpheli çocuklarda gereklidir. Sonuç başlangıçta 
negatifse, üst solunum yolu örneklerinin nazofaringeal veya boğaz swab testi 
veya alt solunum yolu örneklerinin testi tekrarlanmalıdır. Alt solunum yollarının 
(indüklenmiş balgam veya bronkoalveolar lavaj) örneklenmesi daha hassastır 
(Han 2020). Kritik hastalarda ve küçük çocuklarda bu her zaman mümkün 
değildir.  
 
Tablo 1. Çocuklarda COVID sınıflandırması (Shen 2020) 

1 Herhangi bir klinik semptom olmadan asemptomatik 
2 Hafif ateş, yorgunluk, kas ağrısı ve akut solunum yolu enfeksiyonlarının 

belirtileri, 
3 Orta derecede pnömoni, ateş ve öksürük, üretken öksürük, hırıltılı 

solunum, ancak hipoksemi yok 
4 Şiddetli ateş, öksürük, takipne, oksijen doygunluğu% 92'den az, uyku 

hali 
5 Akut solunum sıkıntısı sendromu ARDS veya solunum yetmezliğinde 

kritik hızlı ilerleme 
 
Tanı genellikle solunum sekresyonlarında gerçek zamanlı polimeraz zincir 
reaksiyonu RT-PCR ile yapılır. SARS-CoV, MERS-CoV ve SARS-CoV-2 için, 
üst solunum yolu ile karşılaştırıldığında alt solunum yollarından alınan 
örneklerde daha yüksek viral yükler tespit edilmiştir. Bazı hastalarda SARS-
CoV-2 RNA, solunum örneklerinde negatif iken dışkı örnekleri hala pozitiftir, bu 
da viral gastrointestinal enfeksiyonun solunum yolunda viral klirensten sonra bile 
devam edebileceğini gösterir (Xiao 2020). Dışkı testi bu nedenle bu hastalarda 
COVID-19 teşhisinde değerli olabilir. Diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi, 
bir CoV-2 IgM ve IgG serokonversiyonu enfeksiyondan sonra günler (IgM) ila 1-
3 hafta (IgG) içinde ortaya çıkacaktır ve koruyucu bağışıklığı gösterebilir veya 
göstermeyebilir (hala belirsizdir). İlginç bir şekilde, pediatrik diyaliz ünitesinde 
(Hains 2020) COVID-19'lu bir çocuğa maruz kalan çok küçük bir sağlık 
çalışanları serisinde (ortalama yaş 40) asemptomatik serokonversiyon hipotezi 
öne sürülmüştür. Seroloji, RNA negatif olan SARS-CoV-2'yi yüksek oranda 
düşündüren klinik semptomları olan hastalarda, yani geçici olarak SARS-CoV-2 
(PIMS-TS) ile ilişkili pediatrik inflamatuar multisistem sendromlu çocuklarda 
yararlı olabilir. Seroloji koruyucu bağışıklığı gösteriyorsa, bu, halk sağlığı 
açısından son derece önemli olacaktır, örn. tıbbi bakımda stratejik kadrolaşmaya 
ve CoV-2 epidemiyolojisinin (sürü bağışıklığı) değerlendirilmesine izin 
verecektir. 
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Laboratuvar ve radyoloji bulguları 
Hafif hastalığı olan ayakta tedavi gören çocuklarda laboratuvar ve /veya radyoloji 
çalışmaları endike değildir. Hastaneye kabul edildiğinde beyaz kan hücresi sayısı 
genellikle normaldir. Çocukların çok azında lenfosit sayısında azalma olduğu 
belgelenmiştir. Aksine, yetişkinlerde (hiperinflamasyon ve sitokin salınım 
sendromu olan) genellikle nötrofillerde ve lenfopenide artış olur. Bazı hastalarda 
yüksek karaciğer enzimleri, kreatin kinaz CK-MB ve D dimerleri varken 
inflamasyon parametreleri C reaktif protein ve prokalsitonin hafifçe yükselebilir 
veya normal olabilir. LDH, ciddi vakalarda yükselmiş gibi görünmektedir ve 
ciddi hastalığı izlemek için kullanılabilir. Göğüs röntgeni yalnızca orta veya daha 
şiddetli hastalığı olan çocuklarda yapılmalıdır, çünkü BT taramaları çocuk için 
çok yüksek radyasyona maruz kalma anlamına gelir ve yalnızca karmaşık veya 
yüksek riskli vakalarda yapılmalıdır. Çin'de pandeminin başlangıcında, 
çocukların tümü asemptomatik ve oligosemptomatik olduklarında bile BT 
taramaları aldı; şaşırtıcı bir şekilde, çok ciddi değişiklikler gösterdiler. Göğüs 
radyografisinde bilateral düzensiz hava sahası konsolidasyonları ve buzlu cam 
opasiteleri denen şey vardır. BT taramaları, göğüs röntgeni incelemelerinden 
daha etkileyiciydi. BT'li 20 çocuktan 16'sında (% 80) bazı anormallikler vardı 
(Xia 2020). 

Belirti ve bulgular: Akut Enfeksiyon 
Çocuklar ve ergenler 
Wuhan'dan 171 çocuğun katıldığı bir klinik çalışmada, ateş % 41'de (171'in 71'i), 
% 50'nin üzerinde (171'in 83'ü) öksürük, % 28'inde (171'in 49'u) taşipne 
bildirildi. Hastaların 27'sinde (% 15,8) hiçbir belirti yoktu. İlk başvuruda çok az 
çocuk oksijen desteğine ihtiyaç duydu (171'in 4'ü,% 2,3). İshal, yorgunluk, burun 
akıntısı ve kusma gibi diğer semptomlar çocukların % 10'undan daha azında 
görüldü (Lu 2020). Zhejiang'dan gelen kohortta 36 hastadan 10'unda (% 28) hiç 
semptom yoktu. Çocukların hiçbirinde oksijen satürasyonu % 92'nin altında 
değildi (Qiu 2020). Koreli bir COVID-19 çocuk vaka serisinde, 20 çocuk (% 22) 
tüm gözlem dönemi boyunca asemptomatikti. 71 semptomatik vakadan sadece 
6'sı (% 9) semptom başlangıcında teşhis edilirken 47 çocukta (% 66) tanıdan 
önce bilinmeyen semptomlar vardı ve 18 (% 25) tanıdan sonra semptomlar 
geliştirdi. Yüzde elli biri “hafif” hastalığa, % 22 “orta” hastalığa ve % 2 
“şiddetli” hastalığa sahipti. Hiçbir hasta yoğun bakıma ihtiyaç duymadı (Han 
2020). Daha büyük bir İngiltere dizisi, 19 yaşından küçük 651 çocuk ve genç 
hakkında rapor veriyor. Medyan yaş 4,6 yıldı, % 35'i (225/651) 12 ayın 
altındaydı. Çocukların % 18'i (116/632) yoğun bakıma kabul edildi. Hastanede 
altı hasta öldü ve hepsinde derin komorbidite vardı (Swann 2020). Yakın 
zamanda yapılan kapsamlı bir sistematik inceleme, 26 farklı ülkede 7780 
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pediatrik COVID-19 hastasında yapılan 131 çalışmayı analiz etti (Hoang 2020). 
Bu derlemede hastaların % 19,3'ü asemptomatikti, en sık görülen semptomlar 
ateş (% 59), öksürük (% 55,9), rinore (% 20) ve miyalji/yorgunluk (% 18,7) idi. 
Yoğun bakım ihtiyacı düşüktü (% 3,3). İngiltere, Londra'da hastanede yatan 52 
çocukta, özellikle geçici olarak SARS-CoV-2 ile ilişkili pediatrik inflamatuar 
multisistem sendromu olanlarda böbrek fonksiyon bozukluğu sık görülmüştür. 
24'ü (% 46) yüksek serum kreatinine sahipti ve 15'i (% 29) akut böbrek hasarı 
için tanı kriterlerini karşıladı (Stewart 2020). Londra, İngiltere'den PIMS-TS'li 4 
çocuktan oluşan bir vaka serisinde (aşağıya bakınız), korpus kallozumun 
spleniumunda sinyal değişiklikleri ile nörolojik semptomlar (ensefalopati, baş 
ağrıları, beyin sapı ve serebellar işaretler, kas güçsüzlüğü, azalmış refleksler) 
tanımlanmıştır. COVID-19 pediatrik multisistem enflamatuar sendromun tedavisi 
için nörogörüntüleme ve gerekli yoğun bakıma kabul (Abdel-Mannan 2020). 

Yenidoğan ve bebekler 
Zeng, Wuhan'da COVID-19 olan annelerden doğan 33 yenidoğan bildirdi. 33 
bebekten üçü (% 9) erken başlangıçlı SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile başvurdu. 3 
yenidoğanın ikisinde radyolojik pnömoni bulguları vardı. Bir çocukta yayılan 
intravasküler pıhtılaşma tanımlanmıştır, ancak sonuçta raporun yayınlanmasından  
enfeksiyondan üç hafta sonra tüm çocukların stabil yaşamsal bulguları olmuştur 
(Zeng L 020). İkinci bir kohortta, 1 ila 9 aylık 9 bebek ciddi bir komplikasyon 
olmadan tanımlandı (Wei 2020). Yeni doğmuş bebeklerde ve uzun süreli 
bebeklerde COVID-19'un komplikasyonlarının olup olmadığı pandeminin bu 
aşamasında değerlendirilemez. 
SARS-CoV-2 (PIMS-TS) (veya Çocuklarda Multisystem Inflammatory 
Syndrome (MIS-C) veya Kawasaki-like Disease) ile geçici olarak ilişkili 
pediyatrik inflamatuar multisistem sendromu ile ilişkilidir. COVID-19'lu 
çocukların çoğu çok hafif bir hastalığa sahipken, Nisan 2020'de Birleşik Krallık, 
Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'den klinisyenler Kawasaki benzeri özelliklere 
sahip şiddetli inflamatuar sendromlu çocukları rapor ettiler ve bunlardan bazıları 
pozitif çıktı, diğerleri değil. Bundan önce Jones, ateş, kızarıklık ve ender görülen 
bir pediatrik inflamatuar durum olan Kawasaki hastalığının şişlik özelliği olan 
altı aylık bir kız bebek vakasını tanımlamıştı (Jones 2020). İngiltere'den sekiz 
hasta ve İtalya'daki Bergamo'dan Kawasaki hastalığı özelliklerine sahip 10 hasta, 
Birleşik Krallık'ta SARS-CoV-2 salgını sırasında (Riphagen 2020, Verdoni 2020) 
14 yaşındaki bir erkek çocukta bir ölüm dahil olmak üzere yayınlandı. Bazı 
çocuklar vaskülitik deri döküntüsü ile başvurdu (Schneider 2020). İtalya'da 
enfeksiyon oranının en yüksek olduğu bölge olan Bergamo'da, SARS-CoV-2 
salgını (Verdoni 2020) sonrasında 30 kat artmış Kawasaki hastalığı insidansı 
bildirilmiştir. İngiltere, Londra'dan 21 çocuk ve ergenden (19'u yakın zamanda 
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SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirdi), 12'si (% 57) Kawasaki hastalığı şok 
sendromu, 16'sı (% 76) miyokardit, 17'si (% 81) yoğun bakım desteğine ihtiyaç 
duydu. Hepsinde gözle görülür gastrointestinal semptomlar ve yüksek 
seviyelerde inflamatuar belirteçler vardı, intravenöz immünoglobulin ve 10 (% 
48) kortikosteroid verildi; sonuç hepsinde olumluydu (Toubiana 2020). Birleşik 
Krallık'ta, PIMS-TS vakalarının 78'inin (% 46) invaziv ventilasyon 
uygulandığını, 28'inin (% 36) koroner arter anormalliği kanıtı olduğunu, üç 
çocuğun ECMO'ya ihtiyacı olduğunu ve iki çocuğun öldüğünü bildirdi (Davies 
2020). Birleşik Krallık'tan başka bir çalışmada, 58 “PIMS-TS” vakasının % 50'si 
şok geliştirdi ve inotropik destek veya sıvı resüsitasyonu gerektirdi; % 22'si 
Kawasaki hastalığı için tanı kriterlerini karşıladı; ve % 14'ünde koroner arter 
dilatasyonu veya anevrizmaları vardı (Whittaker 2020). 186 hasta üzerinde 
yapılan bir ABD MIS-C çalışmasında 131 (% 70), RT-PCR veya antikor testi ile 
SARS-CoV-2  testi pozitifti. Klinik belirtinin ayrıntılı analizi, gastrointestinal 
sistem (% 92), kardiyovasküler (% 80), hematolojik (% 76), mukokutanöz (% 74) 
ve solunum tutulumu (% 70) ortaya çıkardı. Toplamda 148 hasta (% 80) yoğun 
bakım aldı, 37'si (% 20) mekanik ventilasyon aldı ve 4'ü (% 2) öldü. Koroner 
arter anevrizmaları 15 hastada (% 8) ve Kawasaki hastalığına benzer özellikler 
74'te (% 40) belgelendi (Feldstein 2020). Bugüne kadarki en büyük kohortta, 29 
Temmuz itibariyle 570 ABD MIS-C hastası rapor edilmiştir. Hastaların toplam 
203'ünde (% 35,6) tipik bir MIS-C klinik seyri (şok, kardiyak disfonksiyon, karın 
ağrısı ve belirgin şekilde yüksek inflamatuar belirteçler) ve neredeyse tümü 
pozitif SARS-CoV-2 test sonuçlarına (Sınıf 1) sahipti. MIS-C hastalarının kalan 
367'sinde (% 64.4) (Sınıf 2 ve 3), akut COVID-19 ile örtüşen veya Kawasaki 
hastalığı özellikleri olan belirtiler vardı. 364/570 hasta (% 63,9) yoğun bakım 
ünitesinde bakıma muhtaçtı. On hasta (% 1.8) öldü. Çocukların yaklaşık üçte 
ikisinin altta yatan tıbbi sorunları yoktu (Godfred-Cato 2020). 
Özetle, COVID-19 ile ilişkili inflamasyon ve Kawasaki hastalığı arasındaki 
patofizyolojik örtüşme henüz net değildir, özellikleri Tablo 2'de özetlenmiştir. 
Ana patofizyolojik farklılıklar, Kawasaki hastalığında (KD) IL17A kaynaklı 
inflamasyon ve MIS-C'de koroner arter tutulumunda daha güçlü bir endotel 
aktivasyonu gibi görünmektedir. Her ikisinde de, MIS-C ve KD otoantikorları 
önemli bir rol oynayabilir ve MIS-C hastaları farklı CD4 alt küme anormallikleri 
gösterir. (Consiglio 2020). 
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Tablo 2. Kawasaki Hastalığının ve geçici olarak SARS-CoV-2 ile ilişkili pediatrik inflamatuar 
multisistem sendromunun özellikleri 

 Kawasaki (Hedrich 2017, 
ECDC 2020) (daha önce 
mukokütanöz lenf düğümü 
sendromu olarak 
adlandırılan) 

PIMS-TS (SARS-CoV-2 veya MIS-C 
(çocuklarda multisistem inflamatuar 
sendrom) ile geçici olarak ilişkili pediatrik 
inflamatuar multisistem sendromu (Verdoni 
2020; Riphagen 2020, https://covid19-
surveillance-report.ecdc.europa.eu/) 

"Kawasaki benzeri hastalık" 

