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ÖN SÖZ
Değerli meslektaşlarım,
İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Wuhan bölgesinde başlayan Şiddetli
Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) diğer ülkelere hızla
yayılmıştır. Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID- 19) olarak adlandırılan enfeksiyonun tüm dünyayı etkisine almasıyla Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart
2020'de pandemi ilan etmiştir.
Bilindiği üzere COVID-19, 2020 yılı mart ayı itibariyle ülkemizde de görülmeye başladı. Salgının ülkemizi de etkisi altına almasıyla birlikte koronavirüsle mücadelemiz de başlamış oldu. Bu süreçte en büyük görev şüphesiz biz
sağlık çalışanlarına düştü. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle bir taraftan hastalarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ederken, diğer taraftan
COVID-19 hastalığının kliniği üzerine araştırmalar yaparak hastalığın tanınmasına da katkıda bulunmaya çalıştık. İçinde bulunduğumuz zor çalışma koşullarına rağmen güncel gelişmeleri toplantı, sempozyum ve kongreler vasıtasıyla yakından takip etme çabası içerisinde olduk. Bu pandemi sürecinde; hastane şartlarında yürütülen tanı ve tedavi hizmetleri başta olmak üzere, filyasyon hizmetleri ile sağlık hizmetleri planlama ve koordinasyon görevlerinin her
bir basamağında yer alarak, yapılan her bir katkının toplumsal mücadelede ne
kadar önemli olduğunu daha iyi tecrübe etmiş olduk.
Bilgi ve tecrübelerini kaleme alarak bilimsel birikimi zenginleştiren, bu
kitabın hazırlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Engin
bilgi ve tecrübeleriyle kitabımızda bulunan makaleleri değerlendirip sizlere en
doğru ve güncel bilgilerin sunumunu sağlayan değerli öğretim üyelerimiz ve
uzmanlarımıza da ayrıca teşekkürü bir borç bilirim.
Bu eseri, salgında hayatını kaybeden tüm fedakar sağlık çalışanlarımızın
anısına ithaf ediyorum...
Uzm. Dr. Münire BABAYİĞİT
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VIII

COVID-19 EPİDEMİYOLOJİ, VİROLOJİ VE
KORUNMA
Covid-19 Epidemiology, Virology, and Prevention
Uzm. Dr. Filiz KOÇ
1. GİRİŞ
Koronavirüsler insanda sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyon etkeni olarak uzun zamandır tanınan patojenlerdir. 2019'un sonunda, Çin'in Hubei Eyaletine bağlı Wuhan kentinde pnömoni vakalarının etkeni olarak yeni bir koronavirüs tanımlanmış, vakaların hızla yayılması ile salgına neden olmuş ve salgının ilerlemesi ve küresel boyuta gelmesi ile Pandemi olarak ilan edilmiştir. 1
Şubat 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın ismi CoronaVirus
Disease-2019 (COVID-19) olarak belirledi. COVID-19'a neden olan virüsün,
2002 de tespit edilen şiddetli akut solunum sendromu korona virüs (SARSCoV) benzer olduğu tespit edilmesi ile SARS-CoV-2 olarak adlandırıldı2. Enfekte kişilerin virüsü taşıyan solunum sekresyonlarının damlacık veya temas yoluyla alınması bulaş yolu olarak tespit edildi.2,3 Hastalığın akciğerlerin yanı sıra
çoklu organ tutulumları ile yaşamı tehdit eden kliniklerden sorumlu olduğu
belirlendi.4
Aralık 2020 başında Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hasta sayısı 70
milyonun, ölüm sayısı bir buçuk milyonun üstüne çıkmıştır.5
2. VİROLOJİ
COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2; Coronaviridae ailesinden, segmentsiz, tek zincirli, pozitif polariteli RNA virüsüdür.6 Koronavirüsler genel olarak
kuş, deve, yarasa, misk kedisi, fare, kedi ve köpek gibi hayvanları enfekte edebilirler.7 Türler arası geçiş koronavirüs ailesinin önemli bir özelliğidir. Hayvanlardan insanlara geçen iki tür insanda görülen koronavirüslerin aksine ağır
tablolar oluşturmaktadır. 2002 yılında Çin’de ortaya çıkan SARS ve 2012 de
Ortadoğu’da çıkan MERS bunun örnekleridir.7 -9
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Koronavirüs ailesi içinde alfakoronavirüs, betakoronavirüs, gamakoronavirüs ve deltakoronavirüs olarak adlandırılan 4 alt cins vardır. Koronavirüs
ailesinin farklı cinsleri arasında %54 kadar genetik yapı benzerliği bulunur.
Farklı cinsler arasında yapısal olmayan protein yapıları ise belirgin farklılık
göstermektedir; bu da farklı konaklara adapte olabilmeyi sağlamaktadır. Virüsün, ortalama çapı 60-140nm, yuvarlak ve çevresi çıkıntılarla sarılıdır.10 Korona virüs genomu 40kb olup, bir RNA virüsü için oldukça büyüktür.11 SARSCoV-2 genom yapısı, betakoronavirüs cinsi virüslere benzemektedir. Genom
sekans verisine göre özellikle yarasa-SL-CoVZC45 ve yarasa-SL-CoV ZXC21
isimli yaban hayatta tespit edilmiş virüslerle benzerlik göstererek SARSCoV’dan farklılaşmaktadır. Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi'nin Koronavirüs Çalışma Grubu, bu virüsün şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak adlandırılmasını önermiştir.2 Virüsün yarasalardan
bulaştığı düşünülmektedir ancak COVID-19 virüsünün doğrudan yarasalardan
mı yoksa başka bir mekanizma yoluyla mı (örneğin, bir ara konakçı aracılığıyla) bulaşıp bulaşmadığı bilinmemektedir.12
Koronavirüs 4 farklı yapısal proteini virüsün hayat döngüsünde önemli
işlevler görür. Virüs yüzeyindeki çıkıntıları oluşturan S protein homotrimeri
hedef hücre membranına bağlanmaktan sorumludur.13 M proteini, viriona şekil verir.14 E proteini virüs toparlanmasında, salınmasında rol oynar.15 N proteini virion paketlenmesinde ve hücre içi savunma sistemlerine karşı virüsün
bütünlüğünü devam ettirilmesinde rol oynar.11
SARS-CoV-2 hücre girişi için konak reseptörü, anjiyotensin dönüştürücü
enzim 2 (ACE2) olan SARS-CoV ile aynıdır. 7,11 Hücresel proteaz TMPRSS2,
SARS-CoV-2 hücre girişi için de önemli görünmektedir.16 SARS-CoV-2, spike
proteininin reseptör bağlayıcı gen bölgesi yoluyla ACE2'ye bağlanır. Büyük bir
dizi veri tabanına dahil edilen SARS-CoV-2 izolatlarının spike proteinindeki
amino asit değişikliklerini izleyen bir çalışma, zaman içinde küresel olarak
baskın polimorfizm haline gelen bir D614G (aspartik asit için glisin) dizilimi
tanımlamıştır.17 In vitro, G614 varyantını barındıran psödotiplenmiş virüsler,
D614 varyantına göre daha yüksek viral titrelerle bulunmuştur. Baskın varyant olarak G614'ün bulaşıcılığın artışı ile ilişkili olabilirken, araştırmaların
kısıtlılıkları bu bulgunun klinik sonuçlarında etkisini netleştirememiştir, G614
varyantının daha ağır klinikler ve hastaneye yatış riskiyle ilişkili olmadığı gösterilmiştir .18
3. EPİDEMİYOLOJİ
3.1. Coğrafi Dağılım ve Vaka Sayıları
Küresel olarak 70 milyondan fazla doğrulanmış COVID-19 vakası rapor
edilmiştir. Güncellenmiş vaka sayıları Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık
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Önleme ve Kontrol Merkezi web sitelerinde bulunabilir. Wuhan'dan 2019'un
sonunda ilk vaka raporlarından bu yana, Antarktika hariç tüm kıtalarda vakalar bildirilmiştir.
Bildirilen vaka sayıları, COVID-19'un genel yükünü olduğundan az gösterdiği, akut enfeksiyonların sadece bir kısmı teşhis edilip rapor edilebilmesi
nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki seroprevalans araştırmaları, potansiyel yanlış pozitif veya negatifleri hesaba kattıktan sonra, SARSCoV-2'ye maruz kalma oranının, bildirilen vakaların insidansından yaklaşık 10
kat veya daha fazlası olduğunu ileri sürmekteler .19,20
Yayılım yeri tam anlaşılamamıştır. Salgının başlangıcında Wuhan'daki
epidemiyolojik araştırma, canlı hayvanlar satan, çoğu hastanın çalıştığı veya
ziyaret ettiği bir deniz ürünleri pazarı ile başlangıçta bir ilişki olduğunu tespit
etmiştir.21 Bununla birlikte, salgın ilerledikçe kişiden kişiye bulaş, enfeksiyonun yayılmasının ana yolu haline gelmiştir.
3.2. Bulaşma Yolu
Doğrudan kişiden kişiye solunum yolu iletimi, etken SARS-CoV-2’nin bulaşmasının ana yoludur.21 Solunum damlacıkları yoluyla, yaklaşık 1,5- 2 metre
mesafe içinde soluma yoluyla meydana geldiği düşünülmektedir; Enfekte olan
kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda solunum sekresyonları
ile ortama salınan virüs, solunduğunda veya mukoza zarlarıyla doğrudan temas ettiğinde bulaşmaktadır. Kişinin elleri damlacıklarla veya virüsle kontamine yüzeylere temas ile kontamine olduğunda göz, burun veya ağız temasıyla
vırüs bulaşabilir ancak kontamine yüzeyler ile temasın ana bulaş yolu olduğu
düşünülmemektedir .21
SARS-CoV-2, damlacıklardan daha küçük parçacık olan aerosollerle havada daha uzun süre kalması ve daha uzak mesafelere taşınmasıyla da bulaşabilir, ancak bu bulaşma şeklinin pandemiye ne ölçüde katkıda bulunduğu tartışmalıdır.22,23 SARS-CoV-2 salgın raporları restoran, otobüs gibi kapalı, yetersiz havalandırılmış alanlarda daha uzun mesafe ve sürede havadan bulaşma
potansiyelini vurgulamaktadır. Deneysel çalışmalarla havadan iletimin fizibilitesi desteklenmiştir. Örneğin, solunum ekshalasyonlarını görselleştirmek için
özel görüntüleme kullanan çalışmalar, solunum damlacıklarının aerosol haline
gelebileceğini veya bir gaz bulutu içinde taşınabileceğini ve konuşma, öksürme
veya hapşırma ile iki metrenin ötesinde yatay yörüngeleri olabileceğini bildirmekteler.24-26 Yapılan çalışmalar ile hafif enfeksiyonlu hastalar dahil olmak
üzere, COVID-19 hastalarının ventilasyon sistemlerinde ve hastane odalarının
hava örneklerinde viral RNA'yı tanımlamıştır ancak canlı virüs bulma girişim-
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leri nadiren başarılı olmuştur.27,28 Çalışmalar, SARS-CoV-2'nin uzun menzilli
havadan yayılımının esas yol olmadığını göstermektedir .23,24 Keza, sadece temas ve damlacık önlemleri alınarak tanı konmamış enfeksiyonu olan hastalara
maruz kalan sağlık çalışanlarının, aerosol ile havadan alınmasına yönelik önlemlerin olmamasına rağmen bulaş tanımlanmamıştır. 29,30 Ancak farklı aktarım mekanizmalarının nispi katkısı göz önüne alınarak sağlık hizmetleri ortamında Aerosol oluşturucu prosedürler gerçekleştirildiğinde havadan bulaş
önlemleri standart olarak tavsiye edilir.
SARS-CoV-2, dışkı, kan, meni ve oküler sekresyonlar dahil olmak üzere
solunum dışı örneklerde tespit edilmiştir, ancak bu bölgelerin bulaşmadaki
rolü belirsizdir .31 Yapılan çalışmalarda, viral RNA artık üst solunum yolu örneklerinde tespit edilemese bile dışkı örneklerinden SARS-CoV-2 RNA saptanmıştır ve virüs nadir durumlarda dışkıdan üretilmiştir, temizliği kötü olan
kalabalık konut binalarından gelen hastalar ile kanalizasyon drenajından virüsün aerosol haline gelmesi yoluyla bulaşma olasılığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, DSÖ-Çin ortak raporuna göre, fekal-oral yolla bulaş, enfeksiyonun yayılmasında önemli bir faktör kabul edilmemiştir .32
SARS-CoV-2 RNA'sının kanda saptamak için yapılan çalışmaların bir
kısmında RNA gösterilmiştir .33 Bununla birlikte, kan yoluyla bulaşma olasılığı
(örneğin, kan ürünleri veya iğneler yoluyla) düşük görünmektedir; solunum
yolu virüsleri genellikle kan yoluyla bulaşmaz SARS-CoV-2, MERS-CoV veya
SARS-CoV için transfüzyonla bulaşan enfeksiyon bildirilmemiştir .34 SARS-CoV2'nin mukoz olmayan membran bölgeleri (örneğin aşınmış cilt) ile temas yoluyla bulaşabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur. Doğumdan sonraki 14 gün içinde çeşitli üçüncü trimester maternal enfeksiyon vakalarında olası dikey geçiş
bildirilmiştir, bu da konjenital enfeksiyonun olası olduğunu ancak yaygın olmadığını düşündürmektedir. Yenidoğan enfeksiyonlarının çoğunun, yenidoğanların SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan anne veya bakıcıların doğumdan sonra
solunum damlacıklarına maruz kalmalarıyla gerçekleştiği düşünülmektedir.35
3.3. Viral Bulaşma ve Bulaşıcılık Dönemi
SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan bir kişinin enfeksiyonu başkalarına bulaştırabileceği kesin aralık belirsizdir. SARS-CoV-2'yi bulaştırma potansiyeli
semptomların gelişmesinden önce 24-48 saat içinde başlar ve hastalığın erken
dönemlerinde en yüksektir; bundan sonra bulaşma riski azalır. Hafif veya orta
şiddetli kliniklerde 7 ila 10 gün bulaştırıcılık devam ederken, kritik hastalarda
bu sürenin 20 güne kadar uzayabildiği düşünülmektedir. Uzamış viral RNA
tespiti uzun süreli bulaşıcılığı göstermediği kabul edilmektedir. Viral RNA
atılımının süresi değişkendir ve yaş ve hastalığın şiddeti ile artabilir, birkaç ay
4
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devem edebilir. Bununla birlikte, saptanabilir viral RNA, mutlaka bulaşıcı virüsün varlığını göstermez ve bulaşıcılığın olası olmadığı bir viral RNA eşik düzeyi
var gibi görünmektedir .36
CDC’nin verdiği bilgilere göre, klinik iyileşmeden üç gün sonra, viral RNA
üst solunum yolu örneklerinde hala tespit edilebilir durumda olsada, RNA konsantrasyonları genellikle replikasyon düzeyinin altındadır, hastalık başlangıcından 10 gün sonra üst solunum yolu örneklerinden enfeksiyöz virüs izolasyonu, ciddi olmayan enfeksiyonu olan ve semptomları düzelen hastalarda nadiren belgelenmiştir. Olası yeniden enfeksiyon raporları dışında, klinik iyileşme ve ilk viral RNA klirensini takiben tekrar pozitif RNA testi olan hastaların
solunum örneklerinden virüs izole edilmemiştir ve bu tür hastalardan bulaşma
belgelenmemiştir .37
3.4. Asemptomatik veya Presemptomatik Bulaş
SARS-CoV-2'nin semptomsuz enfeksiyonu olan veya semptomları henüz
başlamamış presemtomatik kişilerden bulaş birçok çalışmayla gösterilmiştir.
Asemptomatik hastaların üst solunum yolundaki viral RNA seviyeleri ve süresi
semptomatik hastalarınkine benzerdir.38 Bulaşmanın asemptomatik veya presemptomatik deneklerden ne ölçüde gerçekleştiği ve pandemiye ne kadar katkıda bulunduğu belirsizliğini koruyor.
COVID-19'lu hastaların hastane odaları ve yerleşim alanlarındaki çevresel yüzeylerin SARS-CoV-2 RNA kontaminasyonu tanımlanmıştır. Singapur'da
yapılan bir çalışmada, viral RNA, semptomatik hafif COVID-19’lu hasta izolasyon odalarında rutin temizlik öncesinde test edilen neredeyse tüm yüzeylerde
(kulplar, ışık anahtarları, yatak ve korkuluklar, iç kapılar ve pencereler, klozet,
lavabo) tespit edilmiş, rutin temizlik sonrasında ise benzer yüzeylerde viral
RNA tespit edilememiştir.39
3.5. Bulaş Riski
SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan bir kişiden bulaşma riski, maruziyetin türü ve süresine, önleyici tedbirlerin kullanımına ve olası bireysel faktörlere örn.
solunum salgılarındaki virüs miktarına göre değişir .40
İspanya'da yapılan büyük bir seroprevalans araştırması, hane dışı maruziyetlere kıyasla hane halkı ile enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğu vurgulandı.41 SARS-CoV-2'ye karşı saptanabilir antikor oranı, onaylanmış COVID19'lu bir hane üyesi olduğunu bildiren kişiler arasında %31-37 bulunurken, iş
arkadaşı, hane halkı olmayan aile üyesi veya arkadaş ile temas ile seroprevelans %10-14 bulunmuş.41
Bulaşma oranları hane halkı ve toplu ortamlarda en yüksek olmasına
rağmen, sosyal veya iş toplantılarından sonra sıklıkla bildirilen vaka grupları,
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hane dışı sosyal temas yoluyla yüksek bulaş riskini vurgulamaktadır. Restoranlara ve diğer yeme-içme mekanlarına gitmek, muhtemelen maske takmanın ve
bu tür ortamlarda aralıklı mesafeyi korumanın zorluğundan dolayı, daha yüksek bir enfeksiyon olasılığı ile ilişkilendirilmiştir .42 Bir koro grubu arasında bir
uygulama oturumuna katılan 61 üye arasında tespit edilen 33 doğrulanmış ve
20 olası vaka ile ilgili bir salgın raporu, yakın mesafede şarkı söyleyerek yüksek bir bulaşma riski olasılığını göstermişti. 21Büyük enfeksiyon kümelerinin
tek bir indeks vakasına kadar izlendiği bu türden büyük gruplarda bulaş olaylarının çoğu, genellikle kalabalık, kapalı bir alanda uzun süreli grup maruziyetinin ardından meydana gelmiştir. COVID-19'lu bir bireyle seyahat etmek uzun
süreli yakın temasla sonuçlandığı için benzer şekilde yüksek riskli bir maruziyettir. Dış mekan ayarları genellikle iç mekan ayarlarına göre iletim için daha
düşük risk olarak kabul edilse de, COVID-19'lu bir kişiyle yakın temas, açık
havada risk olmaya devam etmektedir. Daha dolaylı temasla bulaşma riski
(örneğin, enfeksiyonlu biriyle sokakta yürüme, daha önce enfeksiyonu olan
biri tarafından ele alınmış eşyalara dokunma) tam olarak belirlenmemiştir ve
muhtemelen düşüktür. Bununla birlikte, COVID-19'lu birçok kişi, tanıdan önceki haftalarda COVID-19 ile belirli bir yakın teması olduğunu bildirmemektedir.43
SARS-CoV-2'nin yüzeylerde ne kadar süre kalabileceği bilinmemektedir;
test edilen koronavirüsler cansız yüzeylerde dezenfeksiyon olmadan altı ila
dokuz güne kadar canlılığını sürdürmektedir.44-46 Oda sıcaklığında plastik bir
yüzey üzerinde kurutulan virüslerin hayatta kalmasını değerlendiren bir çalışmada, SARS-CoV virüs (SARS-CoV-2 ile yakın benzerlikte virüs) içeren bir
örnek, altı günde saptanabilir düzeyde bulunmuştur .47 Bununla birlikte, benzer çalışmaların sistematik bir incelemesinde, çeşitli dezenfektanlar (%62 ila
71 arasındaki konsantrasyonlarda etanol dahil) bir dakika içinde SARS-CoV-2
ile ilişkili bir dizi koronavirüsü inaktive etmiş .48 Simüle edilmiş güneş ışığının
da deneysel koşullarda 15 ila 20 dakikada SARS-CoV-2'yi inaktive ettiği, daha
yüksek ultraviyole-B (UVB) ışık seviyelerinin daha hızlı inaktive ettiği gösterilmiştir.49 Diğer koronavirüslerle ilgili verilere dayanarak, yüzeylerdeki viral
kalıcılık süresi de muhtemelen ortam sıcaklığına, bağıl neme ve virüs miktarına bağlıdır.50
SARS-CoV-2 enfeksiyonunun insanlara bir hayvan konakçıdan bulaştığı
düşünülmektedir, ancak hayvan teması yoluyla devam eden bulaşma riski belirsizdir. Hayvanların (evcilleştirilmiş hayvanlar dahil) insanlarda önemli bir
enfeksiyon kaynağı olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur.
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3.6. Enfeksiyondan Sonra Bağışıklık
SARS-CoV-2'ye özgü antikorlar ve hücresel yanıtlar, enfeksiyonun ardından indüklenir. Kanıtlar, bu tepkilerin bazılarının koruyucu olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, tüm enfekte hastaların koruyucu bir bağışıklık tepkisi gösterip göstermediği ve koruyucu etkilerin ne kadar süreceği bilinmemektedir.
3.6.1. Humoral İmmünite
SARS-CoV-2 ile enfeksiyonu takiben, hastaların çoğu, viral spike proteininin reseptör bağlanma alanına ve ilişkili nötralize edici aktiviteye karşı saptanabilir serum antikorları geliştirir .51,52 Antikor yanıtının büyüklüğü, hastalığın ciddiyeti ile ilişkili olabilir ve hafif enfeksiyonu olan hastalar, saptanabilir
nötralize edici antikorlar geliştiremeyebilir. 53,54 Enfeksiyonu takiben nötralize
edici antikorların aktivite ve dayanıklılık süresi belirsizdir .55-57
3.6.2. Hücresel Bağışıklık
Çalışmalar ayrıca, COVID-19 geçiren hastalar ve deneysel SARS-CoV-2
aşısı almış kişilerde SARS-CoV-2'ye özgü CD4 ve CD8 T hücresi yanıtlarını göstermiştir.58, 59
Hayvan çalışmaları, enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisinin, en azından
kısa vadede yeniden enfeksiyona karşı bir miktar koruma sağlayabileceğini
öne sürülmüştür.
3.6.3. Yeniden Enfeksiyon Riski
Genel olarak, kısa sürede yeniden enfeksiyon riski (örneğin, ilk enfeksiyondan sonraki ilk birkaç ay içinde) düşük görünmektedir. Bununla birlikte,
sporadik yeniden enfeksiyon vakaları belgelenmiştir.60-63 Bununla birlikte,
ikinci enfeksiyonun asemptomatik olması, ilk enfeksiyondan bağışıklığın, onu
önlemese bile, yeniden enfeksiyonun şiddetini azaltma olasılığını artırmaktadır. Bununla birlikte, iddia edilen yeniden enfeksiyon vakalarının tümü ilk enfeksiyondan daha az şiddetli olmamıştır ve B hücrelerini azaltan tedavi veya
kemoterapi gören hastalarda daha şiddetli veya ölümcül yeniden enfeksiyon
bildirilmiştir.64 İyileşme sonrasında pozitif bir SARS-CoV-2 viral testine sahip
olmak, mutlaka yeniden enfeksiyonu göstermez yapılan birçok çalışmada bu
tür pozitifliklerde virüs üretilememiştir.65
4. ÖNLEME
Toplumsal bulaşmanın mümkün olduğu yerlerde, potansiyel riskleri
azaltmak için tüm bireyler için önleyici stratejiler belirlenmelidir. Bunlar aşağıdaki gibi gruplanmıştır.
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4.1. Kişisel Önleyici Tedbirler
Toplumda SARS-CoV-2 bulaşması mevcutsa, bireylere kalabalıklardan
kaçınması ve insanlarla arasında 1.5-2 m koyarak fiziksel mesafe uygulamaya
teşvik edilmelidir. Özellikle bireyler hastalarla yakın temastan kaçınmalıdır.
Bireyler ayrıca halka açık yerlerde maske takmaya teşvik edilmelidir.
 Özellikle halka açık yerlerde yüzeylere dokunduktan sonra ellerin yıkanması, eller gözle görülür şekilde kirli değilse, en az %60 alkol içeren el dezenfektanı kullanımı makul bir alternatiftir. El hijyeninin önemi, SARS-CoV-2
virüsü taşıyan mukus örneklerinin otopsiden toplanan insan derisine uygulandığı bir çalışma ile gösterilmiştir, SARS-CoV-2 cilt üzerinde yaklaşık dokuz saat
canlı kaldığı, ancak %80 alkole maruz kaldıktan 15 saniye sonra tamamen etkisiz hale geldiği gösterilmiştir .66
 Solunum hijyeni sağlanmalıdır. Öksürük veya hapşırma sırasında mendil veya dirsekle ağız-burun örtülmelidir.
 Yüze (özellikle gözler, burun ve ağız) dokunmaktan kaçınılmalıdır ve
insanların gözlerine daha sık dokunmalarını neden olduğu için kontakt lens
takmamaları önerilmektedir
 Sık dokunulan nesnelerin, yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfekte
edilmesi
 İç mekanların yeterli şekilde havalandırılması sağlanmalıdır.
Bu önlemlere tüm bireyler tarafından uyulmalı, yaşlı yetişkinler ve kronik tıbbi rahatsızlığı olan bireyler için özellikle vurgulanmalıdır.
4.2. Toplumda Maske Takmak
Yukarıda tartışılan kişisel önleyici tedbirlere ek olarak, bireylere sosyal/fiziksel mesafenin mümkün olmadığı kamusal alanlarda, toplu taşım araçlarında, toplu yaşam alanlarında tıbbi olmayan maskeler takmaları önerilmektedir.
Maske takılması SARS-CoV-2 yayılımının toplumda azaltılmasına yönelik
yaklaşımın ana parçası olarak önerilmektedir.67 Bu tür ortamlarda WHO toplumdaki çoğu bireyin tıbbi olmayan bir maske (örneğin, bir bez veya kumaş
maske) takmasını tavsiye etse de 60 yaşından büyük veya altta yatan tıbbi
komorbiditeleri olan kişilerin tıbbi maske takması gerektiğini belirtmektedir.
Bireylere kamuya açık ortamlarda veya hane halkı bağlantısı olmayan
diğer kişilerin yanında, özellikle toplu taşıma beklerken ve kullanırken olduğu
gibi fiziksel mesafenin korunmasının zor olduğu durumlarda, maske takmaları
önerilmektedir.68 CDC, kumaş maske tavsiyesinin sağlık çalışanlarını içermediğini belirtir ve kumaş maskelerin standartları, sıvı direnci ve filtrasyon verim-
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liliğini optimize etmek için birkaç kat kumaşla yapılmasını önermektedir. Maskelerde ekshalasyon valfleri olmamalıdır.69, 70
Maske kullanımı önerilerinde, bireylere maskeyi takarken veya çıkarırken gözlere, buruna ve ağza dokunmamalarını, maskeyi dokunmadan önce ve
sonra el hijyenlerini sağlamaları ve kumaş maskeleri rutin olarak yıkama tavsiyeleri yer almalıdır. Maskenin fiziki mesafe ve el hijyeni gibi diğer önleyici
tedbirlerin önemini azaltmadığını bilinmelidir.
Sağlık bakım ortamlarında göz koruması önerilmesine rağmen, toplumda enfeksiyon riskini daha da azaltmak için maskelere ek olarak yüz siperleri
veya gözlüklerin rolü belirsizdir .71, 72
4.3. Diğer Halk Sağlığı Önlemleri
WHO 30 Ocak 2020'de COVID-19 salgınını uluslararası öneme haiz bir
halk sağlığı acil durumu ve Mart 2020'de pandemi olarak nitelendirmesi ile
dünya genelinde ülkeler, bulaşmayı azaltmak için çeşitli ilaç dışı müdahaleler
kullanmaya başladı. Bunlar;
 Sosyal/fiziksel mesafe önerileri
 Evde kalma tavsiyeleri
 Okul ve zorunlu olmayan iş yerlerini kapatma
 Halka açık toplantılarda yasaklar
 Çıkış ve/veya giriş taramasıyla seyahat kısıtlaması
 Agresif vaka tanımlama ve izolasyon (enfeksiyonlu bireyleri diğerlerinden ayırma)
 Temas takibi ve karantina (maruz kalan kişileri diğerlerinden ayırmak)
gibi.
Bu önlemler, SARS-CoV-2 enfeksiyonu insidansında azalma sağlamış73-80
tır.
Çin'den yapılan başka bir çalışmada, COVID-19 vakalarının tanımlanmasından önce, kontrol önlemlerinin önceden uygulandığı şehirler, daha sonra
kontrol önlemleri uygulayan şehirlere kıyasla salgının ilk haftasında laboratuvarda doğrulanmış vaka sayısını yüzde 33 daha az tespit etmişler.81
Salgını kontrol altına alabilmek için CDC şehirler arası ve ülkeler arası
zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlama önermektedir.82 Seyahat riski hızla
değiştiğinden, kısıtlamalar için WHO web sitelerini kontrol edilmelidir.
COVID-19 hastası ile pozitif test sonucundan 48 saat öncesinden itibaren
yakın temas eden kişiler 7-14 gün izolasyona alınmalıdır. Ateş, öksürük veya
nefes darlığı gibi klinik bulgular izlenerek semptom gelişirse ilgili sağlık kuruluşları ile iletişime geçilmelidir.
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Korunmada temas öncesi veya sonrası hidroksiklorokin denenmiş ancak
yararı tespit edilememiştir .83-86
Korunmada aşı üzerine çalışmalar devam etmektedir. COVID-19 Pandemisini kontrol altına alabilmek için çok sayıda aşı adayı değerlendirilmektedir.
Bunlar, nükleik asit bazlı (mRNA ve DNA) aşılar, viral vektör aşılar ve inaktive
veya rekombinant protein aşıları dahil olmak üzere çeşitli aşı türleri mevcuttur.87 Bu aşıların birçoğu, erken denemeler sırasında 55 ila 60 yaşından genç
sağlıklı yetişkinlerde enfeksiyona karşı koruyabileceği kabul edilen bağlanma
antikorlarını, nötralize edici aktiviteyi ve T hücre tepkilerini indüklemiştir 88;
aşıların bir kısmı sağlıklı yaşlı yetişkinlerde de benzer şekilde immünojenik
görünmektedir .89
Ayrıca, COVID-19'un önlenmesi için Bacille-Calmette-Guerin (BCG) aşılaması ile sağlık çalışanları arasında kullanımını değerlendirmek için klinik
denemeler devam etmektedir (98). Çalışmalar, birincil amacı tüberkülozun
önlenmesi olmasına rağmen, BCG aşılamasının, viral enfeksiyonlar dahil mikobakteriyel olmayan enfeksiyonlara karşı koruyucu etkilere sahip olabilen, spesifik olmayan bir immün yanıtı indüklediğini ileri sürmüştür .90, 91 BCG aşılamasının COVID-19 üzerindeki herhangi bir etkisi bilinmemektedir. DSÖ, BCG
aşılamasının COVID-19'un önlenmesi veya şiddetinin azaltılması için kullanılmamasını önermektedir, daha fazla veri beklenmektedir .92
SARS-CoV-2'yi nötralize etmek için geliştirilen monoklonal antikorlar,
temas sonrası profilaksi için de değerlendirilmektedir .93 Enfeksiyonu önlemede etkili olduğu gösterilememiştir monoklonal antikorların temas sonrası profilakside klinik araştırma dışında denenmemesi tavsiye edilmektedir.
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Serology Testing for COVID-19
Uzm. Dr. Tevfik HONCA
İnsan koronavirüsleri (HCov'ler) ilk olarak 1960'larda soğuk algınlığı şikayeti olan hastalar için tanımlandı.¹ O zamandan günümüze kadar şiddetli
akut solunum sendromuna (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromuna (MERS)
neden olanlar da dahil olmak üzere, enfeksiyon üzerine insanlarda ölümcül
solunum hastalığına neden olabilen pek çok insan koronavirüsleri (HCoV) keşfedildi.¹ Yakın zamanda Suudi Arabistan'daki tek hörgüçlü develerde ortaya
çıkan, 2015 yılında Orta Doğu ve Güney Kore'deki salgınlardan sorumlu olan,
baskın bir MERS insan korona virüs soyunun da dahil olduğu üç farklı insan
corona virüs türünü barındırdığı tespit edildi.¹
Coronaviridae familyasına ait Coronavirüsler (CoVs), bir RNA virüsü için
bilinen en büyük genom olan yaklaşık 26-32 kilobaz boyutunda tek sarmallı,
pozitif duyarlı RNA genomuna sahip zarflı virüslerdir. Korona virüs terimi
elektron mikroskopu altında bakıldığında virüsün membranındaki çıkıntıların
taç görünümü vermesinden dolayı latincede taç anlamına gelen korona denmiştir.¹ Tüm koronavirüsler, genomlarının organizasyonu ve ekspresyonunda
benzerlikler paylaşır; burada 50 ucundaki açık okuma çerçevesi 1a / b ile kodlanan 16 yapısal olmayan proteinin, (nsp1 ila nsp16) ardından, 30 ucundaki
açık okuma çerçevesi tarafından kodlanan yapısal proteinler olan spike (S),
zarf (E), membran (M) ve nükleokapsid (N) proteinleri izler. CoV'ler, filogeniye
göre dört cinse ayrılır: alfa-CoV (grup 1), beta-CoV (grup 2), gama-CoV (grup
3) ve delta-CoV (grup 4). Beta-CoV cinsi kendi içinde dört soy (A, B, C ve D)
tanınır. Diğer beta-CoV soylarından farklı olarak, soy A virüsleri ayrıca, işlevsel
olarak S proteinine benzer olan hemaglutinin esteraz (HE) adı verilen daha
küçük bir proteini kodlar.⁴ İnsan enfeksiyonları sırasında virülansta öngörülemeyen değişiklikler ve yüksek genetik çeşitliliğe sahip yeni virüslerin ortaya
çıkması, yüksek sıklıkla CoV’lerde rekombinasyon olaylarının sonucudur. Rekombinasyonun ana nedeni, virüs yaşam döngüsündeki replikasyon aşamasında olabilir.
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Replikasyon sırasında, bir dizi alt genomik RNA’lar üretilir bu homolog
genler ve diğer virüslerden sağlanan genlerle veya farklı CoV soylarından gelen genlerle şablon değiştirme, rekombinasyon hızında ki artışla yakından ilişkilidir. Bununla birlikte, CoV'lerde genetik rekombinasyonun kesin mekanizması belirsizliğini korumaktadır. Vahşi doğada sürekli olarak birbirleriyle etkileşime girebilen farklı hayvan türleri arasında dolaşan birden fazla CoV türünün varlığı konusu, bir sonraki rekombinant CoV’lerin ortaya çıkıp çıkmayacağının değilde, insan popülasyonunda başka bir salgına neden olup olmayacağının konusudur.⁵
Antikorların tespit edildiği SARS-CoV-2 virüsünün iki ana antijenik hedefi vardır, bunlar, spike glikoprotein (S) ve nükleokapsid fosfoproteindir (N). S
proteini virüsün yüzeyinde mevcutken, virüsün canlı hücresine girişi için gereklidir, N proteini ise, RNA ile etkileşime giren en bol eksprese edilen immünodominant proteindir. Antijen olarak kullanılan S proteininin çoklu formları
vardır bunlar tam uzunlukta olan(S1 + S2) veya kısmi uzunluktaki (S1 alanı
veya reseptör bağlanma alanı) formlardan oluşmaktadır. Protein hedef, çapraz
reaktivite ve özgüllüğü belirler, çünkü N proteini koronavirüsler arasında
S'den daha fazla korunur ve S içinde de reseptör bağlanma alanı, S1 veya tam
uzunluktaki S'den daha fazla korunur.⁶ Doğal enfeksiyon yoluyla bir patojene
karşı bağışıklığın geliştirilmesi, tipik olarak 1-2 hafta içinde gerçekleşen çok
aşamalı bir süreçtir. Vücut, bir viral enfeksiyona, makrofajların, nötrofillerin ve
dendritik hücrelerin virüsün ilerlemesini yavaşlattığı ve hatta semptomlara
neden olmasını önleyebileceği, spesifik olmayan doğuştan gelen bir yanıtla
hemen yanıt verir. Bu spesifik olmayan yanıtı, vücudun virüse spesifik olarak
bağlanan antikorlar ürettiği adaptif bir yanıt izler. Bu antikorlar, immünoglobülinler adı verilen proteinlerdir. Vücut ayrıca virüsle enfekte olan diğer hücreleri tanıyan ve ortadan kaldıran T hücreleri yapar. Buna hücresel bağışıklık
denir. Bu birleşik adaptif yanıt, virüsü vücuttan temizleyebilir ve yanıt yeterince güçlüyse, ciddi hastalığa ilerlemeyi veya aynı virüs tarafından yeniden enfeksiyonu önleyebilir. Bu süreç genellikle kandaki antikorların varlığı ile ölçülür.⁷
İşte bu bağlamda sık değişim gösteren COV’lerin türlerindeki salgın potansiyeli karşısında temel olarak serolojik testler, virüsle karşılaşmış bir kişide
antikor yanıtını ölçer. COVID-19’da da olduğu gibi tüm viral hastalık etkenlerine karşı, antikorlar, virüs enfeksiyonundan günler hatta haftalar süren bir süreçte üretilir. Antikorların varlığı, kişinin hastalığının asemptomatik, hafif veya
şiddetli olup olmadığına bakılmaksızın, bir kişinin COVID-19 virüsü ile enfekte
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olduğunu gösterir. Sadece COVID-19 salgını değil tüm viral hastalık sürveyansını ortaya koymak için, sağlık hizmetine gerek duyulmayan, hafif semptomları
veya semptomları olmadığı için mevcut sürveyans çalışmaları tarafından gözden kaçırılan kişiler arasında, popülasyondaki enfeksiyonun kapsamını ölçmek
içinde seroepidemiyolojik çalışmalar yürütülebilir. COVID-19 virüsü dahil herhangi bir yeni virüsle, popülasyondaki başlangıç seroprevalansının, virüsün
kökeninde yeni olması nedeniyle ihmal edilebilir olduğu varsayılır. Bu nedenle,
bir popülasyonda antikor seropozitifliğinin sürveyansı, enfeksiyonun boyutu
ve popülasyondaki kümülatif enfeksiyon insidansı hakkında çıkarımlar yapılmasına izin verebilir. Şu anda, SARS-CoV-2'ye karşı antikorların varlığının,
insanlarda bu virüsün neden olduğu sonradan oluşacak olan enfeksiyona karşı
bağışıklık sağlayıp sağlamadığını değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır.
Doğal enfeksiyon yoluyla bir patojene karşı antikorların geliştirilmesi, tipik
olarak 1-2 hafta içinde gerçekleşen çok aşamalı bir süreçtir, ancak tam bir immünolojik yanıt geliştirme süreci daha uzun olabilir. Bugüne kadar antikorların varlığı üzerine yapılan çoğu COVID-19 çalışması, enfeksiyondan kurtulan
kişilerin virüse karşı antikorlara sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu insanlardan bazıları, kanlarındaki virüsü nötralize edebilen çok düşük
seviyelerde antikorlara sahiptir.
Moleküler test veya PCR testi, virüsün genetik materyalini tespit eder ve
böylece bir kişinin şu anda COVID-19 virüsü (SARS-CoV-2) ile enfekte olup
olmadığını tespit edebilir. Virüsün tam genomik dizisi 2019 yılının Ocak ayı
başlarında Çinli yetkililer tarafından paylaşılmaya başlandı, bu paylaşım birçok
laboratuvarın şu anda tüm dünyadaki vakaları tespit etmek için kullanılan PCR
tahlillerini geliştirmesine olanak sağlamıştır.⁷
Serolojik testler virüse karşı antikorları tespit eder ve böylece bir kişinin
COVID-19 virüsüyle akut (IgM) veya geçirilmiş (IgG) enfeksiyonu olup olmadığını tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Akut COVID-19 virüsüyle enfeksiyonu teşhis etmek için serolojik testler kullanılamaz. Serolojik testlerin performansında, en büyük belirsizlik ise, duyarlılık ve özgüllük olmaya devam
ediyor. Mevcut serolojik testlerin yüksek performanslarından bahsede bilmemiz için, diğer insan korona virüsleri olan SARS-CoV ve MERS-CoV gibi koronavirüslerle çapraz reaktivitelerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir.⁷
24 Şubat 2020'den beri DSÖ, COVID-19 için moleküler test kitlerini doğrudan ülkelere sağlamakta ve bu üye devletlerin vakalarını tespit etme kapasitesini artırmaktadır. Moleküler test (RT-PCR), genellikle şiddetli hastalığı olan
hastalarda akut enfeksiyonu ölçer. Bu test, tıbbi müdahale gerektirmeyen hafif
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veya asemptomatik enfeksiyonları gözden kaçırabilir. Popülasyondaki enfeksiyonun kapsamını değerlendirmek için seroloji testleri kullanılabilir. Bununla
birlikte, duyarlılık ve özgüllük açısından serolojik testlerin performansı ve
yaygın COVID-19, SARS-CoV ve MERS-CoV gibi diğer koronavirüslerle çapraz
reaktiviteyi değerlendirme yeteneklerine ilişkin belirsizlik halen devam etmektedir. COVID-19 için mevcut serolojik testleri değerlendirmek, geliştirmek
ve doğrulamak için DSÖ; içindeki laboratuvar grubu, laboratuvar ortakları ve
çeşitli vakıflar ile işbirliği içinde çalışır. Şu anda, enzime bağlı immünosorbent
testleri (ELISA), hızlı immünodiyagnostik testler (RDT) ve yüksek verimli
otomatik platformlar dahil olmak üzere COVID-19 için pazarlanan birkaç yüz
immünolojik test bulunmaktadır. ELISA'lar ve RDT'ler ile ilgili ilk doğrulama
verileri yayınlanmıştır, ancak sonuçlar sınırlı verilere dayanmaktadır. Bu çalışmaların çoğunda COVID-19 hastalarından alınan örnekler iyi karakterize
edilmiş örnekler değildir. Laboratuvarların bireysel çabaları ile ayrıca biyogüvenlik seviyesi 3 tesisleri gerektiren nötralizasyon testleride geliştirilmeye
çalışılmaktadır.
Bu gün DSÖ’ne üye ülkeler arasında yeterli istatistik bilgiye kolay ulaşılan, Amerika Birleşik Devletinde; SARS-CoV-2 antikorları için serolojik testler
gibi laboratuvar testleri, Klinik Laboratuarları İyileştirme Değişiklikleri
(CLIA) programı kapsamında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Medicare ve
Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) tarafından düzenlenir. Tüm serolojik
testlerin halka pazarlanması için, FDA’nın onaylamış olduğu Acil Kullanım İzni
(EUA) alınması gerekmektedir. FDA ayrıca bu testlerin karşılaması gereken
performans standartlarını da oluşturmuştur.⁹
Bununla birlikte, FDA bu testlerin her birinin performansını otomatikman, bağımsız olarak doğrulamamaktadır ve öncelikle üreticilerin verilerini
kendi kendilerine doğrulamaları gerekmektedir. Laboratuvar tarafından geliştirilen testler gibi ticari olarak pazarlanmayan testler için FDA yetkilendirmesi
gerekli değildir. Bununla birlikte, CLIA uyarınca yüksek kompleksli testi yapmak için onaylanmış bir laboratuvarda yapılmalıdır. 5 Mayıs 2020 itibariyle,
yaklaşık 12 ticari serolojik test için acil kullanım izni onaylanmış olup, şu anda
piyasada 120'den fazla test bulunmaktadır. Son zamanlarda, hem test performansı hem de hali hazırda pazarlanan bir dizi testin hileli olarak etiketlenmesi
konusundaki endişeler artmaktadır. FDA yetkilendirmesine sahip birçok test
nispeten yüksek performans gösterirken, şu anda piyasada bulunan bazı testler bu performansa sahip değildir. Daha düşük performans gösteren testler, ne
yazık ki, şu anki düşük hastalık prevalans durumumuzda önemli ölçüde daha
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yüksek sayıda yanlış sonuç verecektir. Bu, özellikle yanlış pozitif sonuçları
tartışırken önemlidir, çünkü bireylerin COVID-19'dan bağışık olduklarını düşünmelerine yol açabilir.⁷
DSÖ’nün Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) durum raporunda ifade
edilen; SARS-CoV-2 için çeşitli serolojik testlerin üzerinde, performanslarını
bağımsız olarak gözden geçiren ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)’nın acil kullanım iznine sahip olmalarının gerekliliğini vurgulamaktadır. Şu anda, testlerin
IgM, IgG için mi yoksa toplam antikor için mi test edildiğinin tanımlanmış bir
avantajı yoktur. Bu nedenle, hangi testi kullanmayı seçtiğimiz belirlenmelidir.
IgM antikorlarını tespit etmek SARS-CoV-2 ile daha yeni bir enfeksiyonunun
varlığını ortaya koyabilir, ancak bunu doğrulamak için henüz yeterli veriye
sahip değiliz.Yüksek özgüllüğü olan bir test seçerek ve SARS-CoV-2'ye daha
önce maruz kalma olasılığı yüksek olan popülasyonda bireyleri test ederek
yanlış pozitif test sonuçlarını en aza indirmek önemlidir. Alternatif olarak, tek
bir testin beklenen pozitif tahmin değeri düşük olduğunda bir ortogonal test
algoritması (ilk test pozitif bir sonuç verdiğinde sırayla iki bağımsız test yapmaktır.) kullanılabilir. Antikorlar en yaygın olarak semptom başlangıcından 13 hafta sonra saptanabilir hale gelir; bulaşıcılığın büyük olasılıkla azaldığını ve
bir dereceye kadar bağışıklığın geliştiğini göstermektedir.⁶
SARS-CoV-2 için artık yaygın olarak ulaşılabilen serolojik testler, virüsün
genel popülasyondaki epidemiyolojisinin anlaşılmasında ve enfeksiyon için
daha yüksek risk altındaki grupların belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Viral nükleik asit amplifikasyonu veya akut enfekte kişileri tespit edebilen
antijen saptama testleri gibi doğrudan tespit yöntemlerinin aksine, antikor
testleri, test edilen kişinin daha önce hiç semptom göstermemiş olsa bile, enfekte olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Serolojik testler, kişinin virüse karşı humoral bağışıklık tepkisini ölçerek dolaylı olarak SARS-CoV-2 virüs
enfeksiyonunun geçmişini tespit eder. Bu nedenle, serolojik tahliller tipik olarak aktif SARS-CoV-2 enfeksiyonunu teşhis etmek için birincil araç olarak doğrudan tespit yöntemlerinin yerini almaz, ancak COVID-19 pandemisini izleme
ve bunlara yanıt verme konusunda birçok önemli tecrübeye kapı açmıştır.Bununla beraber Serolojik testler daha önce SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş
bir popülasyonun oranını belirlemeye yardımcı olabilir ve bağışık olabilecek
ve potansiyel olarak korunan popülasyonlar hakkında da bilgi sağlayabilir. Bu
nedenle, serolojik test sonuçlarının demografik ve coğrafi modelleri, hangi
toplulukların daha yüksek bir enfeksiyon oranına sahip olabileceğini ve bu
nedenle, en azından geçici olarak bağışıklığa sahip kişi sayısının genel popü-
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lasyonda ki oranını belirlemeye yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, serolojik
test sonuçları, SARS-CoV-2 ile enfekte olma potansiyeline sahip kişilerin tanımlanmasına ve COVID-19'dan ciddi şekilde hasta olanlar için kimin olası bir
tedavi olabileceğinin belirlenmesine yardımcı olabilir. İmmün sistemi güçlü
bireylerde, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu takiben bir bağışıklık geliştirecektir.
Diğer patojenlerle oluşan enfeksiyonlarda olduğu gibi, SARS-CoV-2 enfeksiyonunda da, kandaki IgA tepkisi hakkında çok az şey bilindiğinden, antikor tepkisini değerlendirmek için en yararlı olan IgM ve IgG antikorlarına bakılması
gerekmektedir.
Bazı kişilerde antikorlar, hastalığın başlamasının ilk haftasında tespit
edilebilir. SARS-CoV-2 enfeksiyonlarında, IgM ve IgG antikorları, hastalık başlangıcından 2 ila 3 hafta sonra serumda hemen hemen aynı anda ortaya çıkabilir.
Bu nedenle, IgG'siz IgM'nin tespiti nadirdir. Enfeksiyondan sonra IgM ve
IgG antikorlarının ne kadar süreyle kaldığı ise bilinmemektedir. Bazı kişilerin
enfeksiyondan sonra, saptanabilir IgG veya IgM antikorlarının gelişmediğine
de dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, saptanabilir IgM veya IgG antikorlarının yokluğu, birey enfekte olmamış dedirtmez.
Ek olarak, nötralize edici antikorların gelişimi de değerlendirilebilir.
Nötralize edici antikorlar, in vitro viral replikasyonu inhibe eder ve birçok
bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi, bunların varlığı, en azından geçici olarak, gelecekteki enfeksiyona karşı bağışıklık ile ilişkilidir.
COVID-19 hastalığının nüksetmesi çok nadir görünmektedir ve bu antikorların varlığının SARS-CoV-2 ile enfeksiyona karşı en azından kısa süreli
bağışıklığı gösterebileceğini düşündürmektedir. Bu gözlemle tutarlı olarak,
primatlarda deneysel birincil enfeksiyon ve ardından antikorların gelişimi,
sonrası ikincil enfeksiyon oluştuğunda korunma ile sonuçlandı. İlave olarak,
insanlarda antikor gelişimi sonrası, solunum yolundaki viral yükte belirgin bir
azalma olmaktadır. Birlikte ele alındığında, bu gözlemler, antikorların varlığının bir kişinin bulaşıcılığını azaltabileceğini ve yeniden enfeksiyona karşı bir
düzeyde koruma sağlayabileceğini göstermektedir.⁶
Bununla birlikte, antikorları olan (nötralize edici veya toplam) bireylerin
SARS-CoV-2 ile yeniden enfeksiyona karşı ne derece ve ne kadar süreyle korunduğu veya bu tür bir koruma sağlamak için hangi antikor konsantrasyonuna ihtiyaç duyulabileceği belirsizliğini korumaktadır.
Antikor Testi Türleri;
İmmün tepkinin farklı yönlerini ve antikorların işlevselliğini belirlemek
için farklı tipte tahliller kullanılabilir. Testler, bağlanan veya nötralize edici
antikorları tespit etmek için geniş bir şekilde sınıflandırılabilir.
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Antijen-Antikor kompleksinin tespiti: Bu testlerde, canlı virüs değil de,
SARS-CoV-2'nin saflaştırılmış proteinleri kullanır ve daha düşük biyogüvenlik
seviyeli laboratuvarlarda (örneğin, BSL-2) gerçekleştirilebilir.⁹
Spesifik reaktiflerle, IgG, IgM ve IgA gibi ayrı antikor tipleri belirlenebilir.
Bilim adamları SARS-CoV-2'ye karşı antikorların ne kadar uzun süre kanda
tespit edilebileceğini bilmeseler de, diğer enfeksiyonların çoğunda olduğu gibi
IgM’in, enfeksiyondan haftalar veya aylar sonra tespit edilemeyeceğini ve son
enfeksiyonu belirlemede ise en yararlı antikor olduğunu, IgG’nin ise aylar veya
yıllar süren bağışıklıkta yüksek kaldığını bilirler.⁶
IgA ise, mukozal bağışıklık için önemlidir, kana ek olarak göz yaşı, tükürük ve mukus gibi sekresyonlarda tespit edilebilir, ancak bu hastalıktaki önemi
henüz belirlenmemiştir.
Karmaşık görünmelerine rağmen bu testler laboratuvar ortamında birkaç saat içinde hızlı bir şekilde (30 dakikadan daha kısa sürede) gerçekleştirilebilir.⁹
Antikorları tespit eden testler iki geniş kategoriye ayrılır.
Point-of-care(POC)yani hasta başı testleri, plazma, tam kanda ve tükürükte; IgG, IgG ve IgM'i veya serumdaki total antikorları, tespit eden cihazlarıdır. POC testlerinin bir avantajı, venöz kanın kullanılmasından ziyade hızlı bir
şekilde parmak ucundan elde edilen kan örnekleri üzerinde çalışılabilmesidir.⁹
Laboratuvar testleri, antikor tespiti için ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) veya CIA (chemo immun assay) yöntemlerini kullanır; bu bazı
testler için eğitimli laboratuarlar çalışanı ve özel cihazlar gerektirebilir. Reaktiflere bağlı olarak, IgG, IgM ve IgA ayrı ayrı veya toplam antikor olarak değerlendirilebilir.
Surrogate Virus Nötralization Test (sVNT); bunlar, genellikle virüsün S
proteinin reseptör bağlanma bölgesine (SARS-CoV-2 için hücre yüzey reseptörü) anjiyotensin dönüştürücü enzim II (ACE II), ile etkileşimini önleyen, potansiyel nötralize edici antikorları, saptamak için tasarlanmış antikor testleridir.
Bu testler canlı virüs gerektirmediğinden BSL-2(biyo güvenlik seviyesi-2) laboratuvarlarda yapılabilmektedir.2
Nötralize edici antikor tespiti: FDA, SARS-CoV-2 için nötralizasyon testlerinin kullanımına henüz yetki vermemiştir. Nötralizasyon testleri, antikorların in vitro virüs enfeksiyonunu önleme işlevini belirler. Testler, canlı virüs ile
serum veya plazmanın inkübe edilmesini ve ardından hücrelerin enfeksiyonunu ve inkübasyonunu içerir. Test, SARS-CoV-2 virüsünün hangi formunun kullanıldığına bağlı olarak BSL-3 veya BSL-2 laboratuvarlarını gerektirmektedir.
İki tür nötrleştirme testi yapılır. Plaque-reduction Nötralization Test (PRNT)
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ve mikro-nötralizasyon gibi virüs nötralizasyon testleri (VNT), klinik bir izolattan bir SARS-CoV-2 virüsü veya reseptör proteinlerini tanımlayan, rekombinant SARS-CoV-2 kullanır. Bu test BSL-3 laboratuvarları gerektirir ve tamamlanması 5 gün kadar sürebilir.
Pseudovirus Nötralization Test (pVNT), SARS-CoV-2'nin S proteinini içeren rekombinant psödovirüsler (veziküler stomatit virüsü gibi) kullanır. Bu
test, kullanılan VSV suşuna bağlı olarak BSL-2 laboratuvarlarında yapılabilir.⁸
Test Sonuçlarını Optimize Etme;
Testlerin faydası, testlerin duyarlılığına ve özgüllüğüne bağlıdır; bu performans özellikleri, tanımlanmış bir dizi negatif ve pozitif numune kullanılarak
belirlenir. Ek olarak, bir testin tahmin değerleri dikkate alınmalıdır çünkü bu
değerler testin genel sonucunu etkiler. Pozitif prediktif değer, pozitif test sonuçları olan bireylerin gerçekten antikor pozitif olma olasılığıdır. Negatif prediktif değeri, negatif test sonuçlarına sahip bireylerin gerçekten antikor negatif
olma olasılığıdır. Pozitif ve negatif prediktif değerler, test edilen popülasyondaki gerçek antikor pozitif bireylerin yüzdesi (prevalans, ön test olasılığı) ve
testin duyarlılığı ve özgüllüğü ile belirlenir. Örneğin; Prevalansı yüksek olan
bir ortamda, pozitif prediktif değer artar yani pozitif test yapan kişilerin gerçekten antikor pozitif olma olasılığı, testin düşük prevalanslı bir popülasyonda
gerçekleştirilmesine göre daha fazladır. Prevalansın düşük olduğu bir popülasyonda test kullanıldığında, pozitif prediktif değeri düşer çünkü ön test olasılığı düşük olduğundan daha fazla yanlış pozitif sonuç vardır.
Aynı şekilde, negatif prediktif değeri de yaygınlıktan etkilenir. Yüksek
yaygınlıklı bir ortamda, negatif prediktif değeri azalırken, düşük yaygınlık ortamında negatif prediktif değeri artar.
COVID-19 salgının yaygın, toplu yaşamın yoğun olduğu ortamlarda, popülasyondaki enfeksiyon prevalansı önemli ölçüde daha da yüksek olabilir. Bu
tür ortamlarda, salgınları izleyen uygun aralıklarla tekrarlanan serolojik testler nispeten daha az yanlış pozitif sonuçlara ve daha fazla yanlış negatif sonuçlara neden olabilir. Olumlu tahmin değerini iyileştirmek için üç strateji kullanılabilir; Çok yüksek özgüllüğü olan bir testin seçilmesi, belki % 99,5 veya daha
fazla, düşük yaygınlıkla test edilen popülasyonlarda yüksek bir pozitif tahmin
değeri verecektir; ancak, pozitif tahmin değeri, tek bir test stratejisi ile popülasyon yaygınlığına bağlı olarak bazı varyasyonlar gösterecektir.⁹
Tablo 1, % 90 duyarlılık ve % 99,8 özgüllük ile bir test kullanılarak çeşitli SARS-CoV-2 antikor prevalanslarına sahip varsayımsal popülasyonlar için
pozitif tahmin değerini göstermektedir.
Başka bir strateji, teste COVID-19 benzeri hastalık öyküsü olan kişiler
gibi SARS-CoV-2 antikorlarına sahip olma olasılığı yüksek olan kişilere odaklanmaktır.
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Başka bir yaklaşımda, başlangıçta pozitif test yapan kişilerin ikinci bir
testle test edildiği bir ortogonal test algoritması kullanmaktır. Etkili ortogonal
algoritmalar genellikle bir hasta numunesinin, her biri birbirine benzemeyen
tasarım özelliklerine (örneğin antijenler veya formatlar) sahip iki testle test
edilmesine dayanır. % 99,5 veya daha yüksek özgüllükte birkaç test mevcuttur.
Özgünlük, toplanan örnek paneline göre değişebileceğinden, FDA, NIH ve CDC,
standart bir numune paneli kullanarak bazı testlerin bağımsız bir değerlendirme gerçekleştirmiştir. Düşük yaygınlıklı popülasyonlarda yüksek bir pozitif
prediktif değer elde etmek için en az % 99,5 oranında özgüllük gereklidir (Tablo 1).
Daha düşük özgüllükteki testler, örneğin % 95 özgüllük, düşük prevalanslı popülasyonlarda kullanıldığında yetersiz pozitif prediktif değerlerine
neden olacaktır.
Bu durumda, ortogonal test algoritmaları, maksimum hassasiyeti korurken genel özgüllüğü en üst düzeye çıkarmak için tasarlanabilir. Ortogonal test
algoritmasının potansiyel iyileştirme avantajları için Tablo 2'ye bakınız.
Bir ortogonal test algoritmasındaki her iki testin antijen türü ve Ig sınıfı,
test sonuçları yorumlanırken dikkate alınmalıdır. Örneğin, SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş bir kişi, belirli bir viral proteine karşı büyük ölçüde bir bağışıklık
tepkisi geliştirebilir. Bu senaryo, birinci ve ikinci testlerdeki tanımlama antijenleri, spike protein ve nükleoprotein ise, test sonuçlarında anormalliğe neden olabilir. Benzer şekilde, virüse özgü IgM ve IgG immün yanıtlarının zamansal dinamikleri enfeksiyondan sonra farklılık gösterebilir. Bu senaryoda, farklı
Ig sınıflarını (total Ig, IgM veya IgG) tespit eden testlerin kullanılması uyumsuz
sonuçlara yol açabilir.
Tanısal düzeyde doğruluk üzerine yapılan çalışmalar; figür-1 de olduğu
gibi PCR yöntemi ile IgM ELISA testini kullanan vakaların pozitif tespit oranını
göstermektedir.
Figür-1. PCR yöntemi ile IgM ELISA testini kullanan vakaların pozitif
tespit oranını
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Tablo-1 Tahmini duyarlılığı % 90 ve özgüllüğü % 99,8 olan bir test kullanılarak değişen SARS-CoV-2 antikor prevalanslarına sahip varsayımsal popülasyonlar için pozitif prediktif değerleri.
popülasyonda COVID-19 prevalansı

