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Kuluçka süresi: 4-5 gündür (max 14)
Hastalık spektrumu asemptomatik enfeksiyondan ARDS ve ölüm.

Klinik:
1) Asemptomatik:
Pozitif test, semptom yok

2) Hafif:
Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı-kusma, diyare, anozmi

3) Orta:
Radyoloji(+), oda havasında SpO2≥%94

4) Şiddetli/Ciddi: 
Oda havasında SpO2≤ %94,PaO2/FiO2<300, belirgin takipne >30/dk ya da akciğer 
infiltrasyonu > %50

5) Kritik Hastalık:
Akut solunum yetmezliği, ARDS, Septik Şok,  MODS

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6924e2-H.pdf

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6924e2-H.pdf


Kardiyak, dermatolojik, hematolojik, hepatik, 
nörolojik, renal, tromboembolik komplikasyonlar

Bikdeli, et al. J Am Coll Cardiol. 2020;75(23):2950-2973
Su H, et al. Kidney Int. 2020;98(1):219-227
Paniz Mondolfi A, et al J Med Virol. 2020;92(7):699-702

RomatolojiEnfeksiyon Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları
Kardiyoloji
Nöroloji
İç Hastalıkları
FTR…



Laboratuvar:

Lökopeni,lenfopeni
Artmış transaminazlar
C-reaktif protein
D-dimer
Ferritin
Laktat dehidrogenaz

Henry BM, et al. Clin Chem Lab Med. 2020;58(7):1021-1028











SARS-CoV2’ye etkili antiviraller: 

1) Hücre giriş inhibitörleri

2) Viral proteazlar

3) Viral RNA İnhibitörleri

4) Konak destekli Viral protein sentezi inhibitörleri

5) Viral İmmünmodülatörler

6) Doğal Konak İmmünite Düzenleyiciler



Hücre giriş inhibitörleri:
• Konvelesan Plazma

• Füzyon- giriş inhibitörleri

• TMPRSS2 inhibitörleri (camostat,nafamostat, 

gabexat,dutasteride, proxalutamide, bromhesin, 

nitazoxanid, niclozamide, umifenovir)



TMPRSS2 İnhibisyonu



Proteaz İnhibitörleri:
• Main Proteaz (Mpro)

– Lopinavir/ritonavir
– PF-07321332 (Nirmatrelvir/Paxlovid®)
– PF-07304814 (Lufotrelvir)
– GC376

• Papain-Like Proteaz (PL-pro)



Viral RNA inhibitörleri:
• RNA Polimeraz inhibitörleri (RdRp)

– Remdesivir
– Faviprevir
– Molnuprevir
– AT-527



• Viral protein sentez inhibitörleri:
– Plitidepsin
– Fluvoxamin

• Viral immünomodülasyon inhibitörleri
– Ivermectin



Konak İmmünite Destekleyici Tedaviler

– Interferonlar

• Konak İmmün Modülatörler….



COVID-19 ilaçlarında çalışmalarda sonlanım noktaları 
nelerdir?

Hastane yatışı

Mortalite*

Oksijen gerekliliği-Hipoksiye gidişat

Entübasyona gidişat-MV gerekliliği*

Viral klirens

Klinik iyileşme zamanı

Tüm nedenlere bağlı mortalite*



Hidroksiklorokin
Anti-viral etki mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber, esas olarak hücreler enfekte
olmadan kullanıldığında enfeksiyonu engellediğine işaret edilmektedir. Endozom üzerinden 
akitavsyon göstererek virüsün hücre içine girmesini engelleme? 

Beş gün süreyle  kullanım.

En önemli yan etkisi QT uzamasıdır. 

Hücre kültürlerinde etkin görünmekte iken invivo etkin olmaması kısa sürede ıspatlandı ve 
kanıta dayalı olarak kullanımı terk edildi.



RCT meta analizi: Klinik 
sonuçlarda hiçbir olumlu 
etkisi olmadığı görüldü

100 bine yakın hastada içeren RCT-nin
meta analizi: Birleştirilmiş tüm nedenlere 
bağlı mortalitenin daha fazla olduğu 
görüldü (Burda esas risk QT uzatması ile 
ilişkilendirildi) 





Konvelasan Plazma

Mevcut veriler, hastalığın seyrinin erken döneminde, ideal olarak semptom başlangıcından sonraki 3 gün 

için yüksek titreli konvelasan plazma verildiğinde klinik faydanın en yüksek olduğunu göstermekle birlikte, 

COVID-19 hastalarında konvelasan plazma kullanımı tedavisi için etkinliği ve güvenliği belirlenmemiştir. 

Optimal doz bilinmemektedir; klinik denemelerde 24-48 saat ara ile günde 1 ünite olmak üzere, 1 – 2 doz 

kullanılmıştır (ünite başına yaklaşık 200 ila 250 ml). 

FDA en az 1: 160'lık nötralize edici antikor titresinin olmasını önermekle birlikte, nötralizan anti-sars-cov-

2 titreleri 1:80 ve üzeri olanlardan immün plazma bağışı kabul edilmektedir. 