Epidemiyoloji İnsidans 5–19 / 100.000 
yılda 5 yaş altı (AB, ABD), 
kuzeydoğu Asya'da daha 
yüksek; kış/ilkbaharda 
mevsimsel artış, salgınlar 
sırasında hastalığın coğrafi 
dalgaya benzer yayılması 
(Rowley 2018) 

Olay bilinmiyor 

Geçici olarak COVID-19 ile ilişkili 230 
şüpheli vaka 15 Mayıs'a kadar ECDC'ye 
rapor edildi (AB / AEA, İngiltere). Afro-
karayip kökeninde daha yaygın olan 
obezit? (Riphagen 2020) 

 

Yaş, cinsiyet >90% < 5 yaş, daha çok 
erkek 

5-15 yaş, cinsiyet dağılımı belirsiz 

Etiology Bilinmeyen, hipotez: yaygın 
patojenlerle enfeksiyon, ör. 
bağışıklık aracılı hasara 
neden olan bakteri, mantar 
ve virüsler (Dietz 2017) 
(Jordan-Villegas 2010, Kim 
2012, Turnier 2015). Genetik 
faktörler (Asya'da ve bir 
indeks vakasının aile üyeleri 
arasında artan sıklık) 

Bilinmiyor, henüz çalışan bir hipotez yok. 
Hiperinflamasyon / şok, SARS-CoV-2'ye 
bağışıklık tepkisi ile ilişkilidir. CoV-1 
antikora bağımlı güçlendirmede (ADE): 
antikorların varlığı zararlı olabilir, virüsün 
yayılmasını sağlar (SARS-CoV'de 
gösterilmiştir) 

 

Durum tanımı  

 

ateş ≥5 gün, aşağıdaki 5 
maddeden en az 4'ü ile 
birlikte 

1. Bilateral bulbar 
konjonktival enjeksiyon 

2. Enjekte edilen veya 
fissürlü dudaklar, enjekte 
edilen farenks veya çilek dili 
dahil olmak üzere oral 
mukoza zarı değişiklikleri 

3. Avuç içlerinde veya ayak 
tabanlarında kızarıklık, 
ellerde veya ayaklarda ödem 
(akut faz) veya periungual 
deskuamasyon (iyileşme 
fazı) dahil periferik 
ekstremite değişiklikleri 

4. Polimorf döküntü 

1. Kalıcı ateş, iltihaplanma (nötrofili, yüksek 
CRP ve lenfopeni) ve tek veya çok organlı 
disfonksiyon (şok, kalp, solunum, böbrek, 
gastrointestinal veya nörolojik bozukluk) 
additional clinical, laboratory or imagining 
and ECG features. Children fulfilling full or 
partial criteria for Kawasaki Disease may be 
included 

2. Bakteriyel sepsis, stafilokokal veya 
streptokokal şok sendromları, enterovirüs 
gibi miyokardit ile ilişkili enfeksiyonlar dahil 
olmak üzere diğer mikrobiyal nedenlerin 
hariç tutulması 

3. SARS-CoV-2 PCR testi pozitif veya 
negatif (Royal College of Paediatrics and 
Child Health) 
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Tablo 2. Kawasaki Hastalığının ve geçici olarak SARS-CoV-2 ile ilişkili pediatrik inflamatuar 
multisistem sendromunun özellikleri 

5. Servikal lenfadenopati 

(McCrindle 2017) 

 

Tanı kriterlerini karşılamayan 
KH'ye sahip olduğundan 
şüphelenilen çocuklar eksik 
veya atipik KH'ye sahip 
olabilir (Cimaz 2009) 

Çoğu durumda 
CoV-2 durumu 

CoV-2 Ag (PCR); Abs (Elisa) 
negatif 

CoV-2 Ag (PCR) negatif ve Abs (Elisa) positif 

Tipik Lab  Akut faz reaktanlarının 
Belirgin Yükselmesi (örneğin, 
C-reaktif protein [CRP] veya 
eritrosit sedimantasyon hızı 
[ESR]) 

Thrombocytosis (genellikle 
hastalığın 7. gününden sonra 

Lökositoz, sola kayma 
(artmış olgunlaşmamış 
nötrofiller)  

Akut faz reaktanlarının belirgin yükselmesi 
CRP, ESR 

Thrombocytopenia 

Leucopenia  

Lymphopenia 

Hyperferritinemia 

 

Yüksek miyokardit belirteçleri Troponin, pro-
BNP 

Akut 
Komplikasyonlar 

Kawasaki hastalığı şok 
sendromu (KSSS) (nadir), 
makrofaj aktivasyon 
sendromunun özellikleri, 
MAS (nadir), koroner arter 
anormallikleri, mitral 
yetersizliği, uzamış miyokard 
disfonksiyonu, yaygın 
intravasküler koagülasyon 
(Kanegaye 2009) 

Gastrointestinal 
komplikasyonlar (İleitis, 
kusma, karın ağrısı) seyrek 

Şok (yaygın), makrofaj aktivasyon 
sendromunun özellikleri (yaygın), belirgin 
şekilde yükselmiş kardiyak enzimler 
(yaygın), miyokardiyal enfarktüs, 
anevrizmalar, yaygın intravasküler 
pıhtılaşma ile kanıtlanan miyokardiyal 
tutulum 

Gastrointestinal komplikasyonlar (İleitis, 
kusma, karın ağrısı) çok yaygındır 

Uzun vadeli 

Komplikasyonlar 

Arter anormallikleri (orta 
büyüklükteki arter 
anevrizmaları, dev koroner 
arter anevrizmaları CAA'lar) 

Aneurysms  

Yönetim Yüksek doz intravenöz 
immünoglobulin (IVIG) (2 g / 
kg) birinci basamak tedavi; 
ateşin başlamasından 
sonraki 10 gün içinde 
uygulandığında koroner arter 

Şimdiye kadar, yayınlanan çoğu hasta 
yüksek doz IVIG, glukokortikoidler, ASS ile 
tedavi edildi (Verdoni 2020, Riphagen 2020, 
Ahmed 2020) 

Yardımcı steroid tedavisi gerektiren IVIG 

https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000484
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Tablo 2. Kawasaki Hastalığının ve geçici olarak SARS-CoV-2 ile ilişkili pediatrik inflamatuar 
multisistem sendromunun özellikleri 

hastalığı riskini azaltmada 
etkilidir. Ek olarak, 
asetilsalisilik asit, 
glukokortikoidler ve anti-TNF 
monoklonal antikorları 
kullanılmıştır. 

direnci yaygındır (Verdoni 2020,) 

Pediatrik yoğun bakım ünitesinde yönetim 
genellikle gereklidir: vazoplejik şoka ilerleme 
yaygındır 

Hemodinamik destek, noradrenalin ve 
milrinon ile tedavi, genellikle mekanik 
ventilasyon gereklidir (Riphagen 2020) 

Prognosis Tedavisiz ortalama 12 gün 
süren kendi kendini 
sınırlayan vaskülit. 
Zamanında tedavi olmadan, 
CAA'lar ve özellikle 
anevrizmalar, çocukların% 
25'ine kadar ortaya çıkabilir. 

Genel prognoz henüz net değil 

KD'den daha şiddetli kurs 

Bireysel durumlarda potansiyel olarak 
ölümcül 

 

Yönetim 
Çin, Kuzey Amerika, İtalya, Birleşik Krallık ve Almanya'daki farklı tıp 
topluluklarından ulusal kılavuzlar ve kılavuz belgeler yayınlanmıştır 
(https://rcpch.ac.uk; Venturini 2020, Chiotos 2020, Liu 2020; https: //www.rcpch 
.ac.uk / key-topics / covid-19; https://dgpi.de/stellungnahme-medikamentoese-
behandlung-von-kindern-mit-covid-19/) 

Medikal Ortamlarda Enfeksiyon kontrolü 
COVID-19'un erken tespiti ve temaslıların karantinası zorunludur. Yatılı ve 
ayakta hasta ortamında, bulaşıcı hastalıkları olan çocukların sağlıklı, bulaşıcı 
olmayan çocuklardan ayrılması tavsiye edilir. Nozokomiyal salgınlar, COVID-
19'un kümelenmesinde rol oynadı. COVID-19'u olan çocukların hastaneye ancak 
deneyimli bir çocuk doktorunun tıbbi olarak gerekli olduğunu düşünmesi halinde 
(örn. Taşipne, nefes darlığı,% 92'nin altındaki oksijen seviyeleri) kabul edilmesi 
önerilir. Hastanede COVID-19 veya COVID-19 şüphesi olan çocuğun tek bir 
odada izole edilmesi veya COVID-19'a maruz kalan tıbbi personelin 
farmakolojik olmayan müdahalelerle korunduğu yalnızca COVID-19 koğuşuna 
yatırılması gerekir ( FFP-2 maskeleri, önlükleri vb. giymek) ve mesafeyi 
koruyarak kendileri gruplandırılmaktadırlar (örneğin diğer servislerde vardiya 
yok). Hasta çocuğun bakımında bir ebeveynin varlığı hem duygusal nedenlerden 
hem de çocuğun emzirilmesindeki yardım için tartışmaya açık değildir. Şu anda, 
COVID-19 şüphesi olan annelerden sağlıklı yenidoğanların ayrılması 
önerilmemektedir (CDC-2 2020). Açıkça, CoV-2'ye maruz kalmış bir preterm 
veya yenidoğanın hastane ve/veya birinci basamak çocuk doktoru tarafından 
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yakından izlenmesi gerekir. COVID belirtileri varsa (örn. Zayıf beslenme, 
dengesiz sıcaklık, taşi / nefes darlığı) hastaneye yatırılmalı ve test edilmeli ve 
laboratuar incelemeleri ve göğüs röntgeni yapılmalıdır. CoV-2 için test, 
inkübasyon süresi nedeniyle 5. günden önce yararlı değildir. Bu anne-çocuk 
ortamında olabildiğince sıkı hijyen sağlanmalıdır. COVID-19 salgınının zirve 
aşamalarında, bir COVID-19 veya şüpheli bir COVID-19 vakasıyla ilgilenirken 
tıbbi personel ayakta tedavi ve hastane ortamındaki önlemler arasında giriş 
kontrolü, sıkı el ve solunum hijyeni, çevrenin günlük temizliği ve dezenfeksiyonu 
ve herkes için koruma (eldiven, maske, gözlük) çok önemlidir. (Wang 2020). 
Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (NICU), negatif basınçlı odalar ve egzozun 
filtrelenmesi ideal olacaktır (Lu Q 2020). Kapalı devre ve filtre sistemli maskeler 
kullanılmalıdır. Aerosol oluşturma prosedürleri, ör. entübasyon, bronkoskopi, 
nemlendirilmiş inhalasyonlardan/nebülizasyondan mümkün olduğunca 
kaçınılmalıdır. 

Tıbbi ortamın dışında enfeksiyon kontrolü  
COVID pandemisini kontrol etmeye yönelik bazı müdahaleler, çocuklara ve 
ergenlik çağındaki gençlere önemli zararlar vermiştir. Etkilerinin açıklaması bu 
makalenin kapsamı dışındadır ve başka bir yerde incelenmiştir.2 

Destek tedavisi (solunum desteği, bronkodilatasyon tedavisi, ateş, 
süperenfeksiyon, psikososyal destek) 
Çocuğun dik oturması nefes almasına yardımcı olacaktır. Fizyoterapi yaptırmak 
faydalı olabilir. Nazal kanül ile oksijen verilmesi akciğer ventilasyonunu ve 
perfüzyonu artıracağı için çocuklar için önemli olacaktır. Yenidoğanlarda, yüksek 
akışlı nazal kanül (HFNC), diğer invazif olmayan solunum destek tekniklerine 
üstünlüğü nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. COVID-19'da farklı 
maddelerin solunmasının klinik kullanımı ve güvenliği belirsizdir. Diğer yaygın 
obstrüktif ve enfeksiyöz çocukluk akciğer hastalıklarında, ör. bronşiyolitte 
Amerikan Pediatri Akademisi şimdi bronkodilatör kullanımına karşı tavsiyede 
bulunuyor (Dunn 2020). Astım bronşiyaline yönelik idame tedavisinin bir parçası 
olarak steroidlerin inhalasyonu ile ilgili olarak, COVID-19'lu çocuklarda bu 
tedavinin kesildiğine dair bir kanıt yoktur. Çocuklarda ateş düşürücü ilaç 
kullanımının kapsamı konusunda büyük bir tartışma vardır. Yine de, yüksek 
dereceli ateşten klinik olarak etkilenen COVID-19'lu bir çocukta parasetamol 
veya ibuprofen faydalı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün ibuprofen kullanımına 
ilişkin ilk uyarılarına rağmen herhangi bir kısıtlama yoktur, çocuklarda COVID-

                                                           
2 Recommendations regarding attendance to kindergartens and schools have 
been published (Cohen 2020). 
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19'da parasetamol veya ibuprofen kullanımının zararlı olduğuna dair hiçbir kanıt 
yoktur (Gün 2020). Kültür sonuçlarından veya tipik radyolojik bulgulardan net 
kanıtlar olmadıkça, CoV-2'nin neden olduğu viral pnömoni ve bakteriyel 
süperinfeksiyon arasındaki ayrım zordur. Bakteriyel süper enfeksiyon, 
uluslararası ve ulusal yönergelere göre tedavi edilecektir (Mathur 2018). Virüs 
salgını, ebeveynlere, aileye ve tıbbi personele psikolojik stres getiriyor; bu 
nedenle sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar mümkün olduğunda sürece dahil 
edilmelidir. 

Solunum yetmezliğinin tedavisi 
Pediatrik akut solunum sıkıntısı sendromunun (pARDS) tedavisi başka bir yerde 
gözden geçirilmektedir (Allareddy 2019). PARDS yüksek doz pulmoner 
sürfaktan replasmanı, nitrik oksit inhalasyonu ve yüksek frekanslı salınımlı 
ventilasyonu olan yenidoğanlarda etkili olabilir. Kritik hasta yenidoğanlarda, 
gerekirse sürekli böbrek replasmanı ve ekstrakorporeal membran oksijenasyonu 
uygulanmalıdır. 

COVID-19'a özgü ilaç tedavisi 
Şu andan itibaren kontrollü klinik çalışmalardan veri yoktur ve bu nedenle 
COVID-19'u tedavi etmek için herhangi bir ilacın kullanımını destekleyen 
yüksek kaliteli bir kanıt bulunmamaktadır. Aşağıda listelenen ilaçlar yeniden 
kullanılan ilaçlardır ve sınırlı veya neredeyse hiç pediatrik deneyim yoktur. 
COVID'li ciddi veya kritik hastalığı olan bir çocuk söz konusu olduğunda, çocuk 
doktoru bir ilacı denemek isteyip istemediğine karar vermek zorundadır. Bir ilaç 
tedavisine başlanmasına karar verilirse, çocuklar mümkünse klinik çalışmalara 
dahil edilmelidir (https://www.clinicaltrialsregister.eu). Bununla birlikte, 
çocuklarda işe alınmaya açık çok az sayıda çalışma vardır. 