Bir test için PPV
(SE=90%, SP=99.8%)

%2

%90,2

%5

%95,9

%10

%98

%30

%99,5

Tablo 2: Her biri % 90 duyarlılık ve % 95 özgüllüğü olan iki test ile yapılan bir ortogonal test algoritması, SARS-CoV-2 antikorunun farklı prevalanslarına sahip varsayımsal popülasyonlar için pozitif prediktif değerleri.
Popülasyonda
prevalansı

COVID-19 Bir test için PPV
(SE=90%, SP=95%)

İki orthogonal tests için PPV
(SE=90%, SP=95%)

%2

%27

%87

%5

%49

%95

%10

%67

%97

%30

%89

%99

PPV = pozitif prediktif değer
SE = sensitivite
SP = spesifite
Şu anda, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan bağışıklığın immünolojik bağlantıları iyi tanımlanmamıştır. Pozitif serolojik testlerin SARS-CoV-2'ye karşı koruyucu bağışıklığın göstergesi olup olmadığını belirlemek, yeniden enfeksiyondan korunmak için gereken antikor düzeyini, bu korumanın süresini ve
koruyucu bir antikor tepkisinin gelişmesiyle ilişkili faktörleri değerlendirmeyi
içeren çeşitli çalışmalar dizayn edilmektedir. Antikor tepkisinin kinetiği, antikorların uzun ömürlülüğü, antikorların tekrar enfeksiyondan koruma kabiliyeti, nötralize edici antikorun koruyuculuğu ve antikor titrelerinin nötralizasyon
yeteneği ile korelasyonu henüz tam olarak belirlenememiştir.
Bazı testler, soğuk algınlığına neden olan virüsler ve diğer koronavirüslerle çapraz reaktivite gösterebilir. Bu, yanlış pozitif test sonuçlarına neden
olabilir. Bazı kişilerde koronavirüs enfeksiyonundan sonra, saptanabilir, antikorlar geliştiremeyebilir. Antikor seviyelerinin zamanla tespit edilemeyen
seviyelere düşmesi de mümkündür. IgM ve IgG antikorlarının gelişmesi enfek-
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siyondan sonra 1 ila 3 hafta sürüdüğü için, serolojik test sonuçları, SARS-CoV-2
ile mevcut veya önceki enfeksiyonun varlığını veya yokluğunu kesin olarak
göstermez.
Pozitif serolojik testlerin yakın zamanda hastalar arasında koruyucu bağışıklığımı, yoksa azalmış bulaşıcılığı mı gösterdiğine dair kanıtlar üzerinde ise
çalışmalar hızla devam etmektedir. Yeni bilgiler elde edildikçe bu öneriler
güncellenecektir.
Serolojik testler, geç başvuran kişiler için akut COVID-19 hastalığının
teşhisini desteklemek için bir yöntem olarak sunulabilir.
Hastalık başlangıcından 9-14 gün sonra başvuran kişiler için, PCR testi
veya antijen tespit testlerine ek olarak serolojik testler de tavsiye edilebilir. Bu
süre içerisinde, nükleik asit tespitinin duyarlılığı azalmakta ve serolojik testlerin duyarlılığı artmaktadır.
Çocuklarda multisistem enflamatuar sendrom gibi COVID-19 hastalığının geç komplikasyonları olan hastalarda tanıyı desteklemeye yardımcı olacak
bir yöntem olarak serolojik test önerilmelidir.⁶
Hangi durumlarda serolojik testleri kullanmamalıyız sorusuna ise, bağışıklığın varlığı, dayanıklılığı ve süresi belirlenene kadar, bireylerde bağışıklık
durumunu belirlemek için serolojik test kullanılmamalıdır.
SARS-CoV-2 enfeksiyonunun veya yeniden enfeksiyonun varlığını veya
yokluğunu belirlemek için tek başına serolojik test kullanılmamalıdır. Serolojik
test sonuçları, okullar, yurtlar veya ıslahevleri gibi toplu ortamlarda ikamet
eden veya kabul edilen kişileri gruplandırma konusunda karar vermek içinde
kullanılmamalıdır.
Kişilerin işyerine geri gönderilmesi konusunda karar vermek içinde serolojik test sonuçları kullanılmamalıdır.
Ek olarak, antikorların varlığı önceki enfeksiyonu yansıtabilir ve mevcut
hastalıkla ilgisizde olabilir.
Anti-SARS-CoV-2 antikorlarının varlığı, önceki bir enfeksiyonu ve muhtemelen en azından bir dereceye kadar bağışıklık veya gelecekteki SARS-CoV-2
enfeksiyonuna karşı korumayı gösterir. Bununla birlikte, SARS-CoV-2 antikorları testi pozitif olan kişilerin, gelecekteki enfeksiyonlardan mutlaka korunduğu varsayılamaz.⁶
Yakın geçmişte COVID-19 enfeksiyonu doğrulanmamış veya semptomlarla uyumlu bir hastalığı olmaksızın serolojik testleri pozitif olan asemptomatik kişilerde, düşük aktif bir enfeksiyon olma olasılığı mevcuttur, bu grup kişilerin meydana gelebilecek enfeksiyonu önlemek için genel uyarılara uyarak, iş
dahil normal faaliyetlerine devam etmesinde bir sakınca yoktur.
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COVID-19 semptomları ile uyumlu veya doğrulanmış hastalığı olan kişiler ise, antikorların varlığından bağımsız olarak iş dahil normal aktivitelere ne
zaman devam edeceklerine ilişkin önceki tavsiyelere uyması gerekmektedir.⁶
Serumda IgA saptamanın dinamikleri hakkında daha fazla bilgi elde edilinceye kadar, IgA antikorlarının bu hastalık için test edilmesi ise önerilmemektedir.
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COVİD 19 VE D-DİMER
COVID-19 And D-Dimer
Uzm. Dr. Sedat ÖZDEMİR
1. COVID-19 ve D-DİMER
Yeni Koronavirüs Hastalığı Sars- CoV 2 diğer adıyla COVID-19, Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri gelişen hastalarda 13 Ocak 2020’de ilk kez tanımlanan
Coronovirüs ailesine ait bir RNA virüsüdür.
Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalık gelişmesine sebep
olabilen bir virüs ailesidir. İnsanlarda, bu aileye ait bazı koronovirüsler, Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu
(MERS) gibi daha şiddetli hastalıklara sebep olmuştur. 2019-nCoV hastalığı
dünyada COVID-19 olarak kabul edilmiştir. Virüs SARS CoV’e yakından benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isim verilmiştir.
COVİD-19 damlacık yolu ile bulaşır. Ayrıca virüsü taşıyan hastaların öksürme, hapşırma yoluyla saçtıkları damlacıklara elle temas edilmesi ve daha
sonra ellerini ağız, burun veya gözlerine temas ettirmesi ile mukoza yoluyla
virüsün mukoza hücrelerine invaze olması ile bulaşmaktadır. SARS-CoV-2 mukoza hücrelerine anjiyotensin dönüştürücü enzim reseptörü 2 (ACE2)’ye tutunarak bulaşmaktadır. 1
Hastalık asemptomatik kişilere yapılan testlerde solunum yollarına ait
salgılarda virüs bulunduğundan hastalık diğer insanlara bulaşabilmektedir.
Hastalık 2-14 günlük bir inkübasyondan sonra kendini ateş, nefes darlığı, öksürük gibi semptomlarla ortaya çıkar. Daha ağır seyreden hastalarda
pnömoni, şiddetli solunum disfonksiyonu ve organ yetmezlikleri görülür. Tanı
hastanın boğaz ve burun örneklerinde bakılan PCR testi ile COVİD-19 PCR pozitifliği ile tanı konulur. Ayrıca hastalığın tanısı ve izlemi toraks bilgisayarlı
tomografi (BT) ile de yapılır. PCR testinden başka vakaların akciğer tomografilerinde buzlu cam, interstisyel tutulumun olması ve bunu görülmesi ile tanı
konmasını sağlar. Tüm dünyada klinisyenler, kanıtlanmış tedaviler daha bulunmadığı için bu yeni şiddetli bulaşıcı akciğer hastalığı ile karşı karşıyadır2.
1.1. D-Dimer
D-dimer, koagülasyon sisteminin aktivasyonu ile oluşan fibrin pıhtısının
plazminin yıkması sonucu ortaya çıkar.3
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Fibrinojen, 3 çift polipeptid zincirinden (Aα, Bβ ve 2γ zinciri) meydana
gelir. Yaklaşık olarak 340,000 Da ağırlığındadır. Dış uçları Bβ ve 2γ zincirlerinin karboksi terminal uçlarından meydana gelir. Bu kısım D domain olarak
adlandırılmaktadır. Sentral bölge ise zincirlerin amino terminal uçlarından
meydana gelir ve E domain olarak adlandırılmıştır. Aα ve Bβ zincir çiftlerinin
amino terminal kısmında 16 ve 14 aminoasidlerden oluşan fibrinopeptid A ve
B (ikişer fibrinopeptid) bölümleri vardır. Fibrinojen bir akut faz reaktanıdır.
Travma, hamilelik ve doku inflamasyonu gibi durumlarda titresi 10 katına kadar çıkmaktadır. Koagulasyon sisteminin aktivasyonu ile aktive olan trombin,
fibronojenin fibrine dönüşümünü sağlamaktadır. Fibrinojenin fibrine dönüşümü 3 aşamada gerçekleşmektedir.
a) Enzimatik Aşama: Trombin tarafından fibrinopeptid A ve B kısımları
ayrılarak soluble fibrin monomerleri oluşur. Gamma zinciri fibrine dönüşürken hidrolize olmaz.İlk olarak fibrinopeptid A’nın ayrılması ile Fibrin polimerazyonu olur. Bundan sonra hemen fibrinopetid B ayrılır.
b) Polimerizasyon aşaması: Fibinopeptid A ve B negatif yükle yüklüdür.
Uzaklaşmaları ile fibrin monomerlerin elektronegativitesi azalır. Buda fibrin
monomerleri arasındaki itme güçlerinin azalmasına neden olur. Eğer uygun
pH ve iyonik konsantrasyon oluştuğunda fibrin monomerleri temel olarak zayıf hidrojen bağları ile bağlanırlar. Fibrinopeptid A ayrılması sonucu uç uça
bağlanır. Daha sonra fibrinopeptid B ayrılması sonucu yan yana olacak şekilde
bağlanır.
c) Stabilize olma aşaması: Bu son aşamada gevşek olmayan bir pıhtı oluşur. Bu aşamada faktör XIII (F XIII) ve Ca2+ stabil kovalent bağların olumasını
sağlar. Stabilize olan fibrin dayanıklıdır. Oluşan fibrin plağını plazmin parçalar
ve fibrin yıkım ürünleri ortaya çıkar. Fibrin polimerleri plazmin tarafından
fragment X ve Y olan büyük parçalara ayrılır. Daha sonra daha küçük parçalar
olan E ve D-Dimer oluşur.
D-Dimer yaklaşık olarak 180 000 MW(moleküler weight) ağırlığındadır.
D-Dimer karaciğer, böbrek ve retiküloendotelial sistem yoluyla plazmadan
uzaklaştırılır. Plazma D-Dimer düzeyi normal değeri 200- 500 ng/ml (0,2-0,5
μg / ml) dir. 3-6
Dolaşımdaki D-dimer seviyelerini belirlemek fibrinoliz ve fibrin döngüsünün dolaylı bir belirteci olarak çok faydalıdır.
COVID-19 hastalarında hastalığın erken evrelerinde D-Dimer değeri
normal veya biraz yüksek olarak bulunur. D-Dimer düzeyleri hastalığın şiddetinin artmasıyla birlikte anlamlı artmaktadır.7
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1.2.Covid-19 da Koagülopati
COVID-19 gibi enfeksiyonlu hastalarda endotel hücrelerinde disfonksiyon meydana gelmesi sonucu aşırı trombin oluşumu ve fibrinolizin durmasıyla
sonuçlanır.8,9 Yine COVID-19'da bulunan hipoksi, hem kan viskozitesini artırarak hem de hipoksi sonucu transkripsiyon faktörüne bağlı bir sinyal yolağı
yoluyla da trombozu uyarabilir.10
Vakaların ilk görüldüğü Çin'de şiddetli COVID - 19 vakalarında antikoagülan tedavinin erken uygulanması vakaların görülmeye başladığı dönemde
önerilmiştir.11 Vakaların ilk görüldüğü dönemlerde hastalığın seyri tam anlaşılamadığından hiçbir spesifik tedavi protokolünde antikoagülan tedavi tedavi
protokolleri içerisinde gösterilmemiştir. Antikoagülanlar, hastalığın seyri ve
koagülopati mekanizmaları anlaşıldıkça tedavi protokollerine eklenmiştir.
Yüksek D-dimer düzeyleri ile hastalığın şiddeti arasında güçlü bir ilişki
olduğu yayınlarda gösterildikçe kötü prognoz gösteren hastalarda trombotik
komplikasyonlarla ilgili endişeler artmıştır2
COVİD-19 teşhisi konulan ve PCR testi yapılarak PCR pozitif gelen hastalarda rutinde bazı testler istenmektedir. Özellikle prognoz ve hastalığın şiddetini görmek açısından rutinde hemogram, biyokimya testleri, ferritin ve Ddimer klinik pratikte artık istenen tetkiklerdir. Ayrıca hastalarda akciğer tutulumunu değerlendirebilmek amacıyla PAAC grafisi, akciğer tutulumu düşünülenlerde de Toraks BT istenmektedir. Yine koagülapati riski artık hastalığın
seyrinde ortaya çıkabileceği görüldüğünden PT, aPTT, Fibrinojen ve D-dimer
rutinde istenmekte ve bu testlerin sonuçlarına göre antikoagülan tedavi başlanmaktadır. Yine testlerin sonuçlarına göre hastalığın prognozu hakkında bize
bilgi vermektedir.
Ferritin, Crp, D-dimer değerlerinin yüksekliği kötü prognoz kriterleri
olarak kabul edilmektedir. Ancak koagülopati testleri içerisinde D-dimer hariç
diğer tetkiklerin bir cut off değeri olmasına rağmen D-dimer yüksekliği için bir
cut-off değeri belirtilmemektedir.
Zang ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada , D-dimer seviyesinin 2.0μg
/ ml üzerinde olması ölümlerin önemli prediktörü olduğunu göstermiştir.12
Tang ve arkadaşlarının yaptığı başka bir araştırmada ise, D-dimer seviyesinin
1μg / mL yüksek olanlarda heparin tedavisinin daha düşük bir ölüm oranıyla
ilişkili olduğunu göstermiştir13
Antikoagülan tedavi, ciddi COVID-19 vakalarında faydalı görünmektedir.
Kardiyovasküler hastalığı olmayan ancak COVİD -19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların, hayatta kalanlardan daha yüksek D-dimer değerine sahip ol-
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duğu bulunmuştur. Zamanında ve etkili antikoagülan tedavi uygulanmasının
hayatta kalımı artırdığı gösterilmiştir. Ancak antikoagülan tedavi uygulanırken, warfarin kullanımı tercih edilirse yaşamı tehdit eden bir komplikasyon
olarak yaygın alveolar kanamanın ortaya çıkmasına dikkat edilmelidir.14
Bu nedenle, antikoagülan tedavide warfarin kullanılması durumunda erken tanı ve hızlı terapötik müdahale için INR değeri yakından takip edilmelidir.
Tedavi protokolünde kompliksayonları ve takibi daha rahat olan düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı hasta takibi ve kanama riski açısından daha güvenilirdir.
Genel olarak, D-dimer seviyesindeki dinamik değişiklikler, COVID-19'un
prognozu ile pozitif olarak ilişkilidir. Antikoagülan tedavi, şiddetli COVID-19
hastalarına, özellikle de kardiyovasküler hastalıklar olmadan da ortaya çıktığı
göz önünde bulundurulmalıdır.15 Chenghong ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada hastaneye yatışta ve 28 günlük survey değerlendirildiğinde D-dimer
testinin >1 mg/ml olması durumlarında hastaneye yatış ve klinik gidişte Ddimer değerlerinin önemli olduğu bildirilmiştir. Çalışmada normal D-dimer
düzeylerinin, hayatta kalma konusunda oldukça kıymetli olduğu bildirilmiştir.
Özellikle 3. Gün D-Dimer düzeyleri hastalarda normal olarak tepit edilmiştir.
Kolayca elde edilebilen bu bilgi, triyaj ve takipte hekimlere rehberlik edebilecek kıymetli bir bilgidir.16
Artifoni ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada D-dimer <1.0 µg / ml olduğunda hastalıkla mükemmel bir ters orana sahip bulunmuştur. Ancak yapılan ölçümler sonuc venöz tromboembolizm için D-dimer düzeyi ≥ 3.0 µg / ml
olan hastalarda tromboembolik olay riski çarpıcı şekilde yüksek tespit edilmiştir. Bunun gibi 3.0 µg / ml den daha yüksek değerlerde D-dimer seviyesi göz
önüne alınarak, daha agresif tromboprofilaksi rejimleri geliştirilmelidir denmiştir.17
Demelo-Rodrígueza ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada medyan başvuru günü 9 olan hastaların beklenen şekilde yüksek trombotik riskinin bulunduğu ve bu hastalarda COVID-19 pnömonisi ile geldikleri ve cut-off
D-dimer düzeyinin 1000 ng / ml (1.0 µg / ml) olduğu bildirilmiştir.18
Ian Leonard-Lorant, ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada COVID-19 hastaları için üçüncü basamak bir bakım merkezinde bir aylık bir süre içinde gerçekleştirilen pulmoner BT anjiyogramının; pulmoner emboli oranı, COVID-19
enfeksiyonu olmayan kritik hastalarda veya acil servis hastalarında genellikle
karşılaşılandan daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada, 2660 µg / L'lik bir Ddimer eşiği belirlenmiş ve bu eşiğin üzerinde olan hastaların yapılan göğüs
BT'de pulmoner emboli saptanmıştır. Bu durum daha önce bildirilen 1000 µg /
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L'lik değerinden daha yüksek bir değerdir Yüksek D-dimer değerleri, sistemik
bir enflamatuar yanıt sendromuna ikincil olarak veya SARS-CoV-2'nin kendisinin doğrudan bir sonucu olarak, COVID-19 hastalarında kan pıhtılaşmasının
daha yüksek aktivasyonu ile ilişkili olabileceği sonucu ortaya çıkmıştır.19
COVID-19 hastalığında D-dimer yüksekliği ve Pulmoner emboli riski arasında ilk dokuz günde D-Dimer yüksekliğine bağlı olarak artan bir risk söz
konusudur. 20
2. SONUÇ
Tüm bu veriler ışığında COVID-19 hastalarında potansiyel olarak hastalığın doğasına bağlı olarak bir koagülopati görülmektedir.21 D-dimer değerinde
Cut-off değeri olarak 1mg/mL üzerinde olan vakalar yakından takip edilmeli
ve düşük molekül ağırlıklı heparine karşı bir kontraendikasyon yoksa düşük
molekül ağırlıklı heparin başlanmalıdır. D-dimer değeri takibi yapılmalı ve 2
µg / ml düzeyine çıkarsa hasta hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. Hastaneye ilk geliş D-Dimer değeri 3 µg / ml ve üzerinde olan vakalar pulmoner
emboli yönünden araştırılmalı ve bu yönde yüksek riskli kabul edilerek hastaneye yatırılarak takibi yapılmalıdır.
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1. GİRİŞ
İnsanda hastalık yapan koronavirüs ilk olarak 1960’lı yıllarda bir erkek
çocuğun nazal sekresyonlarında izole edilmiştir.1 Koronavirüslerin zarf yapısı
taç küresine benzediği için latince taç anlamına gelen korona olarak adlandırılmışlardır. 1960’lı yıllardan itibaren insanda hastalık yapan altı koronavirüs
saptanmıştır. Yeni tip koronavirüs (Coronavirüs Disease 2019-COVID -19) tek
RNA sarmallı, zarflı, yaklaşık 60-140 nm çaplı, sferik, oval veya pleomorfik bir
yapıdadır.
COVID-19 ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da görülmüş
olup ardından tüm dünyaya yayılım gösterdi. Dünya sağlık örgütü 12 Mart
2020 tarihinde COVID-19 pandemisini ilan etmiştir ve günümüzde 220 ülkenin
salgından etkilendiğini belirtmektedir. COVID-19 tüm dünyada 65 milyona
yakın insanı etkiledi ve bir buçuk milyona yakın ölüm görüldü. 2Ülkemizde ise
ilk vaka 9 Mart 2020 tarihinde gözlendi.3
COVID-19 enfeksiyonu öncelikle ileri yaşları ve ko-morbid hastalığı olan
bireyleri etkilese de tüm yaş grupları salgından etkilenmektedir. Çin’de yapılan
ilk çalışmaların verileri doğrultusunda 10 yaş altındaki hastaların, tüm vakalara oranının %1 olduğu bildirilmiştir.4 Yenidoğanlar bağışıklık sistemlerinin
immatür olması, vertikal geçiş ihtimali, amniyon sıvısı ve vajinal sekresyonlar
ile bulaş ihtimali ve asemptomatik anne ile doğum sonrası yakın temas ve
maske kullanamama nedeniyle yüksek riskli gruptadırlar. Ayrıca bronkopulmoner displazi, prematürite, ağır malnütrisyon, konjenital kalp hastalığı, immün yetmezlik ve solunum yolu anatomik bozukluğu olan yenidoğanlarda daha dikkatli “COVID-19 temas ve hastalık yönetimi” gereklidir.
COVID-19 enfeksiyonunun gelişmesi için virüsün anjiotensin dönüştürücü enzim 2 reseptörlerine (ACE-2) tutunması gerekir. ACE-2 reseptörleri vücudumuzda akciğerlerde olduğu gibi üst özefagus epitelyal hücreleri, ileum ve
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kolon enterositlerinde bulunmaktadır.5 Yenidoğan yaş grubunda hastalığın
daha hafif semptomlarla seyretmesinin ACE-2 ekspresyonun daha fazla olmasına, ACE-2 reseptör aktivitesinin ve olgunluğunun düşük olmasına, immatür
bağışıklık sistemi nedeniyle sitokin fırtınası oluşturamamasına, komorbiditenin daha az olmasına, sigara ve hava kirliliği gibi hava yolu irritanlarına daha az maruz kalmış olmalarına bağlı olduğu ileri sürülmektedir.6,7,8,9
Ayrıca çocuk ve yenidoğan yaş grubunda daha aktif olan T hücre aracılı immün yanıtın COVID-19 enfeksiyonu açısından koruyucu olabileceği düşünülmektedir.
2. COVID-19, GEBELİK VE FETÜS
COVID-19 gebeler ve fetüs üzerine etkileri henüz netliğe kavuşmamıştır.
Gebe kadınlarda COVID-19 enfeksiyonunun klinik bulguları aynı yaş grubundaki kadın popülasyonu ile benzerlik göstermektedir.10 Gebelik COVID-19 seyrini ağırlaştıran bir klinik tablo oluşturmamaktadır. Ancak COVID-19 enfeksiyonu ile gebede pre-eklampsi, gestasyonel diyabet, erken membran rüptürü,
plasenta previa gelişebileceği düşünülmektedir.11,12 Bellos ve arkadaşlarının
meta-analizi sonucunda annedeki hastalığın ağırlığı ile vertikal geçiş arasında
ilişki gösterilememiştir. Meta-analize 158 COVID-19 pozitif gebe dahil edilmiş
ve 4 yenidoganda vertikal geçiş olabileceği düşünülmüştür. Plasentada ve amniyotik sıvıda COVID-19 ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (reverse
transcription polymerase chain reaction-RT-PCR) testi pozitif saptanmış veya
yenidoğan bebekte doğumdan çok kısa bir süre sonra COVID-19 ‘a karşı Ig M
antikorlarının pozitif olduğu görülmüştür. Vertikal geçiş için maternal hipotiroidizm tek risk faktörü olarak düşünülmektedir.13 Gebedeki hipotiroidizmin
vertikal geçiş üzerine etkisi tiroid hormonlarının plasentanın fonksiyon ve
maturasyonuna olan etkisi ile ilişkilendirilebilir.14 Vertikal geçiş özellikle gebeliğin son dönemlerinde geçirilen COVID-19 enfeksiyonu ile ilişkili olabilmektedir. Ancak vertikal geçiş ile ilgili bilgiler sınırlı sayıdaki vaka takdimlerine dayanmaktadır. Vertikal geçişin net bir şekilde gösterilebilmesi için bebekte Ig M
ve Ig G düzeylerinin ölçülmesi önemli bir yer tutar.12 Vertikal geçişin varlığı ve
risk faktörleri ile ilgili daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.
Pandemi sürecindeki artmış stres ve gebelikteki rutin hastane kontrollerinin COVID-19’un hastaneden bulaşması korkusuyla azalması hem gebede
hem de fetüste meydana gelebilecek olumsuzlukların nedeni olabilir.
Fetüste meydana gelebilecek değişikliklerin maruz kalınan süreye ve
plasenta üzerinde meydana gelen destrüktif değişikliklere bağlı olduğu düşünülebilir.15 COVID-19 enfeksiyonu sonucu plasenta üzerinde inflamasyon ve
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mikro trombüsler oluşmaktadır. Bu durum plasental yetmezliğe yol açarak
fetüsteki olumsuz klinik tablonun nedeni olabilir. COVID-19 enfeksiyonu olan
bir gebeden doğacak fetüste düşük doğum ağırlığı, respiratuar distress, pnomoni, erken veya geç başlangıçlı neonatal sepsis ve fetal ölüm gibi patolojiler
gelişebilmektedir.16
3. COVID-19 VE DOĞUM
Gebelik sürecinde COVID-19 enfeksiyonu geçiriyor olmak tek başına acil
doğum endikasyonu değildir. Hem gebenin klinik durumu ve enfeksiyonun
şiddeti hem de fetüsün durumu detaylı bir şekilde değerlendirildikten sonra
kadın-doğum uzmanı ve neonatolog beraber doğum şekline ve zamanına karar
vermelilerdir. Gebenin ve fetüsün hayatını riske sokacak bir komplikasyon
geliştiğinde erken doğum yapılması gündeme gelebilir. Annede aktif hastalık
tablosu mevcutken doğumun gerçekleşmesinin bebeğe vertikal geçiş riskini
artırabileceğine yönelik yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonunun akut döneminde doğum olması anneden bebeğe geçebilecek COVID-19
‘a karşı oluşan Ig G yapısındaki antikorların sağlayacağı pasif immunizasyonun
oluşmasını engeller.17
Kesin veya şüpheli COVID-19 tanısı olan gebenin doğumu izolasyon odasında tüm önlemler alınarak gerçekleştirilmelidir. Doğum ekibin kişisel koruyucu ekipmanını (KKE) tam olarak giymesi gerekir. Yenidoğan bebeğin resüsitasyon ihtiyacı olabileceği göz önünde bulundurularak yenidoğan resüsitasyonunda deneyimli ekip doğum odasında hazır bulunmalıdır. Su geçirmez önlük,
N95 maske, gözlük, bone, steril eldiven giyilmelidir.
Vertikal geçiş halen netliğe kavuşmadığı için COVID-19 kesin tanılı ve
şüpheli anneden doğan yenidoğan bebekte kordun geç klemplenmesi önerilmemektedir.18
4. YENİDOĞAN BEBEKTE KLİNİK VE İZOLASYON
Yenidoğan bebeklere COVID-19 bulaşma yolları damlacık ve temas yoluyla olduğu gibi vertikal geçişle alakalı şüpheler halen devam etmektedir.
Yenidoğan bebeklere en sık bulaş COVID-19 pozitif anne, bakım veren personel veya ziyaretçiler ile temas sonrası olmaktadır. Doğum öncesi 14 gün ile
doğum sonrası 28 gün arasında annede COVID-19 saptandığı durumda veya
COVID-19 pozitif birey ile temastan sonra yenidoğan bebekten COVID-19 RTPCR testi alınmalıdır. Amerikan Pediatri Akademisi COVID-19 tanısı alan gebenin bebeğinden ilk 24 saatlik süreçte nazofarengeal RT-PCR alınmasını ve ta-
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kip eden 48 saatlik süreçte ikinci RT-PCR testinin yapılmasını önermektedir.19
Test sonucu çıkana kadar bebeğin de izolasyonuna dikkat edilmelidir. Semptomu olmayan ve genel durumu iyi olan yenidoğan bebeğin sonuç çıkana kadar
hastanede tutulması gerekmediğine dair yayınlar mevcuttur. Eve gönderildiğinde de yakın temaslı olduğu için 10 gün boyunca izolasyon önlemlerine dikkat edilerek izlenmelidir.20
Kesin veya şüpheli COVID-19 tanısı olan anneden doğan bebeğin mümkünse anneden izole edilmesi ve COVID-19 şüphesi olan yenidoğan bebekler
için ayrılmış bir yenidoğan servisinde takibe alınması gerekir. Yenidoğan servisinde takipte şüpheli ve kesin vakalar farklı odalarda kohortlanarak takip
edilmelidir. Mümkünse tüm riskli hastalar tek kişilik izolasyon odasında izlenmeli, odanın kapısı kapalı tutulmalıdır. Hasta odasına girerken sağlık çalışanın uygun KKE giymesi ve hasta salgıları ile kontamine olan materyalleri,
hasta bezlerini tıbbı artık kutularına uygun şekilde bırakması gerekir.
Ancak uygun yenidoğan izolasyonu sağlanamazsa ve bebek anne ile aynı
evde izlenecek ise ayrı odalarda takip edilmeli ve COVID-19 negatif bir bakım
veren tarafından bebeğin ihtiyaçları karşılanmalıdır. Anne ile bebek aynı odada izlenmesi gereken durumlarda ise annenin hijyen kurallarına sıkıca uyması
sağlanmalıdır.21 Anne, bebeğe dokunmadan önce ellerini en az 20 saniye su ve
sabun ile yıkadıktan sonra, maskesini takarak bebeğe bakım verebilir. Aynı
odada takip esnasında 1,5 metre sosyal mesafeye de uyulması gerekmektedir.
Bu şekilde anneden bebeğe bulaş riski en alt seviyelere inmiş olacaktır. Maske
kullanımı yenidoğanlar için uygun değildir. Anne COVID-19 RT-PCR testi negatif olarak sonuçlandığında izolasyon önlemlerini kaldırabilir.
Güncel veriler doğrultusunda COVID-19 inkübasyon süresinin erişkinlerde 1-14 gün (ort.5,4 gün) arasında olduğu bilinmekte olup sıklıkla 5-7 gün
arasında hastada semptomlar görülmektedir.22 Çocukluk yaş grubunda yapılan
çalışmalar incelendiğinde çocukluk çağında inkübasyon süresinin daha uzun
olduğu düşünülmektedir. Çocuklarda ortalama inkübasyon süresinin yaklaşık
6,5 gün olduğu ve erişkindeki ortalama 5,4 gün olan inkübasyon süresinden
uzun olduğu gözlenmiştir.23
Yenidoğan dönemi için COVID-19 enfeksiyonunun spesifik klinik bulgusu yoktur. Antenatal dönemde COVID-19’a maruz kalan fetüste düşük doğum
ağırlığı, respiratuar distress, pnomoni, erken veya geç başlangıçlı sepsis, perinatal asfiksi ve fetal ölüm görülebilecek klinik tablolardandır.16 Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise COVID-19 enfeksiyonlu annelerden doğan 125 yenidoğan bebek değerlendirilmiş ve preterm doğum oranının%26.4ve düşük doğum
ağırlığı ile doğma oranının %12.8 olduğu bildirilmiştir.12
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Klinik semptom olarak yenidoğan yaş grubunda da en sık ateş, öksürük,
solunum sıkıntısı, beslenme intoleransı, kusma, ishal, siyanoz ve taşikardi görülmektedir.23 Çocukluk çağında solunum sistemi bulguları ortaya çıkmadan
birkaç gün önce kusma, ishal gibi gastrointestinal bulgularla başvuran olgular
da bulunmaktadır. Wuhan’da çocukluk çağında gözlenen ilk ağır hastanın gastrointestinal bulgular çıktıktan kısa bir süre sonra akut respiratuar distress
tablosuna ilerlediği gözlenmiştir.24 Gastrointestinal semptomların ileum ve
kolon intestinal epitel hücrelerinde de ACE-2 ekspresyonunun varlığı sonucu
geliştiği düşünülmektedir.25 Ülkemizden yapılan bir çalışmada yenidoğan döneminde COVID-19 enfeksiyonu geçiren 37 hastada ateş %49, hipoksemi %41,
öksürük %27, takipne %21oranında saptanmış. Retraksiyon, burun akıntısı,
ral, nazal konjesyon, diyare ve beslenme zorluğu gibi bulguların da saptanan
diğer semptomlar olduğu dökümente edilmiştir.26
COVID-19 enfeksiyonu çocuklarda 5 klinik tabloya sınıflandırılabilir.27
1. Asemptomatik enfeksiyon: COVID-19 RT-PCR testi pozitif ancak klinik
bulgu ve patolojik akciğer görüntüleme bulgusu olmayan çocuklardır.
2.Hafif hastalık tablosu: Ateş, öksürük, farinkste ağrı, nazal konjesyon,
halsizlik, baş ağrısı, miyalji gibi üst solunum yolu enfeksiyon bulguları olan
ancak geç yenidoğan sepsisi veya pnömoni bulguları olmayan çocuklardır.
3. Orta seviye hastalık tablosu: Ateş olabilir veya olmayabilir, öksürük
vardır. Beslenme güçlüğü veya geç yenidoğan sepsis riski nedeniyle hastane
yatış ihtiyacı vardır. Ancak hastalarda hipoksemi yoktur ve nazal continuous
positive airway pressure (nCPAP) ihtiyacı olmayan yenidoğan bebekler bu
gruptadır.
4. Ağır hastalık tablosu: Aşağıdaki bulgulardan herhangi birinin varlığında tanı konur:
a. Solunum hızında artış: <1 yaşta ≥70/dk; ≥ 1 yaşta ≥ 50/dk
b. Oksijen saturasyonu <%92
c. Hipoksi: yardımcı solunum gereksinimi, inleme, burun kanadı solunumu, siyanoz, apne
d. Bilinç bulanıklığı, uykuya meyil, koma veya konvülziyon
e. Beslenmeyi reddetme veya tolere edememe, dehidratasyon bulguları
gösterme.
5.Kritik hastalık tablosu: Mekanik ventilatör ihtiyacı olması veya yaygın
intravasküler koagulopati olması veya çoklu organ yetmezliği bulgularının
varlığı şeklinde tanımlanır.

41

Seda AYDOĞAN

Yenidoğan döneminde spesifik bir klinik semptom olmadığı gibi spesifik
bir laboratuar bulgusu da saptanmamıştır. Bebekte COVID-19 şüphesi klinik ve
laboratuar bulguları ile desteklenmelidir. Literatür ile benzer şekilde Türk
Neonatoloji Derneği de COVID-19 enfeksiyonu şüphesi olan yenidoğanlarda
tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, kreatin kinaz (CK), laktat dehidrogenaz (LDH), C-reaktif protein (CRP) bakılmasını önermektedir.28 Laboratuarda destekleyici bulgu olarak CRP’nin normal veya hafif artmış olması, lenfopeni, karaciğer fonksiyon testlerinde, LDH ve CK’da artma gözlenebilir. Çocukluk çağında ağır COVID-19 enfeksiyonu sırasında alaninaminotransferaz
(ALT), aspartat amino transferaz (AST), CK yüksekliğine interlökin-6 (IL-6) ve
myoglobin düzeylerinde yüksekliğin eşlik ettiği görülmüş.29 Yenidoğan döneminde de erişkinde olduğu gibi kesin tanı nazofarenks ve orofarenks örneklerinde RT-PCR ile COVID-19 virüsünün gösterilmesi ile konulmaktadır.
Radyolojik görüntüleme yöntemleri RT-PCR ile COVID-19 enfeksiyonu
doğrulanan ve solunum sıkıntısı bulguları olan bebeklerde tercih edilmelidir.
Akciğer grafisi ve akciğer ultrasonunda pnömoni bulguları saptanabilmektedir.
Yenidoğan döneminde yüksek radyasyon riskinden dolayı COVID-19 rutin tanı
ve taramasında toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) önerilmemektedir.30Ayrıca
tipik toraks BT görüntülerine yenidoğan döneminde daha nadir rastlanmaktadır. Erişkinin aksine çocuklarda BT’de konsolidasyon çevresindeki halo görüntüsü daha sık görülmektedir.31 Yenidoğan bebeklerde radyolojik takip önerilmemekle beraber yakın klinik semptom takibi yapılmalıdır. Radyolojik izlemin
gerekli olduğu durumlarda toraks BT yerine direkt grafi veya akciğer ultrasonu tercih edilmelidir. Akciğer ultrasonunun yatak başında kullanımı ve radyasyon riski olmaması nedeniyle yenidoğan döneminde pnömoni tanı ve takibinde yeri önemlidir.
Güncel veriler doğrultusunda yenidoğan döneminde COVID-19 laboratuar bulguları ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile alakalı çalışmalar halen devam etmektedir.
5. TEDAVİ
Yenidoğan bebekler için belirlenmiş spesifik bir COVID-19 tedavisi yoktur. Tedavi bireysel olarak her hasta için özel değerlendirme sonucunda verilmelidir. Yenidoğanda kullanılacak ilaçların, erişkin çalışmaları sonrası yapılan
değerlendirilmeler ile belirlendiği unutulmamalı ve yan etki açısından dikkatli
olunmalıdır. Yenidoğan döneminde COVID-19 tedavisinin ana unsurunu veri-
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lecek olan destek tedavisi oluşturmaktadır. Bebeğin postnatal gününe uygun
sıvı-elektrolit ve kalori desteği verilmelidir. Solunum sıkıntısı olan bebeklere
solunum desteği her hasta özelinde bireysel belirlenmelidir. Solunum desteği
serbest akışlı oksijen, non-invaziv solunum ve invaziv solunum desteği olarak
sağlanabilir. Non-invaziv solunum desteği verilirken açık hasta ara yüzü nedeniyle aerosol bulaşı oluşturabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle non-invaziv
solunum desteği verilirken mümkün olan en düşük basınçlar tercih edilmelidir.32 Hastanın non-invaziv veya invaziv solunum desteği ihtiyacı varlığında
bakım veren sağlık personelinin KKE kullanarak izolasyona dikkat etmesi gerekmektedir. Ağır hastalık tablosunda ve solunum yetmezliği durumunda bebek entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmalı ve akciğer koruyucu stratejiler uygulanmalıdır. Entübasyon ihtiyacında sağlık çalışanının KKE tam bir
şekilde giymesi ve en deneyimli kişinin mümkün olan en kısa sürede entübasyonu yapması ve entübasyon esnasında entübasyon tüpünün klemplenmesi
gerekmektedir. Ventilatör devrelerine aerosol ile bulaş riskini en aza indirmek
için ekspiryum çıkışına bakteri-virüs filtreleri yerleştirilmelidir. Ağır solunum
yetmezliği olan bebeklerde, surfaktan uygulanması, inhale nitrik oksit veya
yüksek frekanslı ossilatör ventilasyon kullanımı hasta özelinde düşünülebilir.28
Yenidoğanda COVID-19 için kullanılabilecek standart bir ilaç tedavisi
önerilmemektedir. Antibiyotikler ikincil bakteriyel enfeksiyonun ekarte edilemediği durumlarda kullanılabilir. Erişkinlerde kullanılan anti-viral ilaçların
yenidoğan döneminde kanıtlanmış kullanımı bulunmamaktadır. Aynı şekilde
erişkinlerde kullanımı olan hidroksiklorokin, azitromisin, interferon alfa-2b,
glukokortikoid ve tocilizumab gibi ilaçların yenidoğanlarda kullanımı henüz
net değildir.28 Ebola salgınında remdesivirin yenidoğanlarda yan etki gözlenmeden güvenli olarak kullanılabilmesine rağmen COVID-19 enfeksiyonu olan
yenidoğan bebeklerde remdesivirin kullanımı ile ilgili kesin veri yoktur.33 Oseltamivir ise COVID-19 tedavisinde ampirik olarak kullanılmamalı, sadece İnfluenza mevsiminde influenzanın ekarte edilemediği durumlarda kullanılmalıdır.
Yenidoğanda COVID-19 tedavisinde kullanımı uygun ilaç kombinasyonunun lopinavir 250 mg/ ritonavir 50 mg tablet olduğu bildirilmektedir. Çocuklarda 14 gün-6 aylık periyotta 16 mg/kg/doz lopinavirin oral olarak günde
iki kez şeklinde 10-14 gün süre ile kullanılabilir.21
Ülkemizde 37 COVID-19 enfeksiyonlu yenidoğan bebek ile yapılan çalışmanın sonucunda %54 gibi yüksek bir oranda antibiyotik kullanıldığı gözlenmiştir. Azitromisin %38 oranında, oseltamivir%32, kortikosteroid%11,
hidroksiklorokin %5 oranında kullanılan diğer tedaviler olduğu gözlenmiştir.26
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Tüm veriler incelendiğinde sonuç olarak yenidoğan bebeklere COVID-19
enfeksiyonu tedavisinde spesifik bir tedavi olmadığı, sıvı-elektrolit desteğinin
ve solunum desteğinin başlıca unsurlar olduğu görülmektedir.
6. TABURCULUK
Doğumda annede ve bebekte şüpheli enfeksiyon varlığında alınan RTPCR sonuçları negatif gelmiş ise ve bebekte semptom yoksa anne ve bebek eve
taburcu edilebilirler.
Bebek asemptomatik olduğunda annenin COVID-19 PCR testi pozitif gelir ise bebekten 24 saat ara ile 2 kez gönderilen üst hava yolu örneklerinin
ikisinde de PCR negatif saptandığında evde 14 gün boyunca karantina önlemlerine uyulacak şekilde taburculuğu düşünülebilir. Yenidoğanın hafif semptomatik enfeksiyonu var ise; üç günden uzun süredir ateşi olmayan, şikayetleri
düzelen ve 24 saat ara ile 2 kez gönderilen üst hava yolu örneklerinin ikisinde
de PCR negatif saptanırsa bu bebekte de aynı şekilde taburculuk düşünülebilir.
Yenidoğan bebekte hastane yatışı sırasında ciddi semptomatik enfeksiyon bulguları var ise; akciğer grafisinde inflamasyon bulgularının kaybolması, üç günden uzun süredir ateşi olmaması, bulguların düzelmesi ve 24 saat ara ile 2 kez
gönderilen üst hava yolu örneklerinin ikisinde de PCR negatif saptanması durumunda; bebek evde en az 14 gün karantina uygulanacak şekilde taburcu
edilebilir.21,34 Taburculuk sonrası dönemde izolasyonun sağlanamayacağı durumlarda taburculuk bireyselleştirilip, en uygun zamanda yapılabilir.
7. ANNE SÜTÜ VE EMZİRME
Yaşamın ilk 6 ayında tartışmasız olarak verilmesi gereken tek gıda anne
sütüdür. Anne sütünün içeriğinde makrobesinler, mikrobesinler, büyüme faktörleri ve immünolojik faktörler bulunmaktadır. Anne sütü içeriğindeki tüm bu
maddeler nedeniyle eşsizdir ve büyüme, immünolojik ve nörokognitif gelişme
üzerine birçok etkisi vardır.35 Bazı özel durumlarda anne sütünün kesilmesi
gerekebileceği gibi dikkatli şekilde verilmesi gereken koşullarda bulunmaktadır. Anne sütünün, immünolojik özelliği ve içeriğindeki immünglobulinler ile
bebeği viral enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. COVID-19 enfeksiyonun da viral bir enfeksiyon olması nedeniyle anne sütünün koruyucu etkisi burada da gündeme gelmektedir.
Anne sütü ile virüsün bebeğe geçişinin varlığının gösterebilmek için yapılan sınırlı sayıda vaka sunumlarından elde ettiğimiz veriler bulunmaktadır.
Anne sütünde COVID-19 RT-PCR ile tespit edilmemiştir ve anne sütü ile yeni-
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doğan bebeğe bulaş gösterilmemiştir. Enfeksiyonun asıl bulaşının damlacık
yolu ile olduğu bilinmektedir, bu nedenle anne sütünün verilmesi esnasında
damlacık yolu ile bulaşı önleyecek önlemlerin alınması gerekir.
COVID-19 pozitif bir anneden doğan yenidoğan bebeğin klinik durumu
anne sütünü almasına uygun ise; anne ellerini su sabunla yıkayıp, emzireceği
memesini de aynı şekilde yıkamalı ve tek kullanımlık havlu ile kurulamalıdır.
Ardından cerrahi maskesini takmalı sonrasında bebeğini emzirmelidir. Eğer
anne sütü sağılıp verilecek ise sağma işlemi öncesi aynı hijyen işlemleri uygulanmalı ve anne sütünün konulacağı ekipmanın da gerekli temizlik işlemlerinden geçirildikten sonra bebeğe sağılmış anne sütünün verilmesi uygundur.
Sağma ve beslenme işlemi sonrası kullanılan tüm ekipman aynı şekilde temizlenip saklanmalıdır, beslenme sonrası da el hijyenine dikkat edilmelidir. Anne
ve bebeğin beslenme sonrası mümkünse aynı odada bulunmaması gerekir.
Ancak aynı odada izleme devam edilecek ise anne cerrahi maskesini takmış
olmalı ve en az 1,5 metre bebekten uzakta olacak şekilde durmalı, odanın sık
sık havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Annenin COVID-19 RT-PCR sonucu
negatifleştikten sonra izolasyon önlemleri sonlandırılabilir.
Anne ya da bebeğin hastanede yatması gerekliliği gibi bir izolasyon durumunda hem annenin hem bebeğin klinik durumları uygunsa anne sütü verilmesine devam edilmelidir. Annenin klinik durumu sütünü sağmasına engel
oluşturmuyorsa aynı hijyen kurallarına uyarak sütünü sağıp bebeğine gönderebilir. Yenidoğan servisinde yatan bebekte ağır solunum sıkıntısı yoksa ve
oral alımına kontrendikasyon oluşturacak herhangi bir durum bulunmaması
halinde sağılmış anne sütü bakım veren hemşire tarafından verilebilir.
Annenin COVID -19 tedavisi için hidroksikolorokin, azitromisin, lopinavir-ritonavir, kortikosteroid, tocilizumab gibi ilaçları kullanması halinde anne
sütüne bir miktar ilaç geçişi olabileceği aileye anlatılmalıdır. Anne sütüne ilaç
geçişinin fazla miktarda olmaması ve bu ilaçların kullanımında anne sütünün
verilmesinin kesin kontrendikasyon oluşturmaması nedeniyle aile ile durum
konuşulup, anne sütünün yararları ve koruyucu etkisi anlatılıp anne sütünün
verilmesine beraber karar verilmelidir.
Enfeksiyon döneminde tıbbı zorunluluk nedeniyle veya ailenin kendi isteği ile anne sütünün verilmediği durumlarda, enfeksiyon süreci tamamlandıktan sonra annenin bebeğini emzirmesi desteklenmelidir. Annenin sütü kesildi
ise relaktasyon programına alınmalı ve psikolojik destek sağlanmalıdır. Bu
süreç esnasında bebeğin beslenmesi formula ile yapılmalıdır.
Dünya sağlık örgütü COVID-19 şüphesi veya kesin tanısı olan annelerin
tüm hijyen kurallarına uyduktan sonra, cerrahi maskesini takıp emzirmeye
devam etmesini ya da sağılmış anne sütlerini bebeklerine vermesini önermektedir.36
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8. TAKİP
Yenidoğan dönemi yaşamın en hassas dönemlerinden biri olup, yeni
doğmuş bebeğin beslenmesi, büyümesi ve tıbbı durumun yakından takip edilmesi gerekmektedir. Normal şartlarda bebeklerin doğum sonrası dönemde
kısa aralıklarla doktor ziyaretlerine gelmesi beslenme durumu, genel muayenesi, sarılığı ve idrar çıkımı gibi durumların yakın takibi gereklidir. COVID-19
pandemi sürecinde ailelerin bebeklerini enfeksiyondan korumak amacıyla
doktor ziyaretlerini azaltması, dehidratasyon ve artmış sarılık değerleri gibi
istenmeyen tıbbı sonuçlara neden olmaktadır. Pandemi sürecinde özellikle bu
hassas dönemdeki bebeklere ve annelerine hastaneden çıktıktan sonra yüz
yüze olmasa da telefon veya video görüşmeleri ile destek sağlanmalıdır.
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1. GİRİŞ
Zarflı tek RNA sarmallı bir virüs ailesi olan koronavirüs ailesi yıllardan
beri bilinen, insanlar ve hayvanlar için önemli bir viral patojendir.1 Yüksek
mutasyon hızları ile birlikte her gün yeni özellikler kazanması ve kaybetmesi
sonucunda bu ailenin birçok farklı suşları mevcuttur. Uzun yıllar boyunca insanlarda hafif solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olduğu düşünülen koronavirüslerin 2003 yılında SARS-CoV ve 2012 yılında MERS-CoV suşları ile ölümcül özellik kazandıkları görülmüştür.2 Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında
ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs ya da SARS-CoV-2 olarak bahsedilen bu
suş diğer suşlardan daha hızlı bir şekilde dünyaya yayılmıştır, pnomoni vakaları seyreden yapmış olduğu hastalık ise COVID-19 olarak adlandırılmıştır.3
COVID-19 Kasım 2020 itibari ile yaklaşık 55 milyon kişiye bulaşmıştır ve
yaklaşık 2 milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur, çocuk yaş grubunda ise
daha iyi seyrettiği bilinmektedir. Hastalığın çocuklardaki özelliklerinin ortaya
koyulması için halen birçok çalışma yürütülmektedir.4-8 Bu bölümde şimdiye
kadar COVID-19 salgınının çocuklardaki özellikleri ile ilgili bilenenler ele alınacaktır.
2. EPİDEMİYOLOJİ
İlk tanımlandığı andan itibaren bilinen bir çok viral solunum yolu patojeninin aksine SARS-CoV2 çocuk yaş grubunda daha az semptom göstermekte
ve çocukları daha az etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda tüm hastaların %18’ini çocuk yaş grubundaki hastaların oluşturduğu gösterilmiştir.4-8
Çocuklardaki bulaş sonucu semptomsuz taşıyıcılığın ya da hafif semptomlar oluşmasının temelinde çocuk yaş grubundaki immün cevap sisteminin
erişkinlerden farklar olduğu savunulmaktadır.9-11 Bunun yanında yakın zamanda yapılmış çocukluk çağı diğer virüs aşılarının da bir miktar klinik tabloya koruyucu etkileri olduğunu yazan yayınlar mevcuttur.12
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Çocuk yaş grubu ile ilgili yapılan çalışmalardaki bir diğer epidemiyolojik
özellik yaş gruplarına göre dağılımdır.Yapılan çok merkezli bir çalışmada hastalığın bir yaş altı ve beş yaş üstü grupta daha fazla görüldüğü gösterilmiştir. 13
Okul çağındaki çocukların temas ve bulaş ihtimalleri ile bu sayı açıklanmaya
çalışılırken infant dönemi için halen değerlendirmeler devam etmektedir.7
Çocuk yaş grubundaki hastaların hastalığa bulaş yeri olarak genellikle
hane halkında bir erişkin birey olduğu görülmektedir.7,14
3. KLİNİK
Çocuklar erişkinlere benzer klinik şikayetler ile hastaneye başvurur.
Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda bildirilen vakaların klinik semptomları
daha hafif seyretmektedir.7,8 Erişkinlerde olduğu gibi ateş, kas ağrıları, baş
ağrısı, boğaz ağrısı tat ve koku kaybı ve gastrointestinal semptomlar görülebilir.15-17 Karın ağrısı ve akut faz değerlerinde yükselme olan COVID-19 olguları
akut karın patolojileri ile karışabilir. Göğüs ağrısı şikayetleri ile başvuran hastalarda COVID-19 kaynaklı miyokardit görülebilir.18
Bazı vakalar mortal seyredebilmektedir. Ölümle sonlanan vakalarda genelde eşlik eden ağır ek hastalıklar mevcuttur, solunum sistemi haricindeki
tutulumlardan kaynaklı ölüm daha yüksek sıklıkla görülmektedir.19
Hastalığın sebep olduğu genel kliniğin yanında son zamanlarda çoklu organ tutulumu ile giden yeni bir sendrom tanımlanmıştır. Kawasaki hastalığı
benzeri klinik ile gelişen aktif COVID-19 döneminde ya da hastalık geçirildikten sonra oluşabilen bu tabloya pediatrik multi sistem enflamatuar sendrom(MIS-C) adı verilmiştir.20 Dünya sağlık örgütü tarafından belirlenen MIS-C
kriterleri Tablo-1’ de verilmiştir.20
Tablo-1. Dünya Sağlık Örgütü Tarafında Belirlenen MIS-C Kriterleri
(Bu Kriterlerin Hepsi Karşılanmalıdır)
1. Yaş: 0-19 Yıl
2. > 3 Gün Ateş
3. Çok Sistemli Tutulumun Klinik Belirtileri (Aşağıdakilerin En Az 2'si):
• Döküntü, BilateralPürülan Olmayan Konjonktivit Veya Mukokutanözİnflamasyon
Belirtileri (Oral Kavite, Eller Veya Ayaklar)
• Hipotansiyon Veya Şok
• Kardiyak Disfonksiyon, Perikardit, Valvulit Veya Koroner Anormallikler (Ekokardiyografik Bulgular Veya Artmış Troponin /BNP Dahil)
• Koagulopati Kanıtı (Uzun Süreli PT Veya PTT; Yüksek D-Dimer)
• Akut Gastrointestinal Semptomlar (İshal, Kusma Veya Karın Ağrısı)
4. Yüksek İnflamasyon Belirteçleri (Örn. Eritrosit Sedimantasyon Hızı, C-Reaktif Protein Veya Prokalsitonin)
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5. Bakteriyel Sepsis Ve Stafilokok / Streptokok Toksik Şok Sendromları da Dahil Olmak
Üzere İnflamasyonun Başka Hiç Bir Belirgin Mikrobiyal Nedeninin Olmaması
6. SARS-Cov-2 Enfeksiyonunun Kanıtı
Aşağıdakilerden Herhangi Biri:
• Pozitif SARS-Cov-2 RT-PCR
• Pozitif Seroloji
• Pozitif Antijen Testi
• COVID-19 Olan Bir Kişiyle Temas