Lopinavir/ritonavir
HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir proteaz inhibitörüdür.

Lopinavir/ritonavir SARS ve MERS salgınlarında kullanılmıştır.

Bizim ülke rehberlerinde uzunca süre yer aldı-alıyor. Özellikle gebe ve de 
çocuk hasta izleminde öneri durumundaydı.

Sürecin başından bu yana yapılan pek çok çalışmada etkisiz olduğu 
gösterildi ve önerilmiyor. Tüm uluslarası rehber kılavuz önerileri bu şekilde.



Ve Favipravir…
İnfluenza ve Ebola için çokça çalışılmış eski bir molekül

Bizim COVID-19 için kullandığımızın çok daha üstü dozlarda çalışmaları var

Pandeminin özellikle başında hastanede ilaç emini yokken sosyal olarak çok zorlandığımız noktalar oldu.

Sonraki süreçte ilaç temini ile ilgili sorunlar çözüldü.

Gerçekten etkili mi? Bu soru hep aklımızda soru işareti olarak kaldı…

Yasal sorumluluk? Rehber önerileri?



Appili Therapeutics, hafif veya orta şiddette 
COVID-19’un klinik tedavisinde ağızdan alınan 
antiviral Avigan®/Reeqonus™ (favipiravir)’u 
değerlendiren Faz 3 PRESECO (PREventing SEvere
COVID-19) çalışmasının klinik deneylerinde, kalıcı 
klinik iyileşmeye kadar olan birincil sonlanma 
noktasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 
bulunmadığını açıkladı.



En yenilerden…



Remdesivir

Remdesivir, Filovirüs’lere 
(Ebola, Marburg vd.) 
etkili bir nukleozid 

analoğudur. 

Parenteral uygulanmasını 
takiben çok kısa sürede 

kandan dokulara geçer ve 
aktif bileşiği hücrelerde 

daha uzun süre kalır. 

İn vitro çalışmalarda RSV, 
MERS-CoV ve SARS-Cov-

2’nin çoğalmasını 
engellediği gösterilmiştir. 





Yakın gelecekte remdesivir ile ilgili neler bekliyoruz?

• Parenteral uygulama zorluğu nedeniyle oral form 
çalışmaları

• İnhaler form çalışmaları?

• Favipravir için olduğu gibi kombinasyon tedavileri planı?

• Özellikle monoklonal antikorlar ile kombinasyon tedavileri 
çalışamaları…



Molnupiravir:





• Endotel hücrelerinde ACE-2 reseptörü ile 

endotel disfonksiyonuna neden 

olabilmektedir. 

• Trombositler üzerine de ACE2 aracılığıyla

• İnflamasyonun endotel disfonksiyonu, 

Prokoagülan faktörlerin salınımı,  

Hastaların hareketsiz kalması 

Antitrombotik Tedavi



Trombozlar özellikle daha ağır hastalarda görülür.

Hem venöz  hem arteriyel sistemi etkileyebilmektedir. 

Tromboembolinin önlenmesine yönelik kanama riski yüksek değilse 
profilaktik doz düşük molekül ağırlıklı heparin verilmesini önerisi 
hakim.



Koagülopati Yönetimi
# Tam kan sayımı (platelet sayısı)

# Pıhtılasma faktörleri (PT/aPTT)

# D-dimer

# Fibrinojen

Poliklinik hastaları için rutin pıhtılaşma testlerinin istenilmesine gerek yoktur.??? Biz isityoruz çoğunlukla… 

Rehber önerinde yüksek D-dimer seviyesinde ve emboli geçirmiş olma 
veya 

Emboli yatkınlık  durumlarında 2x0.4 doz önerisi var.

VTE lehine semptom veya bulgular olursa, yatan hastalara benzer şekilde tetkikler istenir. 









Glukokortikoid kullanımı

Antiinflamatuar,immunsupresif

Vasküler permabilite üzerine etkileri

Anti-fibrotik etkiler

Glukortikoidlerin olumsuz etkileri 

--Erken dönemde ve yüksek dozlarda anti-viral immuniteyi olumsuz etkiler, kontrolsüz viral replikasyona sebep olabilir.

--Etkisi arttıkça belirginleşen lenfopeni ve nötrofili

**Zaten kendi hastalıkları nedeniyle steroid alan hastaları ekstra dikkatli izlemek gerekmekte, bir diğer nokta da tedavi süresi uzaması 
durumunda da adrenal yetmezlik konusunda dikkatli olunmalı.



Recovery Çalışması ->  Deksametazon
(6mg/gün IV / po <10 gün)  vs Standart 
tedavi

28 Gün içerisinde ölen hastalar:
• Mekanik ventilasyon
Deksametazon %29.0  Standart tedavi %40.7  
• Oksijen desteği
Deksametazon %21.5   Standart tedavi  %25  
• Oksijen ihtiyacı olmayanlar 
Deksametazon %17  Standart tedavi %13



Steroid konusunda güncel ne var?
• Daha yüksek dozlar gerekli mi?