İlaçlarla ne zaman tedavi edilir 
Alman Pediatrik İnfektiyoloji Derneği'nin (DGPI) öncülüğünde bir uzman paneli, 
çocuklarda antiviral veya immünomodülatör tedaviye ne zaman başlanacağı 
konusunda bir fikir birliği önerdi (Tablo 3). Kuzey Amerika kurumlarından 
pediatrik enfeksiyon hastalıkları hekimleri ve eczacılardan oluşan bir panel, 
SARS'lı çocuklar için antivirallerin kullanımına ilişkin bir başlangıç kılavuzu 
yayınladı. Antiviral tedavinin, fayda olasılığının toksisite riskinden ağır bastığı ve 
remdesvirin tercih edilen ajanın olduğu çocuklarla sınırlandırılması önerilir 
(Chiotos 2020). 
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Viral RNA sentezinin inhibitörleri  

 
Remdesivir 150 mg'lık şişeler halinde mevcuttur. Çocuk dozajı  

• <40 kg: 5 mg / kg iv yükleme dozu, ardından 2,5 mg / kg iv QD 9 gün 
boyunca  

• ≥ 40 kg: 200 mg yükleme dozu, ardından 9 gün boyunca 100 mg QD  
 
Remdesivir, çeşitli RNA virüslerine karşı geniş spektrumlu antiviral aktiviteye 
sahip bir adenozin nükleotid analoğudur. Bileşik, viral RNA polimerazlarını 
inhibe etmek için nükleosit trifosfat metabolitlerini aktive eden bir metabolik 
mekanizmaya maruz kalır. Remdesivir, hayvan modellerinde MERS ve SARS-
CoV'ye karşı in vitro ve in vivo aktivite göstermiştir. Remdesivir, 2018'de 
Kongo'da Ebola'da viral yükün ve mortalitenin azalmasına ilişkin olarak iyi tolere 
edilebilirlik ve potansiyel bir olumlu etki göstermiştir (Mulangu 2019). 
Avrupa'da bu ilaç çocuklarda nadiren kullanılmıştır, bu nedenle son derece 
dikkatli olunmalıdır. Şefkatli kullanım programları (https://rdvcu.gilead.com) 
aracılığıyla edinilebilir. 
 
Tablo 3. Çocuklarda antiviral veya immünomodülatör tedavi konusunda 
fikir birliği 

Çocuklarda hastalık şiddeti         Müdahale 

Hafif veya orta derece hastalık, 
pCAP üst solunum yolu enfeksiyonu 
oksijene gerek yok. 
  

Semptomatik tedavi. 
Antiviral veya immünomodülatör 
tedaviye gerek yoktur. 

Daha şiddetli hastalık ve risk 
grupları* 
pCA, oksijen ihtiyacı 
 

Semptomatik tedavi. 
Antiviral tedaviyi düşünün. 

Yogun bakım hastaları, yoğun 
bakım ünitesine kabul edildi 
 

Semptomatik tedavi. 
Antiviral tedaviyi düşünün. 
İmmünomodülatör tedaviyi 
düşünün. 

Sekonder HLH (hemofagositik 
lenfohistiositoz) 

İmmünomodülatör veya 
immünsüpresif ilaçlarla tedavi 
edin. 

* Konjenital kalp hastalığı, immünosupresyon, doğuştan / edinilmiş immün yetmezlikler, kistik 
fibroz, kronik akciğer hastalığı, kronik nörolojik / böbrek / karaciğer hastalığı, diyabet / 
metabolik hastalık 
 



372  |  CovidReference.com/tr 

 

Kamps – Hoffmann 

Lopinavir/r (LPV/r, Kaletra®), ritonavirin farmakokinetik güçlendirici 
(güçlendirici) olarak görev yaptığı, lopinavir ve ritonavirin bir ortak 
formülasyonudur. LPV/r, oldukça aktif antiretroviral kombinasyon tedavisinin bir 
parçası olarak HIV ile enfekte çocuklarda başarıyla kullanılan bir HIV-1 proteaz 
inhibitörüdür (PENTA Group, 2015). SARS salgınlarında tedavi olarak LPV/r 
önerildi. Yetişkin COVID-19 hastalarında yapılan yeni bir çalışma, kontrollü bir 
klinik çalışmada birincil son nokta ile ilgili bir etki göstermedi. HIV'de LPV/r ile 
uzun süreli deneyim olmasına rağmen, etkili görünmediği için COVID-19'lu 
çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez (bkz.Tedavi bölümü, sayfa 225). 

Viral girişin inhibitörleri  
Hidroksiklorokin (HCQ, Quensyl®), Klorokin (CQ, Resochin junior®, 
Resochin®) HCQ / CQ'lu pediatristler arasındaki deneyim (sıtma ile çalışan 
pediatristler hariç) çok sınırlıdır. ABD'deki yetkililer artık COVID-19'da 
HCQ/CQ'nun yaygın kullanımı konusunda uyarıda bulunuyorlar 
(https://mailchi.mp/clintox/aact-acmt-aapcc-joint-statement). Her iki ilaç da hiç 
etki görünmediğinden, COVID'li çocuklarda HCQ veya CQ kullanılması tavsiye 
edilmez (bkz. Tedavi bölümü, sayfa 225). 

İmmünomodülatör ilaç tedavisi  
COVID-19 yetişkin hastalarda immünomodülasyon mantığı, yüksek 
proinflamatuar sitokin ekspresyonundan (Interleukin-1 (IL-1) ve interlökin-6 (IL-
6)), kemokinlerden ("sitokin fırtınası") ve kötü sonucu olan hastalarda bildirildiği 
gibi akciğer dokusunda hasara neden olan düzenleyici T hücrelerinin oranının 
tüketiminden gelir. Çocuklarda, proinflamatuar sitokinler TNF ve IL-6, CoV-2 
kaynaklı hiperinflamasyonda merkezi görünmemektedir (Consiglio 2020). IL-1 
veya IL-6'yı bloke etmek, (oto) enflamatuar hastalığı olan çocuklarda başarılı 
olabilir (Niehues 2019'da gözden geçirilmiştir), ancak her iki interlökin de 
fizyolojik immün tepkinin anahtarıdır ve immünomodülatörlerin ciddi yan 
etkileri bildirilmiştir. COVID-19'u olan yetişkinlerde, interlökin-1/6'nın bloke 
edilmesi yardımcı olabilir (bkz.Tedavi bölümü). Çocuğun durumunun 
hiperinflamasyon nedeniyle kötüleştiği ve diğer tedavilere dirençli olduğu nadir 
durumlarda, IL-1'in endotel aktivasyonunda rol oynadığı için anakinra bir 
seçenek olabilir. Steroidler (örn. Prednizon, prednizolon) intravenöz uygulama 
için oral çözelti, tabletler veya farklı şişeler olarak mevcuttur. Çocuklarda doz 0,5 
ila 1 mg/kg iv veya oral BID'dir. Kısa süreli steroid kullanımının birkaç yan 
etkisi vardır. Steroidlerin uygulanması, bazı pro-inflamatuar sitokinlerin 
transkripsiyonunu ve çeşitli diğer etkileri inhibe ederek enflamasyonu 
etkileyecektir. Başlangıçta, CoV ile indüklenen ARDS'li çocuklarda ve 
yetişkinlerde kortikosteroid kullanımı tartışmalıydı (Lee 2004, Arabi 2018, 
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Russell 2020). Sadece ağır ve kritik derecede hasta çocuklarda deksametazon 
kullanımı çocuklarda haklı görünmektedir. Yetişkinlerde, şiddetli COVID-19'da 
steroid kullanımı açıkça faydalıdır, ancak kortikosteroidin neden olduğu antiviral 
bağışıklığın azalması (örneğin CoV-2 virüslerini ortadan kaldırmak için) teorik 
olarak dezavantajlı olabilir. CoV'ye bağlı ARDS'li çocuklarda steroid kullanımını 
destekleyen veriler eksiktir. Sadece ağır ve kritik derecede hasta çocuklarda 
deksametazon kullanımı haklı görünebilir. Şimdiye kadar yayınlanmış SARS-
CoV-2 (PIMS-TS) ile ilişkili pediatrik inflamatuar multisistem sendromlu 
hastaların çoğu, yüksek doz IVIG ve metilprednizolon (Verdoni 2020, Riphagen 
2020) ile tedavi edildi. Bu hastalarda, makrofaj aktivasyon sendromu ve IVIG 
direncinin özellikleri yaygındı ve ek steroid tedavisi gerektiriyordu (Verdoni 
2020). Açıkça, CoV-2'den ciddi şekilde etkilenen herhangi bir çocuğun bir 
aşamada steroide ihtiyacı olacaktır. Tocilizumab (Roactemra®) 80/200/400 
mg'lık şişelerde (20 mg / ml) mevcuttur. Dozlama  

• <30 kg: 12 mg / kg iv QD, bazen 8 saat sonra tekrarlanır  
• ≥ 30 kg: 8 mg / kg iv QD iv (maks. 800 mg)  

Olumsuz olaylar (büyük ölçüde kronik inflamatuar hastalıklarda uzun süreli 
kullanımdan ve diğer immünomodülatör ilaçlarla kombinasyon halinde 
kullanımdan kaynaklanır): şiddetli bakteriyel veya fırsatçı enfeksiyonlar, immün 
düzensizlik (anafilaktik reaksiyon, ölümcül makrofaj aktivasyonu), sedef 
hastalığı, vaskülit, pnömotoraks, ölümcül pulmoner hipertansiyon, kalp 
yetmezliği, gastrointestinal kanama, divertikülit, gastrointestinal perforasyon 
(Niehues 2019'da gözden geçirildi). Anakinra (Kineret®) 100 mg şırıngalar 
halinde mevcuttur (4-8 ° C'de saklanır). Hiperinflamasyon devam ettiği sürece 
doz günlük 2-4 mg / kg sc QD'dir. Daha sonra günde % 10-30 doz azaltılır. 
PIMS-TS'li hastalarda daha yüksek doz (> 4 mg / kg-10 mg / kg; maksimum 400 
mg / gün) gerekli olabilir. Olumsuz olaylar (büyük ölçüde kronik inflamatuar 
hastalıklarda uzun süreli kullanımdan ve diğer immünomodülatör ilaçlarla 
kombinasyon halinde kullanımdan kaynaklanır): şiddetli bakteriyel veya fırsatçı 
enfeksiyonlar, ölümcül miyokardit, immün düzensizlik, pnömonit, kolit, hepatit, 
endokrinopatiler, nefrit, dermatit, ensefalit, sedef hastalığı, vitiligo, ve nötropeni 
(Niehues 2019'da gözden geçirildi). 

İmmünoterapi  
Çocuklarda iyileşen plazma kullanımına ilişkin henüz sistematik veri yoktur, 
ancak akut lenfoblastik lösemili bir çocukta ve SCID (Şiddetli Kombine İmmün 
Yetmezlik) fenotipi ve yüksek CoV-2 viral yükü olan genç bir yetişkinde tam 
viral baskılamada ve iyileşme gösteren plazma uygulaması ile sonuçlanmıştır 
(Shankar 2020, yayınlanmamış gözlem). CoV spike proteinlerine veya reseptör 
ACE2'ye karşı mühendislik monoklonal antikorları veya iyileşme plazmasında 
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bulunan CoV-2'ye karşı spesifik nötralize edici antikorlar koruma sağlayabilir, 
ancak genellikle henüz mevcut değildir. İnterferon α, orijinal kohortlarda 
COVID-19 olan çocuklar tarafından solunmuştur ancak etkisi hakkında veri 
bulunmamaktadır (Qiu 2020). Tip I/III interferonlar (örn. İnterferon α), antiviral 
bağışıklığın merkezidir. Koronavirüsler (veya diğer virüsler) konağı istila 
ettiğinde, viral nükleik asit tip I interferonların (IFN'ler) sentezini destekleyen 
IRF3 ve IRF7 gibi interferon düzenleyici faktörleri aktive eder. 

PIMS / MIS-C  
Şimdiye kadar yayınlanan bilgilere dayanarak, çoğu hasta yüksek doz intravenöz 
Immunglobulin (bkz.Tablo 2) ve kortikosteroidler (Verdoni 2020) ile tedavi 
edildi. MIS-C'li hastalar için optimal tedavi stratejilerini belirlemek için daha 
fazla veriye ihtiyaç vardır.  
 

DOI: Tim Niehues, uptodate.com'dan (Welles-ley, Massachusetts, ABD) yazarlık ücretleri ve Avrupa İlaç 
Ajansı (EMA), PENTA Pediatrik Avrupa Tedavi Ağı'nın yönlendirme komiteleri için danışmanlık 

çalışmaları sırasında seyahat masraflarının geri ödenmesini aldı. AIDS (Padua, İtalya), Juvenil 
Inflammatory Cohort (JIR) (Lozan, Swit-zerland) ve 2017 yılına kadar FIND-ID Girişimi (Plazma Protein 

Terapötikleri Derneği [PPTA] [Brüksel, Belçika] tarafından desteklenmektedir) . 
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11. Süreç 

12 Aralık Perşembe 
Wuhan'da bulunan sağlık yetkilileri viral pnömonili hastaları araştırmaya başlar. 
Araştırmada keşfederler ki, hastaların ortak yönleri Huanan Deniz Ürünleri 
Toptan Satış Pazarı'nı ziyaret etmeleridir. Bu market kümes hayvanları, yarasalar, 
yılanlar ve diğer vahşi hayvanların satıldığı bir merkez olarak bilinmektedir. 

30 Aralık 2019 Pazartesi 
Wuhan'dan 34 yaşındaki bir göz doktoru olan Li Wenliang 
(en.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang),Aralık ayının sonunda, We Chat  adlı 
programda diğer doctor arkadaşlarını uyaran bir mesajla kendi çalıştığı hastanede 
yeni bir hastalığın bulunduğunu bildirir.Yedi hastanın SARS'a benzer 
semptomları olduğunu ve karantinaya alındığını iletir. Li, arkadaşlarından 
ailelerini bilgilendirmelerini ve meslektaşlarının da koruyucu ekipman 
giymelerini tavsiye eder. 

31 Aralık 2019 Salı 
Wuhan polisi, sekiz kişi hakkında yeni bir bulaşıcı hastalık salgını hakkında 
söylentiler yaydığı için soruşturma başlattıklarını duyurur (bkz. 30 Aralık). 
Wuhan Belediye Sağlık Komisyonu, viral pnömonisi olan 27 hasta bulunduğuna 
ve de hepsinin Huanan Deniz Ürünleri Toptancı Pazarı'na maruz kaldığı yönünde 
bir rapor sunar. Yedi kişi ağır derecede hastadır. Vakaların klinik semptomları 
genellikle ateş, birkaç hastada nefes darlığı ve akciğer grafilerinde bilateral 
akciğer infiltratif lezyonları şeklindedir. Raporda “hastalığın önlenebilir ve 
kontrol edilebilir” olduğu yazılır. DSÖ bilgilendirilir. 

1 OcakPerşembe 
Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı kapatılır. 

3 Ocak Cuma 
LiWenliang, “yanlış söylentiler yaydığı” için Wuhan'daki yerel bir kamu 
güvenlik bürosuna çağrılır. Kendisine zorla “yanlış yorumlarda” bulunduğunu ve 
“toplumsal düzeni bozmuş” olduğunu kabul ettiği bir belgeimzalattırılır.Li, 
hastalığı daha fazla tartışmamaya hemfikir olduğuna ilişkin bir beyanat imzalar. 
Weibo sosyal ağında Wuhan polisi, "online platformlarda dedikoduları yayan ve 
paylaşan" ve "toplumu olumsuz yönde etkileyen" kişilere karşı yasal işlem 
başlattıklarını duyurur. Ertesi gün,devlet televizyonu CCTV tarafından bu bilgi 
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paylaşlır. CCTV, “yanlış söylentiler yaymakla” suçlanan sekiz kişinin doktor 
olduğunu belirtmez. 