4. TANI
Çocukluk çağında COVID-19 kesin tanısı halen altın standart olarak PCR
ile koyulmaktadır. Klinik bulguları diğer birçok viral enfeksiyona benzer olan
COVID-19’un çocukluk çağındaki değerlendirmelerde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Mevcut durumda çocuklarda olası COVID-19 tanısı
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın güncel kılavuzlarına göre planlanmaktadır. Son yayınlanan Eylül 2020 kılavuzundaki COVID-19’dan şüphelenilmesi ve test istenmesi gereken durumlar Tablo-2’de verilmiştir.21
5.LABARATUVAR BULGULARI
Laboratuvar bulguları değişkendir. Tam kan sayımında lökopeni, nötropeni veya lenfositopeni görülebilir. Akut faz reaktanları olarak bakılan Creaktif protein ve prokalsitonin değerlerinde artış saptanabilir.22 Artmış inflamatuar belirteçler, koagulapati ( PT, aPTT değerlerinde uzama ve D-Dimerde
yükselme), trombositoz ve lenfositopeni birlikteliği multi sistem inflamatuar
sendromu (MIS-C) ihtimalini düşündürmelidir. Kas enzimlerinden kreatinin
kinaz (CK) ve serum aminotransferazda (AST) yükselme görülebilir. COVID19'u olan 157 çocuktan oluşan bir seride, yüksek laktat dehidrojenaz (LDH)
diğer bir yaygın laboratuar anormalliği olarak saptanmıştır.23 Ciddi derecede
hasta çocuklarda böbrek disfonksiyonu ortaya çıkabilir. Üçüncü basamak bir
hastaneye yatırılan 52 çocuktan oluşan bir seride, 24 hastada (%46) serum
kreatinin değerinde artış saptanmış olup, akut böbrek hasarı olarak düşünülmüştür.24
Tablo-2. Olası Pediatrik COVID-19 Tanısı
Epidemiyolojik Özellikler
Hane Halkının Değerlendirilmesi
- Aynı Hane Halkı İçerisinde, Son 14 Gün İçerisinde, Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı
İle Yatışı Olan,
- Aynı Hane Halkı İçerisinde Covıd-19 Tanısı Alan,
- Aynı Hane Halkı İçerisinde Ateşi Ve Öksürüğü Olan, Ya Da Ateşli Veya Ateşsiz Solunum Sıkıntısı Şikayetleri Olan Birisinin Varlığında,
Covıd-19 Tanısı Alan Birisi İle Temas Hikayesinin Varlığı,

51

Eren YILDIZ – Mehmet Ali NARSAT
Şikayet ve Semptom Bulguları
Çocuğun Ateş Hikayesinin Varlığı Ya Da Ölçülen Ateş Değerinin 38.0 °C Veya Üzerinde
Olması,
Akciğer Dinleme Bulgularının Varlığı,
Takipne Varlığı,
Yeni Başlangıçlı Öksürük Varlığı,
Oda Havasında, Oksijen Satürasyonunun %92 Veya Daha Düşük Olması,
Aşağıdaki Durumlarda COVID – 19 PCR Testi İstenilir;
1. I Ve II’denEn Az Birer Tanesinin Varlığı,
2. II’denEn Az İkisinin Varlığı (Her Bir Şık İçin, Başka Bir Nedenle İlişkili Olduğunun
Kesin Olarak Gösterilememesi),
3. Aynı Hane Halkı İçerisinde 2 Veya Daha Fazla Sayıda COVID-19 Tanısı Alan Kişi Varlığı,
4. 9 Aydan Küçük, COVID - 19 Tanısı Alan Anne Bebekleri,
5. Gebeliği Döneminde, COVID-19 Tanısı Alan Anne Bebekleri,

6. GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
Görüntüleme bulguları değişkendir ve semptomlardan önce mevcut olabilir.22,25-27 COVID-19 enfeksiyonunda akciğer görüntülemesi yapılması gerekirse olarak öncelikli olarak akciğer grafisi istenir, özellikle olgularda bilgisayarlı tomografi da istenebilmektedir. COVID-19 ile ilişkili tomografi ve akciğer
grafisindeki radyolojik bulgular, erişkin hastalarda olduğu gibi, bilateral, subplevral ya da periferal buzlu cam opasiteleridir.28
Yapılan bir derlemede bilgisayarlı tomografi çekilen 605 çocuğun yüzde
33'ünde normal bulgular, yüzde 29'unda buzlu cam opasiteleri, yüzde 27'sinde
nonspesifik tek taraflı bulgular ve yüzde 23'ünde iki taraflı bulgular saptandı.22
COVID-19 tanısı ile hastaneye yatırılan sekiz İtalyan çocuk üzerinde yapılan bir
çalışmada, akciğer ultrasonografisindeki bulgular subplevral konsolidasyonları ve tek veya konfluent B çizgilerini içeriyordu.29 Akciğer ultrasonogrofisi radyasyon içermemesi nedeni ile tercih edilebilir.
7. PEDİYATRİK COVID-19 HASTALARINI KÖTÜLEŞTİREBİLECEK
RİSK FAKTÖRLERİ
Altta yatan immün yetmezlik olması, immünsüpresif ilaç alım öyküsü
veya kronik hastalığa sahip olma (diyabet, böbrek hastalığı, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, hematolojik hastalıklar ve metabolik bozukluklar)
COVID-19’u daha ağır geçirmeye sebep olabilir. Bir yaş altı çocuklarda da dikkat edilmesi önerilmiştir.7,30

52

COVID-19 VE ÇOCUK

8. YÖNETİMİ VE TEDAVİ
COVID-19 olan çocuklar için antiviral kullanımına karar verebilmek ve
hastalık şiddetlerinin belirlenmesi için kliniklerine göre şöyle sınıflandırılabilir.31
Hafif veya orta derecede hastalık - Yeni veya artmış ek oksijen gereksinimi yoktur.
Şiddetli hastalık – Hastalığın başlangıcından itibaren giderek artan oksijen gereksinimi mevcuttur.
Kritik hastalık - Noninvazif veya invazif mekanik ventilasyon, sepsis,
multiorgan yetmezliği veya hızla kötüleşen klinik gidişat vardır.
8.1. Antiviral Tedavi Rejimleri
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın ve Amerikan Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları derneğinin hazırlamış olduğu rehberlere göre şiddetli veya
kritik alt solunum yolu hastalığı olan çocukların genellikle hastanede yatarak
tedavi alması gerekir. Hafif seyirli COVID-19'u olan çocuklar, altta yatan koşullar nedeniyle (örn. immun yetmezlik) ciddi hastalık riski altındaysa veya 30
günden küçük ateşli bebeklerse, hastaneye yatış gerektirebilir. Hastaneye yatış
gerektiren bu hasta grubunda vaka bazlı değerlendirmek üzere antiviral tedavi
kullanılabilir.21,31
Asemptomatik ya da hafif seyirli olan, solunum sıkıntısı olmayan hastalarda antiviral tedavi kullanmaya gerek yoktur.
Sağlık Bakanlığının oluşturduğu rehberde ilk seçenek olarak Hidroksiklorokin önerilmektedir. Alternatif tedavi olarak da loinavir/ritonavir kombinasyonu ya da hasta 15 yaşından büyük ise favipiravir önerisi mevcuttur. Mevcut tedavi önerileri Tablo- 3’de verilmiştir.
Hidroksiklorokin QT aralığını uzatarak kardiyak yan etkiler oluşturabilir, bu sebeple hastalar EKG çekilerek yakından izlenmeli, kardiyak yan etkileri
görülürse ilaç kesilmesi düşünülmelidir.21
Lopinavir ve ritonavir de olası yan etkileri açısından 14 günden küçük
yenidoğanlarda kullanılmamalıdır.21
Uluslararası Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (Pediatric İnfectious Diseases Society) (PIDS) Ekim 2020 içerisinde yayınlamış olduğu çok
merkezli uzlaşı raporuna göre diğer antiviral ajanlardan ziyade ilk ve tek tercih olarak remdesivir önerilmektedir.31 COVID-19’lu çocuklar için remdesivirin
faydalarına dair veriler eksik olsa da yetişkin hastalar ile yapılan yayınlarda
şiddetli hastalık durumunda yararlı olduğu gözükmektedir.31-33
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Remdesivir 40 kg’nin altında birinci gün 5 mg/kg doz yükleme, geri kalan günlerde 2.5 mg/kg olarak idame tedavi önerilmektedir. 40 kg’nin üstünde
olan hastalarda birinci gün 200 mg yükleme tedavisi, diğer günler 100 mg
idame tedavisi olarak planlamalıdır. Remdesivir günde tek doz ve intravenöz
olarak kullanılmaktadır. Tedavi süresi 5 gündür, kritik hastalarda 10 güne uzatılabilir.
PIDS kılavuzuna göre hidroksiklorokin tedavide kullanılmamalıdır, etkinliği belirsizdir.31,34 Lopinavir/ritonavir kombinasyonu da aynı kılavuzca
etkinliği olmadığı ve farmakodinamiği olumsuz olduğu için önerilmemektedir.35,36
8.2. Antibiyotik Kullanımı
COVID-19 hastalarında rutin antibiyotik kullanımı önerilmemektedir.
Bakteriyel koenfeksiyon sık görülmemektedir, ancak bazı klinik tablolar bakteriyel pnomoniler ile karışabilir.37 Vaka bazlı planlama yapılarak ampirik antibiyotikler kullanılabilir.
8.3. Glukokortikoidler
COVID-19'un immün aracılı komplikasyonları için glukokortikoidlerin
kullanımı hakkında, hastalığın ciddiyetine göre vaka bazlı karar vermek gerekir.38 Yetişkin hastalarda glukokortikoidlerin mortaliteyi azalttığına dair yayınlar mevcuttur.39-41 Çocuklarda ise halen çalışmalar devam etmektedir, yararları ve riskleri belirsizdir.
Tablo-3. Sağlık Bakanlığı Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi Çocukluk Çağında Tedavide Kullanılabilecek İlaçların Dozları ve Uygulama Şekilleri
İlaç Adı

Günlük Çocuk Dozu ve Uygulama Yolu

İlk Tercih
Hidroksiklorokin, 200 Mg
Tablet(1)

İlk Gün 6.5 Mg/Kg/Doz Günde 2 Kez Hidroksiklorokin; İlk Gün Maksimum Doz:
400 Mg/Doz; Devamında 2-5. Günlerde
3.25 Mg/Kg/Doz Günde 2 Kez Hidroksiklorokin: Maksimum Doz 200 Mg/Doz
İlerleme Durumunda Veya Alternatif Tedavi
Lopinavir250
14 Gün - 6 Ay Arası Çocuklarda:
Mg/Ritonavir 50mg Tab- LopinavirKomponenti 16 Mg/Kg PO BID
let(2)
6 Ay - 18 Yaş Arası:
15-25 Kg: 200 Mg-50 Mg PO BID
26-35 Kg: 300 Mg-75 Mg PO BID
>35 Kg: 400 Mg-100 Mg PO BID
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Tedavi Süresi Gün)

5 Gün

10-14 Gün
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Veya 15 Yaşından Büyük Çocuklarda
Favipiravir
200 Mg Tablet

2 X 1600 Mg Yükleme,
2 X 600 Mg İdame

5 Gün

Oksijen gereksinimi olan, hastalığı ilerleyen ya da ilerlemesi için risk faktörlerine sahip seçilmiş çocuklar için ya da mekanik ventilasyondaki hastalar
için düşük doz glukokortikoidler gerekli olabilir.38, 42 Tedavi süresi hangisi daha kısaysa taburcu olana kadar ya da 10 güne kadardır.
Düşük doz glukokortikoid rejimleri aşağıdakilerden birini içerir.42
 Deksametazon: 0,15 mg / kg, maksimum doz 6 mg
 Prednisolone: 1 mg/kg, maksimum doz 40 mg
 Metilprednizolon: 0.8 mg/kg, günde bir kez, maksimum doz 32 mg
 Hidrokortizon: Yeni doğanlar için (<1 aylık) 7 gün boyunca 12 saatte
bir 0,5 mg/kg IV, ardından 3 gün boyunca günde bir kez 0,5 mg/kg. 1 aydan
büyük çocuklar için 8 saatte bir 1.3 mg/kg, maksimum doz 50 mg; maksimum
toplam günlük doz 150 mg
8.4. Destekleyici Tedaviler Ve İzlemde Yapılacaklar
Solunum sıkıntısı olan hastalar öncelikli olmak üzere oksijen tedavisi verilmesi düşünülmelidir. Sıvı ve elektrolit desteği sağlanmalıdır. Temel destekleyici bakım hafif, şiddetli ve kritik hastaların tedavisinin ana noktasıdır. Kan
basıncı ve oksijen saturasyonu takip edilmelidir. Sitokin salınım sendromunu
öngörebilmek için haftada 2-3 kez CRP, D-dimer, LDH, ferritin ve IL- 6 bakılmalıdır.37
8.5. Diğer Tedaviler
Tociluzumab, immun plazma ve interferon beta-1b gibi immün modülatör ajanların rutin tedavide yeri yoktur, faydaları ve zararları net
değildir.38,43,44
9. EVDE TAKİP EDİLECEK ÇOCUKLAR
Asemptomatik, ya da hafif semptomlu (boğaz ağrısı, burun akıntısı, hafif
öksürük gibi ) oksijen ihtiyacı olmayan hastalar evde takip edilmelidir. Evde
tedavi semptomatiktir, antiviral tedavilerin olası yan etkilerinden dolayı hastanede verilmesi uygundur. Ev takibi sırasında şiddetli solunum sıkıntısı, nefes
almada güçlük, morarma, genel durumda bozulma, şiddetli göğüs ağrısı ve
önemli ölçüde azalmış idrar çıkışı gözlenirse hızlıca sağlık ekiplerine haber
verilip hastaneye gidilmelidir.44
Evde 14 gün izolasyonda kalmalıdır. Maske ile durulması, diğer aile bireylerine de maske takılması gerekir. Ortak eşya kullanımından kaçınılmalıdır.
Ateşi ve öksürüğü olan bireylerin ayrı odaları ve ayrı banyoları kullanması
sağlanmalıdır.
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GEBELİKTEKİ FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER VE
COVID-19
Physiological Changes During Pregnancy and Covid-19
Op. Dr. Canan TAPKAN
Gebelik; gelişmekte olan fetüsün gereksinimi karşılamak ve doğuma
adaptasyon hazırlıklarının oluştuğu, vücudun birçok sisteminde anatomik ve
fizyolojik değişimin olduğu ortalama 280 gün süren bir dönemdir. Koronavirüs
hastalığı 2019 yıllarının sonlarından itibaren ortaya çıkmış olup Dünya Sağlık
Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir.¹Gebelikte
meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişikler enfeksiyona duyarlığı arttırıp,
enfeksiyon tanısını geciktirebilir ve tanı gecikmesi ile birlikte klinik seyir farklılaşıp mortalite ve morbidite oranlarını yükseltebilir. Gebelik sürecinde geçirilen viral enfeksiyonlar anne ve fetüs açısından risk oluşturmakla birlikte erken
doğum, ölü doğum, düşük, konjenital anomali gibi klinik tablolara yol açabileceği gibi annede ağır bir tabloya yol açıp mortal seyirli klinik tablolar geliştirebilir. Gebelikte COVID-19 ile ilişkili olan sistemler; solunum sistemi, reninanjiotensin-aldosteron sistemi(RAAS) ve bağışıklık sistemi olup bu sistemlerdeki değişiklikleri bilmek tanı ve tedaviye yol göstericidir.
1. SOLUNUM SİSTEMİ
Gebeliğin başından itibaren havayolu mukozasında hiperemi, hipersekresyon, mukozal ödem ve frajilite mevcut olup özellikle üçüncü trimesterde bu
değişiklikler maksimuma çıkar. Gebeliğe bağlı olan bu değişikliklerden östrojen hormonu sorumlu olup hyaluranik asit komponentini arttırarak doku hidrasyonu ve ödeme yol açar. Gestasyonel rinit olarak adlandırılan üst solunum
yolundaki bu değişiklikler COVID-19’un semptomlarını maskeleyerek kontrolsüz viral yayılıma ve toplumsal bulaşa sebep olabilir. COVID-19 hastalarının
%4,8 inde nazal konjesyon görülebildiği bildirilmiştir.²
Gebelikte pulmoner hacimlerin değişimi solunum sistemiyle ilgili önemli
olan diğer bir fizyolojik değişikliktir. Gebelik sırasında genişleyen uterus diyafram seviyesinde 4-5 cm yükselmeye neden olur. Diyaframın yükselmesi her
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hangi bir fonksiyon bozukluğuna yol açmaz. Göğüs kafesinin anteroposterior
ve transvers çaplarındaki 2 cm’lik artış diyafram yüksekliğini tolere eder. Göğüs duvarı ve diyaframın genişleyen uterusla değişiklik göstermesi sonucu
fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC) ile onun komponentlerinden ekspiratuar
rezerv volüm (ERV) ve rezidüel volüm (RV) azalır.³İnspiratuar kapasite (İC)
artar. Total akciğer kapasitesi (TLC) korunur. Birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm (FEV1) ve vital kapasite (VC) değişmez.⁴ (Şekil 1)
Şekil 1. Gebelikte Pulmoner Hacim Değişiklikleri

FRC: Fonksiyonel rezidüel kapasite; ERV: Ekspiratuar rezerv volüm; RV:
Rezidüel volüm; İC: İnspiratuar kapasite; TLC: Total akciğer kapasitesi;
VC:Vital kapasite; IRV: İnspiratuar rezerv volüm; VT: Tidal volüm
Gebelikte oksijen tüketimi yaklaşık %20 oranında artar. Artmış oksijen
gereksinimi gebelikte solunum sistemi ile ilişkili olan hastalıkların daha ciddi
klinik seyirli olmasına neden olabilir.⁵Gebelikte artan maternal oksijen talebi
(yüksek metabolizma, anemi ve fetal oksijen tüketimi) dolayısıyla fizyolojik
dispne yaygındır. Sağlıklı gebe kadınların gebeliğin ilk üç aylık döneminden
başlayarak yaklaşık %70’inde dispne veya nefes darlığı bildirilmektedir.⁶
COVID-19 hastalarının %18’inde nefes darlığı görülebilmektedir.² Gebelikte
sık görülen fizyolojik dispne COVID-19 hastalığının bu semptomunu maskeleyip tanı ve tedaviyi geciktirebilir.
Gebe kadınların solunum sistemlerindeki fizyolojik değişiklikler COVID19 tanısının geç konmasına, hastalığın yayılmasına ve tedaviye yanıt alınamamasına neden olabilir. Yine de gebe kadınların COVID-19 enfeksiyonuna daha
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duyarlı olduklarına veya şiddetli pnömoni geliştirmeye daha yatkın olduklarına dair kesin kanıt yoktur.⁷
2. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Gebe kadının bağışıklık sistemi büyüyen ve gelişen fetusa göre farklı
trimesterlerde aktif olarak değişmekte ve adapte olmaktadır.⁸ Maternalfetalbağışıklık gebelik boyunca hem semi-allograft fetüsün reddini önlemekte
hem de mikroorganizmalara karşı savunma sağlayacak bir denge içerisindedir.⁹ Gebenin bağışıklık sistemi ilk trimesterde implantasyon ve plasentasyonu
destekleyecek şekilde proinflamatuar süreçte iken, ikinci trimesterde antiinflamatuar süreçle fetal büyümeye fayda sağlar. ¹⁰ Proinflamatuar durum ile
anti-inflamatuar durum arasında geçiş yapan gebelik bağışıklığı üçüncü trimesterda proiflamatuar süreçle doğum eylemine hazırlık yapar.¹⁰,¹¹ Gebeliğin
ilk ve üçüncü trimesterinde mevcut olan proinflamatuar dönem sebebiyle gebelerde bu dönemde daha şiddetli bir inflamasyon olabileceği düşünülmektedir.⁹
Gebelikteimmünolojik sistemde T-helper 2 (Th2) lenfositlerin ürettiği
anti-inflamatuar sitokinlere (IL-4, IL-10, IL-13 ve TGF-beta) doğru bir artış
vardır ve gebeler intrasellüler patojenlere daha duyarlıdırlar (1)Th1 tipi sitokinler ise (IFN- γ, IL-la, IL-1b, IL-6 ve IL-12 gibi) mikrobisidal ve proinflamatuardır.Th1 hücrelerinin Th2 baskın bir ortama fizyolojik olarak kayması nedeniyle hücre aracılı immünite zayıflar. Gebelerde anti-inflamatuar sitokinlerin
baskın olmasını sağlayan Th2 ortamına hormonal değişikliklerle fizyolojik
olarak geçişin ve diğer açıklanamayan erken bağışıklık adaptasyonlarının Covid-19 enfeksiyonunu daha hafif şiddette geçirmesini açıklayabilir.¹²,¹³
3. RENİN-ANJİOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ(RAAS)
Koronavirüsler hedef hücrelerine akciğer, bağırsak, böbrek ve kan damarlarının epitel hücreleri tarafından salgılanan ACE2(anjiotensin dönüştürücü enzim) aracılığıyla bağlanır ve organlarda koruyucu etkiler uygulamayacak
şekilde baskılar.¹⁴ Gebelik boyunca RAAS bileşenlerinde östrojen ve progesteron hormonunun etkisiyle fizyolojik olarak artış olur.¹⁵,¹⁶ COVID-19’lu hastalarda yüksek viral yük ve akciğer hasarı ile ilişkili olan yüksek seviyelerde
plazma anjiotensin-II olduğu bir çalışmada gözlenmiştir.¹⁷ Gebelikte ACE2
ekspresyonunun artması doğal olarak COVID-19 enfeksiyonunu kolaylaştıracağı düşündürebilir.
Sonuç olarak; gebelikteki fizyolojik değişiklikler Covid-19 enfeksiyonuna
duyarlılığı artırabildiği gibi tanı koymayı geciktirebilir. Covid-19 tanısı konulan
gebelere yaklaşım gebeliğin olduğu haftaya ve hastalığın tutulumuna göre multidisipliner yaklaşım ile tedavi edilir.
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GEBELİKTE COVID-19 DUYARLILIĞI VE İMMÜN
REGÜLASYONA YENİ BİR PARADİGMA
A New Paradigm to Covid-19 Sensitivity and Immune Regulation in
Pregnancy
Doç. Dr. Sibel AKYOL
Uzm. Hasan EGE
1. GİRİŞ
Bağışıklık sisteminin en temel özelliği, konağı patojenlerden korumaktır.
Bu işlev, doğal ve spesifik bağışıklık sisteminin gözetimi altında gerçekleşirken
bağışıklık hücrelerinin; hücre göçünü koordine etme, istilacı mikroorganizmaları tanıma ve bunlara yanıt verme kapasitelerine bağlıdır.
Bağışıklık sistemi, anneyi zararlı etkenlere karşı koruyan ve fetüse zarar
vermeyi önleyen en önemli sistemlerden birisidir. Maternal bağışıklık sistemi
gebelik sırasında anne ve fetüs arasında güçlendirilmiş bir tanıma, iletişim ve
onarım ağı sağlar. Gerektiği zaman annenin ve fetüsün sağlığını korumak için
alarm seviyesini yükseltebilir. Diğer tarafta ise, hiç şüphesiz annenin çevreye
tepki verme biçimini değiştirecek ve gebelik sırasında bağışıklık sisteminin
benzersizliğini sağlayacak semiallojenik bir implant olan fetüs bulunmaktadır.
Gebelik sürecini, düzenlenmiş, tolerans mekanizmalarının belli bir süre içinde
susturulduğu benzersiz bir bağışıklık durumu olarak ifade etmek uygun olur.
Anne veya fetüs, enfeksiyon etmenlerine karşı farklı immün mekanizmaları aktiflerken, plasenta da bu yanıtlara katılır. Gebelik immünolojisi, maternal
bağışıklık sistemi ve fetal-plasental bağışıklık sisteminden kaynaklanan sinyal
ve yanıtların kombinasyonunun bir sonucudur. Plasentadan gelen sinyaller,
maternal bağışıklık sisteminin potansiyel tehlikeli sinyaller karşısında nasıl
davranacağını düzenler.
İmplantasyon, plasenta ve gebeliğin ilk üç aylık dönemi güçlü bir inflamatuar yanıt gerektiren "açık bir yaraya" benzemektedir. Bu ilk aşamada, blastosist uterusun epitel tabakasına tutunarak bu bölgeyi istila etmek için endo
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metriyal dokuda değişimler oluşturur. Trofoblast oluşumu gerçekleşir. İstilacı
hücreler ve onarım hücreleri için gerçek bir 'savaş alanı' oluşturulur.
Uterus epitelinin yeterli onarımının sağlanabilmesi ve hücresel kalıntılarının giderilebilmesi için enflamatuar bir ortam gereklidir. Bu nedenle, gebeliğin ilk üç aylık dönemi pro-inflamatuar dönem olarak bilinmektedir.1
Gebeliğin ikinci aşaması, birçok açıdan anne için en uygun immünolojik
defans zamandır. Bu dönem hızlı fetal büyümenin ve gelişimin görüldüğü dönemdir. Anne, plasenta ve fetus arasında simbiyotik bir ilişki söz konusudur.
Bu dönemde baskın immünolojik özellik anti-enflamatuar durumun indüklenmesidir. Annede ilk trimesterde görülen bulantı, kusma gibi durumlar artık
görülmemektedir.
Gebeliğin son immünolojik aşamasında fetus gelişimini tamamlamıştır.
Tüm organlar işlevseldir ve artık fetüs dış dünya için hazırdır. Bu durum yenilenmiş inflamasyon ile sağlanır. Doğum, enflamatuar bir sürecin tekrarlanmasını teşvik etmek için bağışıklık hücrelerinin miyometriuma akması ile karakterize olaydır.2 Bu pro-inflamatuar ortam uterusun kasılmasını, bebeğin atılmasını ve plasentanın reddini teşvik eder. Sonuç olarak gebelik, gebelik aşamasına bağlı olarak pro-inflamatuar ve anti-enflamatuar yanıtların baskınlığının yaşandığı farklı dönemlerden oluşur.
2. GEBELİĞİN İMMÜNOLOJİK REGÜLASYONU
2.1. Viral Pandemilerde Gebelik ve İmmünolojik Yanıt
Viral veya bakteriyel pandemiler genel popülasyonu tehdit eder. Bununla birlikte, çocuklar ve gebe kadınlar gibi daha yüksek risk grubu altında olabilecek ve bulaşıcı hastalıklara karşı daha duyarlı veya daha fazla etkilenebilecek
özel popülasyonlar vardır.
Gebe kadınlar, eşsiz 'immünolojik tolerans' nedeniyle bazı bulaşıcı hastalıklara karşı spesifik duyarlılıkları daha fazla olan grubu oluşturmaktadır. Bu
nedenle, gebelik sürecinde bulaşıcı hastalıklara nasıl yaklaşılacağı, önleneceği
ve tedavi edileceği konusunda karar vermek önemlidir.
Arenavirüs ailesinin bir üyesi olan Lassa virüsünün yol açtığı Lassa Hemorajik ateşi, bir tür viral hemorajik ateştir. Yapılan bir çalışmada, Lassa Hemorajik ateşi özellikle gebeliğin üçüncü trimesterinde, gebe kadınlarda daha
yüksek ölüm oranı göstermiştir.
Dolayısıyla, gebe kadınların neden bazı virüslere veya bazı spesifik mikroorganizmalara karşı gebe olmayan kadınlardan daha duyarlı oldukları ve
plasenta varlığının spesifik enfeksiyonlara duyarlılığa etkileri gibi sorularına
açıklık getirmek son derece önemlidir.
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Normal gebelik sırasında insan desiduası; makrofajlar, doğal öldürücü
(NK) hücreler, düzenleyici T hücreleri (Treg) gibi çok sayıda bağışıklık hücreleri içerir.3,4 Desidual lökositlerin %70’i NK hücreleri, % 20-25'i makrofaj ve %
17'si dendritik hücrelerden oluşur.5,6-7
Maternal gebelik sistemi de, yabancı patojenlerin istilasına yanıt vermeye hazırdır. NK hücreleri ve monositler gibi doğuştan gelen immün hücreler,
viral zorluklara daha güçlü yanıt verirken, bazı adaptif immün sistem hücreleri
gebelik tepkilerinin oluşmasıyla beraber gebelik sırasında up regüle olurlar (T
ve B hücrelerinin sayısında azalma).8
2.2. Trofoblastın Viral Enfeksiyona Karşı Aktif Koruması
Plasentanın hücresel birimi olan trofoblast sadece mikroorganizmaları
tanımakla kalmaz, bir immün yanıt başlatır. Trofoblast anti-mikrobiyal peptitler üreterek kendisini patojenlere karşı aktif olarak koruyabilmektedir. Trofoblast hücrelerinde, HIV enfeksiyonunun güçlü bir inhibitörü ve bakteriyel
lizisin indükleyicisi olan salgı lökosit proteaz inhibitörü (SLPI) bulunmaktadır.9,10
Gebeliğin ilk trimester döneminde trofoblast hücrelerinin TLR-3 yoluyla
Poly (I: C) ile uyarılması, iki önemli anti-viral faktör olan SLPI ve IFN-β'nin
üretimini ve salgılanmasını teşvik eder.
Bu faktörler viral enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattını oluşturur. Bu
durum hücre içi yolakları aktive etme potansiyeline sahiptir.11
Maternal fetal arayüzde viral bir enfeksiyona yanıt olarak, trofoblast
hücreleri tarafından IFN-β ve SLPI üretilir. Plasenta gebelik sırasında viral
enfeksiyonun (örn. HIV) fetüse bulaşmasını önleyen potansiyel bir mekanizmayı oluşturmaktadır.
Plasenta, patojenleri tanıyan ve bu patojenlere cevap verebilen aktif immünolojik bir yapı olarak görev yapar.
2.3. Viral Bir Enfeksiyon Fetus ve Gebelik Sonuçlarını Nasıl Etkiler?
Gebe kadınların, hem kendilerinin hem de fetüsün zararlı birçok bulaşıcı
ajana maruz kalma potansiyelleri vardır. Plasentayı geçerek fetüse ulaşabilen
viral enfeksiyonların gebelik üzerinde zararlı etkisi olabilir. Enfeksiyonlar
embriyonik ve fetal ölüme yol açabileceği gibi, düşük yapma veya majör konjenital anomalilere de yol açabilmektedir.12 Plasental bulaşma olmasa bile fetus, enfeksiyona verilen maternal yanıttan olumsuz etkilenebilir.
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Epidemiyolojik çalışmalar, viral enfeksiyonlar ve erken doğum ile merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemdeki fetal konjenital anomaliler
arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.13
Gebelik sırasında bazı viral enfeksiyonlar asemptomatik olabilse de tüm
erken doğumların yaklaşık yarısı, akut koryoamniyonit (ACA) veya kronik
koryoamniyonit olarak adlandırılan plasenta iltihabının histolojisi ile ilişkilidir.14
Anneyi etkileyen çoğu viral enfeksiyon konjenital fetal enfeksiyona neden olmaz, bu da plasentanın fetusu sistemik enfeksiyondan koruyan güçlü bir
bağışıklık düzenleyici ara yüz olarak önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.14
Son yapılan çalışmalarda plasentanın anne ve fetüs arasında bir bariyer
oluşturmasının aksine fetus ve anne arasındaki trafiğin (geçiş) düzenleyicisi
olduğunu göstermektedir.15 Yapılan çalışmalar, plasentada başlatılan yanıt
tipinin annenin immünolojik yanıtını ve sonuç olarak gebelik sonucunu belirleyebileceğini düşündürmektedir. TNF-α, INFγ, IL-12 ve yüksek seviyelerde IL6 gibi enflamatuar sitokinlerin üretimini sağlayabilen plasental bir enfeksiyon,
maternal bağışıklık sistemini aktive ederek plasental hasar, kürtaj veya erken
doğum eylemine yol açabilecektir.16 Plasentada hafif tetikleyici viral bir enfeksiyonun oluşturduğu inflamatuar yanıt gebeliği sonlandırmayabilir, ama sadece annenin değil aynı zamanda fetüsün de bağışıklık sistemini aktive edebilir.
Bu aktivasyonun birkaç sonucu olabilir:
(i) Anneyi diğer mikroorganizmalara duyarlı hale getirir ve gebe kadınların enfeksiyon kapma riskini arttırır; (ii) Viral bulaş olmamasına rağmen,
fetüste inflamatuar bir yanıtı teşvik edebilir.
Bu nedenle, gebelik sırasında sadece maternal bağışıklık sisteminin değil, aynı zamanda fetal-plasenta birimin de yanıt verdiğini dikkate almak çok
önemlidir. Plasenta ve fetus, annenin mikrobik enfeksiyonlara karşı yanıtını
etkileyen immünolojik organı temsil eder. Bu durum pandemi sırasında gebe
kadının tedavisi ile ilgili karar vermekte son derece önemlidir.
2.4. Gebelik ve Covid-19 Sürecinde İmmünolojik Yanıt
Son yirmi yılda, insanlarda ciddi solunum yolu hastalığına neden olan iki
koronavirüs ortaya çıkmıştır: Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs
(SARS-CoV) ve Ortadoğu solunum sendromu koronavirüs (MERS-CoV).
SARS-CoV-2'nin ortaya çıkmasıyla birlikte, ciddi solunum yolu hastalıklarına neden olabilecek üçüncü bir koronavirüs tanımlanmıştır. Koronavirüs-
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ler, yüzey başak çıkıntıları ve küresel morfoloji ile karakterize olan zarflı, tek
zincirli, pozitif RNA virüsleridir.17,18
COVID-19, hava yoluyla ve temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilmektedir. Virüsün inkübasyon süresi 2 ile 14 gün arasındadır.
Klinik olarak SARS-CoV-2 enfeksiyonu asemptomatiktir veya hafiften
çok şiddetliye doğru belirgin bulgular gösterebilmektedir. Virüs, hedef hücrelere reseptörünü (anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE2) reseptörü) bağlamak için bir glikoprotein (S) proteini kullanır. Virion daha sonra konakçı hücrelere girer (endositoz) ve patojenle ilişkili moleküler modeli (PAMP) oluşturan RNA genomunu serbest bırakır. Konakçı hücrelerin içinde viral RNA
(PAMP), spesifik sinyal adaptör proteinini toplayan ve progresyon için çekirdeğe translokasyondan önce IRF3 ve IRF7'yi etkinleştiren patojen tanıma reseptörleri (PRR'ler) tarafından tanınır.
SARS-CoV-2, SARS-CoV ve MERS-CoV’ye benzer bir beta korona virüs’tür. SARS-CoV-2, SARS-CoV için %79 nükleotid benzerliğe ve MERS-CoV
için yaklaşık % 50 nükleotid benzerliğe sahiptir.19 Yarasalar, SARS-CoV ve
MERS-CoV'nin doğal rezervuarları gibi görünmektedir.
Gebeliğin COVID-19'a yatkınlığı arttırıp artırmadığını bildiren herhangi
bir veri yoktur. COVID-19' un en yaygın semptomları ateş ve öksürüktür. Hastanede yatan hastaların %80'inden fazlası bu semptomlarla kendini gösterir.20
Gebelikte Covid-19’a yakalanan kişilerde maternal, plasental ve fetal bağışıklığın nasıl bir tepki vereceği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.
İmmun sistem içinde T helper (Th) lenfositler tarafından üretilen sitokinler,
bağışıklık ve enflamasyonu düzenler. Th-l tipi sitokinler, mikrobisidal ve proenflamatuardır. Başlıca interferon-γ (IFN- γ), interlökin (IL) -1α, IL-1β, IL-6 ve
IL-12'yi içerir. Th-2-tipi sitokinler ise; anti-enflamatuardır ve IL-4, IL-10, IL-13
ve dönüştürücü büyüme faktörü-β (TGF- β) içerir.21 Gebelikte, Th1 hücrelerinin Th2’ye baskın bir ortama doğru fizyolojik kayma nedeniyle hücre aracılı
bağışıklığın zayıflaması, virüsler gibi hücre içi patojenlere karşı maternal duyarlılığı artırarak genel bulaşıcı morbiditeye katkıda bulunur.
Gebeliği olmayan hastalarda SARS-CoV ve SARS-CoV-2 enfeksiyonlarındaki sitokin profilleri, enfekte gebeliklerde hastalık şiddetinde farklılıkları
hesaba katarak tahminde bulunulabilir.
SARS hastalarında, hastalık başlangıcından sonra en az 2 hafta boyunca
pro-enflamatuar sitokinlerin (IFNγ, IL-1β, IL-6 ve IL-12) belirgin yükselmesine
neden olarak Th-1 bağışıklığının öncelikli olarak aktivasyonu görülmektedir ve
bu durumda akciğer hasarına yol açmaktadır.22
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Buna karşılık, COVID-19 hastaları, IL-4 ve IL-10'a ek olarak IFN-γ ve IL1β varlığında doruğa ulaşarak, hastalık seyrinde benzer dönemlerde hem Th-l
hem de Th-2 bağışıklığının aktivasyonu gösterilmiştir.23 Ayrıca yüksek IL-6
seviyeleri (baskın Th-l yanıtı), COVID-19 hastalarında önemli ölçüde artmış
mortalite riski ile ilişkilidir.24
COVID-19 hastalarında, sağlıklı bireylere oranla; periferal doğal öldürücü hücre oluşumunu baskılayan NKG2A reseptör yüzdesinin sağlıklılara göre
daha yüksek olduğu, buna karşın doğ al öldürücü hücrelerin etkinleşmesini
sağlayan CD107a, IFN-γ, IL-2, ve TNF-α yüzdelerinin daha düşük olduğ u bilinmektedir.
Bu bilgiler ışığında SARS-CoV-2 enfeksiyonu süresince, periferal doğal
öldürücü hücrelerin işlevlerini yitirdiği düşünülmüştür. Şiddetli COVID-19
olgularında periferal doğ al öldürücü hücrelerde azalma görülmesine karşın, bu
azalmanın hücre ölümü veya enfekte dokulardaki doğal öldürücü hücrelerin
yoğunluğu sonucuna bağ lı olup olmadığı açıklanamamıştır.
Gebelik sırasında üst solunum yolu, yüksek düzeyde östrojen ve progesteron hormonları tarafından şişme eğilimindedir. Sınırlı miktarda akciğer genişlemesi gebelikte kadını solunum patojenlerine duyarlı hale getirir.8
Gebelik komplikasyonlarına anneler üzerinde virüslerin doğrudan etkisi
neden olabilir. Mevcut kanıtlar sınırlı olmasına rağmen, enfekte gebe kadınların ve fetüsün potansiyel riski göz ardı edilemez. Son literatür verileri; ciddi
vakalarda COVID-19 enfeksiyonunun, interlökin 2 (IL-2), IL-7, IL-10, granülosit-koloni uyarıcı faktörün artan plazma konsantrasyonları ile karakterize edilen bir ‘sitokin fırtınası’ ile ilişkili olduğunu göstermektedir25.
Birinci ve üçüncü trimester dönemde olan gebe kadınların proinflamatuar durumda oldukları bilgisine dayanarak, SARS CoV-2'nin neden
olduğu sitokin fırtınası bu kadınlarda daha şiddetli bir enflamatuar duruma
neden olabilir (Şekil 1). Ayrıca, gebelik sırasında viral enfeksiyonun bir sonucu
olarak maternal inflamasyonun ortaya çıkması, fetal beyin gelişiminin çeşitli
yönlerini etkileyebilir ve doğum sonrası yaşamda daha sonra tanınan çok çeşitli nöronal disfonksiyonlara ve davranışsal fenotiplere yol açabilir.
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Şekil 1. Gebe Kadınlarda Gebelik Süreci ve ACE-2 Reseptör İlişkisi

Choi ve ark. tarafından yapılan bir araştırmada, maternal bağışıklık aktivasyonunun maternal IL-17A düzeylerini arttırdığı ve bu durumun bebeklerde
otizm spektrumu benzeri bir fenotip ve beyin gelişimi anormalliklerini indüklediği gösterilmiştir.26
Diğer yapılan çalışmalarda, kötü gebelik sonuçları ile sıtmalı kadınlarda
TNF-α, IFN-γ ve IL-10 dahil sistemik sitokin konsantrasyonları arasında bir
korelasyon olduğunu göstermiştir.27 Tüm bu bilgiler ışığında Covid-19’a yakalanmış gebe kadınların trimester dönemleri de göz önünde bulundurularak
fetüsün gelişimi üzerinde kalıcı hasar ve riskler doğurabileceği düşünülmektedir.
2.5. Gebelik Süresince Fetüs İçin Riskler
Gebelik boyunca fetüsün dikey geçişten nispeten korunmakta olması nedeni ile COVID-19'un anneden fetüse geçmesi nadirdir. Fetüsün pasif immün
yanıt oluşturmasını sağlayan antikorlar fetüse aktarılabilir. Bu nedenle bebek
doğumdan aylar sonra dahi virüsten korunabilir.
Gebe kadında virüs sonucu ortaya çıkan semptomlara karşı meydana gelen enflamatuar yanıtlar doğum sonrası zaman diliminde çocukta olumsuz
etkilere neden olabilir. Gebelik sırasında COVID-19 nedeniyle ortaya çıkabilen
enflamatuar yanıtlar çocukta kardiyovasküler, nörogelişimsel hastalıklar ile
beraber solunumsal sıkıntıların normale göre daha yüksek oranda ortaya
çakmasına neden olmaktadır.
Günümüzde gebe kadınların COVID-19 kaynaklı immün tepkilerinin çocukları üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkında kesin ve yeterli bilgi bulunmamaktadır. Fakat gebe kadınlarda COVID-19'un olumsuz etkilerinin olduğu
ve bu durumun maternal olumsuz gebelik sonuçları; spontan abortus, erken
membran rüptürü, preterm eylem, fetal distres ve sezaryen doğumunu içermektedir.
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2.6. COVID-19 Patogenezinde Treg / Th17 Hücre Oranının Rolü
Yardımcı T hücre (CD3 + CD4 +) seviyeleri normalin altında olmasına
rağmen, Treg hücrelerinin ve Th17 hücrelerinin oranı SARS-CoV-2'den farklı
şekillerde etkilenmiştir. Şiddetli COVID-19 hastalarında Treg hücre seviyelerinde önemli bir düşüş meydana gelirken (CD3 + CD4 + CD25 + CD127low +),
Th17 hücre düzeylerinin arttığı (CCR6 + Th17), Treg / Th17 hücre oranının ise
düştüğü gözlenmiştir.
Treg ve Th17 hücreleri, immün sistemini oluşturan karmaşık mekanizmanın bir parçasıdır. Th17 ve Treg hücrelerinin saf CD4 + T hücrelerinden
farklılaşmasına TGF-aracılık eder. Bununla birlikte, IL-6 veya IL-21 varlığında
(TGF-ile birlikte), naif CD4 + T hücreleri Th17 hücrelerine farklılaşır. Şiddetli
COVID-19 hastalarında, Th17 hücrelerindeki artış, en azından kısmen bu tür
hastalarda ciddi immün hasarından sorumludur. Th17 hücreleri IL-17, GMCSF, IL-21 ve IL-22'yi üretir.
IL-17, monositleri ve nötrofilleri enfeksiyon bölgesine götürür ve diğer
aşağı akış sitokin basamaklarını (G-CSF, IL-1β, IL-6, TNF-α) ve kemokinleri
(CXCL1, CXCL-2, CXCL10, CXCL10 ve CCL20) ve matriks metaloproteinazlari
etkiler.
COVID sırasında Treg hücreleri, kendi kendine toleransın sağlanması ve
immün homeostazın sürdürülmesi için aşırı aktif nonspesifik immün yanıtların
azalması veya azaltılmasında önemli bir rol oynar. Şiddetli COVID-19 vakalarında azalmış Treg hücre seviyeleri, hiperinflamasyon, doku hasarında artış,
proinflamatuar immün yanıtların yetersiz düzenlenmesine neden olmaktadır.
Treg hücrelerinde azalma ile ilişkili Th17 hücrelerindeki artışın, COVID19 hastalarında proinflamatuar sitokinlerin ve kemokinlerin kontrolsüz salınmasına katkıda bulunabileceğini ve bunun da şiddetli inflamatuar yanıtlara,
CS'lerin üretimine ve kötüleşmeye neden olabileceğini düşündürmektedir.
Sağlıklı bir gebelikte immün sistem sadece enfeksiyonları tanımak ve savaşmakla kalmaz (savunma), aynı zamanda kendi antijenlerine karşı istenmeyen immün tepkileri (tolerans) düzenler. Treg ve Th17 hücreleri, immünolojik
durumun kurulmasında rol alan aktif oyunculardır.
Treg hücreleri ve sitokinler allojenik fetüsün büyümesine ve gelişmesine
izin verirken, Th17 hücreleri ve bunlarla ilgili sitokinler çeşitli patojenlere
karşı savunmada rol oynar. Treg / Th17 hücreleri arasında uygun bir dengenin
sağlıklı fetal implantasyon ve gebelik gelişimi için çok önemli olduğu bilinmektedir. Sağlıklı gebelik sırasında Treg / Th17 oranı Treg hücreleri lehine değişir.
Treg hücreleri ayrıca maternal-fetal immün tolerans ve başarılı gebelik sağlamak için sistemik olarak ve ayrıca fetal-maternal arayüzde çoğalır.

70

GEBELİKTE COVID-19 DUYARLILIĞI VE İMMÜN REGÜLASYONA YENİ BİR PARADİGMA

Kontrolsüz Th17 hücre çoğalması, feto-maternal arayüzde fetal allogreft
reddi ile ilişkili olduğu için elverişsizdir. Treg ve Th17 hücreleri arasındaki bu
sıkı dengenin düzensizliğinin, olumsuz gebelik sonuçlarının patogenezinde rol
oynadığı gösterilmiştir (Şekil 2).28 Treg hücre sayılarının azalması ve artan
Th17 hücre yüzdeleri düşük preeklampsi (PE) ve erken doğum gibi gebelik
komplikasyonları ile ilişkilidir. Şiddetli COVID-19'un patogenezi, Treg / Th17
hücre oranının Th17 hücrelerinde bir artışa doğru deregülasyonunu içerir ve
bu da kontrolsüz sistemik inflamasyona neden olur. Bu nedenle, SARS-CoV-2
ile enfekte gebe kadınlarda Treg / Th17 hücre dengesizliği, potansiyel olarak
gebelik kaybı, erken doğum ve PE gibi olumsuz gebelik sonuçlarıyla ilişkili
olabilir. Nedensel ilişkileri doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Şekil 2. COVID-19 Gebe Kadınlarda Treg / Th17 Hücre Dengesizliği ve
İlgili Sonuçlar28