COVID-19 ve şiddetli hipoksemisi olan hastalarda 12 mg/gün ve 6 mg/gün deksametazonun etkilerini değerlendirmek için Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 
arasında Avrupa ve Hindistan’daki 26 hastanede çok merkezli, randomize bir klinik çalışma yürütülmüş. En az 10 L/dk oksijen veya mekanik ventilasyon
gerektiren, kanıtlanmış COVID-19’lu 1000 yetişkin hasta dahil edilmiş. Hastalar 10 güne kadar 12 mg/gün intravenöz deksametazon (n = 503) veya 6 
mg/gün intravenöz deksametazon (n = 497) 1:1 randomize edilmiş.
COVID-19 ve şiddetli hipoksemisi olan hastalar arasında, 12 mg/gün deksametazon ile 6 mg/gün deksametazon karşılaştırıldığında, 28 günde yaşam 
desteği olmadan hayatta kalma oranlarında fark saptanmamış. Bununla birlikte, çalışma önemli bir fark belirlemek için yetersiz kalmış olabilir.



Anakinra, rekombinant bir insan IL-1 reseptör antagonistidir. 

Ama ülkemizde kullanılamayan/temin edilemeyen yerler var.

Bizim klinik deneyimimizde doğru zaman ve seçilmiş hastalarda 
çok etkili



Anakinra

Subkutan olarak 
uygulanmakta.

Tekli 
enjektörleri var.

2x200 yükleme 
dozu ve 

ardından 2x100 
, 3x100 gibi 

idame dozlarına 
çıkılabiliyor.

VKİ yüksek  
hastalarda ve 

ağır hastalarda 
yüksek dozlara 

çıkılabilir.



• Anakinra rekombinant İL-1 reseptör 
anatagonisti
• Yarı ömrü kısa (4-6 saat), günde bir ya da 
bir kaç kez enjeksiyon gerekiyor
• İhtiyaca göre doz ayarlaması (2-10 mg/kg) 
veya uygulama şeklinin değiştirilmesi (SC 
veya İV) mümkün 
• Güvenlik profili daha iyi
•Covid-19’da, kontrollü çalışmaların 
yürütülmesine ve mevcut verilerin dikkatlice 
değerlendirilmesine ihtiyaç var



Tocilizumab

Tocilizumab, insan interlökin 6 
(IL-6) reseptörüne karşı 

rekombinant bir monoklonal
antikordur

Gözlemsel çalışmalar: 

Tocilizumabın orta, şiddetli 

veya kritik COVID-19 için olası 

etkinlik

Dünyada COVID-19 için en çok 
yayını olan interlokin

antagonisti tosilizumabtır.

Tek doz ya da klniğie göre 2 doz 
olarak uygulanır.

Genellikle uygulanan doz       
400 mg

İzotonik içerisinde en az 45 dk
bir infizyon süresi ile uygulanır. 

Olası alerjik reaksiyon 
gelişimine karşın hastaları 

yakından izliyoruz.

Yine doğru hasta doğru zaman 
çok önemli.



• Hem membran bağlı, hem de solubl IL-6 reseptörlerine 

bağlanarak  reseptör aracılı sinyal iletimini inhibe eder

• Tocilizumab çeşitli romatolojik durumlar için FDA 

tarafından onaylıdır

• 4-8 mg/kg (maks: 800mg)

• Gerekirse bir kez tekrarlana bilir

Tocilizumab



Bu tedavileri ne zaman tercih ediyoruz?
Hastada sitokin fırtınası düşündüğümüzde

Hastanın steroid tedavisi almış olmasına rağmen kliniği düzelmediğinde 

Oksijen ihtiyacı geliştiğinde- var olan oksijen ihtiyacı daha da belirginleştiğinde

Sekonder enfeksiyon, viral reaktivasyon risklerini (HBV gibi) dikkatle gözden 
geçirerek ve de en doğru zamanı seçerek…

Hastanın başvuru zamanı, başta oksijen ihtiacı ve ateş gibi klinik durumuna göre 
steroid ve bu tedaviler eş zamanlı ya da ardışık başlanabilmektedir.









• Bamlanivimab (Ly-cov555) (FDA EUA)
-Hastanede yatan hastalarda: Etkisiz 
-Hafif-orta seyirli ayaktan izlenen hastalarda 
Erken dönemde verildiğinde viral klirens sağlayıp, hastaneye 
yatış oranını (%1.6 vs %6) azaltmış
• Casirivimab-imdevimab (Regnereon-REGN- CoV-2) Virüs 

yükünde belirgin azalma, hastane başvurusunda azalma  
%15 vs %6



COVID-19 tedavisinde Monoklonal Antikorlar

• Casirivimab/ İmdevimab (mutasyon?)

• Antikor kokteyl tedavisi

• Japonya, Temmuz 2021

– Hafif semptomatik hastada öneri var.

– Orta ve ağır hasta?





Ülkemizden isimlerin de katkılarıyla…









Ayaktan Hasta-NIH













Biz Ne Yapıyoruz?



Sabrınız için 
teşekkürler
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