5 Ocak Pazar 
DSÖ, etiyolojisi bilinmeyen 44 zatüre hastasının Çin'deki ulusal makamlar 
tarafından bildirildiği konusunda uyarıda bulunur. Bildirilen 44 vakanın 11'i ağır 
hasta iken geri kalan 33 hasta stabil durumdadır.  
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-
china/en/ 

7 Ocak Salı 
Çinli yetkililer Wuhan'daki hastalardan yeni bir koronavirüs (CoV) 
belirlediklerini duyurur (17 günden sonra yayımlanmamış: 
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017). Koronavirüsler, memelilerde ve 
kuşlarda hastalıklara neden olan bir grup virüstür. İnsanlarda, en yaygın 
koronavirüsler (HCoV-229E, -NL63, -OC43 ve -HKU1) insan popülasyonunda 
sürekli dolaşır; başlıca kışın ve erken ilkbahar dönemlerinde, bazen ateş ve boğaz 
ağrısı ile ilişkili soğuk algınlıklarına neden olurlar. Bu virüsler, enfekte insanlar 
öksürdüğünde ya da hapşırdığında üretilen damlacıkları teneffüs ederek veya bu 
damlacıkların bulunduğu bir yüzeye dokunduktan sonra yüze temas ile yayılır. 

12 Ocak Pazar 
Yeni koronavirüsün genetik sekansı WHO'nun kullanımına sunulur. Farklı 
ülkelerdeki laboratuvarlar tanı amaçlı spesifik PCR testleri üretmeye başlarlar. 
(Çin hükümeti, virüsün kişiden kişiye kolayca geçtiğine dair açık bir kanıt 
bulunmadığını bildirmektedir.) Li Wenliang (bkz. 30 Aralık) öksürmeye 
başladıktaniki gün sonra hastaneye kaldırılır. Daha sonra COVID teşhisi 
konulacaktır. 

13 Ocak Pazartesi 
Tayland, Çin dışındaki ilk vakayı duyurur; bu hasta Wuhan’ndan gelmiş olan bir 
kadındır. Japonya, Nepal, Fransa, Avustralya, Malezya, Singapur, Güney Kore, 
Vietnam, Tayvan ve Tayland, takip eden 10 gün içeriside vakalar bildirmiştir. 

18 Ocak Cumartesi 
Tıbbi Literatür Kılavuzu Amedeo (www.amedeo.com), Imai ve diğerleri 
tarafından hazırlanmış ve ImperialCollegeLondon tarafından yayınlanmış olan, 
“Çin’nin Wuhan Kentinde Toplam Potansiyel Yeni Koronavirüs Vakalarını 
Tahmin Etmek” (Estimatingthepotential total number of novelCoronaviruscases 
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in Wuhan City, China) adlı bir araştırmaya50.000'den fazla abonenin dikkatini 
çeker. Yazarlar, “Wuhan Şehrindeki toplam 1.723 2019-nCoV vakasının(% 95 
CI: 427 - 4.471)  başlangıç semptomlarının 12 Ocak 2020'ye kadar bulunduğunu 
tahmin etmektedir. Resmi olarak, 16 Ocak'a kadar sadece 41 vaka bildirilmiştir. 

20 Ocak Pazartesi 
Çin, üç ölüm ve 200'den fazla enfeksiyon bildirir. Vakalar şimdi Hubei eyaleti 
(Pekin, Şangay ve Shenzhen) dışında da teşhis edilmektedir. Asya ülkeleri, 
havaalanlarında Çin'in yüksek riskli bölgelerinden gelen seferler için zorunlu 
taramalar yapmaya başlar. 

23 Ocak Perşembe 
Cesur ve benzeri görülmemiş bir hareketle Çin hükümeti on milyonlarca insanı 
karantinaya alır. İnsanlık tarihinde daha önce bununla kıyaslanabilir herhangi bir 
şey yapılmamıştır. Kimse ne kadar verimli olacağını bilmemektedir. 
Yeni Ay Yılı için (25 Ocak'tan başlayan) tüm etkinlikler iptal edilir. 
DSÖ, salgının Çin dışında yayıldığına dair “herhangi bir kanıt” bulunmadığı 
gerekçesiyle uluslararası acil bir kaygıya henüz mahal bulunmadığını bildirir. 

24 Ocak Cuma 
Dokuz ülkede en az 830 vaka teşhis edilir: Çin, Japonya, Tayland, Güney Kore, 
Singapur, Vietnam, Tayvan, Nepal ve Amerika Birleşik Devletleri. 
Zhu ve diğerleri, hem MERS-CoV hem de SARS-CoV'dan farklı yeni bir 
koronavirüsün izolasyonu hakkında kapsamlı raporlarını yayınlarlar(tam metin: 
https://doi.org/10.1056/ NEJM oa2001017). Klinik örneklerde viral RNA'yı 
saptamak için hassas analizleri tanımlarlar. 
Wang ve diğerleri, 41 hastanın klinik özelliklerini yayınlarlar (tam metin: 
doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30185-9). 
Chan ve diğerleri, 2019 yeni koronavirüs ile ilişkili, insandan insana bulaşmayı 
belirten ailesel bir pnömoni kümesini açıklarlar (tam metin: 
doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30154-9). 

25 Ocak Cumartesi 
Çin hükümeti, Hubei'deki daha fazla şehre seyahat kısıtlamaları getirir. 
Karantinadan etkilenen kişi sayısı toplam 56 milyondur. 
Hong Kong acil durum ilan eder. Yeni yıl kutlamaları iptal edilir ve Çin 
anakarasına bağlantılar kısıtlanır. 

https://doi.org/10.1056/
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30 Ocak Perşembe 
DSÖ, koronavirüsü küresel bir acil durum ilan eder. Bu arada Çin, 7,711 vaka ve 
170 ölüm bildirir. Virüs artık tüm Çin eyaletlerine yayılmıştır. 

31 Ocak Cuma 
LiWenliang, Wuhan polis karakolu ile (bkz. 3 Ocak) olan deneyimini sosyal 
medyada bir uyarı mektubu ile yayınlar. Yayınladığı bu mektup sosyal medyada 
büyük ilgi çeker.Hindistan, Filipinler, Rusya, İspanya, İsveç, İngiltere, 
Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, ABD, BAE ve Vietnam ilk vakalarını 
onaylar. 

2 Şubat Pazar 
Çin dışındaki ilk ölüm, Wuhanlı Çinli bir adam, Filipinler'de rapor edilir. İki gün 
sonra Hong Kong'da bir ölüm bildirilir. 

6 Şubat Perşembe 
Koronavirüs ile ilgili alarmı vermeye çalıştığı için cezalandırılan LiWenliang 
ölür. Ölümü öfke, keder ve ifade özgürlüğüne ilişkin talepler için bir patlamaya 
yol açar: https://www.theguardian.com/global-
development/2020/feb/07/coronavirus-chinese-rage-death-whistleblower-doctor-
li- Wenliang. 

7 Şubat Cuma 
Hong Kong, karantina kurallarını ihlal eden herkes için hapis cezası 
uygulayacaktır. 

10 Şubat Pazartesi 
Amedeo, daha sonra Amedeo COVID-19 olarak adlandırılacak olan haftalık 
Koronavirus literatür hizmetini başlatır. 

11 Şubat Salı 
Çin'de kitlesel karantina önlemlerinin alınmasından itibaren üç haftadan daha 
kısa bir süre içerisinde, bildirilen günlük vaka sayısı düşmeye başlar. 
DSÖ, yeni bulaşıcı hastalığın COVID-19 (Koronavirus hastalığı 2019) olarak 
adlandırılacağını duyurur. 
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12 Şubat Çarşamba 
Japonya'nın Yokohama şehrinde limanda bulunan Diamond Princess gemisinde, 
gemide bulunan 175 kişiye virüs bulaşmıştır. İlerleyen günlerde ve haftalarda, 
gemide neredeyse 700 kişi enfekte olacaktır. 

19 Şubat Çarşamba 
İran, korona virüsten iki ölüm bildirir. 
Milano'daki San Siro stadyumunda Bergamo'dan Atalanta futbol takımı, 
Valencia'ya karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını, 4-1’lik bir skor ile, 
İtalya'dan 44.000(İspanya'dan 2.000) taraftarın önünde kazanır. Bergamo'dan 
Milano'ya toplu taşıma ve geri dönüşler,saatlerce süren tezahüratlar ve de sayısız 
sayıdaki barlardaki kutlamalar bazı gözlemciler tarafından bir koronavirüs 
'biyolojik bombası' olarak değerlendirilir. 

20 Şubat Perşembe 
30 yaşlarındaki bir hasta Codogno Hastanesi'ndeki (Lodi, Lombardiya, İtalya) 
yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alınarak SARS-CoV-2 testinin pozitif olduğu 
bildirilir. Önümüzdeki 24 saat içinde, rapor edilen vakaların sayısı Codogno 
hastasına veya önceden tanımlanmış pozitif vakalara bağlantı olmadan 36'ya 
çıkacaktır. Bu İtalyan salgınının başlangıcıdır. 
jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763188 

23 Şubat Pazar 
Venedik Karnavalı erkenden kapatılır ve sporetkinlikleri en çok etkilenen İtalyan 
bölgelerinde askıya alınır. 

24 Şubat Pazartesi 
Fransa, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Afganistan ve Umman ilk vakalarını bildirir. 

25 Şubat Salı 
Çinli ve 25 uluslararası ve  uzmandan oluşan ortak bir heyetin raporu kamu 
oyuna sunulur. Heyet Çin’in birkaç farklı bölgesine gitmiştir. En önemlibulgular, 
Çinsalgınının 23 Ocak ile 2 Şubat arasında zirve yaptığı ve düzlüğe ulaştığı,ve 
daha sonra da gittikçe gerilediğidir (Tablo 1). 
https://www.who.int/publications-detail/report-of-the-who-china-joint-mission-
on-coronavirus-disease-2019-(covid-19) 
Bu, Çin hükümeti tarafından zorunlu ve agresif bir şekilde uygulanan 
karantinanın kadar doğru bir karar olduğunun ilk işaretidir. Ne yazıkki, 2003 
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yılında SARS salgınını yaşamamış olan Avrupa ülkeleri, Çin örneğini takip 
etmeyerek çok önemli ölçüde zaman kaybetmiştir. 
 

 
Şekil 1. Çin'de COVID-19 vakaları, Ocak / Şubat 2020.Tüm Çin için, semptom başlangıcı 
ve ‚0 Şubat 2020 tarihinde labaratuar tarafından doğrulanmış olan tüm COVID-19 vakalarına 
ilişkin salgın eğrileri. Report ofthe WHO-China Joint Mission on CoronavirusDisease 2019 
(COVID-19)‘dan uyarlanmıştır. 16-24 Şubat 2020. https://www.who.int/publications-
detail/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-(covid-19)  

26 Şubat Çarşamba 
Yeniden seçilme şansının düşmesinden korkan bir başkan, korona virüs 
pandemisinden gelen tehdidi küçümseyerek, Twitter üzerinden şu mesajı yayınlar 
: “Düşük Oranlar Sahte Haberler ... Karonavirüsü [sic] mümkün olduğunca kötü 
göstermek üzere, mümkünse marketleri panikletmek için ellerinden gelen herşeyi 
yapıyorlar." 
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m941 
İki gün sonra, aynı kişi sihri çağırır : “Yokolacak. Bir gün, bir mucizegibi, 
yokolacak.” 
Not; The Guardian 28 Mart'ta neden bu kişinin hayatının en büyük testinde 
başarısız olduğunu soracaktı. 

28 Şubat Cuma 
24-27 Şubat tarihleri arasında İtalya dışında teşhis edilen Avrupa vakalarına hızlı 
bir bakış, 54 kişiden 31'inin (%57) yakın zamanda Kuzey İtalya'ya gittiğini 
ortaya koyar. Epidemiyologlar, alışılmadık bir durumun geliştiğini hemen 
farkeder ve İtalyan hükümetini bilgilendirir. 

https://covidreference.com/tr
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7 Mart Cumartesi 
Resmi veriler, Çin’in ihracatının yılın ilk iki ayında yüzde 17,2 oranında 
düştüğünü gösterir. 

8 Mart Pazar 
Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki İtalyan hükümeti, ilk yerli İtalyan 
COVID-19 vakasının tespitinden sadece iki buçuk hafta sonra, ilk Avrupa 
kısıtlama uygulamasında bulunmaktan dolayı krediyi hakediyor. İlk olarak, 
Lombardiya eyaletindeki 16 milyon kişiye ve kuzeydeki diğer 14 bölgeye katı 
karantina önlemleri uygulandı. İki gün sonra, Conte bu önlemleri 60 milyon 
nüfuslu tüm İtalya’ya genişleterek, İtalyan topraklarını bir “güvenlik bölgesi” ilan 
eder. Tüm nüfusa, “geçerli iş veya ailevi nedenler” haricinde evlerinde kalmaları 
söylenir. Okullar kapatılır. 

9 Mart Pazartesi 
Twitter'da bir başkan: “Geçen yıl ortak gripten 37.000 Amerikalı öldü. Yılda 
ortalama 27.000 ile 70.000 arasındadır. Hiçbir şey kapatılmaz, yaşam ve ekonomi 
devam eder. Şu anda, 22 ölümle onaylanmış 546 CoronaVirus vakası var. Bunu 
bir düşünün!" (The Guardian). 
İran, ülkedeki korona virüs salgını nedeniyle 70.000 mahkumu serbest bırakır. 

10 Mart Salı 
Xi Jinping, Wuhan şehrini gezer ve COVID-19'a karşı verilen savaşta 
provizyonel bir zafer kazanıldığını iddia eder. Şehirdeki geçici 16 hastanenin son 
ikisi kapatılır. 

11 Mart Çarşamba 
DSÖ, korona virüs salgını pandemi olarak ilan eder. 
Anaokullarından üniversitelere kadar, Madrid ve çevresindeki tüm okullar iki 
hafta boyunca kapatılır. 

12 Mart Perşembe 
İtalya, marketler ve eczaneler dışındaki tüm dükkanları kapatır. 
İspanya'da, Igualada'da (Barselona bölgesi) ve diğer üç belediyede 70.000 kişi, en 
az 14 gün süreyle karantinaya alınır. İlk kez İspanya’nın tüm belediyeleri için 
tecrit tedbirleri uygulanmıştır. 
Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 
kreşlerin, okulların ve üniversitelerin kapatılacağını duyurur. Macron şöyle 
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söylüyor : “Bir prensip, eylemlerimizi tanımlamamıza rehberlik ediyor ; bu 
prensip başından itibaren bu krizi öngörmeye ve ardından birkaç hafta boyunca 
yönetmemize rehberlik ediyor ve bunu yapmaya devam etmelidir : Bu prensip 
bilime güven ve bilenleri dinlemektir.”. Macron’un bazı meslektaşları da 
dinlemeliydi. 