3. SONUÇLAR
Bulaşıcı hastalıkların sayısı son yirmi yılda artmıştır ve insan nüfusunun
davranışındaki değişikliklerin sonucu olarak artmaya devam edecektir. Dünyanın farklı bölgelerine seyahat arttıkça insanlar arasında etkileşime paralel
olarak yeni patojenlerin görünümü de artacaktır. Her yeni patojenin gebelik
için büyük bir risk oluşturup oluşturmadığını belirleme zorluğu, gebeliğin immünolojisi hakkında bilgilerimizin her gün biraz daha geliştirilmesi gerektiği
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fikrini desteklemektedir. Patojenin maternal yanıtları değerlendirilirken, patojene plasental cevabı bilmek önemlidir. Çünkü bazı mikroorganizmalar gebeliği doğrudan etkilemeyebilir, ancak anne ve fetüsü ek patojenlere “duyarlı hale
getirebilir”. Bu durumlarda, profilaksinin gerekli olup olmadığının ve ne kadar
uygulanması gerektiğinin bilinmesi son derece önemlidir.
Bulaşıcı herhangi bir hastalık tehdidinin yönetiminde kritik bir bileşen
de savunmasız popülasyonların bakımıdır. Gebe kadınların, artan enfeksiyöz
morbidite ve yüksek anne ölüm oranları ile ilişkili solunum yolu hastalıklarından orantısız olarak etkilendiği bilinmektedir. Çoğu insanda koronavirüs enfeksiyonu hafif geçirilmesine rağmen, son yirmi yılda şiddetli akut solunum
sendromu koronavirüsü (SARS-CoV) ve Orta Doğu solunum sendromu koronavirüs (MERS-CoV) salgınları özellikle enfekte olmuş gebe kadınların yaklaşık
üçte birinde ölümcül olmuştur.29-30 Tüm dünyada hala etkisi devam etmekte
olan SARS-CoV2’nin ise şu anda 60 milyondan fazla insana bulaştığı ve 1 milyon 500 binden fazla insanın ölümüne sebep olduğu bilinmektedir.
Viral enfeksiyon, gebeliği erken doğuma ve diğer mikroorganizmalarla
beraber enfeksiyon yoluyla erken doğuma yatkın hale getirebilir.31,32 Sonuç
olarak gebe kadınların neden daha yüksek risk altında olduklarını anlamak,
tedavi için uygun yaklaşımları tasarlamak hayati önem taşımaktadır.
Gebe kadınlar, üst solunum yolları yüksek düzeyde östrojen ve progesteron hormonları tarafından şişme eğilimi göstermesinden dolayı solunum patojenlerine karşı daha duyarlıdır. Bundan dolayı, gebe kadınlar COVID-19 enfeksiyonuna genel popülâsyondan daha duyarlı olabilir. Ayrıca, hamilelik sırasında karakteristik immün yanıtlar ve COVID-19 enfeksiyonu ile sitokin fırtınasından kaynaklanabilecek potansiyel riskler nedeniyle, COVID-19'lu gebe kadınlar ciddi morbidite ve hatta mortalite ile karşılaşabilirler. Normal gebeliğin
hormonal profili, ACE-2 dâhil olmak üzere renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin (RAAS) tüm bileşenlerinde erken bir artış ile karakterize olmasıdır. Bu
durum hamile kadınların SARS-CoV-2 enfeksiyonu için daha büyük bir risk
altında olma olasılığını artırır. SARS-CoV-2 sadece ACE2'ye bağlanmakla kalmaz, aynı zamanda düşüğe de neden olabilir. SARS-CoV-2’nin solunum yoluyla
insandan insana bulaştığı düşünüldüğünde, pandemi süresince gebe kadınların
Covid-19’a yakalanma riskine karşı oldukça tedbirli olmaları ve insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlarda bulunmamaları önemli görülmektedir.
Son yapılan araştırmalara göre COVID 19’lu gebe kadınların normal gebelere göre immün defans mekanizmalarının değişimlere daha duyarlı olduğu
ve enflamasyonun endikasyonlarından daha fazla etkilendiği düşünülmektedir.
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Sonuç olarak; gebelik, fetüsün düzgün bir şekilde gelişmesini sağlamak
için bir kadının vücudunun fizyolojik adaptasyonunun uzandığı bir dönemdir.
Gebelikte SARS-CoV-2’ye maruz kalmış kişilerde ortaya çıkan bulgular göz
önünde bulundurulduğunda bu alanda daha pek çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
COVID-19'un annelerden bebeğe dikey geçiş olasılığını destekleyen güvenilir bir kanıt olmamasına rağmen, mevcut araştırmalar virüsün fetüse
ulaşmadığı ancak virüse yanıt olarak ortaya çıkan maternal enfeksiyon ve iltihaplanma olduğunu göstermektedir. Bu durumda ortaya çıkan enfeksiyon gelişmekte olan fetüsü etkileyebilir.x Devam eden COVID-19 salgını ile hem anneleri hem de fetüsleri korumak için daha fazla çaba gösterilmelidir.
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KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE COVID-19
Cardiovascular System and COVID-19
Uzm. Dr. Şahbender KOÇ
COVID-19’un etkeni akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV2) virüsüdür.Baskın klinik görünümü viral pnömoni olsa da,patofizyolojisi,
kardiyovasküler sistemi akut olarak etkileyen sistemik inflamasyona ve çoklu
organ disfonksiyon sendromuna yol açan inflamatuar sitokinlerin aşırı üretimi
ile karakterizedir.Miyokardiyal hasar, aritmiler, akut koroner sendrom ve
tromboembolizm gibi kardiyovasküler bozukluklara neden olabilir1. Tipik
ateş veya öksürük semptomları olmadan başvuran bazı hastalar da ilk klinik
belirti kardiyak semptomlar olabilir.COVID-19 sırasında miyokardiyal hasar
bağımsız olarak yüksek mortalite ile ilişkilidir2.
1. GENEL HASTALIK SEYRİ
Genellikle iyi huylu olan hastalığın birinci veya "hafif" aşaması, üst
solunum yolu enfeksiyonuna özgü semptomlarla ilk 7 günde ortaya çıkar.
Vakaların yaklaşık% 80'i iyileşir.
İkinci aşama veya orta derecede pnömoni,hastaların yaklaşık % 15'inde
ortaya çıkar ve onuncu günden itibaren semptomlar dispne, öksürük ve
oksijen satürasyonu azalmasıyla kötüleşmeye başlar , alt solunum yolu
enfeksiyonu oluşur. C-reaktif protein (CRP), ferritin ve D-dimer gibi
enflamatuar reaktiflerin artışı ortaya çıkar, bu hastalığın önemli bir
enflamatuar aktivitesini ve protrombotik bir bileşenini kanıtlar. Bilgisayarlı
tomografisi (BT), viral pnömoni gelişimini gösteren, iyi tanımlanmış bir buzlu
cam modelinde bilateral periferik pulmoner infiltrasyonu gösterebilir.
Yaklaşık %5'i, hipoksemi ve ateşin kötüleşmesi ile üçüncü faza veya
şiddetli pnömoniye evrilir. Bu faz, inflamatuar immün yanıtın hiperaktivitesiyle
karakterize edilir, sitokinetik bir fırtınayı teşvik eder ve hipersitokinemi ile
sonuçlanır. Ek olarak, bu faz sitopeniler ve artmış D-dimer ile karakterizedir.
Solunum yetmezliği akut respiratuar distress sendromuna (ARDS)'ye ilerler.
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Göğüs BT'sinde, olası konsolidasyon odaklarıyla birlikte bilateral pulmaner
buzlu cam opasitelerinde bir alevlenme vardır. Diğer bir ciddi komplikasyon,
viral yayılma ve enflamatuar hiperaktiviteye bağlı sepsistir ve çoklu organ
disfonksiyon sendromuna ilerlemektedir3.
1.1. Sitokin fırtınası
Klinik gözlemler, COVID-19 hastalarının aşırı bağışıklık ve enflamatuar
yanıtlar nedeniyle açık sitokin fırtınası belirtileri gösterdiğini saptamıştır.
Sitokin fırtınası olan COVID-19 hastalarında, COVID-19 hastalarında genel
sağkalımı büyük ölçüde kötüleştiren çoklu organ yetmezliği (ÇOY) ve ani ölüm
gelişme olasılığı yüksektir.
Sitokin fırtına sendromu, proinflamatuar sitokinlerde, aşırı
inflamasyonda, hiperferritinemide, hemodinamik dengesizlikte ve ÇOY'de
keskin bir artışla kendini gösteren ve tedavi edilmezse potansiyel olarak
ölümcül olan, yaşamı tehdit eden ciddi bir durumu ifade eder.Sitokin
fırtınasının ayırt edici özelliği, lenfositlerin, makrofajların ve doğal öldürücü
hücrelerin sürekli aktivasyonunu içeren kontrolsüz ve işlevsiz bir bağışıklık
tepkisidir. Bu hücreler, interferon (IFN)-γ, tümör nekroz faktörü (TNF)-α,
interlökin (IL)-1, IL-6, IL-18, IL-7 ve IL-10 dahil olmak üzere bol miktarda
proinflamatuar sitokin salgılar. Koloni uyarıcı faktör, IFN-γ, indüklenebilir
protein 10 (IP-10), monosit kemoatraktan protein 1 (MCP-1), makrofaj
enflamatuar protein 1-α, sitokin fırtınasına neden olan pozitif bir geri bildirim
döngüsü oluşturmak için daha fazla bağışıklık hücresini aldatır.
Sitokin fırtınası, COVID-19 ölüm oranıyla doğrudan ilişkili olduğu için
daha fazla dikkat çekmiştir. Hastalığın şiddetli aşamasında, COVID-19'lu
hastalar çoğunlukla, sitokin fırtınalarının ağır tutulumu ile ARDS, ÇOY
geliştirir4.
Sitokinler ve enflamatuar aracılar da kapiller endotelyal hücreleri aktive
edebilir, böylece hücresel göç için kapiller geçirgenliği artırabilir.
Hipersitokinemi, pıhtılaşma kademesinin aktivasyonu ile birlikte endotel
hasarına ve doku faktörüne maruz kalmaya neden olur, hiper pıhtılaşma
durumu, tromboembolik olaylar ve yaygın intravasküler pıhtılaşma (DIC) ile
artan kanama riski oluşturur.
Teşvik edilen sistemik inflamasyonun da etkisi ile, beyin natriüretik
peptid (NT-proBNP), troponin ve N-terminal prohormonunun artması ile
miyokardiyal hasar artar ve sonuç olarak CV komplikasyonlar ile sonuçlanma
dikkat çekicidir4,5. Bu tür bir mekanizma bağışıklık hücrelerini enfeksiyon
bölgesine hızlı bir şekilde ulaştırmak anlamına gelse de, SARS-CoV-2
enfeksiyonunda görüldüğü gibi akciğerlerde sıvı birikmesine neden olarak
zayıf oksijen taşınmasına ve hipoksemiye neden olur6.
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Şiddetli pulmoner hasar nedeniyle, hipokseminin kardiyomiyositin
enerji beslemesinin azalmasına neden olduğuna, hücre içi asidoza ve ROS'un
hücre zarını yok etmesine neden olduğuna inanılmaktadır. Ek olarak, kalsiyum
iyonlarının akışı hipoksemi ile indüklenebilir ,apoptoza ve kardiyomiyosit
hasarına neden olabilir7.
1.1.1. Komorbid hastalıklar
Çin de Şubat 2020 itibarıyla bildirilen COVID-19 genel vaka ölüm oranı
% 2,3'tür. Kronik solunum yolu hastalığı % 6,3, kanser % 5,6 dahil olmak
üzere herhangi bir komorbiditesi olanlar arasında en yüksek olan
kardiyovasküler hastalık ölüm oranı % 10,5, diyabetli hastaların vaka ölüm
oranı% 7,3 ve hipertansiyonlu hastalar için % 6.0 idi8.
ABD'de hastaneye yatırılan 393 hastada, hastaların % 50'sinde
hipertansiyon (ventile edilen hastaların % 54'ü),% 36'sında obezite (ventile
edilen hastaların% 43'ü), hastaların%25 'sinde diyabet (ventile edilen
hastaların% 28'i) , hastaların% 14'ünde koroner arter hastalığı vardı. (ventile
edilen hastaların %19'u).Obezitenin solunum yetmezliği ve invaziv mekanik
ventilasyon ihtiyacı için de bir risk faktörü olabileceği öne sürülmüştür9.
1.1.2. Anjiotensin konverting enzim
COVID-19 ile ilişkili kardiyovasküler hasarın gelişiminin altında yatan
mekanizmalar bilinmemektedir. Anjiotensin konverting enzim(ACE2)
ekspresyonunun, ana faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. ACE2'nin
hem kardiyovasküler sistemde hem de immün sistemde önemli rolleri vardır.
SARS-CoV-2, kardiyomiyositler, endotelyal hücreler ve perisitler dahil olmak
üzere birden fazla kardiyovasküler hücre tipini doğrudan enfekte edebilir.
ACE2'nin ekspresyonu kendi başına virüsün bir hücreye girişi için yeterli
değildir ve viral replikasyon ve salım etkinliği, konakçı hücre enfeksiyonunda
da rol oynayabilir. Bugüne kadar, kardiyomiyositlerde doğrudan viral
enfeksiyonunun klinik kanıtı bulunamamıştır. Miyokarditin nadir olduğu
düşünüldüğünde SARS-CoV-2 ve ACE2 arasındaki etkileşim kardiyovasküler
sistemi dolaylı bir şekilde etkileyebilir10.ACE2, renin anjiotensin aldosteron
sisteminin 'ın bir parçasıdır ve diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliğinin
gelişmesinde rol oynar. Doku düzeyinde ACE2, akciğerler, böbrekler, kalp ve
kan damarlarında yüksek orandadır. Toplu RNA sekanslama verilerine göre,
kalp ve koroner arterlerdeki ACE2 ekspresyonu akciğerlerdekinden bile daha
yüksektir.Tek hücre seviyesinde ACE2, yetişkin insan kalplerinin perisitlerinde
yüksek oranda saptanabilir11.
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Hücrelere SARS-CoV girişinin ACE2 ekspresyonunu aşağı doğru
düzenlediği gösterilmiştir. SARS'ın bir fare modelinde, kalpteki ACE2
seviyeleri SARS-CoV enfeksiyonundan sonra önemli ölçüde azalmıştır12. Ek
olarak, ayrı bir çalışma, farelerde ACE2 'nin devre dışı bırakılmasının kardiyak
kontraktilitede önemli bir azalmaya neden olduğunu bildirdi. Ayrıca, Apoe - / farelere kıyasla Ace2 - / - Apoe - / - fareleri, adezyon moleküllerini kodlayan
genlerin ve IL-6 gibi enflamatuar sitokinlerin daha fazla aterosklerotik plak
birikimine ve yukarı regüle edilmiş ekspresyonuna sahipti13. Bu sonuçlar
ACE2'nin kalp koruyucu rolünü desteklemektedir 14.
ACE2, akciğerlerde de koruyucu bir etkiye sahiptir. ACE2, birincil olarak
normal yetişkin akciğerdeki alveolar epitel tip II hücrelerinde ifade edilir15. Bu
hücreler, alveollerin çökmesini önleyecek yüzey gerilimini azaltan yüzey aktif
proteinler üretir. Adult respiratuar distress sendromunun bir fare modelinde,
ACE2 knockout, akut akciğer hasarını şiddetlendirirken, rekombinant ACE2 ile
tedavi akciğer hasarını düzeltmiştir16.SARS-CoV-2 enfeksiyonu ACE2'nin aşağı
düzenlenmesine neden olabilir, bu da kardiyak disfonksiyona ,aterosklerozun
ilerlemesine ve akciğer hasarının şiddetlenmesine yol açabilir.
SARS-CoV-2'nin S proteininin, doğrudan insan ACE2'ye bağlanabildiği
gösterilmiştir17. Klinik sınıf rekombinant insan ACE2'nin hücre kültüründe ve
tasarlanmış insan kan damarı ve böbrek organoidlerinde SARS-CoV-2
enfeksiyonunu azaltabildiği gösterilmiştir18.
SARS-CoV-2, diğer solunum yolu virüsleri gibi tercihli olarak akciğerleri
ve solunum yolunu enfekte etmesine rağmen, kardiovasküler hastalık, felç,
nöbetler, karaciğer hasarı, böbrek disfonksiyonu ve gastrointestinal
semptomlar dahil çok çeşitli ekstrapulmoner belirtilere neden olabilir,
dokularda histolojik kanıtlar ve SARS-CoV-2 RNA gösterilmiştir19.
Ekstrapulmoner belirtiler ve çoklu organ yetmezliği; sistemik inflamasyon
veya sitokin salınımına ilave olarak çok sayıda organ sistemine doğrudan
enfeksiyondan da kaynaklanıyor olabilir 20.
1.1.2.1.Anjiotensin II ve inflamasyon
SARS-CoV-2 enfeksiyonunun neden olduğu artmış Anjiotensin II(Ang II)
düzeylerinin, COVID-19 hastalarında immün yanıt ve inflamatuar hasarda rol
oynayabileceği dikkate değerdir.Klasik renin anjiotensin aldosteron
sistemi(RAAS), kan basıncının ve hemostazın korunmasından sorumluyken,
bağışıklık hücreleri RAAS ile paralel olarak Ang II ile ilişkili hücre içi etkiye
sahiptir.
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Ang II, COVID-19 hastalarında immün hücre alımı ve sitokin fırtınasının
başlatılması için monositleri MCP-1, IL-6 ve TNF-α gibi kemoatraktan
proteinler üretmeye teşvik eden proinflamatuar aracı NF-κB'yi aktive eder.Ang
II, dendritik hücreler ve T lenfositler dahil olmak üzere bağışıklık hücrelerini
toplamak için VCAM-1 ve ICAM-1 gibi adezyon moleküllerinin üretimini
uyarabilir21.
Ang II ile bağlandıktan sonra, dendritik hücreler (her iki Ang II reseptörü
ile) yüksek seviyelerde olgunlaşma ve yer değiştirme sergiler.Ang II,
çevreleyen dokularda hasar, endotel aktivasyonu, vasküler sızıntı ve immün
hücre alımını tetiklemek için proinflamatuar aracılar olarak görev yapan derin
reaktiv oksijen radikalleri üretimine neden olur.Oksidatif stresten
kaynaklanan vasküler hasar, ateroskleroz, hipertansiyon ve diğer
kardiyovasküler patolojilere katkıda bulunur 22.
Ang II ile uyarılmış oksidatif hasar, proinflamatuar stimülasyon ve
immün hücre alımı, inme, kardiyak, pulmoner, vasküler ve böbrek
yaralanmalarını kapsayan SARS-CoV-2 için küresel patolojik sonuçlara katkıda
bulunur. Böyle bir senaryo, hipertansiyon, kronik kalp yetmezliği ve diabetes
mellitus gibi RAAS sistemini içeren önceden var olan patolojileri olan
hastaların neden daha kötü sonuçlar verdiğini muhtemelen açıklayabilir.ACE2
reseptörlerinin (viral girişi kolaylaştıracak) yukarı regülasyonu ve bağışıklık
hücrelerindeki paralel RAAS sinyalinin uyarılmasıyla önceden var olan
sistemik inflamasyon ve kardiyovasküler düzensizlik nedeniyle bu hastaların
COVID-19 virüsü tarafından çok daha fazla etkilenmesi mümkündür23.
1.1.2.2.Endotel
Endotel hücrelerinin doğrudan hedef olabileceği gösterilmiştir.
Enflamatuar hücrelerin toplandığı belirgin bir endotelit ve ayrıca akciğerler,
böbrek, ince bağırsak ve kalp dahil olmak üzere çok sayıda organda alışılmadık
derecede yüksek apoptotik cisim konsantrasyonu, lenfositik endotelit
tanımlanmıştır24. Endotel hücrelerinin her organın önemli bir bileşeni olduğu
ve yüksek düzeyde ACE2 ekspresyonuna sahip olduğu düşünüldüğünde,
endoteldeki iltihap, COVID-19'un çeşitli klinik belirtilerinin altında yatabilir.
1.1.3.Miyokard hasarı
Çin'deki erken çalışmalarda COVID-19'lu hastaların %7-20'sinde yüksek
kardiyak biyobelirteç seviyeleri veya elektrokardiyogram anormallikleri ile
kanıtlandığı üzere akut miyokardiyal hasar gözlenmiştir. Miyokardiyal hasarın
varlığı, önemli ölçüde daha kötü prognoz ile ilişkiliydi. COVID-19'u olan 41
hastada, 5 hastada yüksek Hs troponinI seviyeleri ile miyokardiyal hasar
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saptanmış ve bu 5 hastadan 4'ü yoğun bakım ünitesi(YBÜ)ye kabul
edilmiştir25. 191 hastayı içeren bir başka çalışmada, 33 hastada (%17) akut
kardiyak hasar saptanmış, bunlardan 32'si ölmüştür26.
İlk raporlar, COVID-19 ile 2 miyokardiyal hasar paterni olduğunu
göstermektedir. Bir çalışma, semptom başlangıcından 4 gün sonra, medyan hscTnI seviyelerinin hayatta kalmayanlarda 8.8 pg / mL iken hayatta kalanlarda
2.5 pg / mL olduğunu göstermiştir.Takip sırasında, hayatta kalanlar arasında
medyan hs-cTnI önemli ölçüde değişmezken (2.5 - 4.4 pg / mL)
yaşamayanlarda 7. günde 24.7 pg / mL'ye, 13. günde 55.7 pg / mL'ye, 19.
günde 134.5 pg / mL'mL ve 22. günde 290.6 pg / mL ye yükselmiştir.Belirgin
olarak, semptomların başlangıcından ölüme kadar geçen medyan süre 18,5
gündü. Diğer inflamatuar biyobelirteçlerle (D-dimer, ferritin, interlökin-6,
laktat dehidrojenaz) hs-cTnI izlemindeki artış, bunun sitokin fırtınasını veya
ikincil hemofagositik lenfohistiyositozu yansıtma olasılığını izole miyokardiyal
yaralanmadan daha fazla artırmaktadır26.
416 hastalık bir çalışmada, 82 hastada (%20), invazif mekanik
ventilasyon ihtiyacında 5 kat artış ve ölüm oranlarında 11 kat artışla
ilişkilendirilen kardiyak hasar kanıtı vardı.Kalp hasarının hastane içi mortalite
için bağımsız bir risk faktörü olduğu bulunmuştur27. Yüksek kardiyak troponin
T düzeyleri olan hastalarda ölüm oranının %37,5 olduğunu, buna karşın altta
yatan kardiyovasküler komorbiditeleri artı artmış kardiyak troponin T
düzeyleri olan hastalarda neredeyse iki katına çıktığını bildirmiştir (% 69,4)28.
Miyokardiyal hasarın diğer belirleyicileri arasında ileri yaş,
komorbiditelerin varlığı ve yüksek seviyelerde C-reaktif protein bulunur.
COVID-19 seyri sırasında yüksek kardiyak troponin seviyelerine sahip
hastalarda miyokarditin tipik klinik özelliklerinin olup olmadığı belirsizdir
çünkü erken çalışmaların çoğu ekokardiyografi veya MRI verilerini
içermiyordu.112 hastayı içeren bir çalışmada, yüksek kardiyak troponin I
düzeyleri artı ekokardiyografi ve/veya elektrokardiyogramda anormallikler
olan miyokardiyal hasarlı 14 hastada segmental duvar hareket anormalliği
veya azalmış sol ventrikül (LV) ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) gibi miyokarditin
tipik belirtileri yoktu.Bu miyokardiyal hasarın kalbin doğrudan viral
enfeksiyonunun bir sonucundan ziyade sistemik nedenlere ikincil olduğunu
düşündürmüştür29.
Bunun aksine, birkaç vaka raporu COVID-19 hastalarında tipik
miyokardit belirtilerini tanımlamıştır. Kardiyak biyobelirteçlerin yükselmesi
ve elektrokardiyogramda yaygın ST segment yükselmesi ile kanıtlandığı üzere
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miyokard hasarı olan 53 yaşında bir kadın, kardiyak miyokardial rezonans
görüntüleme (MRG)'de, özellikle apikal segmentlerde, şiddetli sol ventrikül
disfonksiyonuna ek olarak yaygın biventriküler hipokinezi vardı (LVEF = 35
%)30.
MRG verileri ayrıca akut miyokardit ile uyumlu olan belirgin
biventriküler interstisyel ödem, yaygın geç gadolinyum kontrastlanması ve
çevresel perikardiyal efüzyon ortaya çıkardı. Ayrıca göğüs ağrısı ve ST
segment yükselmesi olan 37 yaşında bir erkekte ekokardiyografide kalp
büyümesi ve LV disfonksiyonu görüldü. Bu hastaya COVID-19 kaynaklı
fulminan miyokardit teşhisi kondu ve metilprednizolon ile tedavi edildi.
Kardiyak boyut ve fonksiyon 1 hafta sonra normale döndü31.
COVID-19'da miyokardiyal hasar veya miyokarditin histolojik kanıtı da
sınırlıdır. Ani kalp durmasından ölen COVID-19 ve ARDS'li bir hastanın
otopsisi, miyokardiyal yapısal tutuluma dair hiçbir kanıt göstermedi, bu da
COVID-19'un kalbi doğrudan bozmadığını düşündürdü32.
Buna karşılık, başka bir vaka raporu, endomiyokardiyal biyopsi ile
koronavirüs partiküllerinin (kardiyomiyositlerin dışında) miyokardiyal
lokalizasyonu ve düşük dereceli miyokardiyal enflamasyonu olan bir hastayı
tanımladı bu SARS-CoV-2'nin miyokardiyumu doğrudan enfekte edebileceğini
düşündürmüştür33.Otopsi raporları,COVID-19'lu hastaların kalplerinde hafif
inflamasyon ve viral RNA'nın varlığını da ortaya çıkarmıştır34. Bununla
birlikte, bu hastaların miyokarditi olup olmadığı veya bulguların sistemik
inflamasyonun bir sonucu olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır.SARS-CoV
viral RNA'sı kalp örneklerinin %35'inde tespit edilmiş, ancak enfekte olmuş
hücre tipleri bilinmiyor.Miyokardiyal hasar kanıtı ile makrofaj
infiltrasyonunda belirgin bir artış da tespit edilmiş, bu da SARS-CoV'nin kalbi
doğrudan enfekte edebileceğini düşündürmüştür.
Miyokardiyal hasar yaygın bir belirti ve kötü prognoz için bir risk
faktörü olabilir. Altında yatan mekanizmaları tam bilmiyoruz. Miyokardiyal
hasar büyük ölçüde ilerlemiş sistemik inflamasyona bağlanabilir. Miyokard
doğrudan enfekte olabilir ve hastaların küçük bir kısmında viral miyokardite
neden olabilir35.
1.1.3.1.Kalp yetmezliği
799 hastayı içeren bir çalışmada, kalp yetmezliği, tüm hastalarda% 24 ve
ölen hastalarda %49 oranında bildirilen insidans ile COVID-19'un en sık
görülen komplikasyonlarından biriydi. Tüm hastaların %49'unda (ölenlerin%
85'i) yüksek amino terminal pro-B tipi natriüretik peptid seviyeleri tespit
edilmiştir. 191 hastayla yapılan bir başka çalışmada, tüm hastaların %23'ünde
ve ölen hastaların % 52'sinde kalp yetmezliği tespit edilmiştir.
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COVID-19 hastalarının muhtemelen daha yaşlı olduğu ve koroner arter
hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi önceden var olan komorbiditelere
sahip olduğu göz önüne alındığında, kalp yetmezliği, subklinik kardiyak
disfonksiyonun ortaya çıkarılması veya bilinmeyen önceden var olan
durumların kötüleşmesinin bir sonucu olabilir.Özellikle, diyastolik işlevi
azalmış yaşlı hastalar, COVID-19'un seyri sırasında korunmuş EF ile kalp
yetmezliği geliştirebilir; bu, yüksek ateş, taşikardi, aşırı hidrasyon ve bozulmuş
böbrek fonksiyonuyla tetiklenebilir36. Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş kalp
yetmezliği olan hastalarda kardiyak MRI, COVID-19'un neden olduğu
değişiklikleri tespit etmeye yardımcı olabilir37. Akut miyokardiyal hasar ve
COVID-19 tarafından tetiklenen akut koroner sendrom(AKS) ayrıca önceden
var olan kalp hastalığını şiddetlendirebilir veya kasılma işlev bozukluğunu
tetikleyebilir. COVID-19'un ileri aşamalarında, bağışıklık sisteminin
enfeksiyona tepkisi, sepsisle ilişkili kardiyak disfonksiyonda olduğu gibi, strese
bağlı kardiyomiyopati veya sitokine bağlı miyokardiyal işlev bozukluğunun
gelişimini tetikleyebilir38.
COVID-19'un başlıca solunum semptomlarına ve viral pnömoniye neden
olduğu bilateral, periferik ve düşük akciğer dağılımıyla birlikte, bu hastalarda
görülen ve genellikle ARDS'nin eşlik ettiği pulmoner ödem esas olarak
kardiyojenik olmayan olarak kabul edilir. Bununla birlikte, COVID-19 ile
hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık %25'inin kalp yetmezliği geliştirdiği
göz önüne alındığında, solunum zorluğuna kalp yetmezliğinin potansiyel
katkısı dikkate alınmalıdır. Bunu doğrulamak için COVID-19 ile ilişkili solunum
yetmezliği olan hastaların ek hemodinamik verilerine ihtiyaç vardır39.
1.1.3.2.Akut koroner sendrom
Bir çalışmada 28 hastada, koroner anjiyografi ile,17 hastada
revaskülarizasyon gerektiren bir lezyon saptanmıştır40. ST segment
yükselmeli miyokard enfarktüsü, bu 28 hastanın 24'ünde COVID-19'un ilk
klinik belirtisidir. Bu gözlemler, COVID-19'un, önemli sistemik inflamasyon
yokluğunda bile AKS’a neden olabileceğini düşündürmektedir. Bununla
birlikte, AKS insidansı hala bilinmemektedir. COVID-19 salgını sırasında birçok
şehrin sağlık tesislerinin tam çalışmaması vakaların az tahminine neden olmuş
olabilir. COVID-19 ile indüklenen AKS'nin altında yatan mekanizmalar,
sistemik inflamasyon veya sitokin fırtınasına bağlı olarak plak rüptürü,
koroner spazm veya mikrotrombi içerebilir 41.Aktive edilmiş makrofajlar, hem
aterosklerotik plaklardaki lifli kapağın ana bileşeni olan ve plak kopmasına
neden olabilen kollajeni bozan kollajenazlar salgılar,hem de plak yırtıldığında
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trombüs oluşumunu tetikleyen güçlü bir prokoagülan olan doku faktörünü
salgılar. Doğrudan endotelyal veya vasküler hasar da trombüs oluşumu ve AKS
riskini artırabilir42.
COVID-19'un AKS'yi indükleme potansiyeline rağmen, bir çok ülkede
vakaların sayısı aslında COVID-19 öncesi dönemlerden önemli ölçüde daha
düşüktü ve AKS nedeniyle hastaneye yatışlarda %42-48 azalma ve ST segment
yükselmeli miyokard enfarktüsü için perkütan koroner girişimlerde %38-40
azalma bildirilmiştir43.Buna karşılık, İtalya'daki hastane dışı kardiyak arrest
insidansı artmıştır ve bu, COVID-19'un kümülatif insidansı ile güçlü bir şekilde
ilişkilidir.Bu gözlem, ESC tarafından yapılan araştırmada bildirildiği üzere,
COVID-19 salgınının zirvesi sırasında acil hastane bakımını arayan miyokard
enfarktüslü sayısının >% 50 azaldığı bulgusuyla uyumludur44.
1.1.3.3.Aritmi
Aritmiler ve ani kalp durması, COVID-19'un yaygın belirtileridir. Ateş
veya öksürüğü olmayan hastalarda COVID-19'un ana başvuru
semptomlarından birinin kalp çarpıntısı olduğu bildirilmiştir.138 hastadan
oluşan bir kohortta, tüm hastaların% 17'sinde (YBÜ'deki hastaların%44'ü)
kardiyak aritmi bildirilmiş, ancak spesifik aritmi türleri kaydedilmemiştir45.
187 hastayı içeren başka bir çalışmada, yüksek troponin T seviyelerine sahip
olanların, normal troponin T seviyelerine sahip olanlara göre ventriküler
taşikardi ve fibrilasyon gibi kötü huylu aritmiler geliştirme olasılığı daha
yüksekti (%12'ye karşı %5). COVID-19'lu hastalarda hastane içi ve hastane
dışı ani kalp durmaları da bildirilmiştir.Bununla birlikte, atriyal ve ventriküler
taşikardi ve fibrilasyon gibi aritmilerin miyokardiyal hasar veya ateş, sepsis,
hipoksi ve elektrolit anormallikleri gibi diğer sistemik nedenlerle
tetiklenebileceği göz önüne alındığında, COVID-19'un kardiyak aritmilere
kesin katkısı belirsizliğini korumaktadır 46. Ayrıca, ileri düzey COVID-19'u olan
hastalar, bazı hastalarda aritmileri indüklediği bilinen antiviral ilaçlar ve
antibiyotiklerle sıklıkla tedavi edilir 47.
Kardiyak arrestin tetiklediği ani ölüm, COVID-19'lu hastaların yaygın bir
ölüm nedeni gibi görünmektedir. 85 ölümcül COVID-19 vakasında, kalp
durması 7 hastanın doğrudan ölüm nedenidir. 99 vakayı içeren yakın tarihli
bir çalışmada, ilk ölüm vakası kalp yetmezliği, solunum yetmezliği ve ani kalp
durması gelişen 61 yaşındaki bir adamdı. Bazı kritik derecede hasta COVID-19
hastaları, transplantasyon sırasında veya yoğun bakım ünitesine kabul edilir
edilmez ölümcül kalp durması gelişmiştir. Hastanede kalp durması geçiren
şiddetli COVID-19 hastalarının hayatta kalması genellikle oldukça zayıf kabul
edilir. Bununla birlikte, COVID-19'un bir komplikasyonu olarak kardiyak
arrest için doğrudan kanıt yoktur48.
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1.1.4.Pıhtılaşma anormallikleri ve tromboz
COVID-19, tromboembolik olaylarla sonuçlanabilen pıhtılaşma
anormallikleri ile ilişkilidir49. Genellikle yüksek D-dimer seviyeleri, makul
ölçüde azalmış trombosit sayısı ve biraz uzamış protrombin süresi vardır.Bir
çalışma, % 42 hastada (ölenlerin% 81'i) D-dimer seviyelerinin yükseldiğini
gösterdi; bu, hastaneye kabul sırasında tespit edilirse , 18 kat artmış ölüm riski
ile ilişkilendirilmiştir20.1.099 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada,
hastaların% 46'sında (şiddetli hastalığı olanların% 60'ı) yüksek D-dimer
seviyeleri gözlenmiştir21. Trombosit sayısı ve protrombin zamanındaki
değişiklikler orta düzeyde,fibrinojen ve faktör VIII seviyeleri yüksek
saptanmıştır, bu da hiper pıhtılaşma durumunu gösterir. Yaygın intravasküler
pıhtılaşma kriterlerinin tipik olarak karşılanmadığını
yine de çeşitli
kardiyovasküler belirtilerin gelişimine katkıda bulunulabileceği gözükmektedir.
Derin ven trombozu ve pulmoner emboliyi içeren venöz
tromboembolizm kritik hastalarda yaygın bir komplikasyondur. Otopsi
çalışması, ölümden önce venöz tromboembolizm(VTE)den şüphelenilmeyen
COVID-19 ile ölen 12 hastanın 7'sinde derin ven trombozu olduğunu, 12
hastanın 4'ünde ise pulmoner emboli tespit edildiğini ortaya koymuştur.
COVID-19'lu 20 hastada (%90 erkek, ortalama yaş 75 ± 9 yıl) akut ekstremite
iskemisi bildirilmiştir. Mekanizmalar net değildir. Komorbiditelerle birlikte
indüklenen şiddetli inflamatuar yanıt ve endotelyal hasar, hastaları hiper
pıhtılaşma durumuna yatkın hale getirebilir.Verilen bazı antiviral ilaçlar ve
araştırma terapileri, trombosit önleyici ajanlar ve antikoagülanlarla ilaç-ilaç
etkileşimleri yoluyla trombozu veya kanama olaylarını teşvik edebilir50.
Sistemik antikoagülasyonun yatırılan hastalarda uzun süreli sağkalım ile
ilişkili olduğunu gösterilmiştir.2.773 hastadan 786'sına (%28) sistemik
antikoagülasyon verilmiş. Antikoagülasyon ile tedavi edilen hastaların medyan
sağkalım süresi, tedavi edilmeyenlere göre daha uzun (21 güne karşı 14 gün),
ancak iki grup arasındaki genel ölüm oranı benzer kalmıştır (% 22,5'e karşı %
22,8).Medyan sağkalım süresi ve ölüm oranındaki farklılıklar, mekanik
ventilasyona ihtiyaç duyan hastalarda daha belirgindi (sırasıyla 21 güne karşı
9 gün ve% 29.1'e karşı% 62.7) Başka bir geriye dönük çalışma, profilaktik
heparin ile tedavi edilen COVID-19 ile ilişkili koagülopatili hastalarda
mortalitenin azaldığını göstermiştir. Bu hastalarda tromboembolik olayları
önlemek için optimal antikoagülasyon ajanı bilinmemektedir (örneğin, düşük
moleküler ağırlıklı heparin, fraksiyone olmayan heparin, direkt oral
antikoagülanlar veya diğerleri)51.
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Kişiselleştirilmiş risk sınıflandırmasının kullanılması mantıklıdır.
Hemorajik risk dikkate alınarak VTE riski ile olanlarda (örneğin, azaltılmış
hareketlilik, düşük kanama riski olan aktif kanser ve normalin üst sınırının> 2
katı yüksek Ddimer gibi komorbiditeler varsa) genişletilmiş profilaksi (45
güne kadar)uygulanabilir52.
Hafif COVID-19'u olan ayakta tedavi gören hastalar için, artan
hareketlilik teşvik edilmelidir. Antitrombotik ajanlar (yani antitrombosit
ajanlar veya antikoagülanlar) almaya bağlı olarak ciddi COVD-19 geliştirme
riski bilinmemektedir. Hastalar önceden bilinen trombotik hastalık için
antitrombotik ajanlar alıyorlarsa, antitrombotik ajanlarına tavsiye edildiği gibi
devam etmelidirler. Yakın zamanda stabil INR'leri olmayan ve INR testine
giremeyen K vitamini antagonistleri ile ayakta tedavi gören hastalar için,
herhangi bir kontrendikasyon yoksa ve ilaç bulunabilirliği ve satın alınabilirlik
ile ilgili herhangi bir sorun yoksa tedavide direk oral antikoagülan (DOAC)'lara
geçiş yapmak mantıklıdır. DOAC'lar onaylanmadıysa veya mevcut değilse,
LMWH alternatif olarak kabul edilir. DIC'de olmayan ve COVID-19'u olan
hastanede yatan hastalar için, VTE'yi önlemek için profilaktik antikoagülasyon
dozları uygulanmalıdır.
Orta veya şiddetli COVID-19'u olan ve ikili antitrombosit tedavi
endikasyonu olan hastalar için (örn. Son 3 ay içinde veya yakın zamanda
perkütan koroner müdahale,miyokard enfarktüsü) ve açık kanama olmaksızın
şüpheli veya doğrulanmış DIC i olanlar için ; genel olarak, trombosit sayısı>
50.000 ise ikili antitrombosit tedavisine devam etmek, trombosit sayısı>
25.000 ve <50.000 ise tekli antitrombosit tedavisine düşürmek ve trombosit
sayısı <25.000 ise kesilmesi mantıklıdır.
STEMI ve COVID-19 birlikteliği ile ilgili olarak klinisyenler, hastadaki
potansiyel COVID-19 şiddeti ile STEMI sunumunun risklerini , ciddiyetini;
bireysel, klinisyenler ve sağlık hizmet sistemi için COVID-19 riskini birlikte
değerlendirmelidir.. Birincil perkütan koroner girişim kararları veya
fibrinolitik tedavi bu değerlendirme ile yapılmalıdır53.
COVID-19'lu pediyatrik hastaların küçük bir bölümünde şiddetli
inflamatuar semptomlar saptanmıştır. Ateş, değişken döküntü, konjunktivit,
periferik ödem, ekstremite ağrısı ve şiddetli gastrointestinal semptomlar
saptanabilir. Klinik bulgular, Kawasaki hastalığına benzer özelliklere sahip
hiperinflamatuar
sendroma
yol
açabilen
yeni
bir
fenomeni
54
düşündürmektedir .
Kalp transplantasyonu alıcıları, bağışıklığı baskılanmış durumları ve
başlangıçtaki kardiyovasküler bozuklukları nedeniyle daha yüksek COVID-19
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riski altında olabilir. İmmünosupresyon kullanımına rağmen, bu hastaların
klinik görünümü ve hastalık ciddiyetinin laboratuar belirteçleri genel
popülasyonunkilerden farklı saptanmamıştır.Bununla birlikte, 28 kalp nakli
alıcısını içeren bir vaka serisi, genel popülasyona göre bu bireylerde daha
yüksek ölüm oranı ve ciddi komplikasyon insidansının arttığını bildirmiştir. 22
hasta da 7'si mekanik ventilasyona ihtiyaç duymuş ve 7'si ölmüştür (%25).
Ayrıca, yükselen troponin T seviyeleri ile kanıtlandığı üzere, 17 hastadan
13'ünde miyokardiyal hasar oluşmuştur.Kanserli hastaların yüksek kötü sonuç
riski, kemoterapi ile baskılanmış bağışıklığa, hipertansiyon ve diyabet gibi
kardiyovasküler
risk
faktörlerinin
varlığına,
kanser
tedavisinin
kardiyotoksisitesine ve / veya COVID-19'un neden olduğu kardiyovasküler
hasara bağlı olabilir55.
SARS-CoV-2 enfeksiyonu, özellikle şiddetli enfeksiyonu olanlar, hastalar
için açıkça akut bir strestir.SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile stres, otonom sinir
sisteminin aktivasyonuna, kan basıncında ve nabızda artışa, trombüste
bozukluklara ve koroner vazokonstriksiyona katkıda bulunur.Ayrıca, stres
trombosit agregasyonunu artırabilir, vasküler endotel fonksiyonunu tehlikeye
atabilir ve iskemi ve tromboz riskini artırabilir.Bu amaçla, psikolojik stres
sürecine giren COVID-19 hastaları, hipertansiyon, kardiyak aritmiler ve
miyokardiyal iskemi/ enfarktüs gibi kardiyovasküler hastalıklar açısından
daha yüksek risk altındadır56.
1.1.4.1.Antiviral ilaçların kardiyovasküler etkileri
Klorokin ve hidroksiklorokin, özellikle endozomal yol aracılığıyla
virüslerin hücrelere girişini potansiyel olarak bloke edebilir.Bu ajanlar ayrıca
sitokin üretiminin zayıflatılması , otofaji ve lizozomal aktivitenin inhibisyonu
yoluyla immünomodülatör etkilere aracılık edebilir57. 5850 hastayı içeren
retrospektif bir çalışmada, tek başına standart tedaviye kıyasla
hidroksiklorokin artı standart tedavi ile tedavi edilen hastalarda ölüm oranı
önemli ölçüde daha düşüktü.Bir gözlemsel çalışmada, hidroksiklorokin
tedavisi entübasyon veya ölümün bileşik son noktası riskini değiştirmedi.Bu
tutarsız sonuçlar, hidroksiklorokin etkinliğinin hala tartışmalı olduğunu ve
büyük, randomize çalışmalarda doğrulanması gerektiğini göstermektedir58.
COVID-19 için bir tedavi olarak hidroksiklorokin ile kombinasyon halinde
değerlendirilen azitromisinin de QT aralığını uzattığı bilinmektedir59.Bununla
birlikte, her iki ilaç da QT aralığının uzamasıyla ve dolayısıyla malign
ventriküler aritmiler için aritmojenik potansiyel, özellikle genişlemiş QT
aralığı olan polimorfik ventriküler taşikardi (Torsades des Pointes) ile
ilişkilidir. sınırda QT aralığı olan hastaların ventriküler aritmi geliştirme
riskinin daha yüksek olduğunu bilinmelidir60.
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Remdesivir, geniş spektrumlu antiviral aktiviteye ve fonksiyonlara
sahiptir. İstatistiksel olarak anlamlı olmayan daha hızlı klinik iyileşme süresi
ile ilişkilendirilmiştir. Bir çalışmanın ön sonuçları, remdesivir alanların,
plasebo alanlara göre %31 daha hızlı iyileşme süresine sahip olduğunu
göstermiştir. Acil kullanım izni kapsamında, invaziv mekanik ventilasyon
ve/veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu gerektiren hastalar için 10
günlük bir tedavi rejimi önerilir. Remdesivir ile ilişkili belirgin kardiyovasküler
yan etkiler şu ana kadar bildirilmemiş olsa da, bunlar daha yaygın kullanımla
belirgin hale gelebilir61.Standart bakıma kıyasla lopinavir-ritonavir tedavisi ile
fayda gözlenmemiştir.Dikkatle kullanılmalıdır çünkü bu ilaç kombinasyonu,
antiaritmik ajanlar, antiplatelet ilaçlar ve antikoagülanlar dahil, sitokrom
P450-3A4 tarafından metabolize edilen yaygın kardiyovasküler ilaçlarla
etkileşime girebilir 62.
ACE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB'ler) gibi
antihipertansif ajanların COVID-19'un ilerlemesinde veya önlenmesinde rol
alıp almadığı bilinmemektedir.Bu ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadırlar,
gelişigüzel kesilmesi yüksek riskli hastalara zarar verebilir. Çeşitli tıp
toplulukları, hali hazırda bu ajanların reçete edildiği kişiler için RAAS
antagonistlerinin sürdürülmesini önermişlerdir. S proteini ile ACE2 arasındaki
etkileşimin, hastalık patogenezinde, özellikle bu hastalığın kardiyovasküler
belirtilerinde merkezi bir rolü olması muhtemeldir ve bu etkileşim, COVID19'un önlenmesi ve tedavisi için potansiyel bir hedeftir63.
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COVID-19 and Diabetes Mellitus
Uzm. Dr. Erbil TÜRKSAL
1. GİRİŞ
2019 Aralık ayında ilk kez Çin’ in Wuhan kentinde yeni bir virüsün neden olduğu viral pnömoni olguları bildirilmiştir. Geniş çaplı viral pnömonilere
yol açan 2002 yılındaki SARS-CoV ve 2012 yılındaki MERS-CoV virüsleri gibi
Coronaviridae ailesinden olan bu yeni virüs SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiş, hızla tüm dünyaya yayılmış ve 2020 Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından COVID-19 pandemisi ilan edilmiştir. Ülkemizde ise ilk vaka
11 Mart 2020’ de rapor edilmiştir.
Yine DSÖ tarafından 2007 yılında “kronik bulaşıcı olmayan bir pandemi”
olarak ilan edilen Diabetes Mellitus (DM)’ un 2019 verilerine göre dünyada
prevelansı %9,3 (75-79 yaş aralığında %19,9) iken ülkemizde de benzer şekilde 2017 verilerine göre %9,1’ dir. Tüm dünyada 2019 yılında DM ve komplikasyonları nedeniyle yaklaşık 4,2 milyon insan hayatını kaybetmiştir.
Hasta sayıları ve hastalıkların ciddiyeti göz önüne alındığında DSÖ tarafından pandemi ilan edilen bu iki hastalığın birlikte görülebilme ihtimali kaygı
verici boyutlara ulaşabilmektedir.
2. EPİDEMİYOLOJİ
Diyabetli hastaların COVID-19' a karşı daha yüksek bir duyarlılığa sahip
olup olmadığı hala bilinmemektedir, ancak riskin hem enfeksiyon hem de hastalık şiddeti için daha yüksek olduğuna dair bir gözlem vardır. Tadic ve arkadaşları tarafından kaleme alınan derlemede COVID-19 hastalarında diyabet
prevalansı hakkında veri sağlayan meta-analizlerin özeti aşağıdaki tabloda
verilmiştir.1



S.B.Ü. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

95

Erbil TÜRKSAL

Tablo 1. COVID-19 Hastalarında DM Prevalansı Hakkında Veri Sağlayan
Meta-Analizlerin Özeti1
Li ve ark2

Örneklem
Büyüklüğü
1527

Yang ve ark3

46 248

8±6

Emami
ve
ark4
RodriguezMorales ve
ark5
Wang ve ark6

76 993

7,9

656

14,4

1558

-

Referans

DM %

Diğer önemli bulgular

10

HT, KVS hastalıkları ve DM COVID-19 hastalarında en yaygın komorbiditelerdir.
En yaygın komorbiditeler HT, DM, KVS hastalıkları ve solunumsal hastalıklardır.
En yaygın komorbiditeler HT, KVS hastalıkları, sigara ve DM’ dir.
Hastaların % 36,8’ inde 1 veya daha fazla
komorbidite vardı. En önemlileri HT, KVS
hastalıkları ve DM’ dir.
DM, klinik semptomların şiddeti ile ilişkilidir, ancak yoğun bakım ünitesine kabul ile
ilişkili değildir.