13 Mart Cuma 
Eski bir AB ülkesinin başbakanı, gelecekte tekrarlanabilecek korona virüs 
salgınlarına bir çözüm olarak 'sürü bağışıklığı' kavramını ortaya koyuyor. Şok 
tedavisi :nüfusun%60'ının virüsü kapacağını kabul etmek, böylece kolektif bir 
bağışıklık geliştirmek ve gelecekteki koronavirüs salgınlarından kaçınmak. 
Rakamlar korkunç. 66 milyondan biraz daha fazla nüfusundan 40 milyona yakını 
enfekte olacak, 4 ila 6 milyonu ağır şekilde hastalanacak ve 2 milyonu 
yoğunbakım gerektirecek. Yaklaşık 400.000 Britanyalı ölecek. Başbakan, “çok 
daha fazla ailenin zamanından önce sevdiklerini kaybedeceğini” düşünüyor. 
Not; Beş hafta sonra The Guardian hala “İngiltere koronavirüs tepkisini nasıl bu 
kadar yanlış yaptı?” Diye sorardı. 

14 Mart Cumartesi 
İspanyol hükümeti tüm ülkeyi karantina altına alır ve bütün insanlara evde 
kalmasını söyler. Yiyecek ve ya tıbbi malzeme alımı, hastaneye gitme, iş ve ya 
diğer acil durumlar istisna olarak sayılabilecektir. 
Fransız hükümeti, gece yarısından sonra “zorunlu olmayan” halka açık alanların 
(barlar, restoranlar, kafeler, sinemalar, gece kulüpleri) kapatılacağını duyurur. 
Sadece yiyecek mağazaları, eczaneler, bankalar, tütün satıcıları ve benzin 
istasyonları açık kalabilecektir. 

15 Mart Pazar 
Fransa, 47 milyon seçmeni oy vermeye çağırır. Hem hükümet hem de muhalefet 
liderleri belediye seçimlerini sürdürmekten yana görünmektedir. Bu, parti 
politikasının, ölümcül bir salgının sağlam bir şekilde yönetilmesine dair kabul 
edilemez müdahalesinin kitabî bir örneği midir? Gelecekteki tarihçiler araştırmak 
zorunda kalacaktır. 

16 Mart Pazartesi 
Ferguson vediğerleri COVID-19 salgını sırasında olası İngiltere ve ABD 
sonuçları hakkında yeni bir modelleme çalışması yayınlar.Yazarlar,herhangi bir 
kontrol önleminin ve ya bireysel davranışta kendiliğinden değişikliklerin (olası 
olmayan) yokluğunda, yaklaşık 3 ay sonra mortalitede (günlük ölümlerde) bir 
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zirvenin olmasını beklemektedir. Bu durum, ABD nüfusunun% 81'inin,yani 
yaklaşık 264 milyon kişinin hastalığa yakalanmasıyla sonuçlanacaktır. Bunlardan 
2.2 milyonu, 70 yaş üstü Amerikalıların %4 ila%8'i dahil olmak üzere ölecektir. 
Daha da önemlisi, Nisan ayının ikinci haftasında kritik bakım yataklarına olan 
talep arzdan 30 kat daha fazla olacaktır. 
Model daha sonra iki yaklaşımı analiz eder :hafifletme ve baskılama. Etki 
hafifletme senaryosunda SARS-CoV-2, hastane sistemlerinin bozulmasını 
önlemek amacıyla yavaşça yayılmaya devam edecektir. Baskılama senaryosunda 
ise,aşırı sosyalmesafe önlemleri ve ev karantinaları virüsün yayılmasını 
durduracaktır. Çalışma aynı zamanda katı "Evde kal" önlemlerinin kaldırıldığı bir 
bakış açısı sunmaktadır. Perspektif korkunç :Salgın geri dönecektir. 
Fransa sıkı sınırlama önlemleri uygulamaya başlar. 

17 Mart Salı 
San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki yedimilyon kişiye "yerinde barınma" talimatı 
verilir ve "önemli faaliyetler" (yiyecek, ilaç ve diğer ihtiyaçları satın alma) 
dışında evlerini terk etmeleri yasaklanır. Çoğu işletme kapanır. İstisnalar 
:marketler, eczaneler, restoranlar (sadece paket servisi ve teslimat için), 
hastaneler, benzin istasyonları, bankalar. 

19 Mart Perşembe 
Wuhan ve Hubei eyaletinde, korona virüs salgınının başlangıcından bu yana ilk 
kez yeni vaka görülmez. 
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya nüfusunun tamamına (40 milyon 
kişi) “evde kalma” emri verir. Konut sakinleri evlerini sadece yiyecek satın 
almak, eczaneye ve ya doktora gitmek, akrabalarını ziyaret etmek, egzersiz 
yapmak gibi temel ihtiyaçları karşılamak için terk edebilecektir. 

20 Mart Cuma 
İtalya 24 saatiçinde 6.000 yeni vaka ve 627 ölüm bildirir. 
İspanya'da, korona virüse bağlı evde karantina, suçları %50 oranında azaltmıştır. 
Çin, ard arda üç gün boyunca yeni bir yerel korona virüs vakası 
bildirmemektedir. Kısıtlamalar hafifletilir, normal yaşam devam eder. Artık tüm 
dünya Çin'e bakmaktadır. Virüs tekraryayılacak mıdır ? 
ABD'nin salgın merkezi olan New York eyaleti.(nüfus : 20 milyon), sokağa 
çıkma yasağı ilan eder. Sadece önemli işletmeler (marketler, paket servis ve ya 
teslimat servisi olan restoranlar, eczaneler ve çamaşırhaneler) açık kalacaktır. 
İçki mağazaları ? Önemli işletme ! 
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22 Mart Pazar 
Byung-Chul Han, La Emergencia viral y el mundo de mañana'yı (El País) 
yayınladı: “Asya ülkeleri bu krizi Batı'dan daha iyi yönetiyor. Orada veri ve 
maskelerle çalışırken, burada geç tepki veriyorsunuz ve sınırlar açılıyor. ” 

23 Mart Pazartesi 
Nihayetinde Birleşik Krallık, bir çok gözlemci için çok geç olan sınırlama 
önlemlerini uygulamaya koyar. Bu önlemler İtalya, İspanya ve Fransa'da 
olduğundan daha az katıdırlar. 
Alman Şansölyesi Angela Merkel, korona virüs testi pozitif olan bir kişi ile 
temasa geçtikten sonra kendini karantinaya alır. 

24 Mart Salı 
İspanya'da bildirilent ümvakalardan % 12'si sağlık çalışanları arasındandır. 
Tokyo Olimpiyatları 2021 yılına kadar ertelenir. 
Hindistan ülke çapında bir sokağaçıkma yasağı emri verir. Küresel olarak, üç 
milyar insan artık kısıtlama altındadır. 

25 Mart Çarşamba 
Haftalar süren sıkı sınırlama önlemlerinden sonra Çinli yetkililer Hubei 
eyaletindeki seyahat kısıtlamalarını kaldırır. Çin’de ikameteden kişilerin, seyahat 
etmekiçin,AliPay uygulamasını kullanan bir izleme sistemi tarafından sağlanan 
“Yeşil Kod”a ihtiyaçları olacaktır. 
16 yaşındaki bir kız Paris'in güneyinde COVID-19 yüzünden ölür. Kızın önceden 
var olan herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır. 

26 Mart Perşembe 
ABD,artık dünyada en çok bilinen korona virüs vakasına sahip ülke konumuna 
gelmiştir. 
Salgını yeniden aktif hale getirme korkusuyla Çin, çoğu yabancının ülkeye 
girmesini yasaklar. 
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27 Mart Cuma 
Eski bir AB ülkesinin Başbakanının ve Sağlık Bakanının korona virüs için testleri 
pozitif testler çıkar. 
Lancet, COVID-19 ve NHS - “ulusal bir skandal”ı yayınlar. 
McMichael ve diğerlerinin yayınladığı bir çalışma,KingCounty, Washington, 
ABD'deki bir uzun süreli bakım tesisinde enfekte SARS-CoV-2 ile enfekte 
olanlar arasındaki ölüm oranının %33 olduğunu açıklar. 

29 Mart Pazar 
TheGuardian, ABD koronavirüs inkârcılarının ellerinde kan olup olmadığını 
sorgulayan bir makale yayınlar. SARS-CoV-2 salgını, ABD tarihindeki en kötü 
istihbarat hatasıdır. 

30 Mart Pazartesi 
ImperialCollege COVID-19 Müdahale Ekibi'ndenFlaxman S ve diğerleri, 11 
Avrupa ülkesindeki enfekte olmuş insanların muhtemel gerçek oranı hakkında 
yeni veriler yayınlar. Modelleri, 28 Mart itibariyle İtalya ve İspanya'da sırasıyla 
5.9 milyon ve 7 milyon kişinin enfekte olabileceğini göstermektedir (bkz. 
Çevrimiçi tablo). Almanya, Avusturya, Danimarka ve Norveç en düşük 
enfeksiyon oranlarına sahip olacaktır (enfekte olan nüfusun oranı). Bu veriler, 
İtalya'da COVID-19 enfeksiyonunun mortalitesinin%0.4 (%0.16 -%1.2) 
aralığında olabileceğini düşündürmektedir. Daha fazla ayrıntı için sayfa 53'e 
bakın. 
Moskova ve Lagos (21 milyon nüfus) tecrite başlar. 
COVID-19 krizi, bazı Doğu Avrupa siyasi liderlerinin kendilerine olağanüstü 
güçler vermesini sağlayacak yeni yasalar üzerinde düşünmelerine neden olur. Bir 
durumda, olağanüstü hâl süresinin süresiz olarak uzatıldığı bir yasa çıkarıldı. 
SARS-CoV-2, uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'te yayılmaktadır. Geminin 
komutanı Yüzbaşı Brett Crozier, komuta zincirindeki üç amirale bir e-posta 
göndererek, gerekli olmayan tüm denizcileri tahliye etmesine, bilinen COVID-19 
vakalarını karantinaya almasına ve gemiyi sterilize etmesine izin verilmesini 
önerir.Crozier dört sayfalık notunda "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine 
gerek yok”demektedir. Mektup medyaya sızar ve birkaç manşet oluşturur. Üç 
gün sonra, 2 Nisan’da, Kaptan Crozier görevinden alınacaktır. 
Daha sonra, yaklaşık 4.800 kişilik mürettebatın%94'ünde yapılan testler, 
çoğunluğunun, yaklaşık 350 kişi, asemptomatik olan yaklaşık 600 denizcinin 
enfekte olduğunu ortaya koyacaktır. 
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1 Nisan Çarşamba 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, korona virüs pandemisinin II. Dünya 
Savaşı'ndan bu yana dünyanın “en kötü krizi” olduğu konusunda uyarır. 

2 Nisan Perşembe 
Dünya çapında bir milyondan fazla vaka bildirilmiştir. Gerçek sayı muhtemelen 
çok daha yüksektir (30 Mart'taki FlaxmanGazetesine bakınız). 
Avrupa gazeteleri, Almanya'da neden COVID-19 sebebiyle bu kadar az ölüm 
olduğuna dair makaleler yayınlamaktadır. 

3 Nisan Cuma 
Bazı iktisatçılar, işsizliğin 1930'larda Büyük Buhran sırasında ulaşılan seviyeleri 
aşabileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır. İyi haber: neredeyse tüm 
hükümetler,büyük bir ekonomik durgunluktan kaçınarak yüzbinlerce hayat 
kurtardıklarını bildirmektedir. İnsanlık mı insani olmuştur? 
En etkili Fransız gazetesi Le Monde, salgının daha sıradan bir yan etkisine işaret 
eder. Kuaförlerin çalışması yasak olduğu için saç renkleri ve kesimleri 
bozulacaktır. Gazete, “iki ay sonra, sarışınların%90'ının Dünya'nın üzerinden 
kaybolacağını” öngörür. 

4 Nisan Cumartesi 
Avrupa'da umut sinyalleri belirir. İtalya'da, yoğun bakım ünitelerinde tedavi 
edilen hasta sayısı, salgının başlangıcından buyana ilk kez azalmaktadır. 
Fransa'da 6.800 hasta yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilmektedir. Bu 
hastalardan 500'den fazlası,Alsace’de ve Paris çevresi gibi sıcak salgın 
bölgelerinden,daha az COVID-19 vakası olan bölgelerdeki hastanelere tahliye 
edilmiştir. Özel olarak uyarlanmış TGV yüksek hızlı trenler ve uçaklar 
kullanılmıştır. 
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Şekil 2. İtalya'daki yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen hastalar. Sayı, salgının 
başlangıcından bu yana ilk kez, 4 Nisan'da azalır. Kaynak: Le Monde 
 
Lombardy, 5 Nisan Pazar günü itibariyle maske ve ya eşarp kullanılması 
gerektiğine karar verir. Süper marketler müşterilerine eldiven ve hidro alkolik jel 
sağlamak zorunda olacaktır. 
ABD ve Brezilya'daki bazı meslektaşlarıyla eşit düzeyde bilimsel muhakemenin 
daha az nüfusettiği bir İtalyan politikacı, Paskalya'da (12 Nisan)kiliselerin açık 
olmasını ister ve “tek başına bilim yeterli değildir: iyi Tanrı da gereklidir”der. 
Fransızların söyle diği gibiHeureuxlessimples d’esprit. 

5 Nisan Pazar 
ABD sağlık dairesi başkanı, ülkenin gelecek hafta bir"Pearl Harbor anıyla" 
karşılaşacağı konusunda uyarır. 
ABD, COVID-19 salgınının yeni merkez üssühaline gelmiştir. Bu yazı yazıldığı 
esnada (5 Nisan) 300.000'den fazlavaka ve yaklaşık 10.000 ölüm bildirilmiştir. 
Neredeyse yarısı New York ve New Jersey'den bildirilmiştir. 

7 Nisan Salı 
Hava kalitesi, düşen karbondioksit ve nitrojendioksit seviyeleri dolayısıyla İtalya, 
İngiltere ve Almanya'da iyileşir. Mevcut tecritin geriye dönük analizi, daha az 
astım, kalp krizi ve akciğer hastalığı vakasını ortaya çıkaracak mıdır? 

https://www.lemonde.fr/
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8 Nisan Çarşamba 
Japonya olağanüstü hal ilan eder, Singapur kısmi bir kısıtlama emri verir. 
Wuhan'da, şehir 76 gün önce mühürlendiğinden beri,insanların ilk kez seyahat 
etmesine izin verilir. 

9 Nisan Perşembe 
AB maliye bakanları, korona virüs pandemisinin Avrupae konomisi üzerindeki 
etkisini sınırlamak için ortak bir acil durum planı üzerinde anlaşır. Eurogroup, 
salgının en çok etkilediği ülkeleri çin 500 milyar €'dan fazla bir müdahale planı 
üzerinde anlaşmaya varır. 
Hava yoluyolcuları %95'e kadar azalır. Gelecek birkaç ay içinde 700 hava 
yolundan kaç tanesi hayatta kalacaktır? Küresel havayolculuğunun mevcut 
kesintisi gelecekteki seyahat davranışlarımızı şekillendirecek midir? 
Salgın ABD ekonomisini mahvetmektedir. 16 milyondan fazla Amerikalı son üç 
hafta içinde işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştur. 

10 Nisan Cuma 
Günde bir dolara COVID-19 tedavisi? İngiliz, Amerikalı ve Avustralyalı 
araştırmacılar, tedavi ve hasta başına gerçekten sadece 1 ila 29 dolara mal 
olabileceğini tahmin etmektedir. Muhakemeleri (ayrıca bkz.  161. Sayfadak 
Tedavi bölümü): Var olan bazı ilaçların COVID-19 tedavisinde kullanılmak 
üzere yeniden tanımlanması, ölüm oranının düşürülmesi ve pandeminin kontrol 
edilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Birkaç umut verici ilaç 
tanımlanmıştır ve küresel olarak klinik çalışmaların çeşitli aşamalarındadır. 
Bunlar arasında, Ebola'ya karşı başarısız olmuş bir antiviral olan remdesivir, HIV 
tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lopinavir/ritonavir ve hidroksiklorokin de 
vardır.Yazarlar, bir tedavinin etkinliği kanıtlandığı takdirde, “uygun maliyetle 
hızlı ve kitlesel ölçekle ulaşabilirliğin özellikle düşük ve orta gelirli ekonomiler 
arasında eşitlik ve erişimin sağlanmasın açısından esastır” diye yazmışlardır. 
Ayrıntılı sonuçlar: Minimum tahmini üretim maliyetleri remdesivir için 
0.93$/gün, favipiravir için 1.45$/gün, hidroksiklorokin için 0.08$/gün, klorokin 
için 0.02$/gün, azitromisin için 0.10$/gün, lopinavir/ritonaviriçin 0.22$/gün, 
Sofosbuvir/daclatasvir için 0.39$/gün ve pirfenidon için 1.09$/gün. Üretim 
maliyetleri tedavi süreci başına (10-28 gün) 0.30$ ile 31$ arasında değişmektedir. 
Hill A, Wang J, Levi J, Heath K, Fortunatk J. COVID-19 için yeni tedaviler 
üretmek için minimum maliyetler makalesi. J Virus Erad 2020. Tam metin: 
http://viruseradication.com/journal-
details/Minimum_costs_to_manufacture_new_treatments_for_COVID-19/ 
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İspanya COVID Kaynakçasını keşfeder. 24 saat içinde 15.000'den fazla kişi 
İspanyol casürümün PDF'sini indirir. Tek açıklama: Büyük birmedya platformu 
kitabımızın bağlantısını göstermiştir. Kimin yaptığını bilen var mı? 
 

 
Şekil 3. 10 Nisan'da www.CovidReference.com için Google Analytics verileri. Biranda, 
çoğuİspanya'dangelen 500'den fazlakişiaynıanda web sitesiniziyaretetmekteydi. 
 
Cep telefonunuzdan gelen mesaj: “Korona virüs için pozitif biriyle temas 
kurdunuz.” Google ve Apple, iOS ve Android için bir korona virüs izleme 
sistemi oluşturduklarını açıklar.Bu ortak çaba, gönüllü bir temas izleme ağı 
kurmak için Bluetooth teknolojisinin kullanılmasını sağlayacaktır. Halk sağlığı 
otoritelerinin resmi uygulamaları, birbirine yakın olan telefonlarda tutulan 
verilere kapsamlı birer işi sağlayacaktır (George Orwell mezarında ters dönüyor). 
Kullanıcılar COVID-19 teşhisi konulduğunu bildirirse, sistem enfekte kişiyle 
yakın temas halinde olduklarında insanları uyaracaktır. 

11 Nisan Cuma 
Büyük Paris bölgesindeki (pop. - 10 milyon) 700 uzun süreli bakım tesisinden 
(Fransızca EHPAD, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) 400'den fazlasında COVID-19 vakası bulunmaktadır. 
İtalya'da 110 doktorun ve yarısı hemşire olan yaklaşık 30 hastane çalışanın, 
COVID-19'dan ölmüştür. 

12 Nisan Pazar 
Paskalya 2020. İtalya, 25 gün içindeki en düşük sayıolan 361 yeni ölüm 
bildirirken, İspanya 10 gün öncesindekine göre%30'dan fazla düşüşle 603 ölüm 
bildirir. 
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Şekil 4. İtalya (kırmızı) veİspanya'da (mavi) günlük COVID-19 ölümleri. 
 
Birleşik Krallık günlük en yüksek oranı olan neredeyse 1.000 ölüm kaydeder. 
Bildirilen COVID-19 bağlantılı ölümlerin sayısı 10.000'i aşar. 
Diğerbirçokülkedeolduğugibi, bakım evlerinde ölen insanların eksik 
raporlanması nedeniyle gerçek sayılar biraz daha yüksek olabilir. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 ile ilişkili ölüm sayısı 22.000'i 
geçerken, vaka sayısı 500.000'i aşmaktadır. New York'ta pandeminin zirveye 
yaklaşabileceğine dair işaretler bulunmaktadır. 

13 Nisan Pazartesi 
COVID-19 salgını sadece Brezilya'da olmamak üzere kötü yönetimi de ortaya 
koyuyor. Fransız gazetesi Le Monde şunları ortaya koyuyor: gerçeğin reddi, 
günah keçisi arama, medyada heryerde bulunma, uyumsuz seslerin tahliyesi, 
siyasi yaklaşım, soyutlanma politikası ve onyıllardır karşılaşılan en büyük sağlık 
sorunu karşısında kısa vadeli vizyon. Suçlu? 
Emmanuel Macron, Fransa’nın tecritini bira yuzattığını duyurur. Sadece 11 
Mayıs Pazartesi günü, kreşler, ilköğretim ve liseler kademeli olarak yeniden 
açılacak, ancak yükseköğrenim yapılmayacaktır. Kafe, restoranlar, oteller, 
sinemalar ve diğer boş zaman etkinlikleri 11 Mayıs'tan sonra kapalı kalmaya 
devam edecektir. 

14 Nisan Salı 
Avusturya, kısıtlama önlemlerini gevşeten ilk Avrupa ülkesi olur. Araba ve 
bisiklet atölyelerini, araba yıkamacılarını, yapı malzemeler idükkanlarını, demir 
ve ahşap, kendin-yap ve bahçe merkezlerini (büyüklüğüne bakılmaksızın) ve 400 
metrekarenin altında bir müşteri alanına sahip küçük bayilerini açar. Bu 
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mağazalar 20 metrekare başına sadece bir müşteri olmasını sağlamalıdır. 
Yalnızca Viyana'da bugün 4.600 dükkanın açılmasına izin verilmektedir. Çalışma 
saatleri 7:40 ve 19:00 ile sınırlıdır. Gelecek haftalar ve aylar için yol haritası: 
• 1 Mayıs: Tümmağazalar, alışverişmerkezleri ve kuaförleryenidenaçılacaktır 

(ayrıcabkz. 3 Nisangirişi, Sayfa 32). 
• 15 Mayıs: Restoranlar ve otellergibidiğerhizmetler en 

azındanMayısortasınakadarkapalıkalacaktır. 
• 15 Mayısveyasonrası: Okullardaderslerinmuhtemelolarakyenidenbaşlaması. 
• Temmuz: Her türden etkinliğin (spor, müzik, tiyatro, sinemavb.) olası – 

ancak beklenmedik- organizasyonu. 
Alış veriş yaparken ve toplu taşıma araçlarında maske takmak genel bir 
zorunluluk olacaktır. 
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020'de dünyanin GSYİH'sında %3'lük bir 
daralma öngörür. 2021'de daha da vahim bir düşüş olasılığı gözardı 
edilmemektedir. 1929'daki Büyük Buhran'dan bu yana görülen muhtemelen en 
kötü ekonomik gerileme hiçbir birkıtayı bağışlamayacaktır. Neredeyse yüz yıldır 
barış zamanında görülmemiş bu durgunlukta, Euro bölgesi ülkeleri, İngiltere ve 
ABD ülkeleri%5,9 ile%7,5 arasında bir daralma görebilecektir. Çin ekonomisinin 
yaklaşık%1 oranında büyümesi beklenmektedir. 
ABD: HKÖ (HastalıkKontrol ve ÖnlemeMerkezleri) 9.000'den fazla sağlık 
çalışanına COVID-19 bulaştığını ve bunlardan en az 27 kişinin öldüğünü bildirir. 
Ortalama yaş 42’dir ve%73'ü kadındır. Ölümler en sık 65 yaşve üzeri YBH’de 
meydana gelmiştir. 

15 Nisan Çarşamba 
Ulusal Sağlık Enstitüleri,Bethesda'dan Philip Anfinrud ve Valentyn Stadnytsky, 
konuşma kaynaklı damlacıkların ve yörüngelerinin görselleştirildiği bir lazer ışığı 
saçma deneyi bildirdiler. Bir test kişisi “sağlıklı kal” dediğinde, 20 ila 500 um 
arasında çok sayıda damlacık ürettiğini farkederler. Aynı cümle, konuşmacının 
ağzının üzerindeki hafif nemli bir bez bulunurken üç kez söylendiğinde, flaş 
(damlacık) sayısı arka plan seviyesindekine yakın kalmaktadır. Video, halka açık 
alanlarda yüz maskesi takma tavsiyesini desteklemektedir. Yazarlar 
ayrıca,konuşmaların ses yüksekliği ile yanıp sönme sayısının (damlacıkların) 
arttığını keşfetmişlerdir. COVID-19 salgını içerisinde bulunan milyarlarca insan 
için yeni mesaj: sesinizi alçaltın! 
Anfinrud P, Stadnytskyi V, Bax CE, BaxA.Sesle Üretilen Oral Sıvı Damlacıklarının Lazer Işığı 

Saçılması ile Görselleştirilmesi. N Engl J Med.2020 Nisan 15 PubMed: 
https://pubmed.gov/32294341. Tam metin: https://doi.org/10.1056/NEJMc2007800  

https://doi.org/10.1056/NEJMc2007800
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17 Nisan Cuma 
Eski Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, mevcut 
cumhurbaşkanının sorumsuz korona virus tutumu ileBrezilya'yı “katliama” 
götürdüğünü söyler. The Guardian ile yaptığı röportajda Lula, Brezilya’nın 
“mağara adamı” liderinin, ailelerin sevdiklerinin cesetlerini sokaklara dökmek 
zorunda kaldığı Ekvador'da yaşanan yıkıcı sahneleri tekrarlanma riski taşıdığını 
söylemektedir. 
17 Nisan'da,Fransız uçak gemisi Charles-de-Gaulle'da,büyük bir salgın olduğu 
doğrulanır. 1760 denizci arasından 1.046 (%59) SARS-CoV-2 için pozitiftir, 500 
(%28) semptom göstermektedir, 24 (%1.3) denizci hastaneye yatırılmıştır, 8'i 
oksijen tedavisi görmektedir ve biri yoğun bakımdadır. 

18 Nisan Cumartesi 
Şansölye Angela Merkel, 14 yıldan fazla bir süredir ilk defa ofisinden televizyon 
konuşması yapıyor. Koronavirüs krizini “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 
karşılaşılan en büyük zorluk” olarak tanımlıyor ve Almanları şöyle anlatıyor: “Bu 
ciddi bir olay. Ciddiye almalıyız." 
İngiltere'nin en büyük bakım evitemsil organı olan Care England, 7.500 kadar 
sakinin COVID-19'dan ölmüş olabileceğini iddia eder. Bu iddia, hükümet 
tarafından tahmin edilen 1.400 ölümden daha yüksektir. 
İtalya'da 131 doktor COVID'den öldü. 
Sadece Katalonya'da, yaşlı bakım evlerinde yaklaşık 6.615 hastane 
profesyonelinin ve diğer 5.934 kişinin COVID-19 ile enfekte olduğundan veya 
teşhis edildiğinden şüphelenilmektedir. 
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19 Nisan Pazar 

 
Şekil 5. Almanya (yeşil) veBirleşikKrallık'ta (siyah) günlük COVID-19 ölümleri. 
 
Avrupa'daki hava trafiği, The Guardian'ın bu YouTube videosu tarafından 
gösterildiği gibi% 95'ten fazla düştü: 
https://www.youtube.com/watch?v=lOVP2o3c4Gw 

20 Nisan Pazartesi 
Tarihte ilk kez, ABD petrolünün referans fiyatıolan West Texas Intermediate 
(WTI) 0$'ın altına düşer. Belirli sözleşmelerde-37 dolara (-34 avro) düşer. Bu 
paradoksal durum, petrol piyasasının yaklaşık iki aylık sürekli çöküşünden sonra, 
talebin %30 düşmesine neden olan COVID-19 pandemisinin sonucudur. Petrol 
kuyuları üretmeye devam ettikçe, petrolün depolanacağı yeryoktur ve yatırımcılar 
ondan kurtulmak için ödeme yapmaya hazırdır. 
Almanya’nın Oktoberfest’I iptal edilir. Halk dilinde Die Wiesnveya “çayır” 
olarak bilinen ikonik bira festivali, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 6 milyon 
ziyaretçi çekmektedir. Bu festival, insanların geleneksel yemekleri, dansları, 
biraları ve kıyafetleri kutladığı uzun ahşap masalarla dolu çadırlar da iki haftadan 
fazla (Eylül / Ekim) devam eden bir festivaldir. Münih şehrinin kaybının yaklaşık 
bir milyar avro olduğu tahmin edilmektedir. 

21 Nisan Salı 
İspanyol El País gazetesi SARS-CoV-2 ve insan vücudu arasındaki savaşa 
anlaşılır bir genel bakış yayınlamaktadır: “Así es la lucha entre el sistema inmune 
y el coronavirus.” ¡Fantástico! 
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Cancer Research UK, her hafta, kanser semptomları olan 2.300 kişinin artık 
muayene edilmediğini bildiriyor. Haftada 200.000'den fazla kadının meme ve 
uterus kanseri tarama muayeneleri iptal edildi. İngiliz Kalp Vakfı'na göre, kalp 
krizi geçirdiğinden şüphelenilen yüzde 50 daha az insan Mart ayında hastanenin 
acil servislerine gitti. % 50'lik bir düşüş “acil servislerde olası kalp krizi 
semptomları görülmeyecek şekilde, her ay yaklaşık 5000 kişiden veya haftada 
1100'den fazla kişiye denktir”. Milyonlarca insanın koronavirüsten değil, aslında 
diğer tedavi edilebilir hastalıklardan ölen gizli bir COVID-19 ile ilişkili 
morbidite ve mortalite salgını keşfedecek miyiz? 

23 Nisan Perşembe 
Salgın şiddeti, zayıf bilim kayıtları ile bilinen başkanın COVID-19'u tedavi 
etmek için “dezenfektan” enjekte etme hakkındaki spekülasyonları 
kekelemesinden bahsediyor. 

26 Nisan Pazar 
Wuhan şehri, kalan tüm COVID-19 vakalarının hastanelerden taburcu edildiğini 
duyurdu. 

27 Nisan Pazartesi 
Genler koronavirüs semptomlarını belirler mi? COVID-19 teşhisi konan 2.633 
özdeş ve kardeş ikizleri inceledikten sonra, King's College London'dan bir grup 
COVID-19 semptomlarının %50 genetik (ateş, ishal, deliryum ve tat ve koku 
kaybı) gibi göründüğünü bildirdi. Aynı ikizlerin ölümlerinin rapor edilen genetik 
faktörlere bağlanıp bağlanamayacağı ve ne dereceye kadar ilişkilendirilebileceği 
henüz belli değil. 

1 Mayıs Cuma 
The Guardian'ın bir raporuna göre, yeni bir SARS-CoV-2 testi virüs taşıyıcılarını 
bulaşıcı olmadan önce tanımlayabilir. Kan bazlı test, virüsün varlığını 
enfeksiyondan 24 saat sonra - insanlar semptom göstermeden önce ve bir 
taşıyıcının başka insanlara yayabileceği düşünülmeden birkaç gün önce tespit 
edebilecektir. 