*HT: Hipertansiyon, KVS: Kardiyovasküler sistem
3. PATOFİZYOLOJİ
DM hastalarındaki patofizyolojik değişiklikler enfeksiyon hastalıklarına
yatkınlık yaratırken, DM hastalarında oluşan herhangi bir enfeksiyon da hiperglisemiye neden olmaktadır.7 Hiperglisemi, nötrofil kemotaksisinin inhibisyonu, değişen sitokin üretimi, fagositik hücre disfonksiyonu, bozulmuş T hücre
aracılı immün yanıt ve etkisiz mikrobiyal klirens gibi çok sayıda faktör diyabetli bireylerde immün disfonksiyona katkıda bulunur. Diyabetli hastalarda bu
bilinen immün disfonksiyon mekanizmaları ile SARS-CoV-2 enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma mevcuttur.
Önceki koronavirüs salgınları ile ilgili araştırmalar, diyabetli hastalarda
SARS-CoV-2 enfeksiyonunun patofizyolojisine de ışık tutabilir. Kulcsar ve ark.
DM hastalarının bağışıklık sisteminin MERS-CoV' a verdiği yanıtı anlamak için,
MERS-CoV için hücresel bağlanma bölgesini ifade eden insan DPP4'ü
(DPP4H/M) ekspresse eden ve yüksek yağlı diyetle diyabet oluşturulmuş bir
transgenik fare modeli yarattı. Diyabetik DPP4H/M farelerinde hastalığın daha
şiddetli geliştiği ve enfeksiyondan sonra akciğer dokusunda CD4+ T hücrelerinin, enflamatuar monositlerin ve makrofajların gecikmiş ve azalmış katılımı
kaynaklı disregüle bir immün cevaba sahip olduklarını buldular. Enfekte olmuş
diyabetik fareler, azalmış CD4+ T hücre yanıtına ek olarak IL-17a düzeylerinin
artmasıyla birlikte daha belirgin bir Th17 yanıtı sergilemiştir, bu da sitokin
profillerindeki bir değişikliğin hastalık şiddetinden kısmen sorumlu olabileceğini göstermektedir.8 COVID-19' lu bazı hastalarda, IL-2, IL-6, IL-12, TNF-α ve
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IFN-γ gibi proinflamatuar sitokinlerin aracılık ettiği düşünülen sekonder hemofagositik lenfohistiyositoza benzeyen ölümcül bir hiperinflamatuar sendrom ortaya çıkmaktadır.9 Diyabetiklerde yüksek düzeyde olan IL-6, TNF-α gibi
önemli inflamatuvar sitokinlerin sebebinin TLR4 aracili inflamatuar yolak olduğu düşünülmektedir.10 SARS-CoV-2 nedenli pnömonide en önde gelen ölüm
nedenlerinden biri olarak bilinen sitokin fırtınasında IL-6 önemli rol almaktadır.11 SARS-CoV-2 ile enfekte DM hastalığı olanlarda diyabetik olmayanlara
göre IL-6, CRP, ferritin ve fibrinojen seviyeleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.12
Çalışmaların bir kısmı da anjiotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptör ekspresyonu ile diyabet arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. SARS-CoV ve
SARS CoV-2; akciğer, barsak, böbrek ve kan damarlarının epitel hücreleri tarafından eksprese edilen anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) aracılığıyla
hedef hücrelerine bağlanır. ACE2 ekspresyonu, ACE inhibitörleri ve anjiyotensin II tip-I reseptör blokerleri (ARB'ler) ile tedavi edilen tip 1 veya tip 2 diyabetli hastalarda önemli ölçüde artar.13 Sonuç olarak, artan ACE2 ekspresyonu,
COVID-19 ile enfeksiyonu kolaylaştıracaktır.
4. HASTA YÖNETİMİ
Daha önce de bahsedildiği gibi diyabetiklerin COVID-19' a karşı daha
yüksek bir duyarlılığa sahip olup olmadığı hala bilinmemektedir, ancak riskin
hem enfeksiyon hem de hastalık şiddeti için daha yüksek olduğuna dair bir
gözlem vardır.1 Yang ve ark. tarafından 2006 yılında SARS’ ın da benzer şekilde
DM hastalarında ölüm, yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış ve mekanik ventilasyon ihtiyacını artırdığı gösterilmiştir.14 Diyabetiklerdeki patofizyolojik değişikliklerin ve hipergliseminin her tür enfeksiyona yatkınlığı ve hastalık şiddetini artırdığı bunun yanı sıra diyabetiklerde görülen herhangi bir enfeksiyonun
da hiperglisemiyi tetikleyebileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple alışılagelmiş
şekilde DM hastalarının pnömokok ve influenza aşılarını yaptırmaları tavsiye
edilmektedir.
Optimal glisemik kontrol COVID-19 nedeniyle takip edilen diyabetik olan
veya olmayan her hastada morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır. Bu nedenle
hastanede yatan hastalarda kan şekeri (KŞ) düzeylerini kontrol etmek için
protokollerin uygulanması ve hipoglisemiden kaçınma bu olumsuz sonuçları
azaltabilir.15
Ülkemizde yayınlanan “COVID-19 Pandemi Diyabet İzlem ve Tedavi Kriterleri Uzlaşı Raporu” na göre;16
Metformin ağır pnömonisi olan ve YBÜ ihtiyacı olan hastalar dışında
kullanılabilir.
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Pioglitazon YBÜ ihtiyacı olan hastalar dışında kullanılabilir ancak yeni
başlanacaksa tedaviye pioglitazon eklenmemelidir.
Akarboz kullanılmaması önerilir.
İnsülin salgılatıcılar (Sulfonilüre ve Glinidler) ağır pnömonisi olan ve
YBÜ ihtiyacı olan hastalar dışında kullanılabilir.
DPP4 İnhibitörleri kullanılmaması önerilir.
Glukagon like peptid 1 reseptör agonistleri ağır pnömonisi olan ve
YBÜ ihtiyacı olan hastalar dışında kullanılabilir.
İnsülin COVID-19 diyabetli hastada tüm evrelerde kullanılabilmesine
rağmen mutlak insülin tedavi endikasyonu ağır pnömonisi olan ve YBÜ ihtiyacı
olan hastalarda önerilmektedir.
Kritik olmayan hastada KŞ’ ni 100-180 mg/dL arasında tutmak için uzun
etkili ve kısa/hızlı etkili insülin preparatlarından oluşan protokol önerilirken
kritik hastalarda KŞ’ ni 140-180 mg/dL hedefinde tutmak için intravenöz insülin infüzyonları önerilir.15
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HASTALIĞI
COVID-19 and Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Uzm. Dr. Cihan ŞAHİN
Uzm. Dr. Merve BAYRAKTAROĞLU
Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları, ölüm nedenleri arasında üçüncü sıradadır ve bu ölümlerin yüzde 45 kadarı KOAH nedeniyle gerçekleşmektedir. Dünya genelinde 40 yaş üstü yetişkinlerde ortalama yüzde 10 civarında
görülen KOAH,1 Türkiye'de ise özellikle sigara içen bireylerde yüzde 20 e çıkan
oranlarda bildirildi. Dünya genelinde Covid-19 geçiren kişilerde KOAH hastalarının oranı yüzde 1,1 ile 38 arasında geniş bir aralıkta iken, Türkiye’de Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin (TÜSAD) planladığı çalışmada ise yüzde 4-5 gibi düşük sayılabilecek rakamlarda bulundu.
İtalya’da yapılan bir çalışmada KOAH, hipertansiyon ,iskemik kalp hastalığı,diyabet,kronik böbrek yetmezliği ve atriyal fibrilasyondan sonra COVID -19
ile birlikteliği görülen en sık 6. hastalık(%18.3) olarak bulunmuştur.2
KOAH COVID-19 hastalarında en sık görülen komorbidite olmasa da3 diğer komorbidite oranları ile kıyaslandığında özellikle beraberinde sigara içimi
de varsa en kötü klinik sonuçlara ve ölüm riskinde en fazla artışa sahiptir.4
Attaway ve arkadaşları15586 semptomatik PCR(+) COVID-19 hasta ile
yaptıkları çalışmada KOAH(+) insidansını % 9,2olarak belirlemişler.5 Bu çalışmada KOAH olan ve olmayanlar arasında COVID-19’ a yakalanma konusunda
anlamlı fark bulunamasa da, yoğun bakım ve invaziv ventilasyon gereksinimi,
ayrıca hastanede kalış sürelerinde KOAH hasta grubunda anlamlı artış tespit
edilmiştir. Bu çalışmayı destekler şekilde Guan ve arkadaşlarının COVID-19 (+)
1590 hasta üzerinde yaptığı çalışmada KOAH (+) olan hasta grubunda daha
yüksek ateş, daha fazla nefes darlığı, yoğun bakım ve invaziv ventilasyon ihityacında belirgin yükseklik ve ölüm oranında 2.6 kat artış kayıt edilmiştir.3
KOAH hastalarında COVID -19 enfeksiyonunun neden daha ağır geçirildiği tam olarak aydınlatılamamış olsa da birkaç mekanizma ortaya atılmıştır.
Bunlarda ilki ACE-2 expresyonunda artıştır. Virüsün hücreye ilk giriş noktası
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nazal mukozadır ve burada bol miktarda ACE-2 enzimi bulunmaktadır. Virüs
ACE-2 proteinini epitel hücrelere girmek için reseptör olarak kullanır. KOAH
hastalarındaki ACE -2 expresyonunda artış görülmesi COVID -19 un artan şiddeti ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca bu hasta gruplarında sıkça görülen sigara
içimi de ACE-2 expresyonundaki artışta büyük etken olarak görülmektedir.7,8
Yine KOAH tan bağımsız sigara içimininde COVID-19 enfeksiyonunun ağır geçirilmesinde 14 kat etkili olduğu bildirilmiştir.
Diğer bir neden de KOAH hastalarındaki ACE ve anjiotensin-2 reseptörünün up-regülasyonuna bağlı renin-anjiotensin-aldosteron sistemindeki bozulmaya sekonder COVID -19 enfeksiyonunda şiddetlenen akut pulmoner hipertansiyon ve pulmoner ödemdir.8 KOAH alevlenmeleri KOAH’a bağlı mortalitenin en sık nedenidir. Alevlenmelerin en sık nedeni viral enfeksiyonlardır. Bu
dönemde hastaların öksürüğündeki artış ve nefes darlığı şikayetlerinin belirginleşmesinin tedavisinde tanının COVID-19 mu yoksa KOAH alevlemesi mi
olduğunun belirlenmesi çok önemlidir. Bunun için hastalara uygulanan görüntüleme yöntemleri, özellikle akciğer tomografisi yol gösterici olabilir. Akciğer
tomografisinde patognomik COVID -19 infiltrasyonları ayırıcı tanı ve tanı konulmasında çok değerlidir.
Ayrıca COVID-19 hastalarında sıklıkla bulunan ateş öyküsünün KOAH
alevlenmelerinde sık karşılaşılan bir durum olmaması da ayrıcı tanıda önemlidir. Ancak COVID-19 teşhisi, birlikte var olan bir akut KOAH alevlenmesini
dışlamaz. Bu yüzden COVID-19 tanılı bir hastada standart KOAH tedavileri
belli önlemler dahilinde devam edilmelidir.
1. Tedavi
1.1 Antibiyoterapi
Mevcut bilgiler tüm COVID-19 (+) KOAH alevlenmelerinde rutin antibiyotik kullanımını önermemektedir. SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılması gereken KOAH hastalarında, özellikle solunum desteğine ihtiyaç duyulduğunda antibiyotik kullanılması tavsiye edilir.9 Son metaanalizlerde bakteriyel ko-infeksiyonun COVID-19 hastalarında %8 kadar düşük olduğu görülmüştür.10 Yine bir çalışmada COVID-19’ un şiddeti ile ko –
infeksiyon riski artışı korelasyonlu bulunmuş, bu çalışmada ölen vakaların
ventilatör ilişkili pnömoni insidansı % 31 olarak görülmüş.11 DSÖ tedavi rehberinde ağır COVID-19 olgularında geniş spekturumlu antibiyotiklerin tedaviye eklenmesi önerilmiştir.12
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1.2. Bronkodilatörler
KOAH hastalarında ilk tercih olarak kullanılmakta olan bronkodilatörler
beraberinde COVID-19 enfeksiyonu barındıran hastalar içinde gerek semptomların hafifletilmesi gerek KOAH alevlenmelerinin önlenmesi için kullanımı
önerilmektedir. Bu ilaçların uygulama yöntemleri ise bazı tedirginlikleri beraberinde getirmektedir. Özellikle nebülizörlerin kullanımına bağlı viral yayılımın artacağı düşüncesi ile bazı klinisyenler tarafından şüphe ile bakılırken,
İngiliz Toraks Derneği nebülizörlerin kullanımı ile ilgili olumsuz kanıt olmadığını iddia ederek nebülizör kullanımını desteklemiştir. Yorumlarında nebülizörü çevreleyen aerosollerin hastadan değil nebülizörden geldiğini belirterek
viral transmisyonun oluşmayacağını bildirmişlerdir.13
Yine aynı dernek yapılan bir metadolojik çalışmanın verilerine bağlı yorumlarında nebülizörlerin aerosol ürettiklerini, damlacık üretmediklerini iddia
ederek nebülizör kullanımını güvenli olarak değerlendirmişlerdir.14 Fakat
COVID-19 virüsünün damlacık ile mi, aerosol ile mi taşındığı tartışmasının
devam ettiği günümüzde alternatif olarak benzer etkinliğe sahip olduğu düşünülen inhaler cihazların kullanımı önerilmektedir. Bu yüzden pMDI ve spacer
ile uygulanan bronkodilatörler, KOAH ve COVID-19’ lu ve solunum semptomları olan hastalarda nebülizör tedavisine tercih edilir. İnhaler cihazları kullanamayan bireylerde ise kullanılacak nebülizörlerin düzenli olarak dezenfekte
edilmesi ve kullanımları sırasında aile bireylerinin bulunmadığı iyi havalandırılmış odalarda kullanılması önerilmektedir.
1.3. Sistemik Kortikosteroidler
Özellikle KOAH ‘ın akut alevlenmelerinde kullanılan sistemik steroidler
pandeminin ilk günlerinden itibaren uygulanması konusunda yoğun tartışmalara neden olmuştur. Yapılan bazı Cohort çalışmalarında olumsuz etkileri ve
fayda profillerinin düşüklüğü gibi nedenlerle kullanımı önerilmeyen sistemik
steroidler Oxford Üniversitesinin yürüttüğü RECOVERY çalışmasının sonuçları
ışığında DSÖ tarafından tedavi protokollerine eklenmiştir. Özellikle akut alevlenmeleri olan KOAH hastalarında ve ventilatör desteğine ihtiyaç duyan
COVID-19 hastalarında tedavilerine 6 mg dexametazon eklenmesi gibi sistemik
kortikosteroid kürü önerilmektedir.
1.4. Solunum Desteği
COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan hastaların yaklaşık %14’ü ilave O2
desteğine ihtiyaç duyarken yaklaşık %5 civarındaki hasta grubu ise yoğun
bakımlarda ve ventilatör destekli olarak takip edilmektedir.15 Uygulanacak
ventilasyon stratejileri ise hipoksik ya da hiperkapnik solunum yetmezliği gibi
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durumlara göre değişiklik göstermektedir. Hipoksik hasta gruplarında ilk basamak olarak ilave O2 desteği verilmelidir. Yüksek O2 desteğine rağmen yeterli
oksijenizasyon sağlanamayan hastalarda ise yüksek akımlı nazal kanül(HFNC)
veya non invaziv CPAP ile yüksek O2 akımı uygulanmalıdır. Ayrıca HFNC uygulaması CO2 ve solunum işinin azalması gibi avantajları sayesinde KOAH ve
COVID-19 birlikteliğinin olduğu hasta grubunda özellikle önerilmektedir.
HFNC nin açık bir sistem olması ve ekspirasyon kısmının filtrelenmemesi nedeniyle kullanımı sırasında aerosol yayılımını azaltmak amacıyla nazal kanül
üzerine cerrahi maske uygulanması önerilmektedir.
Non invaziv CPAP kullanımı pandeminin ilk dönemlerinde çevreye fazla
miktarda aerosol yayılacağı endişesi ile önerilmese de, erken entübasyonun
hastaların hayatta kalmaları üzerine olumsuz etkileri gösterildikten sonra bu
hasta gruplarında denenmesi önerilen tedavi yöntemleri arasına girmiştir. Non
invaziv ventilasyonun(NIV) başarısız olduğu durumlarda solunum desteğinin
seçimi ile ilgili olarak, hastaların ventilatuar destek ve / veya solunum desteği
ile ilgili kararlarının verilmesi son derece önemlidir. Özellikle KOAH’lı olgularda akut alevlenme sırasında invaziv mekanik ventilasyonun(IMV) mortalitesinin yüksek olduğu bildirilmiştir.16
Ağır COVID-19’lu KOAH hastalarında IMV sonrası mortalite KOAH akut
alevlenme hastalarındaki IMV sonrasındaki mortaliteden bile daha yüksektir.
Hastalar non-invaziv desteğe yeterince yanıt vermiyorsa, hızlı entübasyon ve
invaziv mekanik ventilasyon sağlanmalıdır. Evde NIV'de KOAH'lı hastalarda
COVID-19 ile başvurduklarında kronik NIV'e devam edilmelidir.
KOAH ve COVID-19'u olan hastanede yatan hastalar istem dışı kilo kaybı
açısından izlenmeli ve buna göre diyet desteği sunulmalıdır. Bu hastalarda
hava yolu temizleme tekniklerinin kullanılması, viral bulaşma riskini azaltmak
için ihtiyatlı bir şekilde sağlanmalıdır. Özellikle tromboz riski nedeniyle bu
hasta grubunda erken mobilizasyon çok önemlidir.
Bu tedavi önerilerine ek olarak KOAH ve COVID-19 hastalarına hastaneye yatış sırasında ve takip sırasında psikolojik ve manevi destek sunmak
önemlidir. Tüm COVID-19 hastaları özellikle YBÜ'de kaldıktan sonra duygusal
ve fonksiyonel sınırlamalar açısından taranmalı ve gerektiğinde rehabilitasyon
önerilmeli. KOAH ve COVID-19 hastalarında semptomların uygun şekilde yönetilmesi, anksiyete, dispne yönetimi ve gerektiğinde palyatif sedasyon da
dahil olmak üzere uygun bakım seçenekleri titizlikle uygulanmalıdır.
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COVID-19-Related Coagulopathy
Uzm. Dr. Münire BABAYİĞİT
1.GENEL BİLGİLER
Aralık 2019 da Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan yeni coronavirüs
SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı COVID-19 olarak adlandırılan viral enfeksiyon tüm dünyaya hızla yayılmıştır. Dünya genelinde vaka sayısı 73 milyonu
aşarken yaklaşık 1 milyon 650 bin kişinin de hayatını kaybettiği bildirilmiştir. 1
Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığının verilerine göre toplam hasta sayısı 2 milyona yaklaşırken, vefat sayısı 17 bini geçmiştir. 2
Coronavirüs coronaviridae ailesinden tek iplikçikli RNA virüsüdür. Yüzeyinde bulunan viral spike proteinlerle hücre yüzeyinde bulunan ACE 2 reseptörlere tutunarak hücreye girer.3 Virüs özellikle akciğerde tip 2 alveolar
hücrelerde çoğalmakla birlikte vaskuler endotel hücrelerine, miyokart hücrelerine, epitel ve nöral hücrelere yerleşmektedir. 4,5
Kişiden kişiye bulaş damlacık yoluyla olmaktadır. Hastalığın seyri ateş,
kuru öksürük, miyalji ve halsizlik gibi nonspesifik semptomlardan ağır solunum yetmezliği, DİC (Dissemine intravasculer coagulation), sepsis, çoklu organ
yetmezliği (MODS) ve ölüme kadar ilerleyebilmektedir. Bazı olgularda ise koku
ve tat duyusu kaybı ile seyrettiği görülmüştür. Yapılan çalışmalarda, özellikle
yaşlı ve ağır sistemik hastalığı olanlarda kliniğin daha da ağır seyrettiği görülmüştür. Mortalite oranlarının % 4.3 -14.6 arasında olduğu bazı çalışmalarda
koagülopatinin mortaliteyi arttırdığı bildirilmektedir.6,7 Bu derlemede; COVID19 vakalarında koagülasyon parametrelerinin klinik ve laboratuvar bulgularının yanısıra hastalığın klinik seyri ve mortalite ile olan ilişkisi üzerinde durulacaktır.
2. LABORATUAR BULGULARI
Yapılan çalışmalar, COVID-19 tanılı hastalarda sıklıkla trombositopeni
(%36.2) ve D-Dimer yüksekliği (%46.4) geliştiğini göstermiştir. Şiddetli
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COVID-19 hastaları değerlendirildiğinde bu oranlar daha da yüksek bulunmuştur (sırasıyla %57.7 ve %59.6).8
Erken rapor sonuçlarına göre kanıtlar orta ve şiddetli COVID-19 hastalarının uzun süreli PT, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) ve yüksek
D-Dimer seviyeleri gösterme olasılığını düşündürmektedir .9-10 Yoğun bakım
ünitesinde takip ihtiyacı olan ve olmayan hastaların karşılaştırıldığı Çin kaynaklı çalışmalarda yoğun bakımda yatan hastalarda D-Dimer seviyelerinin
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur (sırasıyla median D-Dimer: 2.4 µg/Ml.11,12 Yapılan bir çalışmada yoğun bakımda
takip edilen hastalarda uzamış PTZ zamanı ile artmış D-Dimer seviyelerinin
ARDS gelişimi ve mortaliteyle ilişkili olduğu görülmüştür.13 D-Dimer yüksekliği
artmış trombin üretimini gösterdiğinden başka bir klinik şikayeti olmasa dahi
hastaların hastaneye yönlendirilmesi tavsiye edilmektedir.14
Tang ve ark. 183 hastayı retrospektif olarak analiz ettikleri çalışmalarında iyileşen hastalarla hayatını kaybeden hastaları karşılaştırmışlar ve D-Dimer
seviyelerini exitus olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek
bulmuşlardır. PTZ ve APTT zamanlarının da exitus olan grupta anlamlı derecede uzun olduğu bulunmuştur.7 Benzer şekilde Çin’in Wuhan kentinde yapılan başka bir çalışmada; COVID-19 tanısı almış 191 hasta incelenmiş ve exitus
olan hastaların %81’inde başvuru anındaki D-Dimer değerleri ˃1 mg/L bulunmuştur. Ayrıca bu eşik değerin aşılmasıyla ölüm riskinin 18 kat arttığı bildirilmiştir.15 Kardiyak hasarın eşlik ettiği COVID-19 hastaları kardiyak hasar
olmayan hastalara göre koagülopatiye daha yatkın görünmektedir.16 TroponinT seviyesi yüksek bulunan hastalarda sıklıkla uzamış PTZ, APTT ve artmış DDimer seviyeleri tespit edilmiştir.17
Huang ve ark. yaptıkları çalışmada yoğun bakım gereksinimi olan hastalarda olmayanlara göre D-Dimer seviyelerinin anlamlı şekilde daha yüksek ve
PTZ değerlerinin daha uzun olduğunu bildirmişlerdir.11
Trombosit sayımı diğer koagülasyon parametreleriyle birlikte değerlendirilir ve sepsiste mortalite belirteci olarak kabul edilir. Ancak yapılan bazı
çalışmalarda trombosit sayımına göre değerlendirildiğinde yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite açısından fark bulunmamıştır.12,13,18,19 Ancak Çin’de 552 hastanenin verilerinin analiz edildiği geniş bir seride hastaların %36.2’sinde ilk
kabulde trombositopeni görüldüğü, kliniği ağır seyreden hastalarda ise trombositopeninin daha sık görüldüğü (%57.7, %31.6) tespit edilmiştir. Düşük
trombosit sayımının mortaliteyle ilişkili olduğu ve hastaların ilk trombosit
sayımının prognostik belirteç olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. 8
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3.PATOGENEZ
İnsan koronavirüsleri (hCoV’ler) düşük ve yüksek oranda patojenik diye
ikiye ayrılabilirler. Düşük patojenik koronavirüsler üst solunum yollarını enfekte eder ve hafif soğuk algınlığı benzeri klinik oluştururlar. Aksine SARS-CoV
ve MERS-CoV gibi yüksek patojenik hCoV’ler alt solunum yollarını tutar ve ağır
pnömoniye neden olurlar. Bu ağır pnömoniden yüksek proinflamatuar sitokin
/ kemokin yanıtları sorumludur.20
Sitokinler ve kemokinler, viral enfeksiyonlar sırasında bağışıklık ve immünopatolojide önemli bir rol oynamaktadır.21,22 COVID-19'da pro-inflamatuar
sitokin/ kemokin salınımı, artmış endotelyal disfonksiyon/ hasar arasındaki
karmaşık etkileşimle birlikte ciddi vakalarda sepsisin neden olduğu koagülopati gelişimi pıhtılaşma sistemini aktive eder. Pıhtılaşma sisteminin aktivasyonu ile birlikte kan damarlarının hücresel bileşenleri (lökositler, trombositler,
eritrositler ve vasküler endotelyal hücreler), trombüs gelişiminde önemli rol
oynarlar. 23
ACE 2 reseptörüne bağlanan virüsün endotel hasarına yol açtığı düşünülmekle birlikte araştırmalar devam etmektedir. Ne var ki, vasküler endotel
yaralanma; trombositopeni, antikoagülanlarda azalma ve hemostatik aktivasyona neden olur. Enfeksiyonlar ve sepsis sırasında ortaya çıkabilecek artmış
ﬁbrinoliz ile ilişkili pıhtılaşma faktörlerindeki müteakip azalmalar, DIC'in
ﬁbrinolitik fazı olarak kabul edilebilir. Bu aşama hastalığın geç fazı olarak düşünülürse yüksek D-Dimer seviyelerinin hastalığın ilerlemesi ve daha kötü
sonuçlarla neden daha fazla ilişkili olduğu açıklanabilir. 24
Trombogenezi tetikleyen esas faktör inflamasyondur. Viral enfeksiyonlarda IL 1, IL 6, IL 7, IL12, IL22, TNF alfa, kemokin 10 gibi inflamatuar belirteçlerin artışı prokoagülan yolu aktive eder. Endotel hasarıyla birlikte inflamatuar
sitokinler doku faktör ekspresyonunu uyarırlar. Dolaşımdaki sitokinler makrofajları uyarırlar ve doku faktörünün, lökosit adezyon moleküllerinin de ekspresyonunun artışıyla intravaskuler plaklar daha trombojenik hale gelir. 25- 26
Çin kaynaklı makalelerde IL 6, IL 1β, C reaktif protein, tümör nekroz faktör
alpha (TNF-α) ve ferritin gibi inflamatuar belirteç ve sitokinlerde ciddi artışlar
bildirilmiştir.15,27 Wuhan'daki COVID-19 hastalarıyla ilgili raporlarda proinflamatuvar sitokinler ölçülmüş ve yoğun bakım hastalarında servis hastalarındakinden daha yüksek plazma konsantrasyonları bulunduğu bildirilmiştir.11
Bazı hastalarda SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı aşırı artmış bir inflamatuar
yanıt verilmekte olup sistemik inflamatuar yanıt sendromu veya sitokin fırtınası görülebilmektedir. Sitokin fırtınası DIC, miyokardit, stres-kardiyomiyopati
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ve mortalite ile ilişkilidir.28 Bu seviyede bir inflamatuar yanıt özellikle yükselmiş D-Dimer de dahil olmak üzere pıhtılaşma testlerinde daha dramatik değişiklikleri açıklayabilir. 29
4. KLİNİK BULGULAR
Temel olarak iki hasta grubu mevcuttur; hafif klinik bulgularla seyreden
ve çabuk iyileşen grup ve ciddi oranda morbidite ve mortaliteyle sonuçlanan
şiddetli hastalık geçiren grup. Hastalığın şiddeti enfekte bireyin yaşı ve komorbid hastalıkları ile solunum yollarına alınan ilk viral yükün büyüklüğü gibi
çeşitli faktörlerden etkilenmektedir.
Enfekte hastalarda koagülasyon değişikliklerini tanımlamak için COVID19 ile ilişkili koagülopati (CAC) terimi kullanılmaktadır. SIC'li (sepsis kaynaklı
koagülopati) hastalarda, adaptif hemostazdan patolojik olarak indüklenen ve
çoklu organ yetersizliği olan DIC'e geçiş araştırılmaya devam etmektedir.
4.1. Pulmoner İntravaskuler Koagülasyon (PIC)
Küçük otopsi serilerinde fokal mikrovasküler tromboz ve pulmoner emboli tespit edildiği bildirilmiştir.30 Bu fokal trombotik akciğer hasarı, 2019 yeni
koronavirüs pnömonisinde fokal pulmoner tromboz olgusu kavramının yolunu
açmıştır.31
ARDS ve/veya DIC'nin bir yandan pulmoner mikrovasküler trombüslere
yol açıp açmayacağına ve diğer yandan fokal pulmoner mikrotrombüslerin
daha fazla hipoksemik solunum yetmezliğine ve son olarak ARDS ve DIC ile
hiperpıhtılaşmaya yol açıp açmayacağı tartışılmaktadır. Her iki seçenek de
olası görünmektedir.
Marongiu ve ark. “2019 yeni koronavirüs pnömonisinde pulmoner
tromboz” görüşünü geliştirmiştir.31 Yazarlar, kompleman ve sitokin salınımı
yoluyla şiddetli bir akut inflamasyonun neden olduğu protrombotik pulmoner
endotelyal disfonksiyonun ve ARDS ile sonuçlanan bir vasküler mikro-tromboz
ile kan pıhtılaşması aktivasyonunu vurguladılar. Marongiu ve ark. antikoagülan tedavinin inflamasyon-pıhtılaşma aktivasyonu-inflamasyon döngüsünü
sınırlandırarak ciddi şekilde bozulmuş gaz değişiminin tedavisinde faydalı
olabileceği kanaatindedirler. Rannuci ve ark. yüksek doz düşük moleküler ağırlıklı heparin (LMWH) kullanımının, ciddi hipoksemik COVID-19 hastalarında
inflamatuar yanıtla ortaya çıkan trombotik etkilerin azaldığını ortaya koymuştur.32
4.2. Yaygın İntravaskuler Koagülasyon (DIC)
Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği (ISTH) DIC tanı kriterlerini
tanımlamanın yanısıra sepsis kaynaklı koagülopati (SIC) skorunu geliştirmiş110
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tir. SIC ile ilişkili pıhtılaşma değişiklikleri daha az şiddetlidir ve septik hastalarda DIC'den daha erken ortaya çıkmaktadır. Sepsisin altta yatan etiyolojisi
çözümlenmezse SIC DIC'e ilerleyebilmektedir.34
Enfekte hastalarda görülen ilk pıhtılaşma değişikliklerinin SARS-CoV-2
enfeksiyonu nedeniyle SIC'ye ve daha sonra DIC'ye ilerleyip ilerlemediği ve de
ilerlemeye sebep olan faktörlerin neler olduğu henüz bilinmemektedir.
4.3. Derin Ven Trombozu
Derin ven trombozu (DVT) ve tromboemboli hastanede takip edilen hastalarda özellikle takip edilmesi gereken bir komplikasyondur. Uzun süre immobilize olan hastalarda obezite, diabetes mellitus, hipertansiyon, periferik
arter hastalığı, geçirilmiş DVT öyküsü, Faktör 5 Leiden mutasyonu gibi predispozan faktörlerin araştırılması önerilmektedir. Virüsün yol açtığı endotel
hasarının yanında şiddetli pnömoni vakalarının yoğun bakım takibinde sıklıkla
uygulanan mekanik ventilasyon, santral venöz kateterizasyonun endotel hasarını arttırabileceği düşünülmektedir.
Endotelyopati ayrıca genç hastalarda serebrovasküler komplikasyonları,
miyokard iskemisi ve hem mikro hem de makrodolaşım tromboembolik komplikasyonların artan raporlarını açıklayabilir. Belki de en az beklenen ve en çarpıcı olanlardan biri 50 yaşın altındaki hastalarda COVID-19'un komplikasyonu
olarak iskemik inmeye neden olan akut büyük damar oklüzyonudur.33 Klinik
bulgulara yönelik çalışmalar devam etmektedir.
5.TEDAVİ
Bilimsel kuruluşlardan gelen girişimlerin ardından, Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği (ISTH) 25 Mart 2020'de COVID-19'da koagülopatinin
tanınması ve yönetimi konusunda geçici bir rehber önermiştir.
Erken tanı ve DIC takibi için ISTH skorlamasına göre trombosit sayımı,
PTZ, APTT, D-Dimer, fibrinojen, antitrombin, Protein C aktivitesi takibi prognozu ve yoğun bakım ihtiyacını öngörmede yardımcı olabilir. Oral antikoagülanlar antiviral ve antibiyotiklerle etkileşime girme riski nedeniyle önerilmemektedir. Antikoagülan tedavide DMAH veya unfraksiyone heparin düşünülmelidir. Kritik olmayan hastalar dahil hastaneye başvuran tüm COVID-19 hastalarına kontrendikasyon yoksa (aktif kanama ve/ veya trombosit sayımı ˂
25×10 9 /L) ilk seçenek olarak antiinflamatuar etkisi de olan LMWH önerilmektedir. 9
Profikaltik tedavide ağır olmayan COVID-19 kliniğinde BMI <40kg/m2
ise Enoksaparin 40mg/gün sc, BMI > 40/kg/m2 Enoksaparin 40mg 2x1 sc
önerilir. Eğer CrCl < 30ml/dak. İse enoksaparin kullanılması önerilmez. Bu
durumda standart heparin (5000 U sc 2x1 veya 3 x1) önerilir. Ağır COVID-19
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kliniğinde CrCl> 30 ml/dak ise enoxaparin 40 mg 2x1sc, veya standart heparin
7500 U/; 3x1 önerilmektedir. Tedavi dozunda antikoagülasyon ispatlanmış
tromboembolik olaylarda ya da radyolojik görüntülemenin yapılamadığı
tromboembolik olay lehine güçlü şüphe varlığında uygulanmalıdır. Akut böbrek yetmezliği geliştiğinde standart heparin tedavisine geçilmelidir.34
Dıprıdamol antiviral yük azaltma ve antiaggregan antiinflamatuar etkisi
nedeniyle p.o. 2x75mg tablet kullanılabilir.
Akut miyokard infarktüsü,akut iskemik inme ve masif pulmoner emboli
varlığında trombolitik tedavi gereklidir.
Taburculuk sonrası kanama riski düşük, venöz tromboemboli riski yüksek hastalarda profilaktik antikoagulan tedavi (rivaroxaban, betrixaban ve
enoxaparin) önerilmektedir.34
6. SONUÇ
Sonuç olarak COVID-19 ilişkili koagülopati önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği’nin önerileri doğrultusunda trombosit <100.000/µl, PT 3 saniye uzama ,aPTT 5 saniye uzama
,Fibrinojen <200mg/dl ve D-Dimer X 2 - 3 kat artışı varlığında hastaların hastanede yatarak takibi uygundur. D-dimer normalden > 2 kat yüksek ise antikoagulan profilaksi 45 güne uzatılmalıdır.34
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COVID-19’da SITOKIN FIRTINASI
Cytokine Storm in Covid-19
Uzm. Dr. Esma Meltem ŞİMŞEK
1. GİRİŞ
Bu bölümde COVİD-19 virüsünün neden olduğu enfeksiyonda meydana
gelen sitokin fırtınasının immün mekanizmasından bahsedilecektir. Sitokin
fırtınası sırasında enfeksiyona yanıt olarak kontrol edilemeyen sitokin üretimi
olduğu ve hastalığın ilerlemesinde bu sitokinlerin rolü olduğu açıklanmıştır.
Covid 19 enfeksiyonunun spesifik tedavisi araştırılmakta olup güncel veriler
ve şu an hastalara uygulanan semptomatik tedaviler ışığında yazımız hazırlanmıştır.
Son 20 yıldan uzun zaman zarfında anlamlı bir şekilde yükseliş gösteren
3 yeni korona virüs SARS-CoV, MERS-CoV ve SARS-CoV-2 yüksek oranda ölüm
olayları ile karakterizedir ¹. SARS-CoV-2 şu anda dünyada yaşanan pandemi
felaketinin sorumlusudur. SARS-CoV-2 daha önce insan ve hayvanlardan izole
edilmemiş yeni bir koronavirüs şuşudur. Koronavirüsler 4 alt grup içeren geniş bir ailedir (alfa, beta, gama, delta). SARS-CoV-2 diğer iki virüsten (SARSkorona virüs ve MERS-koronavirüs) daha düşük bir olgu fetalite hızına (%4)
sahip olmasına rağmen Çin’de SARS ve MERS koronavirüs vakalarının toplamından daha fazla ölüme neden olmuştur. Hastaneye kabul edildikten sonra
SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastaların % 20 sinde ağır hastalık gelişir ve
Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) ihtiyaç duyarlar.²
2. COVİD 19’DA SİTOKİN FIRTINASININ PATOGENEZİ VE ORTA,
AĞIR HASTALIK AYRIMI
COVİD-19 enfeksiyonunun patogenezinde immün anormallik rol oynamaktadır.3,4 Özel likle sitokin fırtınası sırasında enfeksiyona yanıt olarak aşırı
kontrol edilemez sitokin üretimi söz konusudur. 3,4 Hastalığın ilerlemesinde bu
sitokinler önemli rol oynar.3 Sitokin fırtınasının temelinde yer alan IL 6 diğer
sitokinlerin salınımını uyararak sitokin fırtınasını şiddetlendirir, damardan
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doku aralığına sıvı kaçağını artırarak interstisyel ödem oluşumuna neden olabilir.3,4 Sitokin fırtınası sendromundaki organ ve dokulardaki hasar ve ölümle
sonuçlanma ile ilişkili olarak bir takım gen ilişkili mutasyonlar (PRF,UNC13D,
STX1, STXP2, LYST, XIAP ve diğer genler) rol oynamaktadır.5 Bu sendrom genellikle ateş, güçsüzlük, hipoksemi ve hipotansiyonla şiddetlenir ve ciddi vakalarda ölümcül olabilir.4 Bu gibi durumlarda kortikosteroidler, intravenöz immungulobulinler, tocilizumab, anakinra ve Janus kinases (JAK) inhibisyonu
kullanılabilir.3,4
Sitokin fırtınasının hastalığın ağır seyretmesi ile ilişkili olabileceği çeşitli
araştırmalarla desteklenmiştir. Bu bağlamda; Chen ve arkadaşları orta ve ciddi
COVİD-19 hastaları arasındaki klinik ve immünolojik özellikleri karşılaştırmışlardır. Yazarlar hastaneye kabulde respiratuar distres varlığının istenmeyen
sonuçlara neden olduğunu bulmuşlardır. Artan sitokin düzeyleri (IL-6, IL-10
ve TNF-α) lenfopeni (CD4+ ve CD8+ T hücrelerinde) ve CD4+ T hücrelerinin
etkisiyle IFN-γ azalması ciddi COVİD-19 enfeksiyonu ile ilişkilidir. Bununla
ilgili yapılan çalış malar ve immun ilaçlara ve aşıya ışık tutacaktır6
İlk kez 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde birkaç sağlık kuruluşunda bilinmeyen pnömoni vakaları rapor edilmiştir. Ciddi akut respiratuar
distres hastalığına sebep olan bu yeni coronavirüs infeksiyon hastalığı (COVİD19) 1 Aralıkta ilk olarak bilinmeyen bir betacorona virüs olarak tanımlanmıştır.7,8 O zamandan beri yapılan çalışmalar SARS COVİD-19 enfeksiyonun insandan insana aeresol ve enfeksiyoz materyalle bulaşabileceğini göstermiştir.9,10
Coronavirüs enfeksiyonu basit bir soğuk algınlığı değildir, Koronavirüs
hayvan ve insanlara geniş olarak dağılabilen zarflı bir RNA virüsüdür. 6 korona virüs türünün öncelikle insanlarda hastalığa neden olduğu bilinmektedir.
Bunlardan dördü tipik olarak soğuk algınlığı semptomlarına sebep olurken
ikisi (SARS CoV-2 ve Middle East Respiratuar Sendrom CoV) ölümcül respiratuar distrese neden olabilir.11,12
SARS-CoV-2 2002 ve 2003’de küresel epidemiye yol açan 26 ülkede
8000’den fazla hastanın etkilenmesine ve 774 ölüme sebep olan SARS- CoV ile
benzer özellikleri paylaşır.11 SARS CoV-2, SARS-CoV benzer olarak iki tür yarasadan türeyen koronavirüsle yakından ilişkilidir.13 SARS-CoV-2 SARS CoV ile
aynı hücresel reseptörleri kullanır, Anjiotensin Converting Enzime (ACE 2)
aynı tropizm ve giriş yolunu kullanır.
SARS COV 2 salgınından çok kısa süre sonra sağlık bakımından etkilenen
bölgelerde sağlık bakımı için aşırı bir talepler meydana geldi. Gelişmiş ülkelerde bile COVİD-19’daki roket hızındaki yükselişle kritik olmayan tıbbi bakım
yerleri bile felce uğradı. Bunun için orta ve ciddi hastalık ayrımı ile triaj uygulanması öncelikli medikal kaynaklar için kritik olarak önemli hale geldi.
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Hastalığın ciddiyetini belirlemek için Chen ve arkadaşları total 21 hastanın klinik başvuru larını karşılaştırdılar.6 Bu hastaların %33’ü komorbiditeleri
olan ve yaşlı olan hastalardı (ortalama 56 yaşında) semptomlar başladıktan 8
gün sonra hastaneye gelmişlerdi. Chen ve arkadaşları hastaneye başvuru sırasında respiratuar distres (oda havasında, SpO2 % 93 veya altında, solunum
sayısı dakikada 30 veya üzerinde olması) olup olmamasına göre hastalığı ciddi
ve orta olarak katego rize ettiler. Hastaneye başvuru sırasında respiratuar
distres varlığının lökositoz ve artan inflamatuar indikatörler (D-dimer, prokalsitonin) ile ilişkili olduğunu buldular. Bu laboratuar değişiklikleri öncelikle
yoğun bakıma ihtiyacı olan COVİD-19 hastalarında rapor edildi.7 Chen ve arkadaşlarına göre ateş, respiratuar distres semptomları kliniği ile başvuran, SARSCoV 2 enfeksiyonu laboratuvarda teyid edilen, radyolojik olarak pnömoni olduğu onaylanan (göğüs tomografisi ile) hastalar ciddi olarak hastanede yatışa
ihtiyacı olan hastalardı. Respiratuar distresi ve pnömonisi olan daha ciddi olan
hastalar, sadece temas yoluyla tanımlanmış hafif ve asemptomatik vakalarla
aynı değildi. Yüksek riskli hastalarda semptomdan 8 gün sonra solunum sayısında artış ile ve pulsoksimetriyi kullanarak acile triaj yapılması yoğun bakıma
yatış ve mekanik ventilasyon ihtiyacı gibi istenmeyen sonuçlarla koreledir.
Öldürücü pnömoniye neden olduğu bilinen SARS-CoV ve MERS-CoV enfeksiyonu hızlı virüs replikasyonu, proinflamatuar sitokin yüksekliği ve inflamatuar hücre infiltrasyonu ile ilişkilidir.14 SARS CoV enfeksiyonunda vireminin
pik yapmasından ziyade yetersiz tip 1 inter feron (IFN) cevabı, alveolar makrofajlar tarafından aşırı proinflamatuar sitokin sekresyonunun ardından CD4+ ve
CD8+ hücre disfonksiyonuna neden olan immun bir düzenizlik söz konusudur.15 Bu olay Makrofaj Aktivasyon Sendromu (MAS) veya sekonder hemofagositik lenfo histiyositoz (sHLS) olarak adlandırılan sitokin fırtınası ile sonuçlanır ve böylece daha fazla doku hasarı gerçekleşir.
İnsanlardaki SARS-CoV2 enfeksiyonu sırasındaki immun disregülasyon
ve hastalığın belirleyicileri hakkında az şey bilinmektedir. Yapılan çalışmalar
sitokin fırtınası olduğunu, hastalık başlangıcından 7, 10 gün sonra respiratuar
distresin pik yaptığını ve immun düzensizlik olduğunu göstermiştir. Sitokin ve
kemokinlerin immünite ve immunopatolojide önemli role sahip olduklarının
anlaşılması uzun zaman almıştır. Düzensizlik ve coşkulu immün cevabın potansiyel olarak akciğer hasarına ve survinin azalmasına yol açtığı görülmüştür.
SARS CoV-2 ile enfekte bireylerde IL6, IL10 VE TNF-α hastalık sırasında dalgalanır, iyileşme sırasında azalır. Yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalarda IL-6, IL10 ve TNF-α düzeylerinde önemli bir yükselme CD4+ ve CD8+ T hücrelerinde
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azalma olur.16 IL-6, IL-10 ve TNFα’nın CD4+ CD8+ T hücre sayıları 16 ile zıt korelasyonu daha önceki hayvan çalışmalarında SARS-CoV infeksiyonuna karşı
adaptif immunite sonucunda meydana geldiği gösterilmiştir. 15 Ciddi Covid
enfeksiyonu olan hastalarda lökösit (beyaz kan hücreleri) sayılarında artma
olmasına rağmen CD4+ ve CD8+ T hücre sayılarında önemli azalma meydana
gelir. 6 Ciddi COVİD-19 enfeksi yonu olanların hastane yatışlarında serum sitokin düzeylerinin yüksek olduğu ( IL-6, IL-2 reseptör, IL-10 ve TNFα gibi sitokinlerin aşırı üretildiği), lenfopeni (özellikle CD4+ CD8+ T hücre sayıları, B
hücreleri değil) olduğu, ve CD4+ hücrelerinden IFγ salınımının azaldığı gözlemlenmektedir.(resim 1) Orta vakalarda IL-6, IL-2 reseptör, IL-10 ve TNFα normal aralıkta dır veya hafif yükselir. Bu sitokinler muhtemelen sitokin fırtınasında yüksek oranda inflamatuar makrofajlar tarafından üretilir.17 Orta vakalarda CD4+ CD8+ T hücre sayıları hafif olarak azalırken, ciddi COVİD-19 da ise
belirgin olarak azalmaktadır. 6
En önemlisi yazarlar ciddi vakalara kıyasla orta şiddetteki vakalarda
CD4+ T hücrelerin den IFγ salınımını daha düşük bulmuşlardır ( istatiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, p=0,0063) Özet olarak sitokin fırtınası muhtemelen pulmoner patolojiyi artırmaktadır ve ciddi COVİD-19 enfeksiyonlarında T hücre tükenmesi CD4+ T hücre disfonksiyonuna neden olmaktadır. Bu
bulgular T hücre sayılarının azalmasını ileri süren Diao ve arkadaşlarının bulguları ile aynı doğrultusundadır. Yaşayan T hücreleri fonksiyon olarak tükenmiş görünmek tedir.16

Resim 1: Sitokin fırtınası ve ciddi Covid 19 ile T hücre lenfopenisi ilişkisi
3. SİTOKİN FIRTINASI KLİNİĞİ
Tedaviye rağmen düşmeyen ateş, devamlı yüksek seyreden ya da artmaya devam eden CRP ve ferritin değerleri, D-dimer yüksekliği, lenfopeni ve
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trombositopeni şeklinde sitopeniler, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma,
hipofibrinojenemi ve trigliserit değerlerinde yükselme gibi bulguların varlığı
hastalık seyrine MAS’nun (Makrofaj Aktivasyon Sendromu) eşlik ettiğini gösterir. Bu laboratuvar bulguları için bir eşik değer yoktur. Bunun yerine ardışık
ölçümlerle CRP, D-dimer, ferritin değerlerinde artış ve /veya lenfosit, trombosit sayılarındaki düşmelerin dikkate alınması gelişmekte olan MAS bulgularının erken fark edilmesini sağlayabilir. Ayrıca eşlik eden sekonder enfeksiyonun olup olmadığı kültür ve normal prokalsitonin değerleri ile gösterilmesi
gereklidir.18
4.SİTOKİN FIRTINASI TEDAVİSİ
4.1.1. Tocilizumab
IL-6 reseptörlerini hedef alan monoklonol antikordur.19 İlk olarak Romatoid Artritte kullanım onayı almıştır, ancak daha sonra lösemi tedavisinde kullanılan CAR-T (Chimeric antigen receptor T cell) ile gelişen sitokin fırtınasında
kullanılmıştır. COVID-19 hastalarında ortaya çıkan sekonder hemofagositik
lenfohistiyositoz (sHLH) durumunda, ateş, ferritin yüksekliği, sitopeni gelişmektedir. IL-6 düzeyinde artış olmaktadır. Tocilizumab tedavisi gerekli kriterlerle tanı konularak (özellikle H skoru yüksekliği>169, IL-6 yüksekliği, % 40
FiO2 ile oksijen değerlerinde düşüklük, hipotansiyon (sıvı tedavisi veya düşük
doz vazoaktif ajana yanıt veren) ağır hastalık durumunda kullanılmaktadır.19
(Tablo 1)
8 mg/kg dozda (maksimum 800 mg) intravenöz verilir. 400 mg uygulanmışsa hastanın kliniğine göre 12 saat içinde ikinci doz verilebilmektedir.
Uygulama; intravenöz yolla serum fizyolojik içerisinde 1 saatlik infüzyon biçiminde yapılır. Kısmi yanıt alınan ancak tek seferde 800 mg kullanmış olan hastalarda ikinci bir doz için özellikle romatoloji ve/veya hematoloji uzmanından
görüş alınması önerilmektedir. 400 mg tedavi ile COVİD-19’da % 91 oranda
başarı sağlandığına dair yayınlar mevcuttur. Çoğu olguda ikinci doza ihtiyaç
duyulmamaktadır. Tedavi yanıtı her zaman ilk 24 saatte görülmeyebilir. Tedaviden sonraki ilk beş gün içerisinde yavaş bir yanıt gerçekleşebilmektedir.
Akut faz reaktanlarının (C-reaktif protein, D-dimer, ferritin gibi) ve proinflamatuar sitokinlerin (IL-6 düzeyi gibi) belirgin olarak yüksek olduğu, oksijen ihtiyacında tedricen artış görülen, enfeksiyon sürecinin 2-3. haftasında
olan hastalarda tercih edilmesi güncel veriler ışığında uygun görünmektedir.
Yaklaşık 1300 hastanın değerlendirildiği bir modelleme çalışma sında Creaktif protein düzeylerinin 150 mg/L üzerinde olan hastalarda tocilizumab
kullanımıl masının yoğun bakım yatışı ve ölüm riskini anlamlı ve belirgin olarak azalttığı rapor edilmiştir.20
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Tablo 1. HLH teşhisi için H skoru yüksekliği
Skor
Vücüt sıcaklığı
<38
38,4-39,4
>39,4
Organomegali
Hepatomegali veya splenomegali
Hepatomegali ve splenomegali
Sitopeniler(Hemoglobin<9,2g/dl;Lökosit<5000/mm3
Platelet<110.000/mm3)
1 türde
2 türde
3 türde
Trigiliserid(mg/dl)
<133
133-354
>354
Fibrinojen(mg/dl)
>250
<250
Ferritin(μg/dl)
<2000
2000-6000
>6000
AST(U/L)
<30
>30
Kemik iliğinde hemofagositozis(zorunlu değil)
Hayır
Evet
İmmunsüpresyon (HIV, kronik steroid ve diğer immunsupresif ilaçların kullanımı)
Hayır
Evet
H skorunun 169 un üzerinde olması yüksek diagnostik değerdir.
AST: Aspartat Aminotransferaz; HIV:Human İmmundefficiency Virus

0
33
49
23
38
0
24
34
0
44
64
0
30
0
35
50
0
19
0
35
0
35

4.1.2.Tocilizumab tedavisi uygulanan hastaların takibi
Tedavi sonrasında, ilacın klinik etkinliğinden bağımsız olarak CRP değerleri düşebile ceğinden, yanıtta takip amacıyla CRP kullanılmamalıdır. Klinik
yanıtın (oksijen satürasyon larında iyileşme, nefes darlığında azalma) ve diğer
organ sistemlerine ait testlerin normale dönmesinin yanı sıra, ilaca yanıtın
değerlendirmesinde akut faz yanıtının takibi için kullanılan serum IL-6 düzeyleri, serum amiloid A proteini gibi ek incelemeler kullanılmalıdır. Ferritin yanı120
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tının hızlı olmayabileceği akılda tutulmalıdır. Hafif ve orta dereceli böbrek
yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez.
Toculizumab tedavisi sırasında sekonder enfeksiyon riski artabilir, gastrointestinal sistem yan etkileri (perforasyon dahil), trombositopeni, ARDS ve
görme bozuklukları görülebilir. Karaciğer enzim yüksekliği ve trombositopeni
özellikle yüksek doz (12 ya da 25 gram/gün) C vitamini kullanımında daha sık
görülmektedir. Yakından takip edilmesi gerekmektedir, Hepatit B reaktivasyon
riski mevcuttur. Dekompanse sirozu olan hastalarda ve enzim yüksekliği ile
beraber INR ve bilirübin yüksekliği durumunda tacolizumab kullanılmamalıdır. Hamilelikte güvenlik profili bilinmemektedir, fetüse zarar verebileceği
unutulmamalıdır. Clinical Trials.gov internet sitesinde COVİD-19 hastalarında
tocilizumab kullanımına dair başlatılan veya tamamlanan 45 klinik çalışma
bilgisi mevcuttur (17 Mayıs 2020)21
4.2.Sarilumab
IL-6 reseptör antagonisti olup günümüzde Romatoid artrit tedavisinde
kullanılmaktadır. COVİD -19 hastalarında çalışmaları devam etmektedir.21
4.3.Anakinra (Kineret 100mg hazır enjektör)
IL-1 reseptör antagonisti olan anakinra özellikle Romatoid artrit’te ve
dirençli Ailesel Akdeniz Ateşi’nde tercih edilmektedir. COVİD-19 tedavisinde
özellikle makrofaj aktivasyonu sendromunda (MAS) güvenli bir kullanım olanağı vardır. Yarı ömrü 4-6 saattir. 2-10 mg/kg doz hazır enjektör ile subkutanöz (sc) yoldan veya intravenöz olarak uygulanabilmektedir. Hastanın klinik
bulgularının şiddetine göre günlük 2-3x100 mg (sc) dozdan 3 x200 mg
(sc)(maksimum) doza kadar ayarlama yapılabilir, klinik yanıta göre 3 gün kullanılabilir. Takipte CRP kulanılabilir. Gebelerdeki MAS durumunda tercih edilebilir. Alerjik reaksiyonlara, cilt döküntülerine, gastrointestinal sistem bulgularına ve sekonder enfeksiyonlara sebep olabilir. ClinicalTrials.gov internet
sitesinde COVİD-19 da kullanımına dair başlatılan veya tamamlanan 13 klinik
çalışma bilgisi mevcuttur (17 Mayıs 2020)21
4.4.Kortikosteroidler(KS)
Gecikmiş viral klerens ve artmış sekonder enfeksiyon riski nedeniyle
önerilmemiştir. Özellikle ağır hastalık durumunda ne zaman ve ne dozda kullanılacağı konusunda çelişkili öneriler mevcuttur.Bir çalışmada refrakter septik şok ve Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) akut egzezarbasyonu
olmadıkça ARDS’de ve ya viral pnömoli Covid-19 lu hastada tavsiye edilmez
denilmiştir.22 Başka bir çalışmada KS’ler viral klirensi geciktirebilir ve viral
yükü artırabilir denmiştir.23 Avrupa Yoğun Bakım Derneğini(ESICM)’ne bağlı
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yürütülen sepsis kampanyasına göre ve Yoğun Bakım Derneği(SCCM) kısa
dönem (< 7gün) ve düşük doz (0.5-1 mg/kg günlük metilprednizolon ve eşdeğerini) KS yetmezliğle ilişkili yoğunbakım hastaları ve septik şok nedeniyle
ayrıca kronik durumlar için veya altta yatan hastalıktan dolayı düzenli KS kullanan seçilmiş SARS-CoV2 hastalarında kullanılabilir denilmektedir.24 Buna
karşın deksametazon tedavisinin özellikle oksijen ve ventilatör desteği alan
hastalarda mortaliteyi azaltıcı etkisinin olduğu konusunda literatür mevcuttur.25 Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerisi de steroid tedavisinden kaçınılması
ve makrofaj aktivasyonu gelişen hastalar gibi zorunlu durumlarda 0.5-1 mg/kg
dozda kullanılması önerilmektedir.Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) COVİD
tedavileri için hızlı kanıt değerlendirmesi (REACT) çalışma grubu 1703 COVİD
19’lu yoğunbakım hastalarından prospektif meta analizde sistemik KS kullanımının genel bakım veya plesebo ile karşılaştırıldığında 28 günlük mortalitenin daha düşük olduğu bulunmuştur.26 GİNA rehberinde, astım hastalarında
inhaler steroid tedavisine devam edilmesi, gerekirse astım atağında oral steroid tedavisinin kısa süreli kullanılmasını önerilmektedir. KOAH için GOLD
önerilerinde mevcut tedaviye devam edilmesi önerilirken, inhaler veya oral
steroidlerin kullanılmaması için bilimsel kanıtın olmadığı, kar-zarar dengesi
gözetilerek özellikle KOAH alevlenmelerinde sistemik kortikosteroid tedavisinin kullanılabileceği belirtilmiştir. KOAH hastalarında inhaler steroid kullanımının pnömoni riskini arttıracağı da akılda tutulmalıdır. ClinicalTrials.gov internet sitesinde başlatılan veya tamamlanan 5 klinik çalışma bilgisi mevcuttur(17 Mayıs 2020)21
4.5.Ruksolitinib (Jakavi)
Janus Kinaz (JAK) 1/JAK2 tirozin kinaz inhibisyonu ilk olarak myelofibroz, daha sonra polisitemi vera tedavisi için ve geçen yıl da akut graft versus
host hastalığında kullanımı konusunda FDA onayı almıştır. COVİD-19’da hiperinflamasyon durumunda (MAS) kullanımı önerilmektedir. Clinical Trials.gov
internet sitesinde COVİD-19 da kullanımına dair başlatılan veya tamamlanan
16 klinik çalışma bilgisi mevcuttur. (29 Mayıs 2020)21
4.6.İmmün plazma kullanımı
2009-2010 H1N1 influenza virüsü salgını, 2003 SARS-CoV-1 salgını ve
2012 MERS-CoV salgınında başarı ile uygulanmıştır. İmmün plazmaların aktif
virüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan hastalara terapötik amaçla verilmesi “pasif bağışıklık transferi” olarak tanımlanabilir. Pasif bağ ışıklık antikorları, hedef organların hasarını azaltabilir ve etkili patojenleri doğ rudan
nö tralize edebilir. Ancak sitokin fırtınasının ön plana çıktığı semptomlar (tedaviye rağmen devam eden dirençli ateş, devamlı yüksek seyreden ya da artmaya devam eden CRP ve ferritin değerleri, D-dimer yüksekliği, lenfopeni ve
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trombositopeni şeklinde sitopeniler, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma,
hipofibrinojenemi veya trigliserid değerlerinde yükselme gibi bulgular) başladıktan sonra, bu tedavi yönteminin kullanılması önerilmemektedir. 27
Sitokin fırtınasının immünomodülatörler ve sitokin antagonistleri gibi
tedavilerle zamanında kontrol edilmesi, akciğer hasarını, COVID-19 mortalite
ve morbiditesini azaltmada etkili olacağı düşünülmektedir.19
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COVID-19 KOMPLİKASYONLARI- MYOKARDİT
Covid-19 Complications- Myocarditis
Uzm. Dr. Aslı ALKAN
Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID- 19), SARS- CoV-2’nin neden olduğu
bir klinik tablodur. Klinik olarak asemptomatik tablodan, solunum yetmezliğine kadar farklı şekillerde hastalık prezente olabilir. Sıklıkla üst ve alt sonulum
yolları etkilenirken, hastalık ilişkili birçok komplikasyon tarif edilmiştir. SARSCoV-2 enfeksiyonu, virüs yüzeyinde olan S proteinin anjiyotensin dönüştürücü
enzim 2’ye (ACE2) bağlanması ile ilerler. ACE2 sıklıkla akciğerlerde bulunur ve
klinik tablonun primer olarak akciğerlerde ilerlemesi bunun bir sonucudur1.
Ayrıca ACE2 kalpte de fazla miktarda bulunur ve kardiyovasküler komplikasyonlara neden olabilir. Bunlar literatürde; kalp yetmezliği, aritmiler, akut koroner sendrom, myokardit ve kardiyak arrest olarak tanımlanmıştır. Gerek
akciğer ilişkili sorunlar gerekse direkt kardiyak komplikasyonlar ile COVID-19
tablosunda altta yatan kalp hastalıkları dekompanse hale gelebilir. COVID-19
kardiyovasküler komplikasyonları artmış mortalite ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, COVID-19 tablosunun ciddiyeti, kardiyovasküler komplikasyonlarla korelasyon gösterir2. Bu nedenle olası kardiyak sorunlar bilinmelidir. Myokardit
ise, COVID-19 ilişkisi gösterilmiş fatal komplikasyonlardan birisidir. Burada,
myokardit patofizyolojisi, tanısal yaklaşım ve tedavi özetlenmiştir.
ETİYOPATOGENEZ
COVID-19 patofizyolojisi ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler öğreniyoruz.
Temelde enfeksiyonun neden olduğu bir sitokin fırtınası ve bununla ortaya
çıkan akut respiratuar distres sendromu primer sorundur3. Sitokin fırtınasının
myokard hasarına neden olduğu düşünülmektedir. Artmış inflamasyonu ve
sitokin salınımı, vasküler inflamasyona, myokard inflamasyonuna, trombotik
sorunlarda artışa ve direkt myokard supresyonuna neden olabilir4. Yapılan
retrospektif analizde; plazma sitokin ve kemokin yüksek olan vakalarda troponin değerlerinin yüksek oluğu kaydedilmiştir5. COVID-19’un myokardite
tamamen inflamasyon, otoimmünite veya her ikisiyle mi neden olduğu halen
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netlik kazanmamıştır. COVID-19’un yarattığı diğer sistemik sorunlar olan sepsis ve disemine intravasküler koagülasyon da kardiyak hasara katkıda bulunabilir.
Diğer potansiyel myokardit sebebi ise direkt viral enfeksiyonudur. SARSCoV-2, S proteini ile ACE2 reseptörlerine bağlanır. Myokard hücrelerinin
%7.5’inden fazlasında ACE2 ekspresyonu gösterilmiştir6. Myokardın direkt
tutulumu da olası myokardit nedenlerinden birisi olarak düşünülmektedir.
Şimdiye kadar COVID-19’un direkt kalbi tuttuğunu gösteren sınırlı sayıda patolojik kanıt vardır. Myokard içerisinde, intertisyel makrofajlarda koronavirüs
partikülleri gösterilmiş, ancak SARS-CoV-2 genomik içeriği gösterilememiştir7.
COVID-19 tedavisinde kullanılan ve bazılarının klinik etkinlikleri tartışmalı birçok ilaç vardır. Bu ilaçlarında birçok kardiyak yan etkileri bulunmaktadır. Özellikle klorokin ve hidroksiklorokin myokard toksisitesine neden olabilir. Kardiyomyopatiyi kötüleştirebilir. Interferonun da direkt myokardiyal
toksisite yapabildiği, kardiyomyopatiyi kötüleştirebildiği bildirilmiştir8.
KLİNİK ÖZELLİKLER
Son 1 yıl içerisindeki giderek artan bilgi birikimimiz ile COVID-19 ilişkili
kardiyak sorunlar giderek daha fazla anlaşılmıştır. COVID-19 ve myokard ilişkisi, myokard hasarını gösteren troponin yüksek vakalarla ortaya çıkmıştır.
Hospitalize edilen hastaların %7-17’sinde, yoğun bakım hastalarının ise %2231’inde atmış troponin seviyeleri bildirilmiştir5,9. Ayrıca COVID-19 ilişkili mortaliteleri değerlendirilen bir çalışmada, hastaların %7’sinin myokardite bağlı
kaybedildiği rapor edilmiştir10. SARS- CoV-2 ilişkili myokardit, difüz myokard
ödemi ile birlikte gelişen akut ventriküler disfonksiyon olarak tanımlanmıştır.
Literatürde fulminan seyirli bir tablo olarak tarif edilmektedir ve perikardit,
perikardiyal efüzyon ve kardiyak tamponada kadar gidebilen sorunlara neden
olabilmektedir11.
Akut myokardit klinik olarak çok farklı şekillerde prezente olabilir ve tanısal süreç zordur. Hastalar; göğüs ağrısı, nefes darlığı yanı sıra aritmi ve akut
sol ventrikül fonksiyon kaybına bağlı semptomlarla başvurabilir. Ciddi COVID19 tablosu ile başvuran hastaların solunum yolu şikayetleri yanında, kardiyak
şikayetler maskelenebilir. Bu açıdan hastaların şikayetlerinin ayrıntılı dinlenmesi önemlidir12. Wuhan’da yapılan bir çalışmada; 416 hospitalize edilen hastanın %3.4’ünde ilk başvuru şikayeti göğüs ağrısıdır13. Fizik muayenede; hipotansiyon, taşikardi, takipne, düşük kardiyak atım bulguları ve 3. kalp sesi saptanabilir. Laboratuvar değerlendirmede, serum troponin değerleri yükselebilir. Troponin yüksekliği myokard hasarının önemli göstergelerindendir. Yapı126
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lan çalışmalarda; myokard hasarı, daha fazla ARDS (%58.5 vs %14.7), daha
fazla non-invazif(%46.4 vs %3.9) yada invazif ventilasyon ihtiyacı (%22.0 vs
%42.) ile ilişkilidir. Ayrıca akut böbrek hasarı ve koagülopati gibi komplikasyonlarla ilişkisi gösterilmiştir13.
TANISAL YAKLAŞIM
Elektrokardiyogramda(EKG), çok farklı değişiklikler saptanabilir ve bazı
vakalarda akut koroner sendromu(AKS) taklit edebilir. EKG değişiklikleri,
myokarddaki inflamasyona bağlıdır. EKG’de, non-spesifik ST-T değişiklikleri, T
inversiyonu, PR ve ST segmentte depresyon veya elevasyon saptanabilir. EKG
myokarditi olan hastalarda sıklıkla anormaldir. Ancak spesifik EKG değişikliklerinin sensitivitesi ve spesifitesi düşüktür14. Vakaları değerlendirirken, özellikle myokardit- AKS ayrımı yapılamayan olgularda ekokardiyografi ve kardiyoloji konsültasyonu gereklidir. Ekokardiyografide, AKS’de fokal hareket sorunları gösterilebilirken, ciddi COVID-19 myokarditinde ya hareket sorunu
yoktur ya da global bir hareket sorunu gösterilebilir15. İhtiyaç halinde transösafagiyal ekokardiyografi ayırıcı tanıda yardımcıdır.
EKG ve EKO değişiklikleri COVID-19’un ciddiyeti ile ilgili önemli belirteçlerdir ve kötü prognoz ile ilişkilidirler2. Ayrıca troponin yüksekliği de vakalarda direkt olarak ciddi enfeksiyon ve mortalite ile ilişkilidir13. Tanıda kardiyak
manyetik rezonans görüntüleme(KMR) de yardımcıdır. KMR, myokardit tanısında %91 spesifisite ve %67 sensitivite ile tanıda yardımcıdır16. Ciddi kalp
yetmezliği, dolaşımsal şok, ventriküler arimi gibi ciddi tablolarda KMR uygun
değildir. Ancak stabil hastalarda myokardit şüphesi olması halinde 1. Basmak
tanısal test olarak kullanılması önerilmektedir17. Endomyokardiyal biyopsi(EMB) bazı durumlarda kullanılabilir ancak çoğu zaman gerek yoktur. Patolojik değerlendirmede; myosit dejenerasyonu ile inflamatuar infiltratlar ve
non- iskemik nekroz saptanabilir.
COVID-19 ilişkili myokardit tanısında kullanılacak tek bir test veya bulgu
yoktur. Tanısal süreçte; klinik bulgular, biyobelirteçler, görüntüleme ve lüzum
halinde patoloji birlikte değerlendirilmelidir.
TEDAVİ
COVID-19 ilişkili myokardit tabloları da kılavuzlar doğrultusunda tedavi
edilmelidir. Hospitalize edilen COVID-19 vakalarında kalp yetmezliği sıktır
(>%20). Ancak bu tabloların, altta yatan hastalıkta mı, yeni ortaya çıkan myokarditle mi, yoksa her ikisiyle mi ilişkili olduğunu anlamak güçtür12. Tedavide
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rutin olarak steroid ve diğer immünsupresif tedavilerini kullanımı önerilmemektedir. Myokardit olgularında yapılan çalışmada; Steroid+ azotiyopurin
veya Steroid+ siklosporinin plaseboya üstünlüğü gösterilememiştir18. COVID19 tablolarında özellikle primer viral enfeksiyonu kötüleştirebileceği ve akciğer hasarını arttırabileceği için sistemik steroidler ve immünsupresif tedaviler
önerilmemektedir. Vakaların bir kısmında sitokin fırtınası ile uğraşılmaktadır.
Bunlarda immünsupresyon faydalı olabilir. Ancak sürmekte olan çalışmaların
sonuçları açıklanıncaya kadar, COVID-19 ilişkili myokarditte immünsupresif
tedaviler kaçınılmalıdır.
COVID-19’a yönelik antiviral tedavilerle ilgili çalışmalar sürmektedir.
Lopinavir/ Ritonavir HIV tedavisinde kullanılan kombine antiviral ajanlardır.
Bunlarla COVID-19 çalışmaları da sürmektedir. Plasebo ile kıyaslayan çalışmada; plasebo ile kıyaslandığında mortalite avantajı sağlamadığı bulundu19. Günümüzde henüz COVID-19 yönelik efektif bir antiviral tedavi henüz pratiğimize girmemiştir. Literatürdeki vaka raporlarında, Steroid monoterapisi, Steroid+ IL-6 inhibitör tedavisi ve antiviral monoterapisi tecrübeleri paylaşılmıştır14. Temelde yapılması gereken destek tedavilerdir.
Myokarditli hastalar, klinik olarak kötüleşebilir veya kalp yetmezliği gelişebilir. Bu süreçte lüzum halinde mekanik dolaşım desteği veya kalp transplantasyonu gündeme gelebilir. Dolaşım desteği başarılı olabilmektedir20. Ancak
aktif devam eden enfeksiyon nedeniyle transplantasyon iyi bir seçenek değildir.
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Covid-19 and Acute Kidney Injury
Uzm. Dr. Merve BAYRAKTAROĞLU
Uzm. Dr. Cihan ŞAHİN
Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS)'dan sonra üçüncü koronavirüs enfeksiyonu olarak ortaya çıkan
"Coronovirüs Disease 2019" (COVID-19), 2019 yılı Aralık ayında dünya çapında yaygın şekilde görülmeye başlandı. COVID-19'a neden olan virüs Şiddetli
Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak adlandırılmıştır.
Günümüzde hemen tüm ülkeler koronavirüsten etkilenmiş ve 12 Mart 2020
tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından viral pnömoni pandemisi kabul
edilmiştir.
COVID-19 ile enfekte olanlar hastalığı büyük oranda asemptomatik ve
üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirmekle birlikte; %10-15 hasta hipoksemi, dispne, takipne nedeniyle oksijen desteği ihtiyacı duymaktadır. Koronavirüs akciğerler başta olmak üzere kalp, böbrek ve karaciğer gibi birçok
organ sistemini etkilemektedir. Ortalama % 5-10 hastada solunum yetmezliği,
sepsis, çoklu organ yetmezliği gelişmesi üzerine yoğun bakım ihtiyacı gerekmektedir. İleri yaş, kronik obstruktif akciğer hastalığı, diyabet, hipertansiyon,
kronik böbrek yetmezliği, organ nakli öyküsü olan hastalar yüksek risk grubundadır. Yayınlarda çoğu vakada mortalite ile ilişkili birden fazla risk grubu
bulunmaktadır1.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 20 Kasım itibariyle
ülkemizde tanı alan yaklaşık 435 bin hastanın 12 bin civarı tedaviye rağmen
kaybedilmiştir (mortalite % 2.7).
Olguların pek çoğunda başta akut böbrek hasarı (ABH) olmak üzere renal komplikasyonlar da sıklıkla gelişmektedir ve bu durum artmış mortalite ile
ilişkilidir. ABH gelişmeden, sadece hematüri ve proteinüri ile seyreden, böbrek
fonksiyon bozukluğu görülebildiği ve bu durumun sağkalımı negatif yönde
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etkilediği gösterilmiştir. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda % 3 – 43 arasında değişen insidanslar ortaya çıkmıştır.2-6
Cheng ve arkadaşları tarafından yayınlanan 701 hastanın incelendiği bir
çalışmada yaklaşık %45 olguda proteinüri, % 27 olguda hematüri, % 15 olguda
ise serum kreatinin ve kan üre nitrojeni (BUN) düzeyi yüksekliği saptanmıştır.
Çalışma süresince %5,1 olguda ise ABH geliştiği saptanmıştır. Bazal böbrek
fonksiyon değerleri bozuk olan hastalarda yoğun bakıma yatış ve mekanik
ventilasyon ihtiyacının artmış olduğu, bu durumun kötü prognoz ve mortalite
ile ilişkili olduğu görülmüştür. Serum kreatinin düzeyi yüksek olan hastalarda
eş zamanlı koagülopati (uzamış aktive parsiyel tromboplatin zamanı ve yüksek
D-dimer düzeyi) ve laktat dehidrogenaz yüksekliği bildirilmiş. ABH, hastaların
hastane içi mortalitesinde bağımsız bir risk faktörü olarak saptanmış.2 Çok
merkezli yapılan ve sonuçları yayımlanan başka bir çalışmada COVID-19’da
proteinüri ve hematürinin % 80-85’e varan sıklıkta görülebilen bir bulgu olduğu bildirilmiştir.3
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 5 hastanede 3235 hastayı değerlendiren bir çalışmada COVID-19 tanısı ile hastanede yatan hastalarda ABH
gelişimi değerlendirilmiş. Hastaların yaklaşık yarısında ABH görülmüş ve dörtte birinde de diyaliz ihtiyacı olduğu bildirilmiş. Yoğun bakımda izlenen hastaların ise %68’inde ABH geliştiği görülmüş, bu hastaların % 34’ünde diyaliz
ihtiyacı olmuş. ABH gelişenlerde yoğun bakım izlem ihtiyacı, mekanik ventilatör ihtiyacı, vazopressör ihtiyaçları daha fazla bulunmuş. ABH gelişenlerde
mortalite, ABH gelişmeyenlere göre daha yüksek seyretmiş (%45 - %7). Bir
diğer önemli sonuç ise, olguların %44’ünde taburculuk esnasında böbrek
fonksiyonları bazal seviyesine dönmemiştir. Bu nedenle hastaların kronik böbrek yetmezliği gelişimi açısından takip edilmesi önerilmektedir.4
New York’ta yapılan 23 merkezdeki yaklaşık 5500 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada, mekanik ventilatör ihtiyacı olan hastaların % 90’ında
ABH görüldüğü bildirilmiştir. Renal replasman tedavisi ihtiyacı olan hastaların
tamamına yakınında (% 96.8) mekanik ventilatör ihtiyacının geliştiği saptanmış. Hastaların yarısından fazlasında (%52) mekanik ventilasyonun ilk 24
saatinde ABH geliştiği belirtilmiş.7
Bildirilen insidanslar arasındaki farkta genetik faktörler, ülkelerin yaşam tarzı, tanı zamanlaması, uygulanan tedavi protokolünün etkili olabileceği
düşünülmektedir. Antiviraller, antibiyotikler ve glukokortikoidler COVID-19
hastalarında en sık kullanılan 3 ilaç grubudur. Cheng ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ABH gelişen grupta antiviral tedavi ve steroid tedavisinin daha
çok kullanıldığı görülmüştür.2
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Patofizyoloji
COVID-19 enfeksiyonunda böbrek hasarının etiyolojisinde birçok faktör
rol oynamaktadır. Böbrekte virüs fragmanlarının birikiminin PCR ile gösterilmesi koronavirüsün renal dokuya direkt sitotoksik etkili olabileceği düşündürmektedir. Virüsün hücre içine giriş için podosit ve proksimal tübül yüzeyindeki anjiotensin-konverting enzim 2 (ACE2) reseptörlerine bağlanabileceği
ve böylece hasar mekanizmasının başlayabileceği düşünülmektedir. Hemodinamik instabilite, aşırı sıvı yüklenmesi, nefrotoksik ilaçlar, hipoksi, sepsise
bağlı sitokin salınım sendromu ve rabdomyoliz hasar gelişiminde etkili olabilmektedir. COVID-19’un bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan pıhtılaşmaya
artmış eğilim de kortikal nekroza yol açarak böbrek yetmezliğine neden olabilir. Sonuç olarak COVID-19 sürecinde görülen ABH’nın gelişiminde virüsün
başlattığı hasar, devamında gelişen sitokin fırtınası, kompleman sisteminin
bozulması, hiperkoagülasyon ve mikroanjiopatinin diğer ABH risk faktörleri ile
birleşerek etkili olduğu düşünülebilir.2,4,8,9 Otopsi bulgularını analiz eden çalışmalar tübüler hasar ve nekrozun, viral sitopatik etkiye ve mikrotrombüslere
bağlı olarak ortaya çıktığını işaret etmektedir.10
Akut tübüler stres ve hasarı tanımlamada yardımcı olabilecek yeni biyobelirteçler olan metalloproteinaz - 2 doku inhibitörü ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein 7 düzeylerinin seri ölçümünün, ABH gelişimini
tahmin etmede yararlı olabileceği öne sürülmüştür. Yapılacak randomize kontrollü çalışmalar ile tübüler stresli hastaların erken dönemde, böbrek fonksiyon
bozukluğu ortaya çıkmadan, tespit edilebileceği belirtilmiştir.11
ABH değerlendirmesi RIFLE, AKIN ve KDIGO kriterlerine göre yapılmaktadır. Aralıklı ölçümlerle serum kreatinin değerleri ve günlük idrar çıkışı değerlendirilerek erken ve doğru tanı koyulabilmesi sağlanabilir.
Tedavi
COVID-19’un tanı ve tedavi süreci sürekli güncellenmektedir ve yeni çalışmalar zamanla bilinmeyenleri ortaya çıkarmaktadır. ABH’nın mortalite ve
morbiditeyi artırdığı ve kötü prognoza sebep olduğu artık bilindiğinden böbrek fonskiyonlarını korumak için tüm tedavi stratejileri dikkatle değerlendirilmelidir.
COVID-19 tanısı alan hastalar ABH açısından riskli grup olarak kabul edilip en kısa sürede destekleyici tedavi başlanmalıdır. Metabolik tablonun hızla
kötüleşebileceği akılda tutulmalıdır.12 COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda
gelişen ABH tedavi yönetimi diğer sebeplere bağlı böbrek hasarı tedavisi ile
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benzerdir. Nefrotoksik ajanlardan ve hipotansiyondan kaçınılması, hastanın
sıvı yüküne dikkat edilmesi, ihtiyaca göre renal replasman tedavilerine (RRT)
zamanında başlanması, uygun beslenme, oksijen desteği, immobilizayon, sekonder enfeksiyonların kontrolü gibi destekleyici tedavilerin etkin uygulanması temel yaklaşımdır. Aşırı sıvı resüsitasyonu hipervolemiye neden olup
RRT ihtiyacı yaratabileceği gibi, ateşe bağlı insensibl kayıplar ise pre-renal
ABH’na neden olabilir. Tedavide hedef hastayı övolemik tutmak olmalıdır.13
Ağır inflamatuar reaksiyonlar, sitokin fırtınası veya konservatif tedaviye
yanıtsız hipervolemi, metabolik asidoz, üremi, ensefalopati gibi durumların
geliştiği hastalarda vakit kaybetmeden renal replasman tedavilerine başlanmalıdır.12 RRT uygulaması için Amerikan Nefroloji Derneği tarafından her
merkezin deneyimli olduğu RRT seçeneğini uygulaması önerilmektedir. Yeni
başlanacak bir RRT modalitesinin hasta güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtilmiştir.
Sitokin fırtınasının erken evrelerinde böbrek hasarını önlemek ve sitokin atılımını artırmak için sitokin filtreleri kullanımının etkinliği için literatürde yeterli çalışma ve kanıt bulunmamaktadır.6
Akut böbrek hasarı, koronavirüs enfeksiyonunun majör bir komplikasyonudur ve mortalite için önemli bir risk faktörüdür. Etiyolojisinde birçok
faktör rol oynamaktadır. COVID-19 nedeniyle tedavi edilen hastalarda ABH
gelişimi açısından yakın takip için farkındalık oluşturulması ve erken tanıtedavi stratejilerinin belirlenmesi, mortalite ve morbiditenin azaltılması açısından faydalı olacaktır. Böbrek fonksiyon testlerini, proteinüri ve hematüriyi
hastaneye başvuru anında değerlendirmek önemlidir. Uygun ve yeterli hemodinamik destek sağlanması ve nefrotoksik ajanlardan kaçınılması prognozun
olumlu yönde seyretmesine katkı sağlayacaktır.
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1. SARS-CoV-2 VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ
COVID-19 Aralık 2019’da ilk vakanın görüldüğü Wuhan, Çin orijinli, kısa
sürede birçok dünya ülkesine yayılan ve bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından Mart 2020’de pandemi olarak bildirilen, coronavirus 2
(SARS-CoV-2) patogen etkenli viral bir enfeksiyon olarak hayatımıza girmiştir.2020 Aralık ilk hasftası itibariyle dünya genelinde toplam vaka sayısı 75
milyon; Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon olarak belirtilmekte.1Mortalite
oranları güncel olarak ülkemizde %0,8 civarı hesaplanırken; dünyada mortalite oranları ortalama %2.2olarak hesaplanmaktadır.
SARS-CoV-2; beta-koronavirüs grubundan, zarflı, pozitif polariteli, tek
iplikli bir RNA virüsüdür. SARS-CoV-2 dışında, SARS-CoV, MERS-CoV, insan
patojenik koronavirüsleri (HCoV) HCoV-HKU1, HCoV-NL63, HCoV-OC43 ve
HCoV229E de insanlarda basit mevsimsel solunum yolları enfeksiyonlarına yol
açabilmektedir.2SARS-CoV-2 insanlarda patojenik özelliği olan 7. coronavirus
olarak yerini almıştır. SARS-CoV ve SARS-CoV-2 arasında birçok benzerlik bulunmaktadır. Bunların başında genomlarındaki %79 oranındaki benzerlik gelir. 2002-2003 yılında meydana gelen SARS salgını sonrası yapılmış çalışmalar
SARS-CoV-2 için de aydınlatıcı ve yönlendirici olabilmektedir.
SARS-CoV-2 klinik olarak asemptomatik seyredebildiği gibi başlıca pnömoni semptomları olmak üzere kalp, damar, beyin vb. organ tutulumu gerçekleştirebilmesi nedeniyle çeşitli klinik tablolarla karşımıza gelebilmektedir.
Hastalığın yaygın semptomları ateş, öksürük, miyalji ve nefes darlığıdır. Hayatı
tehdit edici komplikasyonları arasında ise akut solunum sıkıntısı sendromu
(ARDS), kalp hasarı ve sekonder enfeksiyonların gelişmesi sayılabilir. Kardiyovasküler hastalık özgeçmişi olduğu bilinen hastalar, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna daha yatkındır ve klinik olarak agresif seyretme ihtimalleri daha yüksektir.3-7 Hipertansiyon, aritmi, kardiyomiyopati ve koroner kalp hastalığı şiddetli
COVID-19 vakalarında görülen başlıca kardiyovasküler hastalık komorbidite
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leri arasındadır.4 Jing Yang ve arkadaşlarının yaptığı 1576 enfekte hastanın
dahil edildiği meta-analizde, en yaygın komorbiditeler arasında ilk sırada % 21
oranla hipertansiyon, sonrasında %9.7 ile diyabet mellitus, %8.4 ile kardiyovasküler hastalıklar ve sonraki sıralarda COVID-19 enfeksiyonun solunum
sistemi etkileri ön planda olmasına rağmen %1.5 ile solunum sistemi hastalıkları yer almaktadır.5
Miyokardiyal hasar gelişiminin kötü klinik seyir ve mortalite ile ilişkili
olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Hastane yatışı yapılan COVID-19
tanılı hastaların % 20-%30 'unda miyokardiyal tutulum vardır.6,7 Kardiyakbiyobelirteç olan hs troponin artışının eşlik etmesiyle tanımlanan kardiyak hasarın COVID-19'da daha şiddetli hastalıkla ilişkili olduğu ve yoğun bakım ünitesine kabul ve ölüm oranınını arttırdığını öngören kanıtlar mevcuttur.8 Çin, İtalya ve ABD'den 2224 hastayla 16 çalışmanın dahil edildiği bir meta-analizde
hastanede yatan COVID-19 hastalarında kardiyak hasar insidansı%24.4 bulunup; kardiyak hasar varlığında mortalitenin %72 oranlarıyla kardiyak hasar
olmayan hastalara göre 5 kat fazla olduğu tespit edilmiştir.9 Bu nedenle morbidite ve mortalite üzerine ciddi etkileri göz önünde bulundurularak hastaların
kardiyovasküler komplikasyonlar açısından erken değerlendirilmesi, erken
tanı konulup bu doğrultuda tedavi düzenlenmesinin önemli olduğu açıktır.
2. KARDİYAK HASARLANMA PATOFİZYOLOJİSİ
Miyokardiyal hasar mekanizması tam olarak netlik kazanmamakla birliktedirekt viral hasar ve konağın immun sistem yanıtının kombinasyonu ile
olduğu düşünülmektedir. Kabul edilen mekanizmalar; kardiyomiyositlere doğrudan hasar, sistemik inflamasyon, koroner plak unstabilizasyonu, hipoksi,
miyokardiyal intersitisyel fibroz, interferon aracılı immun yanıt ve Th1/Th2
hücrelerinin abartılı sitokin yanıtını içerir.4,10 Özellikle kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı başta olmak üzere kronik kardiyovasküler hastalık varlığı,
enfeksiyonun neden olduğu yüksek metabolik talep ile azalmış kalp rezervi
arasındaki uyumsuzluğu derinleştirerek iskemiye neden olur.10 Viral enfeksiyonun neden olduğu hipoksi, hipoksemi ve reperfüzyon sırasında gelişecek
mitokondriyal hasar ve oksidatif stresin kardiyak hasara neden olabileceği ve
şiddetlendirebileceği açıktır.
ACE2 (anjiyotensin dönüştürücü enzim); 2000 yılında tanımlanan çinko
metalloproteaz ailesinden tip I membran proteinidir. İnsanlarda akciğer tip 2
alveol hücreleri başta olmak üzere, miyokart, endotel hücreleri, böbrek proksimal tübül, mesane ürotelyal hücreleri özofagus, ileum epitel hücreleri gibi
birçok yerde mevcut olan ACE2 reseptörüne kolayca bağlanabilmesi meydana
getirdiği semptomların kaynağıdır. Coronaviridae ailesinden virüsler olan
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SARS-CoV gibi SARS-CoV-2 de anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) tropizmine sahip olmasıyla doğrudan kalp hasarına aracılık eder.10-13 2002 yılında
ortaya çıkan SARS hastalığına sebebiyet veren bir diğer koronavirüs olan
SARS-CoV virüsünün de aynı reseptörü kullanarak hücre içine giriş yaptığı
biliniyordu; ancak yapılan karşılaştırmalı deneyler sonucunda, yeni tip koronavirüsün ACE2 reseptörlerine 10 kat daha güçlü tutunabildiği gösterildi.14
Virüsün tutundurucu kolu olan spike (diken) proteini (S proteini), hücrelerimizde yer alan ACE2 reseptörlerine tutunarak hücre içine girer.SARS-COV-2’ye
yardım eden, konakçıya ait,temelde parçalayıcı bir enzim olarak görev yapan
TMPRSS2 katepsin B ve katepsin L; viral S proteinini parçalayarak virüs ve
konak hücre zarının birleşimine izin verir.11,14
ACE2, vazokonstriksiyon, inflamasyon ve fibrozis etkili olan anjiyotensin
I’den vazodilatör, antiproliferatif, antioksidatif olan anjiyotensin 1-7 peptit
üretimine neden olur.10,15 Anjiotensin 1-7, RAAS’ın güçlü negatif düzenleyicisidir ve kardiyoprotektif özellik gösterir. ACE ise, anjiyotensin II'nin oluşumundan sorumludur ve anjiyotensin 1-7'yi bozar. Virüsün ACE2 ile hücre içine
alınması, hücre yüzeyinde ACE2 kaybına neden olarak, anjiyotensin II seviyelerinin artmasına ve anjiyotensin 1-7 seviyelerinin azalmasına neden olur.
ACE2'deki azalma, COVID-19 nedeniyle kronik pulmoner fonksiyon kaybına,
inflamasyona ve artmış doku fibrozunu açıklayabilir. ACE2 kalpte ve damarlarda bulunduğundan virüsün hedefidirler. Diğer yandan çalışmalar ACE2’nin,
proinflamatuar bir kompleks olan ve solunum yolu epitelinde bulunan desarg9-bradikinin yıkımına neden olduğunu göstermiştir.10,16 Miyokardiyal hasarın ardından ACE2 azaldığında des-arg9-bradikinin / bradikinin 1 reseptör
yolu aşırı aktifleşir ve inflamasyonun daha çok şiddetlenmesine neden olur ve
kısır döngü oluşur.

Şekil 1. Renin anjiyotensin aldosteron sistemi ve ACE2’nin yeri
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Sitokin fırtınası sendromu tümör nekroz faktörü α (TNF-α), interlökin-1
(IL-1), interlökin-6 (IL-6), interlökin-12 (IL-12), mikrobiyal enfeksiyonu takiben interferon-γ (IFN-γ), indüklenebilir protein-10 (IP-10), monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1) gibi çok sayıda sitokinin hızlı üretimi olarak tanımlanabilir.10,15 Bu sitokinlerin artışı yardımcı T hücrelerin dengesizliğine
(Th1/Th2) yol açarak T hücre aracılı bağışıklık hasarına neden olur.COVID-19
tanılı hastaların serum hs-cTnI/T, CK-MB, IL-6, C-reaktif protein, prokalsitonin
artışlarıyla lenfosit sayılarında CD4+ yardımcı T hücre/CD8+ sitotoksik T hücre oranlarında azalma ile mortalite oranları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmış.17 Pulmoner inflamasyon ve akciğer hasarı, kardiyak hasar gibi multiorgan hasarı derecesiyle sitokin düzeyleri arasında ilişki olduğu birçok çalışmayla tespit edilmiştir.15,17
Tedaviye rağmen sitokin fırtına sendromu geliştiğini göstermede yardımcı bulgular;devam eden dirençli ateş, devamlı yü ksek seyreden ya da artmaya devam eden CRP, normalin üst sınırlarının üzerinde olan ve artmaya
devam eden ferritin değerleri, D-dimer yüksekliği, lenfopeni, trombositopeni
ve nötrofili sayılabilir.Eşlik eden sekonder enfeksiyonunun olmadığının üreme
olmayan kültürler ve normal prokalsitonin değerleri ile gösterilmiş olması
gereklidir.18
Sınırlı otopsi ve biyopsi çalışmalarından elde edilen patolojik bulgularda
kardiyak interstisyumda monositlerin, lenfositlerin ve / veya nötrofillerin hafif
infiltrasyonu ile birlikte dejenere veya nekrozlu miyokardiyal hücreler tespit
edilmiştir; bazı kan damarlarında endotel hücrelerinin dökülmesi, endovaskülit ve trombüs görülür.19
COVID-19'un diğer koronavirüs enfeksiyonlarıyla karşılaştırılması, benzer konularda yönlendirici olabilmektedir. 2009 yılında Toronto’da SARS salgınında ölen 21 hastanın kalp dokusundan alınan otopsi örnekleri, % 35 oranında SARS-CoV RNA göstererek virüsün kardiyotropizme sahip olduğunu ve
miyokardiyumu enfekte edebileceğini ortaya koydu.13 SARS-CoV RNA'nın varlığı direk olarak miyokardiyal hasar olduğu anlamına gelmese de, bu vaka serisinde, SARS-CoV genomuna sahip tüm hastalarda, makrofaj infiltrasyonu dahil
artmış miyokardiyal inflamasyon vardı.
3. KARDİYOVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR
Kardiyotropik bir vürus olması nedeniyle bazı hastalarda başlangıç
semptomları çarpıntı, göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı vb. olabilmektedir. Bu
semptomlara hs troponinI/T, CK-MB gibi kardiyak biyobelirteçlerdeki artış
eşlik etmektedir.ST/T değişikliği, sinüs arresti, asistoli, ventrikler taşikardi/fibrilasyon, atrial fibrilasyon,AV blok (I-III derece) veya dal bloğugibi çeşitli
elektrokardiyogram (EKG) değişiklikleri meydana gelebilmektedir.15 COVID-19
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miyokardit, vaskülit, tromboz, vasküler endotelyal hasar, akut kalp yetmezliği,
akut koroner sendrom,aritmi ve kardiyak arrest dahil geniş bir kardiyovasküler komplikasyon yelpazesine sahiptir. Hayati risk içeren COVID-19 enfeksiyonu geçirmekte olan hastalarda oluşan aşırı anksiyete ve stres düzeyleri de katekolamin artışına neden olabilir. Artmış katekolamin düzeyleri miyokardiyal
toksisite, vazospazm, aritmi vb. kardiyak fonksiyon bozukluğuna, stres kardiyomiyopatisine neden olabilir.15
Troponin artışı kardiyak hasar belirtecidir. Fakat her zaman miyokardit
veya miyokart enfarktüsü anlamına gelmeyebilir. ARDS tablosu da troponin
artışı sebebi olabilir. Ayrımı iyi yapılmalıdır. Kardiyak hasar gelişen hastaların
daha yaşlı, eşlik eden daha fazla komorbidite varlığına ek olarak; daha yüksek
lökosit sayımı, C-reaktif protein, d-dimer, prokalsitonin, N-terminal pro-BNP
ve daha düşük lenfosit seviyelerinin olduğu tespit edilmiştir.20 Çin’de Shaobo
ve ark. yaptığı bir çalışmada, ileri yaş, şiddetli inflamatuar yanıt ve kardiyovasküler komorbidite varlığında artış gösteren miyokardiyal hasarla ilişkili olan
yüksek troponinI ve CK-MB seviyelerinin mortalite riskini öngörmede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.21
3.1. Miyokardit
Kardiyak hasarın sık karşılaştığımız prezentasyonlarından biri olan miyokardit iskemik bir neden olmaksızın kalp kasının inflamatuar hastalığıdır.
Akut, kronik ve fulminant klinik seyire sahip olabilir. Akut miyokarditin en sık
nedeni viral etkenlerdir. Coronavirus, viral miyokardit etkenleri arasında küçük bir yeri olmasına rağmen her yaşta miyokardit ile ilişkilendirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nde COVID-19 pozitif temas hikayesi bulunan, bulantı ve
kusma şikayetleri ile tedavi altına alınan 2 yaşında sağlıklı bir erkek bebekte
gelişen fulminan miyokardit vakası rapor edilmiştir.22
Miyokarditin klinik tablosu çok değişkendir. Akut miyokardit yorgunluk,
dispne, çarpıntı gibi hafif semptomlardan ciddi refrakter aritmilere, kalp yetmezliğine, kardiyojenik şok ve ölüme kadar gidebilen yüksek riskli geniş semptom spektrumuna sahiptir. Klasik olarak miyokardit, ateş, miyalji ve solunum,
gastrointestinal semptomları içeren viral bir prodroma sahiptir; ancak bu
semptomlar son derece değişken olabilir. Miyokardit erkeklerde daha yaygındır. Klinik bulgular varlığında kardiyak biyobelirteç yüksekliği ve EKG bulgusu
varlığında miyokardit akla gelmeli ve ileri tetkik yapılmalıdır.
Hastanın kalp fonksiyonu ekokardiyografi ile;inflamasyon varlığı kardiyak MR ile değerlendirilmelidir. Eğer MR mümkün değilse birçok COVID-19
hastasının komorbiditesi olduğu düşünüldüğünde miyokart infarktüsü akla
getirilerek kardiyak BT angiyografi önemli koroner arter hastalığını dışlamak
ve inflamatuar paternleri tanımlamak için kullanılabilir.6 Bu verilerle tanı
koymada güçlük yaşandığında, ileri tetkik yapma imkanı varsa altın standart
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olarak endomiyokardiyal biyopsi (EMB) yapılarak viral genom amplifikasyonu
yolu ile kardiyak enfeksiyon tanısı kesin olarak teşhis edilebilir. EMB’de pozitif
viral polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) göstermek gereklidir; fakat pandemi
şartları göz önüne alındığında biyopsi uygulaması daha da zor hale gelir.
Endomiyokardiyal biyopsi (EMB) yapılamayan ve şüphelenilen miyokardit olgularında ESC kılavuzunda yer alan tanı kriterleri Tablo 1’de özetlenmiştir.23 Miyokardit düşünülen hastalarda ≥1 klinik bulgunun yanında, ≥1 tanısal kriter varlığında; anjiyografik olarak ≥50 koroner darlık ve bilinen kardiyovasküler preeksitasyon durumları ya da farklı kardiyak veya klinik patolojilerin (kongenital kalp hastalığı, kapak hastalığı, hipertroidizm vb.) sendromu
açıklayabilmesi durumları yoksa tanı konur.
Tablo 1. Şüpheli Miyokarditte Tanısal Kriterler23
Klinik Prezentasyon
Künt göğüs ağrısı, perikardit benzeri veya yalancı iskemik göğüs ağrısı
Yeni başlangıçlı (günler içinde veya <3 ay) giderek kötüleşen nefes darlığı ve/veya
yorgunluk
Subakut veya kronik (>3 ay) giderek kötüleşen nefes darlığı ve/veya yorgunluk
Çarpıntı / açıklanamayan aritmi sempomları / senkop / engellenmiş ani kardiyak
ölüm
Açıklanamayan kardiyojenik şok
Tanısal Kriter
I. EKG/Holter/Stres Test
Yeni saptanmış EKG/Holter/Stres testinde aşağıdakilerden birinin olması
AV blok (I-III derece) veya dal bloğu
ST/T segment değişikliği (ST yükselmesi veya çökmesi, T dalga inversiyonu)
Sinüs arresti, asistoli, ventrikler taşikardi/fibrilasyon, atrial fibrilasyon, R progresyon
kaybı, anormal Q dalgaları, düşük voltaj, supraventriküler taşikardi
I. Miyokardiyositoliz belirteçleri
Troponin T/I yükselmesi
II. Kardiyak görüntülemede (ekokardiyografi, anjiografi, kardiyak MR) işlevsel veya
yapısal anormallikler
Yeni, açıklanamayan sol ventrikül veya sağ ventrikül yapısal veya işlevsel anormallikleri: Bölgesel duvar hareket veya global sistolik veya diyastolik işlev bozuklukları
(Ventrikül dilate olsun, olmasın; perikard efüzyonu olsun, olmasın; trombüs olsun,
olmasın. )
III. Kardiyak MR ile doku karakterizasyonu
Ödem ve/veya geç gadolinyum tutulması (klasik miyokardit paterni)

Tavazzi ve ark., COVID-19 pozitif bir hastada, miyokardın interstisyel
hücrelerinde düşük dereceli inflamasyon ve SARS-CoV-2 partiküllerini gösteren endomiyokardiyal biyopside doğrudan viral enfeksiyonun görüldüğü bir
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miyokardit vakasını tanımladı.24 Benzer şekilde SARS-CoV-2'nin, miyokard
dokusunu istila eden interstisyel hücreler veya makrofajlarda olması muhtemel lokalizasyonunu ortaya çıkaran çalışmalar yapılmıştır.25 Nazofarengeal
sürüntü örnekleri negatif fakat klinik olarak miyokardit şüphesi olan ve kardiyak SARS-CoV-2 mRNA'nın varlığını gösteren endomiyokardiyal biyopsi (EMB)
ile COVID-19 öyküsü tespit edilen vaka raporu yayınlanmıştır.26Bu rapordaki
miyokardit, iyileşmiş COVID-19 sekeli olarak değerlendirilmiştir.
3.2. Kardiyak Aritmi
COVID-19 nedeniyle hastane yatışı yapılan hastalarda enfeksiyon tablosunun ağırlığı, septik şok tablosu varlığı, metabolik bozukluklar, miyokart hasarı, hipoksemi, vazopressör ve inotrop kullanımı gibi birçok nedene bağlı
olarak çeşitli aritmiler görülebilir.2 Atriyal fibrilasyon, ventriküler taşikardi ve
fibrilasyon, torsades de pointes vb. gibi ciddi boyutlara ulaşabilen, kardiyoversiyon ve defibrilasyon gerektirebilecek formlar meydana gelebilir.
COVID-19 hastalarında inflamasyon yolağının ardından fibrozis gelişmesi olasıdır. Fibrozis lokalizasyonu ve kapsamı atriyal fibrilasyon ve ventriküler
aritmilere yatkınlık yaratabilir.Yapılan bir çalışmada COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların %16,7 sinde; yoğun bakım ünitesindeki hastaların
ise %44,4’ünde aritmik sorunlarla karşılaşılmıştır.27 Ciddi COVID-19 hastalarında hipoksemi ve elektrolit bozuklukları aritmilere neden olabilmektedir.
Ayrıca hidroksiklorokin, azitromisin başta olmak üzere kullanılan ilaçların
EKG’de QT intervali uzaması, aritmi yan etkileri bulunmaktadır. Bu tedaviler
boyunca hastalar kardiyak monitorizasyonla yakından takip edilmelidir. Troponin yüksekliği eşlik eden yeni gelişen malign taşiartimiler akla miyokardit
zeminini getirmelidir. Ayrıca Guan ve ark. yaptığı 1099 hasta içeren çalışmada
kritik hastaların daha yüksek oranda ateşten bağımsız taşikardi semptomları
gösterdiklerini ve bunun enfeksiyonun alevlenmesiyle ilgisi olabileceğini ortaya koymuşlardır.28
3.3. Akut Koroner Sendrom
Geçmişte miyokard enfarktüslerinin üçte birine kadarının bir üst solunum yolu enfeksiyonundan önce geldiğini kaydeden ve bu nedenle üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğü kış aylarında akut miyokart infarktüsü insidansında artış olduğunu kaydeden klinik çalışmalar mevcuttur.29 Buna
ek olarak 2002’de coronavirusun neden olduğuşiddetli akut solunum sendromu (SARS) olan 75 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, ölümlerin %40’ının
akut miyokart infarktüsüne bağlı olduğunu ortaya çıkarmıştır.30 Bu çalışmalar
ışığında aynı şekilde SARS-CoV-2 nedenli miyokart infarktüsü riskinin önemi
yadsınamaz.
Şiddetli sistemik inflamatuar yanıta bağlı olarak koroner aterosklerotik
plaklardaki inflamatuar aktivite yoğunlaşır ve plak rüptürü olasılığını artırır.31
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Bu durum tip I miyokart enfarktüsü olarak tanımlanabilir. Tip II miyokart enfarktüsüne ise ciddi kardiyak inflamasyonla beraber azalmış oksijen sunumu
neden olabilir. Akut koroner sendrom diyebilmemiz için sadece troponin yüksekliği yeterli olmaz. Mutlaka semptom sorgulamasıyla beraber CK-MB, 12
derivasyonlu EKG, ekokardiyografi gibi ek tetkiklerle desteklenmelidir. ST
elevasyonu olan akut miyokart infarktüsünde hayati tehlike göz önünde bulundurularak perkütan koroner girişim yakın takiple yapılabilir. Geçmişte
pnömonili hastalara dayanarak yapılmış bir meta-analizde, yeni veya kötüleşen miyokart infarktüsü ve kararsız anjina varlığının enfeksiyon şiddeti ile
doğru orantılı olduğu, troponin seviyelerinin enfeksiyonun akut fazında daha
belirgin artış gösterdiği öne sürülmüştür.21
3.4. Tromboemboli
COVID-19 tanılı hastalarda anormal koagülasyon parametreleri mevcut
olup tromboemboli riski artışı meydana getirmektedir. Virusun ACE2’ye bağlanması ile doğrudan endotel hasarı, sepsiste gözlenen vasküler mikrotrombotik kompleman yolak aktivasyonu ve hareketsizlik/ hastanede yatış ile gelişen
staz ilişkili arteryel ve vönöz tromboz gelişebilmektedir.Uluslararası Tromboz
ve Hemostaz Derneği rehberine göre; trombosit sayısının 100.000 altında olması, PT ve aPTT’de uzama, fibrinojen değerinin 200mg/dl altında olması ve
D-dimer değerlerindeki 2-3 kat artış ciddiye alınması gereken koagülopati
parametreleri olarak belirlenmiştir ve tedavi gerektirir. O nedenle bu hastalara
profilaktik düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) tedaviye eklenmelidir.
Ciddi böbrek yetmezliği ve kapak hastalığı bulunan hastalarda standart heparin diğer bir tedavi seçeneği olabilir.
Tang N. ve arkadaşlarının 183 hastalık bir vaka serisinde % 71’i yaygın
intravasküler koagülopati (DIC) geliştiğini göstermiştir.32Kritik hastalık tablosundaki COVID-19 hastalarında ani gelişen hipoksi ve hemodinamik bozuklukta akla tromboembolik olaylar getirilmelidir. D-dimer seviyelerindeki artış
pro-enflamatuar aktivasyona bağlı olarak meydana gelen protrombotik süreçte görülebilir. Ciddi enfeksiyon tablosunda ve sepsiste D-dimer seviyesinin
anlamlı olarak yüksek olduğu ve mortaliteyle ilişkilendirildiği bilinmektedir.
COVID-19 hastalarında yapılan çalışmalarda venöz tromboemboli (VTE) insidansının %20-30 arasında olduğu gösterilmiştir.33
3.5. Kalp Yetmezliği
Kalp yetmezliği mevcut olan yetmezlik tablosunun enfeksiyonla derinleşmesiyle olabileceği gibi miyokardit ve stres kardiyomiyopatisiyle yeni de
gelişebilir. Bunun ayrımını yapmak zordur. Şiddetli akciğer parankim hastalığı
veya ARDS tablosunda pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliği gelişebilir. ARDS tablosu gelişen hastalarda mekanik ventilatör ihtiyacı olduğunda
uygulanan yüksek PEEP (ekspirasyon sonu pozitif basınç) değerleri, intratora-
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sik basınç artışına neden olarak venöz dönüşün azalmasıyla sağ ventrikül dolumunu dolayısıyla kardiyak debiyi düşürür, buna ek olarak sol ventrikül
kompliyansını da azaltabilmektedir.2 COVID-19 tanısı ile takip edilen hastalarda B tipi natriüretik peptit (BNP) ve N terminal-proBNP artışı bildirilmiştir. Bu
kardiyak belirteçler kalp yetmezliğinde yükselebildiği gibi ciddi solunum sıkıntısında da yükselebilir. Bunun ayrımını yapabilmek için eş zamanlı EKO uygulaması düşük ejeksiyon fraksiyonu (EF) tespiti anlamlı olacaktır.
4. TEDAVİ
Tedavi prensibi semptomatik tedavi temelinde komplikasyonları önlemek, altta yatan hastalıkları tedavi etmek, ikincil enfeksiyonları önlemek, hemostazın sürdürülmesi ve organ fonksiyon desteğini erken dönemde sağlamaktır. Koronavirüsün vücudumuzun hangi bölgesindeki hücrelere tutunabildiği, hangi reseptörleri tanıdığı, hücreye girdikten sonra sırasıyla hangi aktiviteleri gerçekleştirdiği mekanizmasının çözülmesi; aşı ve ilaç geliştirme noktasında büyük avantaj sağlayacak noktalardır.COVID-19 hastalarında halihazırda
kullanılmakta olan tedavilerin başarısı tam olarak ortaya konulamamıştır.
ACE2 ve SARS-CoV-2 arasındaki bağlantının bloke edilmesi, ACE’in baskılanması ve pulmoner koruma için rekombinant ACE2 proteinin kullanılması
tedavi için düşünülen olasılıklardır. Yapılan çalışmalarda TMSPSS2 enziminin,
ACE2’ye bağlanıp konakçı hücrelere girmek için SARS-CoV-2 spike proteinini
aktive edebileceği, bu nedenle TMSPSS2 inhibitörlerinin tedavi amacıyla kullanılabileceği düşünülmüştür.14COVID-19 enfeksiyonuna yönelik antiviral, antiinflamatuar, immünosupresif ve hücre bazlı tedaviler gelişmeye devam ediyor.Klinik olarak semptomları belli olan hastalar standart tedaviden fayda görebilirler.Yaygın kullanılan hidroksiklorokin virüs-hücre füzyonu için gerekli
olan viral inklüzyon cisimciklerinin pH’ını artırarak ve ACE2 proteinin terminal bölgesindeki glikozilasyonuna müdahale ederek viral enfeksiyonu inhibe
eder.34Riski olan hastalarda ilaca başlamadan önce bazal EKG çekilerek düzeltilmiş QT (QTc) hesaplanmalıdır. Bazal QTc >500 msn ise hidroksiklorokin
tedavisinden kaçınılmalıdır.34Hidroksiklorokin tedavisi alırken kliniği ağırlaşan ya da pnömoni bulguları ilerleyen olgularda tedaviye favipravir veya lopinavir/ritonavir eklenmesi önerilmektedir.35
SARS-CoV-2’nin sebep olduğu sitokin fırtınası tedavisi, çoklu organ disfonksiyonu (MODS) ve mortalite açısından oldukça önemlidir. Kısa süreli yüksek doz steroid tedavisinin yan etkilerine dikkat edilerek hastalara uygulanması önerilmektedir.19 Gelişen elektrolit bozukluklarını düzeltmek ve sitokinleri uzaklaştırmak için plazmaferez uygulanabileceğini gösteren çalışmalar
mevcuttur.19 Belirgin artış gösteren ve yapılan çalışmalarla sitokin fırtınasında
çekirdek molekül olan IL-6 seviyelerini düşürmek için monoklonal IL-6 antiko-

145

Esra DOĞAN

ru olan tosilizumabın etkili olduğu ileri sürülmüştür19,36 ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Tosilizumab yanında, COVID-19 hastalığını geçirip kür sağlamış
kişilerden elde edilen SARS-Cov-2 antikoarlarının iyileşme dönemindeki hastalara fayda sağlayabileceği düşünülerek uygulanmıştır.15,19 Sitokin fırtınasında
tercih edilebilecek bir diğer seçenek temin edilebildiğinde rekombinan IL-1
reseptör antagonisti anakinradır.18 IVIG tedavisi de, immunglobulin dü zey
takibi ile (IgA eksikliğinde kullanılmamalı) verilebilir; yüklenme bulguları açısından dikkat edilmelidir.IVIG, immünmodülatör etkilere sahip olsa da, kullanımı nadiren, anafilaktik reaksiyonlar, aseptik menenjit, böbrek yetmezliği,
tromboembolizm, hemolitik reaksiyonlar, transfüzyonla ilişkili akciğer hasarı
gibi ciddi advers etkiler doğurabilir.
Akut miyokardiyal hasar meydana geldiğinde kardiyak enerji metabolizmasını düzenlemek önemlidir. Bunların başında oksijen sunumu gelmektedir. Hastaların noninvaziv veya gerekli olduğunda invaziv olarak mekanik ventilasyonla solunum iş yükü desteklenmelidir. Hafif semptomları olan miyokardit vakaları tedaviye gerek kalmadan düzelebilir, diğer yandan bir kısmı kendiliğinden gerileyen, bir kısmı tedaviyle gerileyen, bir kısmı da iyileşmeyen dilate kardiyomiyopati gelişebilir. Çin’den bildirilen bir fulminan miyokardit olgusundadiyare, nefes darlığı ve göğüs ağrısı ile başvuran 37 yaşındaki erkek hastada kardiyak enzim yüksekliği ve düşük SVEF (%27) saptanmış; antibiyotik,
diüretik ve vazopresör destek tedavilerine ek olarak metilprednizolon ve intavenöz immunglobulin (IVIG) verilmiş ve hastanın vazopresör ihtiyacında
azalma,kardiyak enzimlerde gerileme, bir hafta sonraki ekokardiyografi kontrolünde SVEF %66 olarak ölçülmüştür.37
Ciddi enfeksiyon ve ardından sepsis tablosu gelişen tüm hastalarda kristaloid sıvı tedavisi yönetimi çok önemlidir. Sıvı tedavisi santral katater yoluyla
agresif sıvı yüklemesinden kaçınılarak kontrol edilebilir. Yeterli sıvı tedavisine
yanıt veremeyen hastalara yakın takip altında inotrop ajanlar, vazopresör tedaviler faydalı olabilir.Trombolizin in vitro SARS-CoV-2 replikasyonunu azalttığını gösteren çalışmalar olduğundan antiviral yük azaltma ve antiagregan/antinflamatuar etki amaçlı hastalığın erken inflamasyon döneminde kullanılabilir.18Miyokart infarktüsü tanısı konulduğunda meydana geldiği mekanizma göz önünde bulundurularak antiplatelet ve antikoagülan tedavi düzenlenmelidir. Aritimilerin tedavisinde öncelikle konservatif tedavi yaklaşımları
uygulanmalı, ilerleyen aşamalarda invaziv terapiler hasta bazlı planlanmalıdır.
Şok tablosu gelişen hastalarda inotrop ajanların kullanımı kaçınılmazdır. Kalp
yetmezliği meydana geldiğinde rutin kalp yetmezliği tedavisi yanında ihtiyaç
halinde ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) mümkün olduğu
erken süreçte uygulanmalıdır. Miyokardit ile giden COVID-19 enfeksiyonunda
veno-arteryel ECMO yöntemi hasta kriterlerine dikkat edilerek tercih edilebi-
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lir.2 İleri yaş, çoklu organ yetmezliği, çoklu komorbidite varlığı ve 7 günden
uzun süren mekanik ventilatör desteğindeki hastalar ECMO kontrendikasyonları olarak sayılabilir.
5. SONUÇ
COVID-19 tanılı hastalarda kardiyak hasar gelişiminin varlığı ile ilgili
olarak ciddi enfeksiyon seyriyle ilişkili olduğu üzerinde fazlasıyla durulmuştur.
Bu bağlamda klinisyenler yalnızca solunumu değerlendirmekle kalmamalı,
aynı zamanda miyokardiyal hasar belirteçlerini saptamak için 12 derivasyonlu
EKG, ekokardiyogram ve kan testleri yaparak kalbi de değerlendirmelidir.
Hangi hastaların ciddi COVID-19 geliştireceğini ön görmeye fayda sağlayabilir.
SARS-CoV-2 yeni bir patojen olduğundan, iyileşme aşaması ve sonrasında
meydana gelebilecek kardiyovasküler anormallikler hakkında uzun vadeli veri
bulunmamaktadır. Diğer viral patojenlerden kaynaklanan miyokardiyal patolojilerde iyileşme aşamasında ani ölüm olguları tanımlanmıştır. 2003 yılında
SARS-CoV enfeksiyonundan kurtulan 25 hastanın uzun süreli takip çalışmasında, iyileşen SARS hastalarının 12 yıl sonraki takiplerinde inflamasyona, tümörlere, glikoz ve lipid metabolik bozukluklarına duyarlılığı, bu sebeplerle
kötü bir yaşam kalitesine sahip olduklarını gösterdi.38
Subklinik miyokardiyal hastalığı, aritmisi olan COVID-19 enfeksiyonu
iyileşen hastaların belirlenmesi, uzun vadeli komplikasyonları önlemek için
aspirin, mineralokortikoid antagonisti, B blokör, statin gibi kardiyoprotektif
tedavinin profilaktik olarak uygulanmasından fayda görebilecekleri dikkate
alınmalıdır.15,39 Bu ilaçların akut enfeksiyonların aterosklerotik plaklar üzerindeki tehlikeli etkilerini azaltabilme ihtimali olabilir.Kalp fonksiyonu normal
olarak iyileşen hastalar ilerleyen süreçte kardiyomiyopati ve kardiyak aritmi
riski altında olabilirler. Bu nedenle, COVID-19 ile ilişkili kardiyak hasardan
iyileşen hastalar için planlanacak kardiyak fonksiyon taraması ve takibi faydalı
olabilir. Bu belirsizlik ve geçmiş klinik deneyimler, COVID-19'dan iyileşen hastalar için endişelere sebep olmaktadır. Bu konularda geniş zaman dilimini kapsayacak, aydınlatıcı daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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1.GİRİŞ:
Çin’in Wuhan şehrinde ilk defa Aralık 2019 da görülen yeni coronavirüs
hastalığı (SARS-CoV-2) bugüne kadar dünyada yaklaşık 52 milyon kişiyi enfekte edip, yaklaşık 1,29 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur.1 Korona virüsler son yirmi yılda iki büyük pandemiye, SARS ve Orta Doğu solunum sendromuna (MERS) neden olmuştur.2 Korona virüsler, zarflı, pozitif-polariteli ve tek
zincirli RNA virüsleridir. RNA virüsleri arasında bilinen en büyük genoma sahiptir.3 COVID-19 virüsü koronavirüs ailesinin betakoronavirüs tipinin B soyuna aittir. SARS-CoV-2 Coronaviridae olarak bilinen geniş bir virüs familyasına aittir. Diğer koronavirüsler nezle gibi daha hafif hastalıklara yol açabildikleri gibi aynı zamanda Orta Doğu Solunum Sendromu gibi çok daha ağır seyreden klinik tablolara da yol açabilirler. SARS-CoV-2 insanları enfekte ettiği bilinen yedinci koronavirüs türüdür. Diğer bilinen türler 229E, NL63, OC43,
HKU1, MERS-CoV ve orijinal SARS-CoV'dur. SARS-CoV-2 dizisi yaklaşık olarak
30,000 baz uzunluğundadır. Diğer betakoronavirüslerde olmayan bir özelliği
ise polibazik ayrılma alanı ile birleşmesidir ki bu virüsün patojenitesini ve bulaşabilirliğini arttırır.4
Yapılan çalışmalar sonucunda ateş, öksürük,miyalji veya yorgunluğun
daha sık görüldüğü gösterilmiştir. Bununla beraber balgam üretimi, baş ağrısı
gibi genel karın ağrısı, ishal gibi gastrointestinal semptomlarında olabileceği
gösterilmiştir. Bilindiği üzere COVID-19’un en sık tutulum yaptığı organ akciğerdir. Hastaların çoğunda nefes darlığı ve öksürük gibi solunum belirtileri
görülür. Bu bulgulara ilave olarak birçok sistemde tutulum yaparak koku ve tat
kaybı, eklem ağrısı, yorgunluk, miyalji, cilt belirtileri, baş ağrısı ve gastrointes
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tinal semptomlar (ishal, karın ağrısı) gibi spesifik olmayan belirtilerle de karşımıza çıkabilir.5
COVID-19 pandemisi nedeniyle yayınlanan olgu serileri ve retrospektif
çalışmaların analizinden elde edilen verilere göre, COVID-19 hastalarında %3%79 arasında gastrointestinal semptomlar görülmektedir.6 Bu yazıda hastalığın gastrointestinal sistem üzerine etkileri, karaciğer üzerine etkileri, fekal
oral geçişin hastalığın önlenmesindeki etkisi ve etki mekanizmaları tartışılacaktır.
1.1.Gastrointestinal Sistem Tutulumu Mekanizması:
SARS-CoV (SARS) virüsü ile ilgili yapılan birçok çalışmada SARS virüsünün dışkı örneklerinde saptandığı gösterildi.7 Bununla beraber SARS virüsünün intestinal epitele afinite gösterdiği ve otopsi serilerinde bu bölgede aktif
replike olduğu gösterilmiştir.8,9 Aynı virüs ailesinden olan bu iki virüsün gastrointestinal semptomlarının da ortak olması kaçınılmaz bir sonuçtur. COVID 19 hastalarına gastrointestinal semptomların olması bu virüsün trakt epiteline
afinitesinin olduğunu göstermektedir.
Ocak 2020 de Amerika Birleşik Devletleri’nde gastrointestinal semptomları olan bir vakanın dışkısında COVID-19 virüsünün RNA’sı tespit edilmiştir.10
GIS semptomlarının en sık görülenleri anoreksi, bulantı, kusma, ishal ve karın
ağrısıdır.
COVID-19 virüsü spike glikoproteini sayesinde ACE 2 reseptörlerine
bağlanır.11 ACE 2 reseptörü sıklıkla akciğer alveol hücrelerinde bulunur. Genellikle tip II alveol hücrelerinde bulunan bu reseptör gastrointestinal sistemde de bulunmaktadır. Özellikle ileumda emilim hücrelerinde, kalın bağırsakta,
üst özefagus ve stratifiye epitelyum hücrelerinde bulunur.12 Ayrıca, Wang ve
ark.13 ince bağırsak ve kalın barsak ve hepatositlerin yanı sıra, ACE 2 reseptörlerinin kolanjiositlerde çok daha fazla bulunduğunu belirlemişlerdir. Bunun
dışında rektal epitelyum, mide ve duodenumda da bulunur. Dolayısıyla gastrointestinal sistemin alternatif bir odak ve bulaş yolu olabileceği akla gelmiştir.
1.2.Sars-Cov-2 Virüsü Ve Gastrointestinal Semptomlar
Genel olarak COVID-19 ile karşılaşmış hastalarda yüksek ateş, öksürük,
boğaz ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları, nefes darlığı görülür. Bunun dışında gastrointestinal semptomlar da görülmektedir.
COVID-19 ile ilgili olgu bildirimleri ve retrospektif çalışmaların analizinden elde edilen verilere göre, COVID-19 hastalarında %3-%79 arasında gastrointestinal semptomlar görülmektedir.6
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Tian Y6 ve arkadaşlarının yapmış olduğu geniş çaplı meta analiz sonucunda COVID -19 saptanmış 2023 hastada gastrointestinal semptomlar rapor
edilmiş (Tablo 1). Son çalışmalarda bu oranlar daha fazla olsa da ilk klinik
araştırmalarda sadece %3 hastada diare görüldüğü rapor edilmiştir. Tablo 2’
de en son yapılan çalışmalardaki oranlar verilmiştir. Anoreksi %35 ila %50
görülme sıklığı ile en sık görülen gastrointestinal semptom olarak belirtilmiştir. Bunun dışında ishal erişkin ve çocuklarda sık görülürken kusma daha çok
çocuklarda görülmektedir. Mide bulantısı %1 ila %30 görülürken, gastrointestinal kanama son yayınlarda %4-%14 arası rapor edilmiştir. Karın ağrısı çok
sık olmamakla beraber %6 ya varan oranlarda bildirilmiştir.
Çok nadir de olsa ateş ve öksürük olmadan izole kusma ve diarenin olduğu çalışmalarda vardır. Ping ve ark.14 yapmış olduğu güncel çalışmada 9
erişkin hastanın izole gastrointestinal semptomlar ile takip edildiği gösterilmiştir.
Ayrıca bir makalede izole karın ağrısı semptomuyla acil abdominal cerrahi geçiren bir hastanın 10 sağlık çalışanını SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte
ettiği ve 4 sağlık çalışanın da aynı şekilde abdominal semptom ve ateş ile prezente olduğu bildirilmiştir.15
Birçok makalede SARS-CoV-2 virüsünün RNA’ları dışkı örneklerinde tespit edilmiştir. Çok nadir de olsa fekal testleri pozitif fakat faringeal PCR testleri
negatif COVID-19 vakaları bildirilmiştir.16 Burada dikkat edilmesi gereken konu PCR testleri negatifleşen hastaların fekal yoldan hastalığı bulaştırıp bulaştırmadığı konusudur. Bir çalışmada pozitif fekal testin 1 ile 12 gün arasında
devam ettiği ve %23 hastanın negatifleşen farengial testlerinden sonra dışkıda
bu virüsün pozitif kaldığını göstermektedir.17
Pan L ve arkadaşlarının yapmış olduğu 1141 vakayı içeren metaanalizde
183 hastanın GI semptomlarının olduğu belirtilmiştir.18
1.3.Sars-Cov-2 Virüsü Ve Gastrointestinal Histopatoloji
COVID-19 virüsü gastrik, duodenal, rektal glandüler hücre sitoplazmalarında gösterilmesi virüsün immün yanıt aracı hasarın yanı sıra hücrelere direkt etki ile harap ederek GI hasar oluşturduğunu göstermektedir.27 Çin kaynaklı 2 çalışmanın birinde otopsi incelemesi sonrası ince barsaklarda segmentel dilatasyon ve stenotik alanlar, diğerinde gastrointestinal mukozada değişen
sıklıkta, nekroz, dökülme ve dejenerasyon saptanmıştır.28,29
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Tablo 1.SARS-CoV-2 Enfeksiyonunda Gastrointestinal Semptomlar.
Huang ve
Ark19
Yang ve
Ark20

Hasta
Sayısı

Gastointestinal
Semptomlar

Oranlar

Solunum semptomu olmadan GI semptom olan hastalar

41

Diare

%3 (1) Yok

51

Hemoraji

%4 (2)

Yok

Kusma
Liu ve
Ark21
Chen ve
Ark22
Wang ve
Ark15

6

Kusma

%4
Yok
(%66,7)

99

Diare

%2 (2) Yok

Bulantı ve Kusma

Mide Bulantısı
Kusma
Diare

%1 (1)
%39,9
(55)
%10,1
(14)
%10,1 14 Hasta Mide Bulantısı 1 Hasta Karın
(14)
ağrısı
%3,6
(5)
%2,2
(3)
Tüm hastalar sadece GI semptomları ile
6
tanı
1
1
1

Diare

%15 (3)

138

Anoreksi
Diare
Mide Bulantısı
Kusma
Abdominal Ağrı

Ping ve
Ark14

Wei ve
Ark23
Fang ve
Ark24
Guan ve
Ark25

9

20

305
1099

Anoreksi

Kusma
GI Semptom (Diare,
Kusma vs.)