3 Mayıs Pazar 
Roche, %99.8 özgüllük oranına ve %100 duyarlılık oranına sahip Elecsys Anti-
SARS-CoV-2 antikor testi için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden acil kullanım onayı 
aldı. 
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4 Mayıs Pazartesi  
İtalya ihtiyatlı bir şekilde kısıtlama önlemlerini hafifletiyor. İnsanlar koşu 
yapabilir, ancak plaja gidemezler; sörf yapabilirler ama şimdi yüzemezler; ve 6. 
sınıf öğrencileri akrabalarını ziyaret edebilirler, ancak arkadaşları edemezler, 
sevgililerini ziyaret edemezler. 
Zatürree hastalarından eski örnekleri tekrar test eden bir Fransız hastanesi, 
Fransız hükümetinin ilk davalarını onaylamadan bir ay önce 27 Aralık'ta 
koronavirüslü bir erkeği tedavi ettiğini keşfeder. 
Almanya, Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar, süper yayılan bir etkinliğe 
(karnaval şenlikleri) maruz kalan küçük bir Alman kasabası olan Gangelt'ten 919 
kişinin sero-epidemiyolojik bir çalışmasını bildirdi. % 15.5'i enfekte olmuş ve 
tahmini enfeksiyon ölüm oranı% 0.36 olmuştur. Enfekte bireylerin %22'si 
asemptomatikti. 

5 Mayıs Salı  
Neil Ferguson, Imperial Collge’da epidemiyolojist, İngiliz hükümeti Acil 
Durumlar Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) üyeliğinden “yorumlama hatası” 
nedeniyle görevinden istifa etti. Bir gazete, evine iki kez aldığı 38 yaşında bir 
kadından dolayı kısıtlama kurallarına (konulmasında kendisininde katkısı olduğu) 
saygı göstermediğini bildirmişti. 
Birleşik Devletler Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü müdürü 
Anthony Fauci, koronavirüsün bir Çin laboratuvarında yapıldığı veya vahşi 
doğadan getirildikten sonra bir laboratuvardan sızdığı teorisini destekleyen 
bilimsel bir kanıt olmadığını söylüyor, CGTN). 

6 Mayıs Carşamba 
Resmi COVID-19 ölüm sayısı Birleşik Krallıklarda 30,000 geçti. 

7 Mayıs Perşembe 
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, 33 milyondan fazla 
Amerikalı ilk işsizlik başvuruları için başvuruda bulundu. Bu, Mart işgücünün 
kabaca % 21'ine tekabül etmektedir. 
Dünyada sadece 15 ülke resmi olarak WHO'ya COVID-19 vakası bildirmemiştir: 
Kuzey Kore, Türkmenistan, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Samoa, 
Salomon Adası, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Cook Adası, Nauru, Niue , Palau ve 
Lesoto. (Kuzey Kore'nin hile yaptığını biliyoruz ve Türkmenistan ve Lesoto uzun 
süre inkar edemez… Bu gerçek bir salgın!) 
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Ulusal İstatistik Ofisi'nin rakamlarına göre, siyah insanların COVID-19'dan ölme 
olasılığı beyaz insanlardan dört kat daha fazla. 

8 Mayıs Cuma 
Hidroksikloroqin ve enjekte edici dezenfektanlar hakkında pipedreams 
(Almanca: Hirngespinste; Fransızca: élucubrations; İtalyanca: visioni; 
İspanyolca: fantasías) sonra, bugün COVID-19'un “aşı olmadan gideceği” gün. 
Koronavirüs pandemisinin üzücü gelişmeleri artık bireyin söylediklerine 
inanmadığına dair yeterli kanıt toplamıştır. Dikkatli bir şekilde zamanlanmış ve 
iyi düzenlenmiş sembolik olmayan sözler sadece bir yüce yaşam misyonuna uyar: 
haberleri takip etmeye devam edin. Ne yazık ki, dramın daha trajik bir yönü var: 
Dünya medyası neden bu birey hakkında konuşmak konusunda ısrar ediyor? 
Neden her gün yüzünü görmeden haberleri okuyamıyoruz? Neden onu basitçe 
totschweigen edemedik? (Totschweigen mükemmel bir tanımlayıcı Alman 
fiilidir: 1. tot dead; 2. sessiz olmak için schweigen; 3. totschweigen birisini sessiz 
yapma - İngilizce: susturmak; Fransızca: passer sous silence; İtalyanca: fare come 
se esistesse; Portekizce : não falar em alguém.) Bugün, cenaze töreninde bir söz 
veriyoruz: öldüğü gün bile bir daha asla birey hakkında konuşmayacağız. 

10 Mayıs Pazar 
Guardian, İtalyanların İngiltere'nin koronavirüs tepkisini şaşırıyorlar. Britanya ve 
Amerika'nın dünyanın en büyük koronavirüs kaybedenleri olması gerçekten 
tesadüf mü? 
Her zaman yanlış negatifler ve yanlış pozitifler hakkında bilmek istediğiniz her 
şey * (* ancak sormaya korktunuz) şimdi COVID-19 antikorlarını anlamak için 
10 adımda özetlenmiştir. Renkler, doğru ve yanlış negatifleri ve pozitifleri 
ezberlemenize yardımcı olacaktır. 
İspanya’nın en iyi gazetesi El País ‘ccu ccg ccg gca - Dünyayı değiştiren 12 harf 
yayınladı.” (İspanyolca okumayı biliyorsanız, bir göz atın.) 

11 Mayıs Pazartesi 
Fransa, bir belirsizlik duygusu arasında kısıtlamalarını kolaylaştırmaktadır. Le 
Monde gazetesi, resmi rakamlara göre, SARS-CoV-2 için 1 ila 9 Mayıs arasında 
yeni pozitif testlerin kaydedildiğini bildirdi. Santé Publique France (Halk Sağlığı 
Fransa) solunum yolu enfeksiyonları birimi başkanı Epidemiyolog Daniel Lévy-
Bruhl gerçek rakamların bariyer jestlere, sosyal mesafeye ve genel hapsete 
rağmen, muhtemelen iki veya üç kat daha yüksek (her gün 3.000 ila 4.000 yeni 
enfeksiyon) tahmin ediyor. 
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12 Mayıs Salı 
MMWR, bir koro uygulamasında maruz kalmanın ardından yüksek SARS-CoV-2 
saldırı hızı hakkında bir rapor yayınlar. 

13 Mayıs Çarşamba 
Çin'in COVID Referansını sansürlediğine dair kanıtlar var. Hem tıbbi (Amedeo, 
Free Medical Journals, FreeBooks4Doctors) hem de tıbbi olmayan 
(TheWordBrain, Ear2Memory, GigaSardinian, GigaMartinique, SardoXSardi, 
Polish Yiddish ve ItalianWithElisa) olmak üzere iki düzine web sitesinin Google 
Analytics verileri, ziyaretçi sayısı, Çin web sitesi trafiğinin %3,3 ila %14,8'ini 
oluşturan her zaman İlk 10 ülke arasındaydı (bkz. 
https://covidreference.com/censorship). 
 

 
Şekil 6. 13 Mayıs'ta www.CovidReference.com için Google Analytics verileri. COVID 
Reference'ın lansmanından altı hafta sonra Çin, Paraguay'dan sonra ve Hollanda ve 
Rusya'dan hemen önce 27. sırada yer alıyor. 
 

COVID Başvurusu ile böyle değildir. COVID Reference'ın lansmanından altı 
hafta sonra Çin, Paraguay'dan sonra 27. sırada ve küresel trafiğin %0.39'unu 
oluşturuyor. COVID Referansı ile Çin arasındaki veri hattında duran biri var mı 
(Şekil 6)? 

15 Mayıs Cuma 
İngiliz Tıp Dergisi'nin unutulmaz bir blog girişinde, Liverpool Tropikal Tıp 
Okulu'nda bulaşıcı hastalıklar profesörü Paul Garner, COVID-19 deneyimini 
“kötü sağlık, aşırı duygular ve mutlak tükenmenin bir roller coaster'ından geçti” 
olarak tartışıyor. . 
Siyah ışık ve floresan madde kullanan bir video denemesi, restoran büfeleri ve 
yolcu gemileri gibi ortamlarda mikropların ne kadar hızlı yayılabileceğini 
gösterir: www.youtube.com/watch?v=kGQEuuv9R6E. 
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16 Mayıs Cumartesi 
Almanya'da yeni bulaşıcı ve potansiyel olarak ölümcül bir virüs tespit edildi: 
SADS, Şiddetli Akut Demans Sendromu. Yeni sendrom, COVID-19 tehlikesini 
görmezden gelmek için bastırılamaz bir istek olarak ortaya çıkıyor. Birçok 
Alman şehrinde, sağ ve sol uç aşırılık yanlıları, antisemitler, komplo teorisyenleri 
ve anti-vaxxers - sokaklara götürülüyor ve sosyal mesafe ve yüz maskeleri 
olmadan yaşama ve ölme hakkını iddia ediyorlar. Alman Hükümeti DSÖ'nü 
derhal bilgilendirir. 

18 Mayıs Pazartesi 
Merkel ve Macron, Avrupa'nın yeniden inşası için 500.000 milyon avroluk 
yardım planını açıkladı (El País). 
Moderna, deneysel aşısı mRNA-1273'ün 18 ila 55 yaşları arasında sekiz sağlıklı 
gönüllüde antikor ürettiğini açıklamaktadır. Nötralize edici antikor seviyeleri, 
SARS-CoV-2 enfeksiyonundan (The Guardian) iyileşen hastalarda bulunan 
düzeylerle eşleştiğini veya aştığını gösteriyor. 

20 Mayıs Çarşamba 
Bir koronavirüs patlak vermesinden sonra, Çinli yetkililer, Wuhan'da (The 
Guardian) kullanılanlara benzer önlemler alarak, Rusya sınırına yakın 700.000 
nüfuslu Shulan şehrini mühürledi. 
Google ve Apple, kullanıcılarına coronavirüs maruziyeti konusunda 
bilgilendirmek için Maruz Kalma Bildirim Sistemini yayınladı: 
https://www.google.com/covid19/exposurenotifications. 
Hong Kong'daki enfekte kişilerin her zaman nerede olduklarını gösteren bir web 
sitesi keşfettik: https://chp-dashboard.geodata.gov.hk/covid-19/en.html (Şekil 7). 
Şüphesiz, enfekte olanı ne kadar sıkı kontrol ederseniz, enfekte olmamış kişiye 
daha az kısıtlama uygulamanız gerekir. Avrupa'da, Hong Kong ve Güney Kore'de 
kabul edilenler gibi katı önlemler şu anda gizlilikle ilgili mevcut mevzuatla 
uyumlu değildir. 
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Şekil 7. “Hong Kong'daki“ Coronavirus Hastalığının Son Durumu (COVID-19) ”, https://chp-
dashboard.geodata.gov.hk/covid-19/en.html. 

21 Mayıs Perşembe 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sıçanların, özellikle yoğun ticari 
alanlarda, kemirgenler arasında gıda kıtlığına yol açan restoranlar ve diğer ticari 
kuruluşlar tarafından üretilen gıda ve atıklara güvendiğini bildirir. CDC, 
olağandışı veya agresif kemirgen davranışına karşı uyarıyor. 
SARS-CoV-2, Airbus A380'in kaderini mühürleyecek mi? Air France, çok 
pahalı, çok kirletici ve yeterince kârlı olmadığı düşünülen uçağın operasyonlarını 
sona erdirmeyi seçiyor (Le Monde). 

22 Mayıs Cuma 
Zhu ve diğ. rekombinant Adenovirüs tip-5 Vectored COVID-19 Aşısının 
Güvenlik, Tolere Edilebilirliği ve İmmünojenisitesini yayınlar. 
Fafi-Kremer 2020 ve diğ. Doğu Fransa'da hafif hastalığı olan hastane personeli 
arasında SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yönelik serolojik yanıtlar, SARS-CoV-2'ye 
karşı nötralize edici antikorların, 13 gün sonra örneklenen tüm hastane 
personelinde (n = 160) COVID-19 semptomlarının başlangıcı tespit edildiğini 
bildirdi (ayrıca bakınız Le Monde). 

23 Mayıs Cumartesi 
Aşağı Saksonya, Almanya'da, bir restoranda meydana gelen bir salgının ardından 
(Der Spiegel) 50 kişi karantina altında alındı. 
Almanya'nın Frankfurt kentinde yetkililer, dini bir hizmetten sonra (Der Spiegel) 
SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş 40'tan fazla kişiyi bildirdi. 
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27 Mayıs Çarşamba 
Kolombiyalı tasarımcılar tabut olarak ikiye katlanan karton hastane yatakları 
hazırlıyorlar (The Guardian). 
Andrzej Krauze, COVID-19 salgınının serpilmesi üzerine bir çizgi film 
yayınladı. 

31 Mayıs Pazar 
ABD genelinde 50 milyondan fazla insan gıda bankalarından veya başka 
yerlerden (Feeding America) yardım almadan aç kalabilir. 

3 Haziran Çarşamba 
Turizm endüstrisini kurtarma umuduyla İtalya sınırlarını yeniden açıyor. 

4 Haziran Salı 
Lancet, modern tarihin en büyük geri çekilmelerinden birini yapıyor (The 
Guardian). 

5 Haziran Cuma 
RECOVERY çalışmasının baş araştırmacıları, COVID-19'lu hastanede yatan 
hastalarda hidroksiklorokin kullanımından klinik yarar olmadığını bildirmiştir. 

6 Haziran Cumartesi 
The Guardian  rapor ettiğine göre Amerika’da yaklaşık 600 sağlık çalışanı 
COVID-19 sebebi ile hayatını kaybetti. 

7 Haziran Pazar 
Bir ofiste, bir restoranda ve bir otobüsteki üç süper yayılan etkinlik, SARS-CoV-
2'nin 1 metreden fazla mesafelere ne kadar kolay yayılabileceğini gösteriyor. 
İspanyolca bilmeseniz bile, El País'in özelliğine bir göz atmaya değer: 
https://elpais.com/ciencia/2020-06-06/radiografia-de-tres-brotes-asi-se-
contagiaron- y-asi-podemos-evitarlo.html. 
 

https://covidreference.com/tr
http://www.bsk1.com/
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Hoffmann8


 Süreç  |  409 

 

Türkçe Baskı 05 

Notes 



410  |  CovidReference.com/tr 

 

Kamps – Hoffmann 

Notes 
 
 

https://covidreference.com/tr
http://www.bsk1.com/
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Hoffmann8

	Önsöz
	İlk baskının önsözü
	Katkıda Bulunan Yazarlar
	Uluslararası Görev Gücü
	Art + Editor
	IT Support
	İçerik
	0.   Top 10
	1.   Epidemiyoloji
	SARS-CoV-2 İletiminin Etkin Noktaları
	Hastaneler
	Uzun süreli bakım tesisleri
	Evler
	Eğlence mekanları (barlar, kulüpler, korolar, karaoke, diskolar vb.)
	İşyerleri
	Okullar
	Kitlesel toplantılar
	Spor etkinlikleri
	Dini toplantılar

	Kapalı ve yoğun nüfuslu alanlar
	Cezaevleri
	Evsiz barınaklar
	Yolcu gemileri, uçak gemileri vb.