Yok
%10 (2)
%78,5Yok
85

Bulantı ve Kusma

%5 (55)

Diare
Alessio ve
255
Ark17

Diare
Kusma
Herhangi Bir GI
Semptom

Pan L ve
Ark26

183

Mide Bulantısı
Kusma

%3,8
(42)
%27,1
(69)
%4 (11) Yok
%28,2
(69)
%73
(134)
Yok
%65
(119)
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1.4.Fekal-Oral Bulaş ve COVID-19
Pek çok çalışmada dışkıda ya da anal/rektal sürüntülerde: viral RNA varlığı gösterilmiştir. Dışkı PCR testi, farengeal testten 3-5 gün sonra pozitifleşir.
Respiratuvar örneklerin negatifleşmesinden sonra da fekal testlerin pozitifliğinin 1-11 gün daha devam edebildiği gösterilmiştir.30 Kortikosteroid tedavisi
COVID-19 semptomlarını azaltmak ve immün sistemi dengelemek için kullanılmaktadır. Kortikosteroid kullanan hastaların dışkı örneklerinde virüsün
daha uzun süre izole edildiği gösterilmiştir.31 COVID-19 pozitif hastaların banyolarından aldıkları örneklerde, RT-PCR ile fekal pozitifliği saptamışlardır.
Coronavirüs hastalığın taşıyan hastalardan fekal-aerosol bulaşı da olabilmektedir. Temizlik öncesi tuvalet taşından, lavabo içinden ve kapı kollarından alınan örneklerde pozitif sonuçlar elde edilirken, temizlik sonrası negatifleştiği
görülmüştür.32
1.5.COVID-19 Ve Karaciğer Semptomları
COVID-19 virüsü birçok sistemi etkilediği gibi karaciğer fonksiyonlarını
da etkilemektedir. Aspartat transaminaz, alanin transaminaz gibi karaciğerin
majör enzimlerinde yükselmelere neden olabilir. Yapılan çalışmalarda %13,6%16,5 oranında AST yüksekliği gösterilmiştir. Ayrıca %13,6-%16,4 oranında
da ALT yüksekliği izlenmektedir. Buna hafif düzeyli bilirubin artışının da eklenebileceği bildirilmiştir. Bu değerlerin yüksekliğinin yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir.33
Zhang ve ark.34 56 COVID-19 olgusunun analizinde %54 oranında gamaglutamil transferaz (GGT) değerinde artış saptamışlardır.
Karaciğer hasarı mekanizması tam olarak bilinmemektedir, immün aracılı hasar, kullanılan ilaçların toksisitesi veya hepatositlerin direkt viral enfeksiyonu olarak karşımıza çıkabilir. COVID-19 virusunun özellikle kolanjiositlerdeki ACE 2 reseptörlerine yoğun affinitesinin olması yükselmiş karaciğer fonksiyonunu açıklayabilir.34
Ancak bugüne kadar SARS-CoV-2 ile ilişkili şiddetli karaciğer yetmezliği
olgusu rapor edilmemiştir.
Tablo 2. Gastrointestinal ve Karaciğer Bulgularının Son Verileri (2020)35
Çin Kaynaklı
Çalışmalar
Hasta/ TopHasta/ TopYüzde
lam hasta
lam hasta
43/10676 5,80%
32/8612
26/5955
5,20%
19/4054
15/4031
2,70%
14/2398
16/2514
14,90%
14/2398
17/2711
14,90%
15/2595

Tüm Çalışmalar
Yüzde
Diare

7,70%
7,80%
Karın ağrısı
3,60%
AST yüksekliği 15%
ALT yüksekliği 15%
Total Billüri- 16,70
10/1841
bin Yüksekliği %
Bulantı/kusma

16,70%
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10/1841

Çin dışı Kaynaklı
Çalışmalar
Hasta/ TopYüzde
lam hasta
18,30% 11/2064
14,90% 7/1901
5,30%
5/1584
20%
2/116
19%
2/116

Abdulkadir ÜNSAL - Veysel Barış TURHAN

1.6.Semptomların Yönetimi
1.6.1.Diyare
COVID-19 için spesifik bir tedavi yoktur. Bununla beraber COVID-19 hastalarında ishal önleyici ilaçların etkisiyle ilgili yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Fakat rehidratasyon ve potasyum monitörizasyonu diare semptomu olan tüm
hastalarda yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki COVID-19 tedavisinde kullanılan
antiviral ve antibiyotiklerde diareye sebep olabilir. Bu hastalarda probiotikler
denenebilir.36
Probiyotiklerin normal florayı sağladığı düşünülürse sekonder bakteriel
enfeksiyonlar engellenmiş olur. Bazı çalışmalarda antiviral tedaviye seconder
hızlı bir daire geliştiği vurgulanmaktadır.37 Hiçbir antiviral ilaç diareyi önlemek amacıyla dizayn edilmemiştir. Fakat bazı monoklonal ilaçlar virüs ile
ACE2 resoptorleri arasındaki bağlantıyı engelleyebilir38. Diğer bir reseptör
olan TMPRSS2 proteaz viral enfeksiyonda önemli bir rol oynamaktadır.
Camostat mesylare TMPRSS2 nin inhibitörü olan bir ilactır. Kronik pankreatit
ve reflü özefajitinde kullanılan bu ilaç COVID-19 diaresinde de kullanılabilir39.
Baricitinib JAK inhibitörü olan bir ilaçtır. Bu ilacın antiendositik ve antiinflamatuar etkisinde de birçok çalışmada diare icin kullanılabileceğini göstermiştir.40
1.6.2.Bulantı ve Kusma
Optimal anti-emetik tedavi ilgili yolların farmakolojisini anlamaya dayanır. 5-hidrotryptamin (örn. Ondansetron) ve bir nörokinin reseptör antagonisti (örn. Aprepitant) kombinasyonu ileri vakalarda tercih edilebilir. Deksametazonun COVID-19 da enflamatuar etkileri tedavi etmekte kullanıldığı bilinmektedir. Bazı anti-kanser kemoterapi rejimlerinde yoğun bulantı kusmanın tedavisinde deksametazon 40 yıldır kullanılmaktadır. Deksametazonun antiemetik
etkisi bağırsak epitelyumu üzerindeki anti-inflamatuar etkisine atfedilmiştir.41
Mide bulantısı ile başvuran hastalara anti-emetiklerin sağlanması, bu
rahatsız edici semptomun hafifletilmesine yardımcı olacak, hastanın kusma
olasılığını azaltacak, ancak kusma varsa kusma ile aerosolizasyonla ilişkili potansiyel viral yayılmayı azaltacaktır.
1.6.3.Karın Ağrısı
16 çalışmayı içeren bir metaanalizde 4031 hasta incelenmiş ve COVID19 karın ağrısı birlikteliği %3,6 olarak bulunmuş. Amerika, Hollanda ve Güney
Kore de bu oran %5,3 oranında tespit edilmiş. Genellikle karşımıza mide ağrısı,
epigastirk ağrı veya abdominal huzursuzluk olarak çıkan bu semptomlar akut
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karın bulgularından iyi ayırt edilmeli ve gereken durumlarda ileri tetkik ve
tedavi multidisipliner olarak sağlanmalıdır. COVID-19 hastalığı sırasında artmış pıhtılaşma nedeniyle mezenter iskemi gibi hayatı tehdit edici hastalıklarında iyi irdelenmesi gerekmektedir.42,43
1.7.Karaciğer Hasarı
SARS-CoV-2 Virüsü ACE2 reseptörleri ile hedef hücreye girer. Karaciğere
verilen hasar sonrası AST ve ALT değerlerinde artış görülebilir. Gama-Glutamil
transferaz(GGT) kolanjiosit hasarını gösteren bir biomarkerdır. Yapılan bir
çalışmada bu enzimin %54 oranında yüksek olduğu bununla beraber alkalin
fosfataz enziminde %1.8 oranında yüksek olduğunu göstermiştir.42-44
Bunun dışında tedavide kullanılan ilaçlarında hepatotoksik etkisi ile de
bu değerlerde artış görülebilir.
Karaciğer hasarı birçok hastada spesifik bir tedavi olmadan normale döner. Fakat ciddi hasarlarda karaciğer koruyucu ilaçlara ihtiyaç duyulabilir.
Hepatik ensefalopati, üst gastrointestinal kanama ve karaciğer yetmezliği açısından da yakın takip yapılmalıdır.
2.SONUÇ
COVID-19 ‘un gastrointestinal semptomlara neden olmasının birçok nedeni vardır. ACE-2 reseptörlerine bağlanır ve direkt etki ile kendini gösterir.
İkinci bir yol da enflamatuar bir cevap yoluyla dolaylı ya da doğrudan etki ele
sindirim sisteminde semptomlara neden olabilir. Enteropatik diğer virüsler
gibi COVID-19 virüsü de doğrudan mukozaya zarar verebilir fakat bunu doğrulamak için daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. Üçüncü olarak kullanılan
ilaçlar da benzer semptomlara neden olabilir.
Gastrointestinal semptomları olan hastalar olmayanlara göre daha yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir. Bu nedenle bu hastalarda rehidratasyonun sağlanması, uygun elektrolit tedavisi verilmesi gerekmektedir.
Bununda beraber doğru ilaç seçimi de önemlidir. Karaciğer fonksiyon testlerindeki artış mutlaka takip edilmeli ve tedavi edilmelidir.
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Covid-19- Neurological Manifestations and Management
Uzm. Dr. Aslı ALKAN
Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID- 19), SARS- CoV-2’nin neden olduğu
bir klinik tablodur. İlk kez Aralık 2019’da Wuhan, Çin’de kaydedilen virüs,
pnömoni vakaları ile ortaya çıkmıştır. Çin’de epidemiye neden olmuş ve tüm
dünyada etkisini göstererek pandemiye neden olmuştur. Kasım 2020 itibariyle
tüm dünyada yaklaşık 50 milyon vaka ve 1 milyondan fazla hastalık ilişkili
ölüm gerçekleşmiştir1. Klinik olarak asemptomatik tablodan, solunum yetmezliğine kadar farklı şekillerde hastalık prezente olabilir. Üç büyük kohort analizinde pozitif hastaların %30-40’nın asemptomatik olduğu kaydedilmiştir.
Semptomatik hastalarda sıklıkla ateş, kuru öksürük, halsizlik ve nefes darlığı
ortaya çıkar. Ayrıca miyalji- artralji, baş ağrısı, titreme, bulantı- kusma, ishal,
burun tıkanıklığı, hemoptizi ve konjunktivalarda kızarıklık sık görülen semptomlardır2. Hastaların %80’inde hastalık hafiftir. Ancak %14’ünde 24-48 saatte
akciğerin %50’sinden fazlasının tutulumu ile dispne ve hipoksemi tablosu ortaya çıkabilir. Genel vaka ölüm oranı %2.3 olarak bildirilmiştir3. Vaka sayısının artması ile kazanılan klinik tecrübe ile yeni semptomlar ve bulgular tanımlanmıştır. COVID-19 ilişkili nörolojik sorunlar hakkında 1 yıllık pandemi sürecinde epey bilgi birikimi elde edilmiştir. COVID-19 ilişkili nörolojik sorunlar
literatür ışığında özetlenmiştir.
ETİYOPATOGENEZ
Daha önce yapılan çalışmalarda insan koronavirüs, HCoV-229E, HCoVOC43, SARS- CoV-1 ve MERS- CoV’in sinir sistemini tutabildikleri gösterilmiştir. Multipl sklerozlu hastalarda yapılan post- mortem çalışmalarda HCoV229E ve HCoV- OC43 saptanmıştır ve virüslerin nöronları invaze edebileceği
düşünülmüştür4. Ayrıca SARS- CoV-1 hastalarda polinöropati, myopati, rabdomyoliz ve iskemik inme rapor edilmiştir. SARS-CoV-1 ile SARS- CoV-2 ‘nin
genomlarındaki benzerlik ve hücre içine girme mekanizmalarındaki benzerlik,
COVİD- 19 nörolojik tutulumun olabileceğini akla getirmektedir5.
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COVID-19 nörolojik tutulumu direkt olarak sinir sitemine viral hasar ile
olabileceği gibi indirekt yollarla da olabilir. ACE2 reseptörleri, substantia nigra
ve ventriküllerde fazla miktarda eksprese edilmektedir. Ayrıca nöronlarda,
astrositlerde, oligodendrositlerde, orta temporal girus ve posterior singulat
kortekste de bulunmaktadır. Ayrıca ACE2 reseptörleri beyin damarlarındaki
düz kaslarda da eksprese edilmektedir6. Yapılan çalışmalar, eğer virüs santral
sinir sistemini (SSS) tutarsa, majör SSS sorunlarına neden olabileceğini göstermiştir. Yakın zamanda yapılan bir otopsi çalışmasında, frontal lobda viral
partiküller bulunmuştur. Özellikle frontal lob endotelyal hücrelerinde kaydedilmiştir. Bu da kan- beyin bariyerinden hematojen yayılımın etiyopatogenezde önemli rolü olduğunu düşündürmektedir7. Li ve arkadaşları, SARS-CoV2’nin akciğerlerdeki kemo ve mekanoreseptörler ile beyin sapındaki medüller
kardiyorespiratuar merkeze yayılabileceğini göstermişlerdir. Alveolar epitelde
ACE-2 reseptörleri vardır. Ancak akciğerden sinir sistemine viral hareket hipotezi netleştirilememiştir. Ayrıca, beyinde inflamatuar etkilerin yanı sıra; alveolar/ intertisyel akciğer inflamasyonu, SSS hipoksisine neden olabilir8.
COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların da nörolojik sorunlar yapabileceği unutulmamalıdır. Hastalar, ilaçların neden olabileceği olası immünsupresyon ile nörolojik enfeksiyonlara yatkın hale gelebilir. Ayrıca nöbet eşiği
düşebilir. Baş ağrısı, klorokin ve tosilizumab tedavilerinin önemli yan etkilerindendir. Tosilizumab ilişkili serebral trombotik mikroanjiyopati ve demyelinizan hastalık vaka raporları şeklinde bildirilmiştir9. Ayrıca klorokin ve hidroksiklorokin; nöbet, denge sorunları, periferal nöropati, parestezi ve hipoestezi şeklinde nörolojik sorunlara neden olabilir10. Literatürde COVID-19 ilişkili
nörolojik sorunlar 3 ana başlıkta incelenebilir.
1. Santral sinir sistemi sorunları (baş ağrısı/ baş dönmesi, ensefalopati,
bilinç bulanıklığı, serebrovasküler olaylar, ataksi, nöbet, duyu kaybı)
2. Periferal sinir sistemi sorunları (hipoguzi/hiposmi)
3. İskelet- kas sistemi sorunları (iskemik, hemorajik)
1. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ SORUNLARI
1.1. Baş ağrısı/ Bilinç bulanıklığı
Baş ağrısı herhangi bir viral enfeksiyonda sık görülebilen bir şikayettir.
COVID-19’da sıklıkla ateşle birliktedir. Literatürde vakaların %6.5- 14.1’inde
bildirilmiştir. Baş ağrısının ortaya çıkan sitokin fırtınasının bir sonucu olduğu
düşünülmektedir. Semptomatik tedavide analjezikler önerilmektedir. Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçların ACE2 ekspresyonunu arttırdığı ve bu ilaçların kullanılmaması gerektiğiyle ilgili spekülatif bilgiler mevcuttur. Ancak bu
hipotez çalışmalarla doğrulanamamıştır. Bu ilaçlar lüzum halinde tercih edilebilir11,12.
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COVID-19 vakalarında farklı seviyelerde bilinç bulanıklığı bildirilmiştir
ve bilinç bulanıklığı ciddi hastalık tabloları ile ilişkilendirilmiştir. Viral ensefalit, septik ensefalopati, metabolik sorunlar, inme, nöbet gibi tablolar da bilinçte
değişikliklere neden olabilir. Literatürde, ciddi COVID-19 vakalarının
%14.8’inde, hafif vakaların %2.4’ünde bilinç değişiklikleri bildirilmiştir. Özellikle yaşlı, ciddi vakalarda bu oran %19.6’lara çıkmaktadır13. COVID-19 ilişkili
bilinç değişikliklerinin toksik/septik ensefalopati ile ilişkili olduğu düşünülmektedir14.
1.2. Ajitasyon ve deliryum
Ajitasyon ve deliryum, COVID-19 vakalarının %10-65’inde kaydedilmiş15
tir . Bu nedenle hastalar klinik olarak değerlendirilmeli ve tedavileri planlanmalıdır. Özellikle ajite deliryumda; haloperidol, risperidon, olanzapin ve ketiapin klasik deliryum tablolarında olduğu gibi bu hastalarda da önerilmektedir.
Ayrıca özellikle yaşlı hastaların hipoaktif deliryum açısından değerlendirilmesi
önerilmektedir. Deliryum tabloları özellikle akut dönemde kaydedilmektedir16.
1.3. Ensefalopati/ Menenjit/ Ensefalit
SARS-CoV-2 ilişkili nörolojik sorunlar kraniyel bilgisayarlı tomografi
(BT) veya Manyetik rezonans görüntülemede (MR) saptanan değişikliklerle
fark edilmiştir. Nadir bir nörolojik hastalık olan akut nekrotizan ensefalopati
(ANE) COVID-19 tablosunda dökümante edilmiştir17. Genellikle ANE viral enfeksiyonlarla ilişkili bir hastalıktır. Sitokin fırtınası neticesinde makrofajlardan
salınan IL-6 ile ortaya çıkan nöro-inflamasyon klinik sorunlara neden olur.
Nöbet, mental oryantasyon kaybına neden olabilir. Görüntülemede, beyin sapı,
talamus, serebellum ve serebral beyaz cevherde multifokal simetrik lezyonlar
görülür18.
Literatürde, menenjit ve ensefalit vakaları bildirilmiştir. Ancak bunların
direkt SSS enfeksiyonu mu yoksa immün ilişkili hastalık mı olduğu anlaşılamamıştır. Retrospektif değerlendirmede; 841 hastanın 1 tanesinde ensefalit
rapor edilmiştir19. SARS-CoV-2 ilişkili SSS tutulumunun değerlendirilmesinde,
BOS’ta RNA saptanmamasının enfeksiyonu ekarte etmediği unutulmamalıdır.
Ayrıca eritrositlerin parçalanmasıyla ortaya çıkan ürünler de PCR testleri ile
etkileşebilir20.
1.4. Nöbet
COVID-19 vakaları, nöbete neden olabilecek birçok sorunla karşı karşıyadır. Elektrolit dengesizlikleri, hipoksi, organ yetmezliği ve serebral etkiler
nöbete yatkınlık yaratabilir. Literatüre pozitif hastalarda jeneralize tonik klonik nöbetler rapor edilmiştir. Yapılan gözlemsel çalışmalarda, nöbet sonrasında hastalarda subklinik nöbetler olabildiği ve %0.5’inde klinik olarak nöbetle163
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rin tekrarlayabildiği gösterilmiştir21. Elektroensefalografi(EEG) yoğun bakımda takip edilen, ağır COVID-19 vakalarının takibinde önemli veriler sağlayabilir. Pozitif 22 yoğun bakım hastasının değerlendirildiği çalışmada, hastalar
sürekli olarak EEG monitorizasyonuna ile izlenmiştir. Hastaların 2 tanesinde
EEG’de saptanan subklinik nöbet kaydedilmiştir22. Günümüzde status epileptikus ile başvuran COVID-19 vakasının yönetimi ile ilgili net veri yoktur. Bu nedenle status ile başvuran hastanın tanısı, klasifikasyonu ve tedavisi standart
bir status tablosuna yaklaşımdan farklı değildir. Tedavi sırasında özellikle kullanılan anti-epileptik ilaçların anti-viral tedavi ile olası etkileşimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Lorazepam, levetirasetam, valproik asit, topiramat ve
tiopental ile etkileşim yoktur. Ancak karbamezapin, fenitoin, fenobarbital ve
primidon kullanırken dikkatli olunmalıdır23.
1.5. Serebrovasküler olaylar
Venöz tromboemboliye yönelik antikoagülan profilaksisi alan COVID-19
hastalarında bile %2.5’inde iskemik inme bildirilmiştir. Ayrıca yoğun bakımda
izlenen pozitif hastalarda %5’inde iskemik inme kaydedilmiştir. Gençlerde,
iskemik inme semptomları daha belirginken, yaşlı hastalarda iskemik inme
daha fazla görülmektedir24. COVID-19 ilişkili iskemik serebrovasküler olayların, ACE2 ilişkili olduğu düşünülmektedir. SARS-CoV2 endotelyal hücrelerdeki
ACE2’ye bağlanır. İnflamatuar yanıt ile ortaya çıkan vazokonstriksiyon organ
hasarına ve inmeye neden olur7.
İskemik sorunlar yanı sıra intraserebral kanama(ISK) da önemlidir. Kanama da yine ACE2’ye bağlanması neticesinde ortaya çıkan kan-beyin bariyerinin bozulması ve virüsün SSS’ye girişi ile açıklanmaktadır. Yapılan retrospektif analizlerde; ISK vakaları sıklıkla 40-60 yaş aralığında ve özellikle hipertansiyon olmakla birlikte komorbiditeler eşlik etmektedir. Medyan ISK gelişme
süresi tanıdan sonra 32 gündür25.
1.6. Diğer sorunlar
COVİD- 19 ilişkili nadiren bildirilmiş birçok SSS hastalığı mevcuttur. Yukarıda anlatılan mekanizmalar dolayısıyla COVİD 19 vakalarında tromboza
eğilim vardır. Vakaların %7.7’sinde venöz tromboembolik olay bildirilmiştir.
Bu trombotik hadiseler venöz sinüs trombozu şeklinde de prezente olabilir26.
Literatürde SARS-CoV-1 enfeksiyonu sonrasında 63-8 yaşlarında 3 hastada
jeneralize myoklonus bildirilmiştir. Diğer sebepler ekarte edilen bu olgularda,
levetirasetam, valproat, klonazepam semptomatik tedavide kullanılmıştır27.
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2. PERİFERAL SİNİR SİSTEMİ SORUNLARI
2.1. Koku (hiposmi) ve tat almada (aguzi) azalma
SARS- CoV-2 pozitif hastaların %36.4’ünde santral veya periferal sinir
sistemi sorunları kaydedilmiştir. Mao ve arkadaşları, hastaların %5.6’sında
koku almada azalma(hiposmi) kaydetmişlerdir. Diğer birçok literatür verisi
doğrultusunda COVID- 19 belirteci olarak kabul görmüştür28. Ayrıca tat almada azalma (aguzi) da tanımlanmıştır. Lee ve arkadaşlarının 3191 pozitif vakada yaptıkları analizde; hastaların %15.’ünde tat/ koku almada kayıp kaydedilmiştir. Hastaların %27.7’sinde olfaktör kayıp, %20.3’ünde aguzi ve %52’sinde
her ikisi de bulunmuştur. Çok merkezli bir çalışmada; 417 pozitif hastanın
%85.6’sında olfaktör sorunlar bulunmuş, %79.6’sında anosmi, %20.4’ünde
hiposmi rapor edilmiştir29. Ayrıca olfaktör sorunlar, %11.8’inde üst solunum
yolu semptomlarından önce, %65.4’ünde sonra, %22.8’inde eş zamanlı kaydedilmiştir. Hastaların takibinde, genel semptomlar düzeldikten sonra, 2 hafta
içerisinde hastaların %25.5’inde koku ve tat alma sorunlarının tamamen gerilediği bildirilmiştir30. Hiposmi ve aguzinin klinik önemi ile ilgili literatür incelendiğinde; mevcut semptomları olan hastaların ancak %20.1’inin hospitalizasyon ihtiyacı olduğu ve anosminin ayaktan takip için bağımsız bir faktör
olduğu bulunmuştur31. Literatürdeki yayınlardaki ortak çıkarım, koku alma
kaybının daha hafif bir klinik tablo ile ilişkili olabileceğidir32. Bu hipotez, hospitalizasyon ihtiyacı olan hastalarda bu semptomların neden daha az görüldüğünü açıklamaktadır.
Olfaktör sorunlar iki şekilde olabilir, iletim veya sensörinöral problemler. Sinüzit ve rinite bağlı kokunun olfaktör nöronlara ulaşamaması iletime
örnektir. Ayrıca olfaktör reseptörler ve olfaktör korteks arasındaki bağlantıya
engel olan sorunlar da sensörinöral etiyolojiyi oluşturur. Koku almanın COVID19’lu hastalarda değerlendirilmesi ve klinik olarak kullanılmasına yönelik
standardize ve valide edilmiş test arayışı sürmektedir.
Olfaktör sistem 3 şekilde değerlendirilir33.
1. Subjektif olfaktör değerlendirme (hasta semptomları)
2. Psikofiziksel olfaktör değerlendirme
3. Elektrofizyolojik değerlendirme
Kullanılan test tanı koymak, sonuçların kaydedilmesi ve zamanla olfaktör değişikliklerin izlenmesi için önemlidir. Literatürde özellikle subjektif testlerle yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Moein ve ark. yaptıkları çalışmada,
Pensilvanya Üniversitesi koku saptanama testi kullanılmış ve COVID-19’lu
hastaların ancak %35’inin olfaktör sorunundan haberdar olduğu kaydedilmiştir34. Connecticut Chemosensory Clinical Research Center test ile yapılan çalışmada; hastaların %83’ünde hiposmi veya anosmia bulunmuştur. Ancak has165
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taların sadece %61’i semptom bildirmiştir30. Bu çalışmalardan anlaşılmaktadır
ki subjektif testler olfaktör disfonksiyonu değerlendirmek için çok da güvenilir
değildir. Klinik değerlendirmede, sübjektif testler mutlaka psikofiziksel veya
elektrofizyolojik testler ile birlikte kullanılmalıdır. Koku ve tat alma sorunlarının COVID-19 ile olan ilişkisi yeni çalışmalarla anlaşılacaktır.
3. İSKELET- KAS SİSTEMİ SORUNLARI
Santral ve periferal sinir sistemi yanı sıra nöromusküler bileşke hastalıkları da pandemi sürecinde klinik olarak ortaya çıkan sorunlardandır. GullainBarre Sendromu, virüs enfeksiyonları ile ilişkisi bilinen, viral proteinler ve
sinirlerdeki proteinlerin benzerliği sonucu ortaya çıkan otoimmün bir tablodur. COVİD- 19 ile şüpheli ilişkisi bildirilmiştir35. Literatürde SARS- CoV2’nin
motor nöron veya periferal sinirleri direkt invaze ettiğinin bir kanıtı yoktur.
Vakalarda myopatiler bildirilmiştir. Retrospektif analizlerde; kas ağrısı yatan
hastaların %44-70’inde, artmış kreatin kinaz %33’ünde bulunmaktadır36. Bunların viral myozitin sonucu olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, kritik hastalarda
myopati ve polinöropati bildirilmiştir37.
Hastalık ilişkili tanımlanmış bir takım sorunlar yanı sıra, COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar da sorunlara neden olabilir. Rutin tedavide etkinliği
tartışmalı olan lopinavir/ ritonavir ile rabdomyolizin eşilik ettiği toksik myopati bildirilmiştir. Bunlar statinlerle birlikte kullanılmış vakalardır38. Ayrıca
tedavide kullanılan klorokin ve hidroksiklorokinin potansiyel nöromusküler
yan etkileri olduğu bilinmektedir. Bu ilaçlar nadiren yavaş ilerleyen ağrısız,
proksimal güçsüzlük ve bacaklarda atrofiye neden olabilmektedir. Ayrıca kalp
kası etkilenmesine bağlı kardiyomyopati de rapor edilmiştir. Ayrıca, Myastenia
Gravis ilişkisi bildirilmiş ve tanılı hastalarda semptomlarda kötüleşmeye neden olduğu bilinmektedir39.
4. SONUÇ
COVID-19 ile ilgili klinik bilgimiz gün geçtikçe artmaktadır. Birçok nörolojik sorunla ilişkisi gösterilmiştir. Gerek farklı nörolojik hastalıklara yol açması, gerekse altta yatan hastalıklarda klinik kötüleşmeye neden olması ile önemli bir sağlık sorunudur. Şu anki mevcut bilgimizle, teşhis konulan hastalıklar
geçmiş klinik tecrübeler ve literatür ışığında tedavi edilmektedir. COVID-19’lu
hastaları değerlendirirken basit baş ağrısından serebrovasküler olaylara kadar
geniş bir yelpazede sorunlara neden olabileceği akılda tutulmalıdır. Her geçen
gün COVID-19’a spesifik özelliklerin anlaşılması; nörolojik hastalıklara özel
gerek tanısal gerekse tedavi yaklaşımımıza katkılar sağlamaktadır.
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Epilepsy in the Era of Covid-19
Uzm. Dr. Aylin REYHANİ
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Epidemiyoloji
İlk olarak Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde etiyoloisi tespit
edilemeyen pnömoni vakaları bildirmiş, Ocak 2020’de bunun insanlarda daha
önce gösterilmemiş akut ağır solunum yetersizliği sendromu koronavirüsü 2
(SARS CoV-2) ya da daha çok bilinen adıyla koronavirüs hastalığı 2019
(COVID-19) olduğu belirtilmiştir.1,2,3 İnsandan insana bulaşma özelliği olan bu
infeksiyöz hastalık hızlıca tüm dünyaya yayılarak küresel salgın yapmış ve
Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanmıştır.1
1.2. Koronavirüs
COVID-19’dan sorumlu virüs olan koronavirus, beta-coronavirus cinsi
içinde yer alan tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsüdür.3,4 En sık akciğerleri tutar ve esas olarak damlacık yoluyla bulaşır.3,5,6 Asemptomatik
COVID-19 pozitifliği olabileceği gibi, basit soğuk algınlığından mortalite riski
yüksek olan ağır solunum yetmezliğine kadar geniş bir spektrumda klinik bulgu verebilir.2 Virusun nörotrop ve nöroinvaziv özelliğinin de olduğu ve COVID19 enfeksiyonu olan hastalarda nörolojik bulguların da görülebileceği belirtilmiştir.6,7 Akut serebrovasküler hastalık, menenjit, anosmi, ensefalit, GuillainBarre sendromu, akut nekrotizan hemorajik ensefalopati, hemofagositik lenfohistiyositoz ve myozit en sık bildirilen nörolojik komplikasyonlardır.2,4
2. COVID-19 ENFEKSİYONUNUN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
SARS CoV-2, santral sinir sistemine ya direk sinir yolakları üzerinden ya
da indirek olarak ACE2 reseptörü üzerinden girer.8 Bu virüs dokularda ACE2
reseptörlerine bağlanır.3 Santral sinir sistemi hücrelerinde de yer alan ACE2
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reseptörleri virüsün hedefi haline gelir.2,3 Virusun etmoid kemiğin kribriform
tabakasını geçerek veya sistemik dolaşım aracılığı ile santral sinir sistemine
ulaştığı düşünülmektedir. Bu giriş yolu epilepsinin sıklıkla kaynaklandığı limbik sistem veya mesial temporal alanlara kolaylıkla ulaşabilmesi açısından
önem arz eder.2 Virusun santral sinir sisteminde oluşturabileceği her türlü
komplikasyon sonrası gelişebilecek nöron hasarları epilepsiye yol açabilir.2
Viral pnömoni sonrası santral sinir sisteminde proinflamatuvar sitokin salınımı artar. Sistemik cevabı oluşturan inflamatuvar polipeptidlerin hızlıca ortamda artması sonucu sitokin fırtınası gelişir. Sitokin olarak da adlandırılan bu
polipeptidler kan-beyin bariyerini geçerek nöroinflamasyona yol açarlar. Sitokin fırtınasının ağır COVID-19 enfeksiyonlu hastalarda da geliştiği bildirilmiştir. Dolayısıyla bu durum ağır COVID-19 enfeksiyonu tanılı hastalarda nöronal
hasarın diğer bir muhtemel sebebidir.3
Ateş nöbetlere yatkınlık yaratabilir. Hipoksi veya sepsise sekonder kanbeyin bariyeri bozulabilir. Bu da virüsün beyne direk girişini sağlayabilir. Bunun yanı sıra akciğer bozuklukları ve nöbetler arasında iki yönlü bir etkileşim
vardır. Nöbetler solunum bozuklukları yapabileceği gibi, solunum bozuklukları
ve bu nedenle gelişen hipoksi de nöbetleri tetikleyebilir.3 COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda koagulasyon bozukluklarının olduğu ve protrombin zamanında uzama, D-dimer seviyesinde artma ve diffüz intravasküler koagulasyon
geliştiği belirtilmiştir.8 Koagülasyon bozuklukları inme gelişimini kolaylaştırır.
Ağır COVID-19 enfeksiyonu tanılı hastalarda serebrovasküler hastalık riski 2,5
kat artmış bulunmuştur.9 İnme nedeniyle ortaya çıkan hipoksi, metabolik bozukluk, kan perfüzyonunda değişiklik gibi sebeplerle nöbetler ortaya çıkabilmektedir.8
3. COVID-19 ENFEKSİYONUN EPİLEPSİ VE NÖBETLER ÜZERİNE
ETKİLERİ
Bugüne kadar elde edilen veriler ışığında, COVID-19 enfeksiyonunun
mevcut epilepsi nöbetlerini kötüleştirdiği veya tetiklediğine dair veri yoktur.2,10,11,12 Benzer şekilde, epilepsi tanılı hastaların da COVID-19’a daha yatkın
olmadıkları veya hastalığı daha ciddi geçirmedikleri düşünülmektedir.2,10 Epilepsi immun sistemi zayıflatan bir hastalık olmadığı için kullanılan antiepileptik tedavilerin immün sistemi zayıflatıcı etkisi yoktur ve COVID-19 riskini arttırmadıkları bilinmektedir.10
Lu ve arkadaşlarının COVID-19 tanılı hastalarda akut semptomatik nöbet
riskini ve insidansını belirleme amacı ile yaptıkları çalışmada, 108’i ağır olmak
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üzere 304 COVID-19 hastası değerlendirilmiş, 84 (%27) hastada beyin hasarı
veya metabolik bozukluk olmasına rağmen hiçbir hastada akut semptomatik
nöbet veya status epileptikus tablosuna rastlanmadığı bildirilmiştir. Sadece iki
hastada akut stres reaksiyonu ve hipokalsemi nedeniyle nöbet benzeri semptom geliştiği ifade edilmiştir.1 Ancak bu çalışmada hiçbir hastada epileptik nöbet tariflenmemiş ve COVID-19 tanılı hastalarda epilepsi insidansının çok düşük olduğu düşünülmüştür. 214 COVID-19 tanılı hasta ile yapılan bir başka
çalışmada ise 78 (% 36,4) hastanın nörolojik bulgularının olduğunu ve sadece
1 (%0,05) hastanın epileptik nöbetinin olduğunu göstermişlerdir.13 Sun ve
arkadaşları, hastanede yatırılarak izlenen 1550 COVID-19 tanılı hastayı değerlendirmiş, 30 tanesinde epilepsi tanısı olduğunu belirlemiş ve hem epilepsi,
hem de COVID-19 tanılı 30 hasta ile yaptıkları çalışmada, hastaların 13
(%43,4) hastanın daha önce epilepsi tanısının olmadığı ve yeni başlangıçlı epileptik nöbetlerinin olduğunu, 10 (%33,3) hastanın daha önce epilepsi öyküsünün olduğu ve tekrarlayan nöbetlerinin görüldüğünü ve 7 (%23,3) hastanın ise
epilepsi öyküsünün olmasına rağmen nöbetinin görülmediği belirtilmiştir.5
Sonuç olarak bu çalışmada, 1550 COVID-19 tanılı hastanın izleminde 23
(%1,4) hastada epileptik nöbet görülmüştür. Bu bilgilere dayanılarak, COVID19 enfeksiyonunun akut hastalık döneminde nöbet için minimal risk oluşturduğu düşünülmektedir.1,5,13 1537 COVID-19 tanılı hasta ile yapılan bir başka
çalışmada ise 21 (%1,3) hastada aktif epilepsi saptanmış ve aktif epilepsisi
olan populasyonda COVID-19’un kümülatif insidansı, aktif epilepsisi olmayan
populasyona göre daha yüksek bulunmuştu (%1,2 vs %0,5). Aynı çalışmada,
COVID-19 için bakılan revers-transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu testi
pozitif olan epilepsi hastalarının kümülatif insidansı da daha yüksek olarak
bulunmuştu (%0,5 vs %0,1).14 Dolayısıyla, COVID-19 pandemisinin epilepsili
hastaları nasıl etkileyeceği konusundaki deneyimlerimizin henüz yok denecek
kadar az olduğu bu dönemde, yapılan bu çalışmalar dikkatle yorumlanmalıdır.
Şiddetli COVID-19 enfeksiyonlarının geç evrelerinde beyin de dahil olmak üzere diğer organlarda hasar gelişebilmektedir. Bu hasara bağlı sekonder
nöbetler gelişebilir.2 Bu nedenle COVID-19 enfeksiyonunu daha ağır geçiren
hastalarda daha hafif geçirenlere göre nöbet riskinin arttığı düşünülmektedir.5,11 Nöbetler daha çok kritik hastalarda ve terminal dönemdeki hastalarda
görülmekle beraber, ilk semptom olarak da görülebilir.3
Bunların yanı sıra immün direnci düşüren ek hastalık, ileri yaş, hareket
kısıtlılığı, zihinsel kısıtlılık, kronik akciğer hastalığı, diabetes mellitus, hipertansiyon, ağır kalp hastalığı ve yutma güçlüğü varlığı ve de nöbet kontrolu için
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immün sistemi etkileyen steroidler, ACTH, everolimus, immunoterapiler gibi
ilaçları kullanan epilepsi hastaları COVID-19 enfeksiyonu açısından daha yüksek riskli grupta kabul edilir.2,10,12
4. COVID-19 DÖNEMİNDE EPİLEPSİ TANILI HASTALARDA
PSİKOSOSYAL SORUNLAR
Hem epilepsi tanılı hastalarda, hem de COVID-19 tanılı hastalarda anksiyete, stres ve depresyon genel topluma göre daha sıktır.2,6 Sağlıklı bireylerde
dahi travma yaratan pandemi gibi olağanüstü dönemler, bu hasta grubunda
stres ve anksiyeteyi arttıran önemli bir etkendir.10 Hao ve arkadaşları, COVID19 salgını döneminde 252 epilepsi tanılı hasta ile yaptıkları çalışmada, epilepsi
tanılı hastalarda kontrol grubuna göre psikolojik stresin arttığını göstermişlerdir.15 Stres düzeylerinin dirençli epilepsi hastalarında ve medyadan COVID19 pandemisi ile ilgili haberleri takip eden kişilerde daha yüksek olduğu bildirilmiştir.1,15 Hasta olma endişesi, stres ve sosyal izolasyon psikososyal problemleri belirginleşir.1,6 Böyle dönemlerde bazı kişilerde temizlik yapmanın
aşırı derecede artarak obsesif kompulsif bozukluk tanısına kadar ilerlediği
bilinmektedir.1 Stres COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda epilepsiyi arttıran
önemli faktörlerdendir.6 Dolayısıyla böyle dönemlerde sağlık çalışanları ve
bakım verenler sadece nöbet kontrolü ile değil, hastaların ruh sağlığı ile de
ilgilenmelidirler.6,15 Pandemi döneminde veya diğer zor zamanlarda epilepsi
tanılı tüm hastaların anksiyete, stres ve depresyon açısından taranması, sağlıklarını etkileyebilecek sosyal profillerindeki değişimlerin takip edilmesi ve hastalardaki psikososyal sorunların tedavi edilmesi önerilmektedir.6,16
5. COVID-19 DÖNEMİNDE EPİLEPSİ TANILI HASTALARDA
ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG) VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
COVID-19 enfeksiyonu olan hastaların üçte ikisinde olmak üzere en sık
rastlanan EEG bulgusu zemin aktivitesinde yaygın yavaşlamadır. Periyodik ve
ritmik paternler de diğer sık görülen EEG bulgusudur.7 Fokal EEG bulgularının
çoğunlukla frontal bölgede görüldüğü izlenmiş, fokal yavaşlama veya status
epileptikus tarifleyen hastaların yarısında frontal bölgede tutulum gösterilmiştir. Dolayısıyla frontal EEG bulgularının bu hastalar için gösterge olabileceği
düşünülmüştür.7 Ancak pandemi döneminde acil olmadıkça EEG çekimi önerilmemektedir.10 Status epileptikus veya yavaş uykuda elektiriksel status epileptikus varlığı ve infantil spazmlar EEG çekimini gerekli kılan en önemli tablolardır.12

174

COVID-19 DÖNEMİNDE EPİLEPSİ

Bir çalışmada, nörolojik semptomları olan COVID-19 vakalarının
%83’ünde EEG bozukluğu varken, %59’unda kranyal manyetik rezonans
(MR)’da bozukluk saptanmış ve tanıda EEG incelmesinin daha duyarlı olduğu
belirtilmiştir.17 Tanı ve tedavide değişiklik yaratacak acil bir durum teşkil etmiyorsa pandemi süresince kranyal MR çekimi veya diğer görüntüleme yöntemleri yapılmamalıdır.12
EEG veya kranyal MRI yapılması gerekiyorsa hem sağlık personelinin
hem de hastanın maruziyet riskine dikkat etmeli, bulaşı önleyici koruyucu önlemler alınmalıdır. Mümkünse kısıtlı ekip ve az sayıda randevu ile çalışılmalıdır.10
6. COVID-19 DÖNEMİNDE EPİLEPSİ TANILI HASTALARDA TEDAVİ
6.1. COVID-19 Enfeksiyonu Tedavisinde Kullanılan İlaçların Epilepsi ve Nöbetler Üzerine Etkileri
COVID-19 enfeksiyonu tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların bilinen
nöbet tetikleyici etkileri yoktur.2 Ancak anti-COVID-19 etkili nöbet eşiğini düşürebilecek antibiyotiklere karşı dikkatli olunmalıdır. Azitromisin hariç, bazı
kinolon ve makrolid grubu ve ikinci, üçüncü jenerasyon sefalosporin grubu
antibiyotiklerin nöbet tetikleyici özelliklerine karşı dikkatli olunmalıdır.2 Bu
konuda farklı görüşler olmakla beraber COVID-19 enfeksiyonu sırasında ateş
yükeklikleri tedavisinde non-steroid antiinflamatuvar ilaçlardan uzak durulması, parasetamolun tercih edilmesi önerilmektedir. Psödoefedrinlerin ve bazı
antihistaminiklerin de nöbet eşiğini düşürebilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.10
6.2. Epilepsi Tedavisinde Kullanılan İlaçların COVID-19 Enfeksiyonu Üzerine Etkileri
Epilepsi tanılı hastalarda antiepileptik ilaçların enfeksiyon riskini arttırdığına dair kanıt yoktur.2 Dolayısıyla hastaların mevcut tedavilerini aynı şekilde sürdürmeleri önerilmektedir. Pandemi döneminde hastaların düzenli ilaç
temininin sağlanması önemlidir. İlaç doz azaltımı veya ilaç kesimi uygun olan
hastalarda bu kararların ertelenmesi uygun olacaktır.10 Ancak everolimus veya
steroidler gibi immunsupresyon yapan ve antiepileptik olmayan anti-nöbet
tedavisinde kullanılan ilaçların ve solunum depresyonu yapan benzodiyazepinlerin kullanımının COVID-19 enfeksiyon tedavisini olumsuz yönde etkileyebileceği bilinmektedir.2,10
6.3. COVID-19 Enfeksiyonu ve Epilepsi Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkileşimleri
Bazı anti-COVID-19 ilaçların anti-nöbet ilaçlarla etkileşme risk vardır ve
buna bağlı nöbet artışları görülebilir.2,18 Karbamazepin, fenitoin, pirimidon ve
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fenobarbital gibi bazı antiepileptik ilaçların karaciğer sitokrom P450 enzim
sistemini indükleyerek anti-COVID-19 ilaçlarla etkileşim gösterdiği ve onların
etkilerini azalttığı bilinmektedir.2,10 Azitromisin hariç diğer antimikrobiyal
ilaçların CYP3A4 enzim inhibisyonu etkisi sonucu karbamazepin ilaç düzeyi
kanda artıp, komaya yol açabilir.2 Lopinavir/ritonavir glukuronidasyon enzim
sistemini indükleyerek lamotrijinin ve de muhtemelen fenitoin ve valproik
asidin plazma konsantrasyonlarını düşürür.18 Klorokinin, hidroksiklorokinin,
azitromisin ve lopinavir/ ritonavir bilinen QT uzaması yapan COVID-19 enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlardır.2 Bu ilaçlar karbamazepin, lakozamid,
fenobarbital ve primidon gibi QT uzaması yapabilen antiepileptik ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.2,18
6.4. Diğer Tedavi Modaliteleri
Epilepsi cerrahisi ve nörostimulasyon gibi elektif tedavilerin pandemi
sonrası döneme ertelenmesi önerilmektedir.10 Yeni geçirilmiş epilepsi cerrahisi enfeksiyona yatkınlık yaratabilir. Eğer hastada hayatı tehdit eden intrakranyal kitle veya dirençli status tablosu gibi özel bir durum yoksa epilepsi cerrahisinin ertelenmesi uygundur.10 Vagal sinir stimulasyonu uygulanmış hastalarda
progam değişimi ertelenmeli ve sadece jeneralize nöbetlerde artış tarifleyen
hastalara pil takılması düşünülmelidir.19 Bu dönemde ketojenik diet tedavisine
başlanmamalı veya mevcut tedavide değişiklik yapılmamalıdır.12
7. COVID-19 ENFEKSİYONU OLAN EPİLEPSİ HASTALARINDA
PROGNOZ
Antiepileptik ilaçların düzenli kullanımına dikkat edilmelidir. Epilepsi
tanılı hastalarda pandemi döneminde sağlık kuruluşlarına başvurmaktan kaçınma, randevuların iptal edilmesi, doktoruna ulaşamama ve ekonomik sorunlar gibi sebeplerle antiepileptik tedaviye ulaşmakta zorluklar ve nöbetlerde
artışlar yaşanabilir.6,10 Hastalara kesintisiz ilaç temini sağlanmalıdır.
COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda epileptik nöbet gelişirse, uzamış
nöbetleri önlenmek veya tekrarlama olasılığı olan nöbetleri azaltmak için antinöbet tedavilerinin başlanması önerilmektedir. Ancak akut semptomatik nöbeti olan hastalar, akut hastalık dönemi geçtikten sonra anti-nöbet ilaçların kesilmesi açısından takip edilmelidir.6 Hospitalize edilen COVID-19 hastalarında
epilepsi, yaş, hipertansiyon ve kalp hastalığı ile beraber mortalite ile ilişkili
bulunmuştur.14 Mortalite epilepsi ve COVID-19 birlikteliğinde %36,6 olarak
bildirilmiş ve yeni başlayan nöbeti olan hastalarda (%38,5) ve tekrarlayan
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nöbeti olan hastalarda (%50), epilepsi öyküsü (%14,3) olan hastalardan daha
yüksek oranda saptanmıştır.5
8. COVID-19 DÖNEMİNDE TELETIP
Hasta ile hekimin uzaktan haberleşmesini sağlayarak, fiziksel mesafenin
korunmasına yardımcı olan ve bulaş riskini azaltan teletıp yöntemi pandemi
döneminde sık kullanılır olmuştur.3,6,10,19 İspanya’da pandemi sürecinin etkilerini belirlemek için 255 epilepsi tanılı hasta ile yapılan çalışmada, teletıp yöntemi hastaların %83,9’unda tatmin edici bulunmuştur.20 Ülkemizde henüz yasal dayanağı olmadığından, bu yöntemle hastaya tedavi başlamak veya takiplerini sürdürmek mümkün görülmemektedir. Ancak danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunulabilir.10
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Covid-19 and Stroke
Uzm. Dr. Esma KOBAK TUR
GİRİŞ
Koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19), aynı zamanda ‘’Severe Acute
Respiratory syndrome (SARS)-Corona Virus (CoV-2)’’ olarak da bilinen, yeni
tip virüslerin neden olduğu asıl olarak solunum sistemini etkileyen ancak hastaların üçte birinde nörolojik bulguların görülebildiği bir hastalıktır.1,2 En sık
görülen nörolojik bulgular dizziness, baş ağrısı, koku ve tat kaybı olarak bildirilmiştir.1 Hastaneye yatırılmış Covid-19 infeksiyonu geçiren hastaların incelendiği geriye dönük çalışmalarda iskemik inme insidansı % 2,5-6 arasında
iken, intrakranial kanama insidansı % 0,2 ila 0,9 arasında değişmiştir. 1,3-6 Ayrıca hastalarda serebral venöz sinüs trombozu ve subaraknoid kanama bildirilmiştir.7,8
Yakın geçmişte bildirilmiş bir metanalizde inme insidansı (%1,2) düşük
olmasına karşın, mortalite oranı (%38) yüksek oranlarda bildirilmiştir.9 Araştırmacılar yoğun bakımda izlenen entübe ve sedasyon etkisi altındaki hastalarda inme belirtilerinin atlanabileceğini, ya da pandemi süresince minör inme
olgularının hastaneye başvurmuyor olabileceğini vurgulamışlardır.9 İnme riski
Covid-19' un şiddetine göre değişebilir. Erken vaka serileri, hafif hastalığı olan
hastalar için riskin < %1 olduğunu, yoğun bakımda olan hastalar için riskin %6
kadar yüksek olabileceğini göstermektedir.1 Covid-19 infeksiyonunda inme
vakalarının daha çok hastalığın ileri fazında görülebileceği bildirilmiştir. 1,10
Çoğu zaman, inme, Covid-19 bulgularının başlamasından bir ila üç hafta
sonra ortaya çıkar, ancak inme, bildirilen hastaların azınlığında hastaneye yatışa yol açan ilk bulgu olmuştur.11-14 Örneğin, büyük damar tıkanıklığı için mekanik trombektomi ile tedavi edilen bir dizi Covid-19 pozitif hastada, iki hastada inme başlangıcından önce Covid-19 belirtisi bulunmadığı bildirilmiştir.13
Bu nedenle pandemi döneminde acil servise başvuran inme vakalarının infekte
olabileceği akılda tutulmalı ve kişisel koruyucu ekipmana özen gösterilmelidir.
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Covid pozitif 103 akut iskemik inme hastasının değerlendirildiği bir çalışmada nörogörüntüleme paternine göre; %62,1 oranında büyük damar ve
%26,2 oranında multipl vasküler alan embolisi ya da stenozu bildirilmişti. 9
Hastaların inme şiddeti tipik olarak en az orta düzeyde olmakla birlikte,
%40,9’ unda etyolojide büyük damar oklüzyonu bildirilmiştir.9 New York’ta
yapılmış bir çalışmada inme eşlik eden Covid-19 olan hastaları bir yıl önce aynı
tarihte başvuran inme olgularıyla kıyaslamışlar; Covid pozitif olguların daha
şiddetli inme geçirdikleri, daha yüksek oranda büyük damar tıkanıklığı olduğu
ve daha yüksek hastane içi mortalite oranları olduğu gözlenmiştir. 12
Hipoksemi iskemiyi şiddetlendirebilir ve ciddi Covid-19 infeksiyonu endotel hücre hasarı ve protrombotik durumlar için tetikleyici olabilir.15 Endotel
hücrelerinin anjiotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE 2) aracılığı ile direk viral
invazyonu, konakçı inflamatuar yanıtı ile birlikte SARS-COV-2’ nin geniş klinik
spektrumu ile sonuçlanabilir.16 Daha önce yapılmış çalışmalarda viral ya da
bakterial infeksiyonlara karşı inflamatuar yanıtın protrombotik etkisi ile inme
için bir tetikleyici olabileceği belirtilmiştir.17 Covid-19 ilişkili hiperkoagülabilite, ‘’sepsis ilişkili koagülopati’’ olarak da adlandırılabilir, hastaları inmeye duyarlı hale getirebilir. Enfeksiyonlar tarafından indüklenen sistemik inflamatuar
yanıtla birlikte, endotelyal disfonksiyon ve mikrotrombüslere bağlı gelişen
organ yetmezlikleri görülebilir. 18
Zhou F. ve arkadaşları, Covid-19 hastalarında 1 uq/ml’ den yüksek Ddimer seviyelerinin mortalite ile ilişkili olduğunu göstermiştir.19 Bir başka
çalışmada Covid-19 pozitif olan inme hastalarında Covid-19 pozitif olmayan
inme hastalarına göre daha yüksek D-dimer seviyeleri görüldüğü belirtilmiştir.20 İskemik inme ile sonuçlanan büyük damarlardan aort, karotis ve baziler
trombüsler de dahil olmak üzere olağandışı tromboz vakaları tespit edilmiştir.21-24 Ayrıca, Covid olmayan inme hastalarına kıyasla mekanik trombektomi
sonrası erken reoklüzyon insidansında bir artış olabilir. Büyük damar tıkanıklığı olan hastaların bildirildiği bir seride, ilk rekanalizasyonu olan dokuz hastadan dördünde 24 saat içinde erken reoklüzyona gösterilmiştir.25 Bu raporlar,
Covid-19 ile ilişkili altta yatan bir hiperkoagülasyon durumunu desteklemektedir.
Antifosfolipid antikorları ile Covid-19 arasında bir ilişki de gözlenmiştir,
ancak farklı antifosfolipid antikor alt tiplerinin nispi oranı ve patojenitesi belirsizdir. Çin'den bildirilmiş ilk vakalarda, multifokal serebral infarktüsleri olan
üç Covid-19 hastasında, antifosfolipid antikorlardan hem antikardiyolipin hem
de beta-2 glikoprotein-1 alt tipleri pozitif olup, trombotik riske katkıda bulunabileceği önerilmiştir.26 Philadelphia'dan bildirilen bir başka seride, Covid-19
ve inmeli sekiz hastanın altısında sadece antikardiyolipin antikorları bulunur180
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ken, hiçbiri beta-2 glikoprotein-1 antikorları veya lupus antikoagülanı bulunmadığı bildirilmiştir.27 Antikardiyolipin antikorları, diğer bazı viral bulaşıcı
hastalıklarda (HIV ve hepatit gibi) nispeten yaygın görünmektedir, ancak bu
infeksiyonlarla artmış trombotik risk ilişkisi net değildir.
Covid-19 hastalarında yapılmış postmortem histolojik analiz çalışmalarında akciğer, kalp, böbrek ve karaciğer gibi organlarda viral inklüzyon yapıları gösterilmiştir.16 Virüsün hücre giriş kapısı olan ACE2 ( anjiotensin dönüştrücü enzim 2) reseptörleri alveoler epitelde ve santral sinir siteminde bulunan
vasküler endotelde yer almaktadır. Santral sinir sistemi belirtileri görülen bir
olguda nazofaringeal sürüntüde gösterilememesine karşın, beyin omurilik
sıvısında SARS-COV-2 RNA gösterilmiştir.28 Ayrıca Poyuiadji ve arkadaşları 50
yaşlarında öksürük, ateş ve bilinç değişikliği ile başvuran bir olguda akut nekrotizan ensefalopati bildirmişlerdir.29 Hastalar direk vasküler invazyona bağlı
hiperkoagülopati ve serebral iskemi riski altındadırlar, ancak bu bulguların
geniş otopsi serileri ile gösterilmesi gerekmektedir.
Pandemi döneminde virüs ile infekte olabilme korkusu ile inme hastalarının hastane başvurularında isteksizlik ya da gecikmeler yaşanabilmektedir.
280 inme merkezinin dâhil edildiği Çin’den bildirilmiş bir çalışmada, inme
başvurularında % 40 ve trombolitik ve trombektomi tedavilerinde is %25
oranında azalma olduğu bildirilmiştir.30 Barselona’da kapsamlı bir inme merkezinden bildirilmiş bir araştırmada, bir önceki yılla kıyaslandığında, inme dışı
nedenlerle gelen 112 acil yardım çağrı sayılarında %330’lük bir artışa rağmen,
inme nedenli yapılanlarda %’18'lik bir düşüş bulunmuştur.31 Bu durumun
muhtemel nedeni acil servis hizmetlerinin Covid-19 olan hastaların tedavi
ihtiyaçları nedeni ile dolup taşması, dolaylı olarak inme hastalarına cevap
vermeyi, tanımayı ve tedavi etmeyi zorlaştırması olabilir.
SONUÇ
Akut inme potansiyel olarak sakatlayıcı ve ölümcül bir hastalık olmaya
devam etmektedir. Covid-19 pozitif olan hastalarda iskemik veya hemorajik
inme yönetimi, Covid-19 olmayan hastalarla aynı bakım standartlarını takip
etmeli, ancak infeksiyon kontrolü ile ilgili gerekli önlemleri alınmalıdır. Ülkemizde pandemi hekimleri Covid-19 hastalarını diğer hastalardan ayırmada,
infeksiyonun yayılmasına karşı evrensel önlemler almada ve hastaları için riski
sınırlamada hızla ustalaşmıştır. İnme hastalarının ilk değerlendirmeleri yapılıp
testleri sonuçlandıktan sonra kliniğe göre pozitif olgular COVID-19 hastalarının takip edildiği servis ve yoğun bakim ünitelerine, negatif olgular diğer hastaların takip edildiği servis ve yoğun bakim ünitelerine transfer edilmelidir. 32
İnme hastalarının zamanında medikal tedavilerini alamaması ciddi özürlülük181
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lere neden olabilir ve uzun süreli bakım gerektirebilir. Uzun dönemde potansiyel sosyal ve ekonomik kayıplarla sonuçlanabilir. Bu nedenle inme üniteleri
pandemik gerekliliklere göre yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.
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COVID-19'UN PARKİNSON HASTALIĞI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
The Impact of the Covid-19 on Parkinson’s Disease
Uzm. Dr. Esma KOBAK TUR
GİRİŞ
2019 yılının aralık ayı başlarında ilk kez Çin’in Wuhan kentinde ciddi
akut solunum yetmezliği vakaları görülmüştür. RNA analizleri sonucunda bu
etkenin yeni bir corona virüs olduğu gösterildi ve yeni Corona virüs (2019
novel corona virüs) (2019-nCoV veya SARS-Cov-2) olarak adlandırıldı.
Koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına almaya
başlamış, yüksek mortalite oranları ve hızlı yayılımı nedeni ile korku ve paniğe
yol açmıştır. Covid-19‘un nörolojik sonuçları ve bunun Parkinson hastalığı
(PH) dâhil olmak üzere nörodejeneratif durumları olan hastalar için ne gibi
etkileri olabileceği konusunda kapsamlı tartışmalar bulunmaktadır.
Yaşlı ve ileri evre Parkinson hastaları özellikle savunmasız bir toplumu
temsil edebilir. Solunum kaslarının sertliği, önceden var olan nefes darlığı ile
birlikte öksürük refleksinin bozulması, Parkinson hastalarında Covid-19 infeksiyonunun şiddetinin artmasına neden olabilir.1 Ayrıca uzun süreli eve kapanmaya bağlı ortaya çıkabilecek stres, self-izolasyon, anksiyete ve hareketsizliğin dolaylı muhtemel sonuçları vardır.2,3 Aşağıda şematik olarak Covid-19’un
Parkinson hastalarına olası direkt etkileri, sosyal ve çevresel faktörler şematik
olarak verilmiştir (Şekil 1).
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Şekil 1. Parkinson hastalığında Covid-19 hastalık üçgenini gösteren şematik bir diagram; çevre, konakçı (PH) ve patojen (SARS-Cov-2)
Parkinson hastalığının patofizyolojik substratını oluşturan nigrostriatal
alanda dopaminin tükenmesinin bir sonucu olarak, anksiyete ve depresyon
yaklaşık %30-40 gibi bir oranda çok yaygındır ve hastaların çoğunda kriz zamanlarının dışında bile görülebilir.4 Prasad ve arkadaşlarının çalışmasında
evde kapanma döneminde Parkinson hastalarının % 9’unda stres ve depresyonda artış göstermiştir. 2 Sosyal izolasyon nedeni ile Parkinson hastalığı ile
yaşayan ebeveynlerin çocuklarına ve torunlarına mümkün olduğunca ev ziyaretlerden kaçınmaları önerilmiştir. İleri evre tedaviler alan hastaların özellikle
evde hemşirelik müdahaleleri bile bu süreçte yapılmamış ya da uzaktan yönetilmeye çalışılmıştır. Artan psikolojik stresin, titreme, yürüyüşün donması veya
diskinezi gibi çeşitli motor belirtileri geçici olarak kötüleştirebileceği öngörülmektedir.
Yakın geçmişte yapılmış olan çalışmalarda egzersizin Parkinson hastalığında klinik motor belirtileri düzeltebileceği gösterildi.5 Altı aylık bir egzersiz
programının birleşik Parkinson hastalığı derecelendirme ölçeği motor skorlarında 4,2 puanlık bir değişiklik yapabileceği, hem istatistiksel hem de klinik
olarak anlamlı olabileceği belirtildi.6 Aerobik egzersizlerin bu klinik değişiklikleri, Parkinson’da hastalık ilerlemesini potansiyel olarak yavaşlatarak mı yoksa
nigrostriatal hücre kaybını dengeleyen telafi edici serebral değişikliklerin uyarılması yoluyla semptomatik bir etkiyle mi yaptığı belirsizdir. Ancak birçok
insan şu anda büyük ölçüde evde sıkışıp kalmakta, düzenli bir yürüyüşe çıka186
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mamakta veya mevcut fizik tedavi progamına devam edememektedir. Pandemi
döneminde fiziksel aktivite kısıtlamasının hastaların motor bulguların yanında
uyku ve kabızlık gibi motor olmayan bulgularını da kötüleştirebileceği düşünülmektedir.
Parkinson hastalarının beyin omurilik sıvısında koronavirüse karşı antikorlar olan koronavirus OC43 ve 229E, iki dekattan daha uzun bir süre önce
bulundu ve bu da viral infeksiyonların nörodejenerasyonda olası bir rolü olacağını düşündürdü.7 En iyi bilinen örnek, 1918'de İspanyol Gribi (influenza A
virüsü H1N1) salgını sırasında ortaya çıkan post ensefalitik parkinsonizm tablosudur.8 Ek olarak, tartışmalı kanıtlar, önceki viral infeksiyonun (herpes
simplex 1, Epstein-Barr, suçiçeği-zoster, hepatit C ve influenza A virüsü gibi)
bazal ganglionlarda nöroinflamasyonu indükleyerek ya da hipoksiye bağlı yapısal hasara sekonder olarak Parkinson hastalığı geliştirme riskini artırabileceğini desteklemiştir.9 Covid-19 infeksiyonu alfa-sinüklein de dahil olmak üzere proteinlerin sitotoksik agregasyonunu tetikleyebilir. Bu hipotez, yakın geçmişte hayvan modellerinde viral infeksiyonların santral sinir sisteminde sinükleinopatileri tetikleyebileceğine dair kanıtlarla gösterilmiştir.5
Virüsün hücrelere giriş için kullanmakta olduğu Anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE 2) reseptörleri, dopamin nöronlarında yüksek oranda eksprese edilir ve dejeneratif süreç nedeniyle Parkinson hastalarında azalır; bu
nedenle şiddetli Covid-19 infeksiyonu ile ilişkili beyin penetrasyonu belirtileri
kötüleştirebilir ve dopamin replasman tedavisi gereksinimini artırabilir. 10,11
Antonini ve arkadaşlarının Covid-19 infeksiyonu geçiren Parkinson hastalarını
değerlendirdikleri çalışmada, ileri yaşta (ortalama 78,3) ve uzun hastalık süresi (ortalama 12,7 yıl) olan hastaların daha fazla etkilendiğini, hastaların %50
sinde dopamin replasman tedavi gereksiniminin arttığını ve %40 gibi yüksek
bir mortalite oranı olduğunu belirtmişlerdir. 12 Akut bir medikal nedenle hastaneye yatırılan 12437 Parkinson hastasının yatış nedenlerini değerlendiren
bir çalışmada; olguların yatış nedenlerinin başında alt solunum yolu infeksiyonlarının yer aldığı, hastanede kalış sürelerinin aynı yaş grubuna göre iki kat
fazla olduğu belirtilmiştir. 13. Bir başka çalışmada ise; değerlendirilen 80 Parkinson hastasında infeksiyona sekonder gelişen deliryum ve yüksek ateşin
hastalarının motor ve motor olmayan bulgularında subakut kötüleşmeye neden olduğunu bildirmiştir. Hastaların 26’sında motor bulgulardaki kötüleşmenin 6 aydan daha fazla uzadığı ya da kalıcı olabileceği ve olguların daha yüksek
doz dopaminerjik tedaviye ihtiyaç duydukları vurgulanmıştır. 14,15
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Covid-19 virüsü, santral sinir sitemine doğrudan olfaktor veya vagus sinirleri aracılığıyla veya hematojen yolla sızabilir. Covid-19 ile infekte olmuş
hastaları, özellikle de sürekli hiposmi16, senkop ve kalıcı kafa karışıklığı gibi
Parkinson hastalığı ve Parkinson demansı ile ilgili olabilecek özellikli nörolojik
belirtiler geliştirenleri klinik olarak izlemek önemlidir. Olfaktor alandaki dopaminerjik nöronların işlev bozukluğuna bağlı ortaya çıkabilecek olan hiposmi
Parkinson ve Alzheimer hastalığının iyi bilinen bir prodromal belirtisidir. 17,18
Covid-19' da hiposmiyi ortaya çıkaran mekanizmaları henüz bilmiyor olsak da,
hiposmi geliştiren hastaların nörodejeneratif bir sürece daha duyarlı hale gelmesi mümkün gibi görünmektedir.
Sonuç olarak; Covid-19 hastalığına dair bilgi birikimimiz arttıkça, Parkinson hastalığına olan etkisi ya da infeksiyon geçirmiş hastalardaki nörodejeneratif değişikliklere olan katkısı hakkında daha kapsamlı değerlendirmeler
yapabileceğiz. Pandemi döneminde hekimler sosyal izolasyon, yaş kısıtlaması
veya hastanelerde bulunan Covid-19 yükünün yoğunluğu nedeni ile görüntülü
muayene yöntemlerinden yararlanabilir. Uluslararası Parkinson ve Hareket
Bozuklukları Birliği web sayfalarında görüntülü konuşma ile nasıl hasta muayene edileceğini adım adım açıklayan pratik bir kılavuz yayınlamıştır.19,20 Hastaların özellikle eve kapanma döneminde internet ya da telefon aracılığı ile
sosyal çevreleri ile sürekli iletişim halinde olması psikolojik streslerini azaltabilir, ayrıca ev egzersiz programlarının sürdürülmesi motor ve motor olmayan
belirtilerin yönetimine ciddi katkılar sağlayabilir.
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Covid-19 and Digestive system
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1. GENEL BİLGİLER
COVID-19 hastalığının klinik görünümü, doğası gereği ağırlıklı olarak solunumsaldır. Öksürük ve nefes darlığı en belirgin özellikleridir. COVID-19 hastalarında görülen diğer yaygın klinik semptomlar ateş ve yorgunluktur.1 Bununla birlikte, akciğer dışı belirtiler hakkındaki bilgiler azdır. Sıklıkla gözden
kaçırılsa da, gastrointestinal (GI) yolun ve karaciğer sisteminin tutulumu artık
giderek daha fazla rapor edilmektedir.2 Bazı hastalar solunum semptomlarının
yokluğunda sadece sindirim semptomları ile başvurmuştur. Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki ilk COVID-19 vakası, sistemik ve solunum semptomlarına ek
olarak bulantı ve kusma ile ortaya çıktı ve daha sonra abdominal rahatsızlık ve
ishal belirtileri gösterdi.3
2. SARS COV2: GASTROİNTESTİNAL ETKİ MEKANİZMASI
SARS-CoV-2 enfeksiyonu için ön koşul, virüsün spike proteini aracılığıyla
(S proteini) konakçı hücrelerine girmesidir. S proteini iki fonksiyonel alt birim(S1, S2) içerir. S1 alt birimi, konakçı hücre reseptörlerine bağlanmaktan
sorumluyken, S2 alt birimi; viral ve hücre membranlarının füzyonundan sorumludur.4 Yapılan bazı çalışmalarda insan anjiyotensin dönüştürücü enzim
2'nin (ACE2) SARS-CoV-2 için fonksiyonel bir reseptör olduğu bulunmuştur.5 SARS-CoV-2'nin S proteini anahtar kabul edilirse, insan vücudundaki
ACE2 reseptörü, S proteini tarafından açılabilen bir kilit olduğu anlaşılmaktadır.
Diğer konak hücre reseptörleri de SARS-CoV-2 enfeksiyonuna aracılık
edebilir. Hedef olarak SARS-CoV-2 S proteini ile genomik reseptör profillemesini kullanarak yapılan bir çalışmada, ACE2 reseptörü dahil olmak üzere SARSCoV-2'nin 12 yüzey reseptörü olduğu tanımlanmıştır. Bunlar arasında ASGR1
ve KREMEN1, ACE2'den bağımsız olarak SARS-CoV-2 enfeksiyonuna doğrudan
aracılık edebilir, dolayısıyla bu resptörler SARS-CoV-2 enfeksiyonunun spesifik
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reseptörleri olabilir.6 SARS-CoV-2'nin bu çoklu konakçı hücre reseptörleri,
SARS-CoV-2'nin neden birden fazla vücut organını istila ederek karmaşık klinik belirtilere neden olabileceğini açıklayabilmektedir.
ACE2 reseptörünün yalnızca akciğer hücrelerinde yüksek oranda eksprese edilmediği, aynı zamanda yemek borusu üst ve alt tabakalı epitel hücrelerinde, ileum ve kolondaki enterositlerde de yüksek oranda eksprese edildiği
gösterilmiştir.7 İnsan ince bağırsak hücreleri olan enterositler SARS-CoV-2 ile
enfekte olabilir. Özafagus, mide, duedonum, rektumun endoskopik örneklemelerinde Sars Cov 2 virüsüne rastlanmıştır.8 Viral nukleokapsid proteinin, gastrik, duodenal, rektal glanduler hücre sitoplazmalarında gösterilmesi virüsün
immün yanıt aracılı hasardan çok, direk hücreye saldırıp harap ederek gastrointestinal hasar oluşturduğunun bir kanıtıdır.9
3. SARS COV2: KARACİĞER ETKİ MEKANİZMASI
Gastrointestinal belirtilerin yanı sıra, COVID-19 hastalarında sıklıkla karaciğer hasarı görülür. SARS Cov 2 virüsünün hangi etki ile karaciğer hasarı
oluşturduğu tam olarak açıklanamasada genelde dört hipotez öne sürülür.
a-Doğrudan karaciğer hasarı:SARS CoV 2 virüsü portal dolaşım yoluyla
karaciğere bağırsaktan bir iletimle (portal ven ) geçebilir. Hepatositler ve kolanjiyositler, virüs enfeksiyonu sırasında potansiyel hedef olabilirler (sitopatik
etki). ACE-2 reseptörü kolanjiyositlerde yüksek ekspresyon seviyelerine sahiptir ve SARS Cov 2 virüsü invazyonu sonrasında sağlıklı karaciğerde hepatositler ve kolanjiyositlerin disfonksiyonu gelişebilir ve karaciğer hasarı oluşur.10
Wang ve arkadaşları yapmış olduğu çalışmayla; COVID19 hastalığından ölen
bir hastanın otopsisinde hepatositlerin sitoplazmasında SARS Cov 2 virüsüne
ait viral partikül olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışma; SARS Cov 2 virüsünün karaciğerde doku invazyonu yaptığının histopatolojik kanıtıdır. Böylece
virüsün hem intrahepatosit viral replikasyona hemde doğrudan sitopatik hasara neden olduğu bulunmuştur.11 Öte yandan, karaciğer yetmezliği sıklığı
daha yüksek oranda erkeklerde görülmektedir. Erkekler ve kadınlar arasında
ACE-2 reseptörünün karaciğer ekspresyon seviyelerindeki farklılıklar enfeksiyon seyrindeki olası klinik farklılıkları açıklamaya yardımcı olabilir.12
b-Sistemik enflamatuar yanıt ve strese ikincil hasar: Fizyolojik koşullar
altında karaciğer, toksik maddeleri filtreleyen ve bu süreçte ortaya çıkan hiperimmün yanıt ve sitokin fırtınasından etkilenebilen ve immün tolerans sağlayan bir organdır. SARS Cov 2 virüsü tarafından bugüne kadar retiküloendotelyal sistem, makrofajlar ve adaptif immün yanıt disfonksiyonu olan sirotik hastalarda, bu bozuklukların daha şiddetli bir karaciğer hastalığı formunun
gelişimine katkısı tam olarak bilinmemektedir.13
192