	Pandeminin Özel Yönleri
	İlk salgın (Çin)
	Hazırlık (Tayvan, Vietnam, Japonya)
	Sürpriz veya hazırlıksızlık (İtalya)
	Hazırlanma veya inkar etme konusundaki isteksizlik (İngiltere, İran, ABD, Brezilya)
	Kısmi hazırlık (Fransa)
	İyi virologlar, büyük laboratuvar ağı, aile hekimleri (Almanya)
	Sürü bağışıklığı? Henüz değil! (İsveç)
	Ertenmiş başlangıç, ardından büyük etki (Güney Amerika)
	Muhteşem izolasyon (Yeni Zelanda, Avustralya)
	Afrika: Bilinmeyen (?) Sonuç

	SARS-CoV-2 salgını: Geçmiş ve Gelecek
	Pandeminin doğal seyri
	2020 Kısıtlamaları
	Salgını ölçmek
	Sürü bağışıklığı: Henüz değil
	Aşılar: Sabırlı olun
	"Variolation" - Yılın buluşu?
	Risk altındaki insanları korumak
	Önleme: Test etme, izleme, izole etme
	Sokağa çıkma yasakları


	Görünüm
	Yeni Referanslar (5. Baskı)
	Önemli Makaleler
	Liderlik boşluğu
	"Çiçek aşısı yapma"?
	SARS-CoV-2 Avrupa ve Kuzey Amerika'da Ortaya Çıkışı
	Brazilya
	Ön saf sağlık çalışanları: ABD
	Ön saf sağlık çalışanları: Londra
	Okulların Açılışı

	Diğer Makaleler
	Giriş
	Seroprevalance
	İtalya
	İspanya
	Amerika Birleşik Devletleri
	Hindistan
	Fareo Adaları
	Birleşik Krallıklar
	Çin

	İsviçre
	YOĞUN SARS-CoV-2 BULAŞMA NOKTALARI
	Hastaneler
	Uzun Süreli Bakım Merkezleri
	EĞLENCE MEKANLARI (BARLAR, KULÜPLER, KORİLER, KARAOKE, DİSKOLAR, VB.)
	İŞYERLERİ
	OKULLAR
	TOPLU TOPLANMALAR
	KAPALI VE YOĞUN NÜFUS ALANLAR

	Pandeminin Özel Yönleri
	HAZIRLIK
	HAZIRLIK/REDDEDİLMESİ İSTEMSİZLİĞİ (İngiltere, ABD, BREZİLYA)
	MUHTEŞEM İZOLASYON (YENİ ZELANDA, AVUSTRALYA)
	BİLİNMEYEN SONUÇ

	SARS-CoV-2 salgını: Geçmiş ve Gelecek
	BİR PANDEMİĞİN DOĞAL YOLU

	2020 Kısıtlamaları
	İLK SONBAHAR, İLK KIŞ
	SALGININ ÖLÇÜLMESİ
	SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI: HENÜZ DEĞİL
	"ÇİÇEK AŞISI YAPMA" -YILIN BULUŞU?
	RİSK ALTINDAKİ KİŞİLERİN KORUNMASI

	ÖNLEME: TEST ETME, İZLEME, İZOLASYON
	SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

	GÖRÜNÜM


	Kaynaklar (Hepsi)

	2.  Bulaşma
	Giriş
	Virüs
	SARS-CoV-2 ve akrabası
	SARS-CoV-2 ekolojisi

	Kişiden Kişiye Bulaşma
	Bulaşma Yolları
	Solunum yolu ile Bulaşma
	Fomitler
	Anneden Çocuğa
	Dışkı, İdrar
	Kan Ürünleri
	Cinsel yolla bulaşma
	Kediler ve köpekler

	Bulaşma Olayları
	Virüs
	Yayıcı
	Aktarıcı
	Yayılma Ortamı
	Kapalı ortamlar
	Sıcaklık ve İklim


	Görünüm
	Yeni Kaynaklar (5th Versiyon)
	Virüs
	Bulaşma Yolları
	AEROSOL, DAMLACIKLAR
	FOMİTLER
	Anneden Çocuğa
	KEDİLER VE KÖPEKLER

	İletim Etkinliği
	Nakledici
	İLETİM
	İLETİM DÜZENEĞİ


	Kaynaklar (Hepsi)

	3.  Önleme
	Giriş
	Kişisel seviyede koruma
	İyi solunum hijyeni/ öksürük kurallarına uyma
	Yüz maskeleri
	El hijyeni
	Fiziksel ve Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma ve Kalabalıklardan Uzak Durma
	Ev hijyeni
	Kemoprofilaksi (henüz orada değil!)

	Toplum / toplum düzeyinde önleme
	Yaygın testler, karantina ve yoğun temas takibi
	İzleme uygulamaları
	Yüz maskelerinin zorunlu kullanımı
	Toplantıları yasaklayın
	Yerel ve ülke çapında kısıtlamalar
	Seyahat yasakları/ sınırların kapatılması
	Mevsimsel grip ve (umarım yakında) COVID-19 için aşı yapın


	COVID-19'u sınırlama veya azaltma?
	Sonuç
	Kaynaklar
	Kişisel Seviyede Korunma
	İyi solunum hijyeni/öksürük kurallarına uyma
	Yüz Maskesi
	El Hijyeni
	Fiziksel ve Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma ve Kalabalıklardan Uzak Durma
	Sessiz Konuşma, Bağırmama (veya Şarkı Söylememe)
	Ev Hijyeni

	Toplum ve sosyal düzeylerde önleyici tedbirler
	Yaygın test, karantina ve yoğun temas takibi
	Şüpheli veya doğrulanmış vakaların karantina ve izolasyonu
	Test. Tedavi. Takip.
	Takip Uygulamaları
	Zorunlu Maske Kullanımı
	Kalabalık Toplantıların Yasaklanması
	Lokal ve Ülke Geneli Kısıtlamalar
	Seyahat Yasakları/Gümrük Kapatmaları
	Mevsimsel Influenza ve COVID-19 Aşısı (henüz mevcut değil)
	COVID-19'un sınırlandırılması ve azaltılması
	Hastaneler ve Diğer Sağlık Kuruluşları
	Hemşirelik Merkezleri
	Uzun Süreli Bakım Merkezleri
	İşyerleri
	Okullar
	Hapishaneler
	Evsizler Barınakları



	4.  Viroloji
	Giriş
	Kaynaklar
	Taksonomi
	Genomik Varyasyon
	Kökeni ve Ana Yuvası
	Virüsün stabilitesi ve bulaşması
	Hücre Tropizmi , ACE tanımı
	Spike Proteini
	ACE ye bağlanma
	Hücre Girişi
	RNA'ya Bağlı RNA Polimeraz (Rdrp)
	Hayvan ve Hayvan Modelleri
	Aşı (İmmunolojiye de bakabilirsiniz)

	Patogenez
	Diğer Önemli Yayınlar


	5.  Teşhis Testleri ve Prosedürleri
	Teşhis
	Örnek toplama
	Solunum Sistemi
	Nazofarengeal sürüntüler - pratik konular
	Dışkı yoluyla bulaşma
	Solunum ve sindirim sistemi dışındaki örnekler: kan, idrar, anne sütü

	PCR
	Nitel PCR
	Viral yükün nicelendirilmesi
	Çevrim eşiği (Ct) değerleri

	Geleneksel RT-PCR dışındaki test sistemleri
	Bakım noktası testleri
	PCR test kitlerinin yetersiz olduğu durumlarda teşhis

	Seroloji (antikor testi)
	Testler
	Klinik Uygulamaların Göstergeleri
	Antikorların kinetiği


	Radyoloji
	Bilgisayarlı Göğüs Tomografi

	Ultrason, PET ve diğer teknikler
	Kaynaklar

	6.  Klinik Sunum
	Kuluçka süresi
	Asemptomatik vakalar
	Semptomlar
	Ateş, öksürük, nefes darlığı
	Kas-iskelet sistemi semptomları
	Gastrointestinal semptomlar
	Otolarengeal semptomlar (anozmi dahil)
	Kardiyovasküler semptomlar ve sorunlar
	Tromboz, emboli
	Nörolojik semptomlar
	Dermatolojik semptomlar
	Böbrekler
	Karaciğer
	Oküler ve atipik belirtiler

	Laboratuvar bulguları
	İltihap
	Hematolojik: Lenfositler, trombositler, RDW
	Kardiyak: Troponin
	Pıhtılaşma: D-dimer, aPTT
	Risk faktörü olarak laboratuvar bulguları

	Klinik sınıflandırma
	Sonuç
	Vaka ölüm oranları (CFR)
	Sağlık çalışanları arasında CFR, iyi tanımlanmış popülasyonlar
	Influenza ile CFR karşılaştırılması
	Yaşlılık
	Cinsiyet ve etnik köken
	Obezite
	Komorbiditeler
	Yatkınlık
	Aşırı yüklenmiş sağlık hizmetleri

	Reaktivasyonlar, reinfeksiyonlar
	Uzun vadeli sekel
	Görünüm
	References

	7.  Tedavi Yöntemleri
	1.Viral RNA sentezinin inhibitörleri
	RdRp inhibitörleri
	Remdesivir (Veklury®)
	Favipiravir
	Diğer RdRp inhibitörleri; sofosbuvir, galidesivir

	Proteaz inhibitörleri (PIs)
	Lopinavir
	Diğer PI'lar


	2. Antiviral giriş inhibitörleri
	İnsan rekombinant çözünür ACE2 (APN01)
	Kamostat  (Foipan®)
	Umifenovir
	Hidroksiklorokin (HCQ) ve Klorokin (CQ)

	3. Monoklonal Antikorlar ve İyileşme Dönemi Plazma
	REGN-COV2
	Diğer mAb'ler, bazı önemli makaleler:
	İyileşen plazma (pasif aşılama)

	4. İmmünomodülatörler
	Kortikosteroidler
	İnterferonlar
	JAK inhibitörleri
	Sitokin blokerleri ve anti-tamamlayıcı tedaviler

	COVID-19 için diğer tedaviler (bilinmeyen veya kanıtlanmamış etki mekanizmaları ile)
	Acalabrutinib ve ibrutinib
	Kolşisin
	Famotidin
	G-CSF
	İloprost
	Etkisiz diğer tedaviler
	Azitromisin
	Leflunomid
	N-asetilsistein


	Görünüm ve Öneriler
	Kaynaklar

	8.   Şiddetli COVID-19
	Tanımı ve sınıflandırılması
	Özellikler, izlenen yol ve sonuç
	Gündem: Alman COVID-19 hastanesindeki durum
	Yönetim ve mekanik ventilasyon

	Şiddetli COVID-19’da özel durumlar
	Yüzüstü konumlandırma
	Ekstrakorporal Membran Oksijenasyonu (ECMO)
	Trakeostomi
	Akciğer nakli

	Kaynaklar

	9. Komorbiditeler (Ek hastalıklar)
	Hipertansiyon ve kardiyovasküler ek hastalıklar
	Pandemi sırasında hipertansiyon tedavisi
	Pandemi sırasında koroner kalp hastalığının tedavisi
	Kaynaklar

	Diabetes mellitus (Şeker hastalığı)
	Kaynaklar

	Koah ve sigara içmek
	Kaynaklar

	HIV enfeksiyonu
	Kaynaklar

	İmmünsüpresyon (HIV dışında)
	Kaynaklar

	Kanser
	Kaynaklar

	Transplantasyon
	Kaynaklar

	Diğer ek hastalıklar
	Diyaliz
	Nöropsiktrik
	Diğerleri


	10.  Çocuk Sağlığı
	Çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu
	Çocuklarda yaygın olarak dolaşan koronavirüsler: tropizm, kuluçka dönemi ve yayılma

	Çocuklarda COVID-19 epidemiyolojisi
	Doğal seyir ve komplikasyonlar için risk faktörleri
	Patofizyoloji ve immünopatoloji
	Bulaşma
	Dikey iletim
	Yatay iletim

	Teşhis ve sınıflandırma
	Laboratuvar ve radyoloji bulguları
	Belirti ve bulgular: Akut Enfeksiyon
	Çocuklar ve ergenler
	Yenidoğan ve bebekler


	Yönetim
	Medikal Ortamlarda Enfeksiyon kontrolü
	Tıbbi ortamın dışında enfeksiyon kontrolü

	Destek tedavisi (solunum desteği, bronkodilatasyon tedavisi, ateş, süperenfeksiyon, psikososyal destek)
	Solunum yetmezliğinin tedavisi
	COVID-19'a özgü ilaç tedavisi
	İlaçlarla ne zaman tedavi edilir
	Viral RNA sentezinin inhibitörleri
	Viral girişin inhibitörleri
	İmmünomodülatör ilaç tedavisi
	İmmünoterapi
	PIMS / MIS-C


	Kaynaklar
	References

	11.   Süreç
	12 Aralık Perşembe
	30 Aralık 2019 Pazartesi
	31 Aralık 2019 Salı
	1 OcakPerşembe
	3 Ocak Cuma
	5 Ocak Pazar
	7 Ocak Salı
	12 Ocak Pazar
	13 Ocak Pazartesi
	18 Ocak Cumartesi
	20 Ocak Pazartesi
	23 Ocak Perşembe
	24 Ocak Cuma
	25 Ocak Cumartesi
	30 Ocak Perşembe
	31 Ocak Cuma
	2 Şubat Pazar
	6 Şubat Perşembe
	7 Şubat Cuma
	10 Şubat Pazartesi
	11 Şubat Salı
	12 Şubat Çarşamba
	19 Şubat Çarşamba
	20 Şubat Perşembe
	23 Şubat Pazar
	24 Şubat Pazartesi
	25 Şubat Salı
	26 Şubat Çarşamba
	28 Şubat Cuma
	7 Mart Cumartesi
	8 Mart Pazar
	9 Mart Pazartesi
	10 Mart Salı
	11 Mart Çarşamba
	12 Mart Perşembe
	13 Mart Cuma
	14 Mart Cumartesi
	15 Mart Pazar
	16 Mart Pazartesi
	17 Mart Salı
	19 Mart Perşembe
	20 Mart Cuma
	23 Mart Pazartesi
	24 Mart Salı
	25 Mart Çarşamba
	26 Mart Perşembe
	27 Mart Cuma
	29 Mart Pazar
	30 Mart Pazartesi
	1 Nisan Çarşamba
	2 Nisan Perşembe
	3 Nisan Cuma
	4 Nisan Cumartesi
	5 Nisan Pazar
	7 Nisan Salı
	8 Nisan Çarşamba
	9 Nisan Perşembe
	10 Nisan Cuma
	11 Nisan Cuma
	12 Nisan Pazar
	13 Nisan Pazartesi
	14 Nisan Salı
	15 Nisan Çarşamba
	17 Nisan Cuma
	18 Nisan Cumartesi
	19 Nisan Pazar
	20 Nisan Pazartesi
	21 Nisan Salı
	23 Nisan Perşembe
	26 Nisan Pazar
	27 Nisan Pazartesi
	1 Mayıs Cuma
	3 Mayıs Pazar
	4 Mayıs Pazartesi
	5 Mayıs Salı
	6 Mayıs Carşamba
	7 Mayıs Perşembe
	8 Mayıs Cuma
	10 Mayıs Pazar
	11 Mayıs Pazartesi
	12 Mayıs Salı
	13 Mayıs Çarşamba
	15 Mayıs Cuma
	16 Mayıs Cumartesi
	18 Mayıs Pazartesi
	20 Mayıs Çarşamba
	21 Mayıs Perşembe
	22 Mayıs Cuma
	23 Mayıs Cumartesi
	27 Mayıs Çarşamba
	31 Mayıs Pazar
	3 Haziran Çarşamba
	4 Haziran Salı
	5 Haziran Cuma
	6 Haziran Cumartesi
	7 Haziran Pazar