COVID-19 VE SİNDİRİM SİSTEMİ

c-Hipoksi / iskemi-reperfüzyon hasarı: Kritik COVID 19 hastalarında hipoksi/iskemik reperfuzyon karaciğer hasarına en sık neden olan faktördür.
Bu bağlamda sağ kalp yetmezliği ve yüksek pozitif basınçlı ventilatör desteği
karaciğer hasarına sekonder etkenler olarak düşünülebilir.14
d-Toksik ilaç kaynaklı karaciğer hasarı : Bugüne kadar COVID-19'dan
ölen hastalarda yapılan birkaç otopside, hafif lobüler ve portal enflamatuar
tutulumu olan mikroveziküler steatoz kanıtlanmıştır. Bu bulgular ilaç hepatotoksisitesine spesifik olmasada ilaç toksikasyonu ile benzer bulgulardır.15
4. SARS COV 2 VE İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞI(IBH)
Uluslararası İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Çalışma Örgütü'ne göre, IBH'lı hastalarda SARS-CoV-2 riski, genel popülasyondakiyle aynıdır. İnflamatuvar Barsak hastalığının aktif enflamasyonun SARS-CoV-2 bulaşma riskini artırıp artırmadığı belirsizdir. 5-aminosalisiklik asit tedavisi alan hastalar, SARSCoV-2 bulaşı olsa veya COVID-19 hastalığı semptomu gösterse bile tedavilerine devam etmelidir. Budesonid tedavisi alan hastalar, SARS-CoV-2'den kaynaklanan enfeksiyonu önlemek için dozlarını azaltmamalı veya tedaviyi bırakmamalıdır.
Bununla birlikte, SARS-CoV-2 testleri pozitif veya COVID-19 hastalığı gelişmesi durumunda budesonid tedavisinin durdurulmasının gerekip gerekmediği belirsizdir. Anti-tümör nekroz faktörü alan hastalar, COVID-19 olursa
tedaviyi durdurmalıdır, ancak SARS-CoV-2 testi pozitif olursa tedaviyi kesmeleri gerekip gerekmediği belirsizdir. SARS-CoV-2 testi pozitif olan veya COVID19 hastalığı gelişen hastaların vedolizumab tedavisini bırakıp bırakmayacağı
belirsizdir. Ustekinumab kullanan hastalar COVID-19 hastalığına yakalanırsa
tedaviyi bırakmalıdır. Halen prednizon[> 20 g / gün] alan hastaların COVID 19
hastalığı durumunda tedaviyi durdurmaları veya uygun şekilde azaltmaları
önerilmektedir. Tiyopürinler (6-merkaptopürin, azatioprin), metotreksat ve
tofasitinib tedavileri vücudun viral enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisini
inhibe etme eğilimindedir ve hasta COVID 19 hastalığına yakalanırsa tedaviyi
durdurmalıdır.16
COVID-19 hastalığı olan ve IBH ilaçları durdurulan bir hastanın, IBH ilaçları COVID-19 semptomlarının düzelmesinden sonra ve iki nazofaringeal polimeraz zincir reaksiyon testi negatif olduktan sonra yeniden başlatılmalıdır.
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5. SARS COV 2 VE KARACİĞER NAKLİ-MEVCUT KARACİĞER
HASTALIĞI
Kronik karaciğer hastalığı ve sirozu olan hastalar, sistemik immün yetmezlik nedeniyle daha yüksek COVID-19 enfeksiyonu riski altındadır. Bununla
birlikte, güncel yayınlanmış çalışmalarda, COVID-19 hastalarının yalnızca küçük bir kısmında altta yatan kronik karaciğer hastalığına sahip olduğu ve altta
yatan kronik karaciğer hastalığı ile COVID-19'un şiddeti veya sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki kurulmadığı vurgulanmıştır.17
Karaciğer transplantasyonu alıcıları, zayıflamış bağışıklık sistemi nedeniyle COVID-19 enfeksiyonuna karşı savunma yeteneklerini önemli ölçüde
azaltabilen rejeksiyonu önlemek için uzun süreli immünosüpresanlar almaktadırlar. Ancak; mevcut veriler, karaciğer nakli alıcılarının COVID-19'a duyarlı
olduğunu henüz desteklememiştir.
6. SARS COV 2 VE FEKAL-ORAL BULAŞ
ACE 2 reseptörünün bağırsak enterositleri üzerindeki ekspresyonu, hem
ince hem de kalın bağırsakları SARS-CoV-2 enfeksiyonuna duyarlı hale getirir. Bu nedenle SARS-CoV-2 virüsünün fekal-oral yolla bulaş olması fizyolojik
olarak mümkündür. Dikkat çekici bir şekilde, viral RNA'nın ishal gibi gastroıntestınal semptomları olmayan hastaların dışkı örneklerinde de saptanabilir
olduğu bulunmuştur.18
Dışkıda SARS-CoV-2 PCR testi, negatif boğaz sürüntü testinden sonra bile
vakaların% 42.9- 81.8'inde pozitif bulundu. Ek olarak, dışkı örnekleri hastalığın 16. gününe kadar pozitif kalabilmekte.19 Dışkıda viral RNA'nın atılması,
SARS-CoV-2 enfeksiyonu için dışkı bazlı tanı testi geliştirme fırsatı sağlamıştır.
Fekal-oral bulaşma potansiyeli, endoskopik müdahaleler sırasında sağlık
hizmeti sağlayıcılarına SARS Cov 2 virüsünün bulaşma olasılığına yol açar.
7. SARS COV 2 VE GASTROINTESTINAL-HEPATİK SEMPTOMLAR
COVID-19 hastalarında tipik olarak solunumsal semptomlar ve yüksek
ateş saptanırken, azımsanmayacak sayıdaki hastada anoreksi, diyare, kusma,
karın ağrısı, gastrointestinal kanama şeklinde, gastrointestinal semptomlar
görülebilir. COVID-19 pandemisi nedeniyle yayınlanan olgu serileri ve retrospektif çalışmaların analizinden elde edilen verilere göre, COVID-19 hastalarında %3-79 arasında gastrointestinal semptomlar görülmektedir.18 Erişkinlerde
en sık rastlanan gastrointestinal semptom anoreksi (%39.9-50.2) iken, ishal
hem erişkin hem de çocuklarda en sık görülen (%2-49,5) gastrointestinal
semptom olarak karşımıza çıkmaktadır. İshal COVID-19 enfeksiyonu tanısı
öncesi ilk bulgu olabilir ve ortalama 1.4±2,5 gün sürdüğü belirlenmiştir.9
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Hastalarda görülen diyarenin çeşitli nedenlere bağlı olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenler arasında, viral nükleokapsidin, gastrointestinal sistem
epitelinde bulunması nedeniyle virüsün gastrointestinal sisteme direkt saldırısı ön planda yer alırken, tedavide kullanılan ajanların ishal ve bulantı yapıcı
etkisi, antibiotikler ile indüklenen dysbiosis varlığı da diğer nedenler arasında
yer almaktadır.
Hastaların bir kısmında hiçbir solunumsal bulgu olmadan yalnızca gastrointestinal semptom görülebilir. Ciddi olgularda gastrointestinal semptom
görülme olasılığı artar.
Yukarıda belirtilen gastroıntestınal belirti ve semptomların aksine,
anormal karaciğer fonksiyon seviyeleri şiddetli hastalıkta daha yaygın olarak
bulunur.20 COVID-19 hastalığında aspartat transferaz, alanin transferaz ve toplam bilirubin dahil olmak üzere karaciğer fonksiyon testleri değerlerinde yükselme gözlemsel çalışmalarda bildirilmiştir. Çoğu hasta, karaciğer enzim düzeylerinde yalnızca hafif yükselme gösterir ve bu durum hasta klinik olarak
iyileştikçe düzelir.14 COVID-19 enfeksiyonunda en yaygın ölüm nedeni solunum yetmezliği ve sepsistir. Akut karaciğer yetmezliğine bağlı ölüm nadirdir. Şu anda etkili bir hepatoprotektif tedavi olmadığından, klinisyenlerin minimal olarak yükselmiş karaciğer enzim seviyesinden rahatsız olmaması ve
bunun yerine genel yönetim ve destekleyici bakıma odaklanması önemlidir.
Şiddetli COVID-19 hastalarının bazılarında, iyileşme sırasında koyu bir
yüz ve pigmentasyon artışı olmuştur. Birden fazla organ hasarı, özellikle de
karaciğer hasarı, esas olarak kararmış yüz ve pigmentasyondan sorumludur.21
Anormal karaciğer fonksiyonu, farklı üç yolla kolayca pigmentasyona yol açabilir:
a- Karaciğer disfonksiyonu östrojenin inaktivasyonunu engelleyebilir.
Östrojen artışı, tiaminin tirozinaz üzerindeki inhibisyonunu in vivo azaltır,
böylece tirozinin melanine dönüşümünü artırır;
b- Anormal karaciğer fonksiyonu, adrenokortikal hipofonksiyona neden
olabilir. Karaciğer, ön hipofiz bezi tarafından salgılanan melanosit uyarıcı
hormonu metabolize edemez, bu da melanin salgısının artmasına neden olur;
c- Karaciğer hasarı kandaki demir seviyesini artırabilir, bu faktörler yüz
derisinin kararmasına neden olabilir.
8. SONUÇ
COVID-19 hastalarında sindirim semptomları nadir değildir ve bazı durumlarda solunum semptomları olmasa dahi sindirim semptomları ortaya çıkabilir. Sindirim semptomları olan COVID-19 hastaları, sindirim semptomları
olmayanlara göre daha uzun süre pıhtılaşma ve daha yüksek karaciğer enzim
testleri de dahil olmak üzere kötü klinik sonuçlara ve daha yüksek ölüm riski195
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ne sahiptir. COVID-19 sırasında, özellikle yüksek hastalık şiddeti olan hastalarda, karaciğer fonksiyonunun izlenmesine de dikkat edilmelidir.
Bu bilgiler, hala ortaya çıkan bu pandemide sindirim semptomlarının
prevalansını, insidansını, prediktörlerini ve sonuçlarını değerlendiren ek araştırmaları zorunlu kılmaktadır. Bu süre zarfında klinisyenler, ishal gibi sindirim
semptomlarının COVID-19'un sunum özelliklerinden biri olabileceğini akılda
tutmalıdır.
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COVID-19 and Anosmia
Uzm.Dr. Burak DİKMEN
1. GİRİŞ
COVID-19; ateş,öksürük,nefes darlığı,kırgınlık,miyalji ve boğaz ağrısı gibi
nonspesifik semptomlarla karakterize, akut solunum sendromuna yol açan bir
hastalıktır.1 Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan (SARS-CoV-2) enfeksiyonu,
dünya çapında hızla yayılması nedeniyle 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü
tarafından pandemi olarak ilan edildi.2 Hastalığın yayılmasını önlemekte erken
tanı hayati önem arz etmektedir. Çünkü asemptomatik taşıyıcılar ve hafif
semptomları olan hastalar enfeksiyon kaynağı durumunda olmakta , başka bir
deyişle süper bulaştırıcı konumunda bulunmaktadırlar.3
COVID-19 enfeksiyonunun Avrupa'da yayılması, hastalığın yeni bir atipik
bulgusuna dikkat çekti. Bu bulgu koku ve tat alma bozukluğuydu. Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında koku kaybı oluşması aslında yeni bir olgu değildi. Birçok virüs burun mukozasındaki inflamatuvar reaksiyonların sonucu olarak ortaya çıkan rinore ve konkal hipertrofilere bağlı olarak koku alma bozukluğuna yol açabilmektedir. En bilinen ajanlar rinovirüs, parainfluenza virüsü,
Epstein – Barr ve bazı diğer koronavirüs tipleridir.4,5
Bununla birlikte, COVID-19 enfeksiyonuna bağlı koku alma disfonksiyonu, rinore veya burun tıkanıklığı ile ilişkili olmadığı için farklılık teşkil etmektedir. Hastalığın Avrupada yayılmaya başladıktan sonra birkaç hafta içinde
bazı Avrupalı kulak burun boğaz uzmanları SARS-CoV-2 ile enfekte olan birçok
hastanın, rinore veya burun tıkanıklığı olmaksızın şiddetli koku alma ve tat
alma bozuklukları ile başvurduğunu gözlemlemiştir. Başlangıçta, bu hastaların
bazılarında ateş, öksürük veya diğer sistemik şikayetleri olmadığı için COVID19'dan şüphelenilmemiştir. Avrupa'nın dört bir yanındaki kulak burun boğaz
uzmanlarının sayısız raporuyla karşı karşıya kalan Uluslararası Kulak Burun
Boğaz Toplulukları Federasyonu'nun Genç Kulak Burun Boğaz Uzmanları (YOIFOS), enfekte hastalarda koku alma ve tat alma bozukluklarını karakterize
etmek için uluslararası bir epidemiyolojik çalışma yapmaya karar verdiler.
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Bunun yanında American Academy of Otolaryngology-Head and Neck
Surgery (Amerikan Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Akademisi)6 ve
ENT UK (İngiliz Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği)7 CDC (ABD
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) gibi kuruluşlar, COVID-19 hastalığı
için tanı kriterlerinin bir parçası olarak ani başlangıçlı koku ve/veya tat kaybının dahil edilmesini önerdiler. Bu kuruluşlar, bu klinik problemi olan hastaların izolasyonunun ve onları değerlendiren tıbbi personelin kişisel koruyucu
ekipman (KKD) kullanımının gerekli olduğunu belirttiler.
Aralık 2020 itibari ile dünya çapında yaklaşık 80 milyon vaka ve 2 milyona yakın ölüme neden olan salgının yayılımının önlenmesinde en büyük
silahlardan biri şüphesiz ki izolasyondur. İzolasyonun da sağlanabilmesi ancak
vakaların tespiti ile mümkün olabilmektedir. PCR testleri vaka tespitinde esas
teşkil etse de asemptomatik ve hafif semptomlu kişilerde koku kaybının varlığı
bize vaka tespitinde ve hastayı PCR testine yönlendirmede ve salgınla mücadelede önemli bir yer teşkil etmektedir.
2. KOKU FİZYOLOJİSİ
Koku fonksiyonu canlılar için dış çevre hakkında kritik bilgiler sağlamaktadır. Bundan dolayı önemli nöral devreler koku alma duyusunda rol almışlardır. Kokular ilk olarak olfaktör epitelin bulunduğu burun boşluğunun üst kısmına ulaşırlar.8 Olfaktör epitelde ise en az beş hücre tipi bulunmaktadır. Bunlar; olfaktör duyu nöronları (ODN) destek hücreleri, mikrovillar hücreler, olfaktör bez kanal hücreleri (Bowman) ve bazal hücrelerdir.9
Burada kokular, olfaktör duyu nöronlarının silyaları üzerindeki koku reseptörleri tarafından algılanır. Koku reseptörleri (KR), Golf'ü aktive eden Gprotein-bağlı reseptörlerdir. Golf aktivasyonu adenilat siklazı uyarır ve ardından siklik adenozin monofosfat oluşumunu sağlar. Bu, klorür kanallarının
açılmasına ve klorür iyonlarının dışarı akmasına neden olup aksiyon potansiyeli ile sonuçlanır.10
Olfaktör duyu nöronları, olfaktör bulbusta sinapslar oluşturan aksonlara
sahip bipolar nöronların yanı sıra burun boşluğuna çıkıntı yapan ve destek
hücreler tarafından sarılmış dendritlerdir.11 Bir ODN'nin her bir dendritik boğumundan, 10-30 adet silya mukus tabakasına doğru çıkıntı yapar.12 Her bir
ODN, benzersiz bir koku reseptör tipini temsil eder ve tüm koku reseptörüne
özgü ODN'lerin aksonları, olfaktör bulbus içindeki mitral ve püsküllü hücrelerle sinaps yaptıkları glomerüllere bağlanır. İkinci dereceden koku alma nöronlarının (mitral ve püsküllü hücreler) aksonları daha sonra merkezi sinir siste-
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minin (MSS) çeşitli koku alma alanlarına yayılır. Bu, ön olfaktör çekirdek, olfaktör tüberkül, piriform korteks, amigdala ve entorinal korteksi içerir.13,14 Son
çalışmalar, ön olfaktör çekirdeğin koku hafıza bilgilerinin depolanması için
hipokampustan gelen girdiyi kullandığını göstermiştir.15 Olfaktör epitelindeki
(OE) ODN'ler, bir kişinin hayatı boyunca sürekli değişim geçirir. Bazal hücreler
(yuvarlak ve yatay) pluripotenttir ve sOE hücrelerinin tüm alt tiplerini oluşturabilir.16,17 İntranazal lipopolisakkarit uygulaması ile OE hasarı oluşturulan
fare modellerinde görüldüğü üzere steroidler ODN rejenerasyonunu inhibe
etmektedir.18 Koku soğanı içindeki nöronlar ayrıca dentat girusun subgranüler
bölgesinden gelen nöroblastlardan kaynaklı rejenerasyona uğramaktadır.19
3. COVID-19’DA KOKU KAYBI FİZYOPATOLOJİSİ
COVID-19’a bağlı koku kaybı için birkaç mekanizma öne sürülmüştür.
Bunlardan biri virüse bağlı ortaya çıkan nazal konjesyon ve rinore gelişimine
bağlı koku moleküllerinin olfaktör epitele ulaşamaması teorisidir.20 İlk başlarda bu teori COVID-19’a bağlı koku kaybının sebebi olarak düşünüldü. Fakat
sonrasında yapılan birçok çalışma gösterdi ki koku kaybı gelişen hastaların
büyük çoğunluğunda nazal konjesyon, tıkanıklık veya akıntı mevcut değildi.21,22
Bir diğer öne sürülen mekanizma ise virüsün olfaktör duyu nöronlarını
enfekte etmesi ve bu hücrelerde harabiyet oluşturmasıydı.23 Bu senaryoda üç
ana tutarsızlık vardı, bunlar; hücresel rejenerasyonun süresi ile klinik iyileşme
süresinin örtüşmemesi, olfaktör duyu nöron hücrelerinde viral giriş proteinlerinin ekspresyonunun olmaması ve koku alma nöronları içinde virüsün gözlenmemesiydi. Olfaktör reseptör hücreleri öldükten sonra yerine yeni hücrelerin gelmesi 8-10 günü bulmaktadır.24 Buna ilaveten silyaların oluşumu 5 gün
sürmektedir.25 Fakat yapılan birçok çalışmada koku kaybının genellikle 1 haftadan az bir süre içinde düzeldiği gözlenmiştir.26
Coronaviridae ailesinin zarflı, tek sarmallı RNA virüsü olan yeni SARSCoV-2 virüsünün hücreye giriş mekanizması hakkında bilgiler 2003’teki salgının ardından incelenen SARS-CoV hakkındaki bilgilere dayandırılmaktadır.
Buna göre konak hücrelerdeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) ve
transmembran serin proteaz 2 (TMPRSS2) adlı iki proteinin virüsün hücreye
girmesinden sorumlu olduğu düşünülmektedir.27 Fakat son yapılan çalışmalar
sonucunda insanda ve farelerde olfaktör nöronlarının, ACE2 ve TMPRSS2 virüs
giriş proteinlerini içermediğine dair artık bir fikir birliği oluşmuştur. 28 Sonrasında yapılan yeni bir çalışma SARS-CoV-2 virüsünün Hamster olfaktör epitelinin sustentacular hücrelerinde gözlendiğini, ancak olfaktör nöronlarında
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gözlenmediğini tespit ederek bu fikri doğruladı.29 Bu da olfaktör nöronların
enfeksiyonda primer hedef olmadığını, COVID-19’a bağlı koku kayıplarının
büyük çoğunluğunda olfaktör nöron hasarının oluşmadığını belki uzun süreli
oluşan koku kayıplarında bu hasarın oluşabileceğini düşündürmektedir.
Koku kaybına ilişkin başka bir teori ise virüsün olfaktör hücrelerden beyindeki koku merkezine ulaşıp enfekte etmesi üzerine dayalıdır.30 Anterograd
aksonal transportla beyne tek bir direkt yol oluşturan koku alma nöronları,
virüs için zorunlu giriş proteinlerini içermezler. Bugüne kadar hiçbir hayvan
çalışması, en azından enfeksiyondan sonraki ilk 2 hafta içinde olfaktör reseptör nöronlarının veya olfaktör bulbus nöronlarının virüsle enfekte olduğunu
gösterememiştir.29 Ayrıca hızla gelişen ve hızla iyileşen klinik tablo ve santral
sinir sistemi semptomlarının koku kaybı semptomlarından çok daha nadir
gözlenmesi de bu teoriyle uyuşmamaktadır.
Koku kaybı ile ilgili dördüncü ve en olası mekanizma ise olfaktör epitelindeki destek (sustentacular) hücre harabiyetidir. Bu hücrelerde ACE2 ve
TMPRSS2 proteinlerinin bolca bulunması teoriyi desteklemektedir.28 Ayrıca bu
hücrelerin ölüm ve rejenerasyon sürecinin olfaktör nöronlardan çok daha hızlı
olması da teoriyi destekler.29
4. COVID-19’DA KOKU KAYBI KLİNİĞİ
COVID-19 ile ilişkili yayınlarda, koku bozukluğu (olfactory disfunction)
başka semptomlarla birlikte veya tek başına olabilen ani bir semptom olarak
tanımlanmaktadır.
Kokular iki farklı mekanizma ile hissedilir. Birincisi, burundan içeri sızan
kokuları içeren ortonazal yolaktır. İkincisi, boğazın üst kısmını burun boşluğuna bağlayan bir yol olan retronazal yolaktır. Ortonasal yolakta, burun pasajlarına giren moleküller, burun içindeki kimyasal alıcılar tarafından tespit edilir
(çiçek koklamak gibi). Retronazal yolak ise yediğimiz yiyeceklerin içinde yer
alan aromaları algılamamızı sağlar (portakal ve muzun tadını ayırt etmek gibi).
Yiyecekleri çiğnerken boğazı burun boşluğuna bağlayan retronazal bölgede
koku salınır. Nazal kaviteye ulaşan bu kimyasal moleküller olfaktör bölgedeki
koku alıcı reseptör hücreleri tarafından tespit edilir. Enfeksiyöz veya tümoral
patolojilerle retronazal yolak obstrükte olursa , yediğimiz yiyeceklerdeki
aromalar, olfaktör reseptörlere ulaşamaz ve lezzet alma duyusunu baskılar.
Sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında yediklerimizin tadını alamama nedenimiz de budur. Bu yüzden koku bozukluğuna sebep olan herhangi
bir neden tat bozukluğuna da yol açmaktadır.
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COVID-19’da birçok hasta, koku ile birlikte tat bozukluğunu da bildirmektedir. SARS-CoV-2'nin hem koku alma hem de tat alma sistemlerini hedef
alması mümkün olsa da, hastaların tarif ettiği tat bozukluğu tat alma duyusunun (gustation (tatlı,acı,ekşi,tuzlu)) bozulmasından çok retronazal kokunun
(lezzet) bozulmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Koku kaybının en sık sebepleri arasında viral enfeksiyonlar gelmektedir.
Bu virüslerden biri de coronavirüstür.31 Coronavirüs 229E’nin insanlarda hipozmiye neden olduğu gösterilmiştir.32 SARS epidemisinde SARS-CoV’un
anosmi yaptığı bildirilmiştir.33 Fakat COVID-19’da koku kaybının sıklığı SARSCoV’a göre çok daha fazladır. Klopfenstein ve arkadaşlarının yaptıkları retrospektif bir çalışmada, PCR testi ile doğrulanmış 114 COVID-19 hastasından 54'ü
(%47) anosmi ile başvurmuştur. Çalışma ayrıca, hastaların genel olarak SARSCoV-2 enfeksiyonunun başlangıcından 4,5 gün sonra ve ortalama 9 gün süreyle
anosmi geliştirdiklerini ve hastaların%98'inin 28 gün içinde iyileştiğini göstermiştir.34
Avrupanın birçok ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İran’da
COVID-19’daki koku kaybının gözlenme oranı hakkında çeşitli kesitsel çalışmalar yayımlandı. Bu araştırmalar tipik olarak online anketler ve telefon görüşmeleri gibi temassız yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. COVID-19 hastalarında
koku kaybı insidansı, bu kesitsel çalışmalarda, %33,9 ile%68 arasında büyük
ölçüde değişkenlik göstermiştir. Çalışmalar, koku bozukluğu olan hastalarda
bununla ilişkili olarak tat bozukluğuna da sahip olma eğiliminde olduğunu
göstermiştir. Ayrıca, çoğu çalışma COVID-19 hastalarında koku bozuklukları
insidansının kadınlarda erkeklerden daha yüksek olduğunu bulmuştur.35-37
İtalya'da hastanede yatan COVID-19 hastaları arasında, koku ve tat bozukluğu
daha genç hastalarda ve kadınlarda görülmüştür.38
Moein vd. 60 SARS-CoV-2 pozitif hastanın olfaktör fonksiyon testini
(OFT) yapmış ve hasta grubunun yaşı ve cinsiyetine uygun kontrol grubu olarak önceki çalışmalardan 60 denek almıştır. Çalışma, COVID-19 hastalarının
belirgin bir olfaktör disfonksiyon gösterdiğini ve kontrol grubu ve yayınlanan
normatif verilerle eşleştiğini ortaya çıkardı. Moein vd. ilk önce olfaktör disfonksiyon ve yatan COVID-19 hastaları arasındaki ilişkilere odaklanmak için,
Pennsylvania Üniversitesi Koku Tanımlama Testini uyguladığı 1’e 1 eşleştirilmiş bir vaka kontrol çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, 60 COVID-19’lu kişiden
59'unun (%98) bir miktar olfaktör disfonksiyon (OD) sergilediğini, sadece
21'inin (%35) testten önce farkında olduğunu ve kesin insidansın kendi bildi-
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rilen orandan çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle, bu çalışma
OD'nin genellikle COVID-19 ile ilişkili olduğuna dair sağlam kanıtlar sağlamıştır.39
Hastaların kendilerinin doldurduğu anket kullanılan bir araştırma,
COVID-19 hastalarında ve influenzalı hastalarda koku ve / veya tat bozukluklarının prevalansını analiz etti. COVID-19 hastalarında insidans oranı influenzalı hastalara göre sırasıyla %39,2’ye %12,5 olarak gözlenerek anlamlı derecede daha yüksek bulundu.40
Mayo Clinic, mevcut en gelişmiş derinlikte internet veri tabanı teknolojisi kullanan bir yapay zeka kullanarak SARS-CoV-2 enfeksiyonunun klinik özelliklerini tanımlamak ve analiz etmek için bir çalışma yaptı. Çalışma, COVID-19
pozitif hastalarda anozmi (koku kaybı) / disguzi (tat bozukluğu) prevalansının
COVID-19 negatif hastalara göre 28,6 kat olduğunu ve anozmi / disguzinin
COVID-19'un en erken bulgularından biri olduğunu ortay koydu.41
Dünya çapında en sık kullanılan bir internet tabanlı arama motoru olan
Google Trends (GT), son yıllarda otolaringolojide tıbbi araştırmalarda kullanılmıştır.42 COVID-19 salgını sırasında, koku alma bozukluklarına bağlı GT birçok ülkede anormal şekilde yükselmiştir.43
Mevcut pandemi sırasında, COVID-19'un diğer semptomları olsun veya
olmasın, yakın zamanda başlayan ani koku ve /veya tat bozukluğu olan hastalar, bir süre izolasyona ve mümkünse SARS-CoV-2 testine tabi tutulmalıdır.
Akut hastaneye yatışı gerektiren semptomları olan hastalarda (örn. solunum
sıkıntısı), koku ve tadın değerlendirilmesi yalnızca hastanın klinik durumu izin
verir ve uygun kişisel koruyucu ekipman mevcutsa yapılmalıdır.
Koku kaybının ayırıcı tanısında görüntülemelerin kullanımı da söz konusu olabilmektedir. Paranazal sinüslerin ve beynin bilgisayarlı tomografik görüntülenmesi (BT), sinonazal veya intrakraniyal anormallikleri (malignite dahil) dışlamak için, ve aynı zamanda Manyetik rezonans görüntüleme (MR) OD
için tanısal ve prognostik bilgiler taşıyan olfaktör bulbus ve sulkus morfolojisini gözlemlemek için düşünülebilir. COVID-19'da görüntülemenin faydası henüz
belirlenmemiştir ve daha çok kalıcı OD'si olan hastalar için düşünülmelidir.
OD’nin ayırıcı tanısında sninonazal OD, posttravmatik OD ve nörodejeneratif OD bulunmaktadır.
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Tablo1: Olfaktör Disfonksiyon Ayırıcı Tanısı
Sinonazal OD
Kademeli başlangıç

Posttravmatik OD

Nörodejeneratif OD

COVID-19 OD

Ani başlangıçlı

Kademeli başlangıç

Ani başlangıçlı

Burun tıkanıklığı,akıntı

Tam koku kaybı
(anozmi)

Hastalar genellikle
koku ve tat kaybının
farkında olmazlar

+/- Diğer
COVID-19
semptomları

Yüz ağrısı

+/- Parozmi/pantozmi

Daha yaşlı hastalar

Genç hastalar

Koku kaybı şiddetinde dalgalanma olmaz

Koku kaybı şiddetinde
dalgalanma olmaz

Kadın hastalar

Hafıza kaybı

Genellikle geçici kayıp

Koku kaybı şiddetinde dalgalanmalar
Mevsimsel komponent

Nörolojik bozukluklar

Sinonazal koku kaybı genellikle fizik muayene ile tanı koyulabilen ve sinüzit, alerji, nazal polipozis ve o bölgenin tümörlerinin neden olduğu bir semptom olarak karşımıza çıkar. Nazal endoskopi, anamnez ve görüntüleme ile kolayca ayırt edilebilir.
Postravmatik koku kaybında genellikle tam koku kaybı görülse de bazen
kokuları yanlış algılama (parozmi) ve ortamda bulunmayan bir kokuyu algılama (pantozmi) görülebilir.
Nörodejeneratif koku kaybı daha çok yaşlılarda ve nörodejeneratif hastalıklarla birlikte görülür.
COVID-19’daki koku kaybı ise ani başlangıçlı, tek başına veya diğer
COVID-19 semptomlarıyla birlikte olabilmektedir. Gençlerde ve kadınlarda
daha çok görülmekte ve genellikle kısa sürede düzelmektedir.
5. COVID-19’DA KOKU KAYBI TEDAVİSİ VE PROGNOZ
Yayınlanmış makaleler ve anekdot raporları, olfaktör semptomların yaklaşık 2 hafta içinde düzeldiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, uzun
süreli takip eksikliği nedeniyle, hastaların ne kadarının kalıcı post-enfeksiyöz
koku kaybı geliştirdiği bilinmemektedir. COVID-19 ile ilişkili OD çoğunlukla
kendiliğinden düzeldiği için, özel bir tedavi gerektirmemektedir. Bununla birlikte, semptom 2 haftadan fazla sürerse, tedavinin dikkate alınması gerekebilir.
COVID-19 ile ilişkili OD için mevcut tedavilerin etkinliği bilinmemekle birlikte,
post-enfeksiyöz OD'yi hedefleyen tedavilerin COVID-19 için potansiyel olarak
yararlı olabileceği düşünülmüştür.
Post infeksiyöz olfaktör disfonksiyonlu hastalarda en çok kullanılan tedaviler, oral ve topikal kortikosteroidlerdir. Son zamanlarda yapılan sistematik
bir derleme, bu tedavilerin kullanılmasını destekleyen kanıtların hala belirsiz
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olduğunu göstermektedir.44 Bununla birlikte, bazı çalışmalar, sistemik kortikosteroidlerin post- enfeksiyöz olfaktör bozuklukta koku işlevini iyileştirebileceğini iddia etmektedir. Ayrıca çalışmalarda, hastalık süresi, yaş, cinsiyet ve
parozmi varlığı, kortikosteroid tedavisine yanıt ile korele değildi. Topikal steroid tedavisinin, enfeksiyöz olfaktör disfonksiyon hastalarında iyileşme şansını
artırdığı bildirilmiştir.45 Kısmi veya tam spontan iyileşme oranı enfeksiyondan
sonraki bir yıl içinde hastaların yaklaşık üçte biri olduğu için etkinliğin yorumlanmasında dikkatli olunmalıdır.46
Bununla birlikte, ARIA (Allerjik Rinit ve Astım Üzerindeki Etkisi) ve
EAACI (Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi), SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı anosmiye karşı lokal kortikosteroid tedavisinin önerilmesi için
verilerin yetersiz olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, alerjik rinitte intranazal kortikosteroidin önerilen dozda devam ettirilebileceğini ve COVID-19 enfeksiyonu
olan hastalarda lokal kortikosteroid tedavisinin kesilmesinin tavsiye edilmediğini belirtmişlerdir.47 Ayrıca ENTUK (İngiliz Otorinolarengoloji-Baş Boyun
Cerrahisi Derneği) ani koku kaybı olan hastalara kortikosteroid (hem nazal
hem de sistemik) reçete “edilmemesini” önermektedir. 48
Sonuç olarak yeterli veri olmadığından dolayı COVID-19’a bağlı koku
kaybı tedavisinde kortikosteroidlerin yeri hala tartışmalıdır ve daha çok veriye
ihtiyaç vardır. Özellikle sistemik steroidlerin yan etkilerinden ve COVİD-19
enfeksiyonunu agreve etme ihtimalinden dolayı önerilmemektedir.
Bunun yanında yapılan bir çalışma; karoverin(antispazmodik), intranazal olfaktör mukoza etrafına lokal kortikosteroid enjeksiyonu ve alfa lipoik asit
(antioxidan ajan) gibi diğer tedavilerin olası bir faydasını bildirmektedir.44Fakat büyük randomize kontrollü çalışmalardan daha fazla kanıtların
sunulmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada aynı zamanda A vitamini, minosiklin,
çinko sülfat, ginkgo biloba kullanımının yararı araştırıldı ve istatistiksel olarak
anlamlı bir gelişme gösterilemedi.44 Buna karşılık, Hummel T ve ark., iki ay
boyunca günde 10000 IU intranazal A vitaminin faydasını göstermiştir.49
COVID-19 enfeksiyonu sonrası koku kaybını tedavi etmek için bazı seçenekler olsa da,(karoverin, alfa lipoik asit veya A vitamini) bu tedavi rejimlerinin yaygın olarak kullanılabilmesi için öncelikle kaliteli çalışmaların yapılması
gerekmektedir. Bununla birlikte, SARS-CoV-2 enfeksiyonu sonrası koku bozukluğunun tedavisi için yapılan çalışmalar eksiktir. Bu nedenle, enfeksiyon sonrası kalıcı koku kaybında bu ilaçların kullanılmasını önerecek iyi bir kanıt henüz bulunmamaktadır.
Bir diğer tedavi seçeneği ise koku eğitimidir. Koku eğitimi (koku terapisi) hastalar tarafından 12 hafta boyunca günde iki kez 4 yoğun kokuya (gül,
okaliptüs, limon ve karanfil) maruz bırakılarak gerçekleştirilir. Hastalar bu 4
kokuyu herbirini 20 şer saniye olmak üzere günde enaz iki defa koklar. Hum-
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mel T ve ark.50 bu tedavi ile enfeksiyöz, posttravmatik ve idiyopatik nedenlere
bağlı koku kaybı hastalarını araştırmışlardır. Tedavi grubundaki hastalar üç
aylık bir tedavi sürecinden sonra önemli bir iyileşme göstermiştir. Altundağ A
ve ark.51 ve Konstantinidis I ve ark.52 tarafından yapılan bazı çalışmalarda, hastalarda post-enfeksiyöz koku kaybı sonrası kısa ve uzun vadeli koku eğitiminin
etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmalar koku eğitiminin etkinliğini doğrularken,
işlemi daha uzun süre (56 haftaya kadar) uygulamanın ve ayrıca koku maddelerini değiştirmenin tedavinin başarısını artırabileceğini belirtilmiştir.
Koku eğitimi sonrası iyileşmenin altında yatan patofizyolojik mekanizma
hala belirsizdir. Bununla birlikte, mükerrer kokulu madde koklamanın, olfaktör nöronların rejeneratif kapasitesini geliştirme potansiyeline sahip olabileceği var sayılmaktadır.31 Her nekadar veriler olumlu olsa da COVID-19’da koku
terapisinin etkinliği hala belirsizdir. Fakat uygulamanın herhangi bir yan etkisi
olmaması ve maliyetinin düşük olması sebebiyle özellikle uzun süreli koku
kaybı yaşayan hastalara önerilmesi uygundur.
Postenfeksiyöz olfaktör bozukluğunda hastaların%32-66 aralığında 1-3
yıl içinde kendiliğinden düzelme görülmektedir. COVID-19 hastalarında kısa
süreli koku alma iyileşme oranı oldukça iyidir. Avrupa'daki veriler %44'lük bir
iyileşme oranı göstermiştir (%72,6 ilk sekiz günde iyileşmiştir).53
Benzer şekilde, ABD'deki diğer çalışma, enfekte hastaların%74'ünde
hem koku alma hem de tat alma açısından genel klinik semptomlarla ilişkili
iyileşme bildirdi. Şu anda, kısa vadeli koku ve tat geri kazanım oranı, yaklaşık
%44-74'tür. Bu oran rinovirüs, influenza, respiratuar sinsitiyal virüs ve diğer
koronavirüsler gibi post viral olfaktör bozukluktaki bildirilen raporlardan
yüksektir. Bununla birlikte, COVID-19 hastalarındaki uzun vadeli olfaktör iyileşmeyi değerlendirmek için henüz erkendir.
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1. GİRİŞ
2019 yılının sonlarında, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde, sebebi
o an için bilinmeyen pnömoni vakaları bildirilmiştir.1,2 Şüpheli vakalardan
alınan örneklerin değerlendirilmesi sonucunda SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ve MERS (Middle East Respiratory Syndrome) gibi koronavirüs ailesinden olan yeni bir koronavirüs tespit edilmiştir. Tanımlanan yeni
virüse 2019-nCoV veya SARS-CoV-2 ismi verilmiştir.2 ("CO" korona; "VI" virüs;
"D" hastalık ve "19" meydana geldiği yılı gösterir.)
2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıktıktan yaklaşık 2-3 ay gibi çok
kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 12 Mart 2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19
salgını; Aralık 2020 itibariyle dünya genelinde 75 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve yaklaşık 1,670,000 ölümle küresel bir salgına yol açmıştır.
COVID-19'un genel semptomları, asemptomatik enfeksiyondan şiddetli
solunum yetmezliğine kadar değişen bir spektrumda görülür.3 İtalya’dan yayınlanan bir çalışmada pozitif RT-PCR boğaz sürüntüsü olan bireylerin yaklaşık %50-75'inin asemptomatik kaldığını, diğerlerinin hafif grip benzeri semptomlar geliştirdiğini ve daha küçük bir yüzdesinde ise (tüm semptomatik hastaların yaklaşık %10'u) dispne, şiddetli interstisyel pnömoni, ARDS ve multiorgan disfonksiyonu gelişebileceğini gösterdi. Semptomları ve daha şiddetli
seyreden bireylerin büyük çoğunluğunda, hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler bozukluklar gibi bir veya daha fazla ek hastalığın bir arada bulunduğu hastalar olduğu bu grupta ölüm oranları yüksek seyretmektedir. 4,5 Hastalığın yaygın semptomları ateş, öksürük, yorgunluk, hafif dispne, boğaz ağrısı,
baş ağrısı ve konjonktivittir. 6,7
Genç bir oftalmolog olan Dr. Li Wenliang, 2019 sonunda ortaya çıkan bu
vakaların 2002yılında yaşanan SARS hastalığı ile benzerliklerini rapor eden ilk
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doktordu. Dr.Wenliang, enfekte bir glokom hastasını tedavi ettikten sonra virüse yakalandı ve bir ay sonra hayatını kaybetmiştir. 8
Daha sonra, akademik ortam ve yazılı basında SARS-CoV-2'nin göz ile
ilişkisine dair büyük bir ilgi oluşmuştur. Nitekim yapılan çalışmalarda SARSCoV-2’nin göz etkileri ve bulaş mekanizmaları ile ilgili birçok çalışma yayınlanmıştır. Bu derlemenin amacı oftalmologlar gözünden COVID 19 pandemisini
anlatmak, oküler bulgu ve belirtileri bilimsel kanıtlara dayanarak analiz etmek,
bulaşma riski ve korunma stratejilerinden bahsetmektir.
2. ETYOLOJİ VE PATOGENEZ
Koronavirüslerin alfa, beta, gama ve delta olmak üzere dört alt ailesi
vardır. Alfa ve beta koronavirüsler memelilerden kaynaklanırken, gama ve
delta koronavirüsleri domuzlarda ve kuşlarda tespit edilmiştir. Beta coronavirüslerin ciddi hastalığa neden olduğu, alfa coronavirüslerin asemptomatik
veya hafif semptomatik hastalığa neden olduğu bildirilmiştir. 9,10 2019-nCoV
PCR+ hastalardan alınan bronkoalveolar lavaj örneklerinde virüsün filogenetik
olarak beta koronavirüs ailesine ait olduğu tespit edildi. COVID-19 virüsü ve
diğer beta koronavirüs genom dizileri karşılaştırıldığında ise, yarasa SARS
benzeri CoVZXC21 ile % 89 benzer nükleotid kimliğine sahiptir.11
Koronavirüsler zarflı, tek zincirli RNA virüsleridir ve 4 tip insan koronavirüsünün (HCoV-229E, -NL63, -OC43 ve -HKU1) üst solunum yolu enfeksiyonlarına ve soğuk algınlığına neden olduğu bildirilmiştir. Hayvan kaynaklı koronavirüsler (SARS-CoV 2002, MERS-CoV 2012, 2019-nCoV / SARS-CoV-2) ise
insanlarda ölümcül solunum yetmezliğine neden olabilir.12–14
Genetik olarak SARS-CoV-2, SARS-CoV-1'e yaklaşık % 70 benzerdir
SARS-CoV-2'nin biyokimyasal etkileşimleri ve patogenezinin SARS-CoV1'dekilere benzer olduğuna inanılmaktadır.15,16
SARS-CoV-1'in, hücreye giriş reseptörü olarak anjiyotensin dönüştürücü
enzim 2'yi (ACE-2) reseptör olarak kullandığı ancak hücre içine hastalığı başlatabilmesi için hücresel serin proteaz TMPRSS2'yi kullandığı biliniyordu.17 Yakın zamanda yapılan bir çalışma, SARS-CoV-2'nin hücreleri enfekte etmek için
aynı mekanizmayı kullandığını ve TMPRSS2'nin inhibisyonunun viral girişi
engellediğini bildirdi.18 Bununla birlikte, SARS-CoV-2 spike proteini ACE-2
insan reseptörlerine SARS-CoV-1'den 10 ila 20 kat daha yüksek bir afiniteyle
bağlandığı tespit edilmiştir. 19
ACE-2 reseptörü ve hücre yüzeyi proteaz enzimi (TMPRSS2), virüsün
hedef hücreye bağlanmasına ve virüsün konakçı hücreye girişine izin veren
anahtar faktörlerdir. Bu reseptörlerin oküler yüzeydeki varlığı tartışmalıdır.
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Bir çalışma, immüno histokimyasal analiz yoluyla, konjonktiva, limbus
ve korneada ACE-2 reseptörü bulunduğunu ve yine konjonktivada
TMPRSS2'nin mevcut olduğunu bildirdi.20 Başka bir çalışma ise konjonktival
ACE-2 ekspresyonuna dair kanıt bulamadılar. 21 Yakın zamanda yapılan bir
çalışma TMPRSS2'nin konjonktival örneklerde bulunamadığını göstermiştir.22
Yaygın kabul edilen görüş normal insan konjonktivasının ACE-2 reseptörlerine sahip olduğu, ancak enfeksiyonun başlamasına sağlayan serin proteazın bulunmadığı yönündedir.22 Bu anlamda SARS-CoV-2 virüsünün oküler
yüzeye bağlanıp enfeksiyonu primer olarak göz yüzeyinde başlatması mümkün
görünmemekle birlikte, oküler yüzeye ulaşan virüslerin, nazolakrimal kanal
boyunca gözyaşları ile birlikte nazofarenkse ve oradan da proteazların bolca
bulunduğu solunum ve gastrointestinal sisteme kolayca ulaşabilmeleri mümkündür.23 Bu yönüyle ele alırsak , SARS-CoV-2 virüsünün önemli bulaş yollarından birinin oküler mukoza olması akla yatkındır.
3. COVİD-19 OKÜLER BULAŞ VE TUTULUM
2003 yılında SARS ile ilişkili koronavirüs salgını sırasında yayınlanan bir
çalışmada; SARS'ın enfekte hastalardan sağlık çalışanlarına bulaşması için en
öngörücü değişkenin sağlık çalışanlarının koruyucu gözlük kullanıp kullanmadıkları olduğunu bildirildi. 24
Ulusal pnömoni uzman panelinin bir üyesi olan Guangfa Wang, tam koruyucu elbise, N95 maske kullanarak ama göz koruması olmadan COVID-19
pozitif hastaları muayene ettikten sonra hastalığa yakalandı. Bu olaydan sonra
gözler korunmadan enfeksiyona maruz kalındığı zaman enfeksiyon kapılabileceği ve burdan deneyimle oküler yüzeyden bulaşın virüsün alternatif bir bulaşma yolu olabileceğini öne sürdü.25 Wuhan'da çalışan bir göz doktoru olan Li
Wenliang, bir glokom hastasıyla temas ettikten sonra ocak ayının başlarında
hastalığa yakalandı ve daha sonra hayatını kaybetti.8
Bu iki olay sebebiyle yeni koronavirüsün oküler sıvılar yoluyla bulaşma
ihtimali, oftalmologlar için ciddi bir merak konusu olmuştur. COVID-19 pozitif
hastalara çok yakın temas sırasında koruyucu gözlüklerinin takılmadığı durumlarda enfekte olan bazı COVID-19'lu hastalarda prodromal konjonktivit
bulgularına rastlanıldı ve bu da oküler maruziyetin SARS-CoV-2 enfeksiyonunun potansiyel bir bulaş yolu olabileceğine dair düşünceleri desteklemiştir.26
SARS-CoV-2 için solunum yolu tek bulaş mekanizması olarak kabul
edilmemelidir. Göz, ağız veya burun gibi mükoz membranların enfekte damlacıklarla doğrudan veya dolaylı teması yoluyla virüsün bulaşabileceği bilinmektedir.25,27,28
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İlginç bir şekilde, SARS-CoV-2 RNA'nın oküler belirtiler olmaksızın
COVID-19 hastalarının normal konjonktivasında izole edildiğine dair raporlar
vardır. Bu, göz bulguları olmayan hastalardan, konjonktivadan temas yoluyla
viral yayılma olabileceği anlamına gelebilir.29
Ayrıca, son çalışmalarda enterositlerde ACE2 'nin bolca bulunması30 ve
COVID-19'un diyare, bulantı, kusma gibi enterik semptomlara yol açması, oralfekal yolun başka bir potansiyel bulaş yolu olabileceğini düşündürmektedir.31,32
SARS-CoV-2 oküler bulaş mekanizmalarının tam olarak aydınlatılması
için ek çalışmalara gereklidir. Göz açısından üzerinde en çok durulan teoriler;14
1. Enfekte damlacıkların konjonktivaya direk inokulasyonu
2. Üst solunum yolu enfeksiyonunun nazolakrimal kanal yoluyla oküler
yüzeye ulaşması
3. Lakrimal bezden hematojen yayılım
Teorik olarak mümkün olmasına rağmen, koronavirüs enfeksiyonunun
klinik muayene sırasında bir bireyin konjonktival yüzeyinden diğerine bulaşması şu ana kesin olarak dökümente edilememiştir.
4. OKÜLER BULGULAR
Farklı koronavirüslerin oküler tutuluma yol açabileceği bilinmektedir.
HCoV-NL63 virüsü 2004 yılında ilk kez bronşiyolit ve konjonktivit olan 7 aylık
bir çocuktan izole edildi.33 2015 yılında Fransa'da, HCoV-NL63 ile enfekte çocukların dahil edildiği bir çalışmada 18 çocuğun% 17'sinde (n = 3) konjonktivitin tabloya eşlik ettiğinin rapor edilmesiyle koronavirüsler ile konjonktivit
arasındaki ilişki doğrulanmıştır.34
Daha önce yaşanan MERS-CoV veya SARS-CoV salgınlarında COVID-19
salgınına benzer bulgular olmasına rağmen konjonktivit veya diğer oküler
belirtilerin rapor edilmemiş olması ilginçtir.35 Bununla birlikte 2004 yılındaki
SARS salgınında hastaların gözyaşlarında SARS-CoV-1 RNA varlığını tespit
edilmiştir. Yapılan bir çalışmada 36 hastadan 3 kişide konjonktival örneklerde
virüs RNA’sı saptanması konjonktivanın enfekte damlacıklardan virüsün doğrudan bir ekilme bölgesi olabileceği ve bulaş yolu olabileceği hipotezine yol
açtı.14
COVID-19 pandemisinin başlarında konjonktivit veya keratokonjonktivitin hastalığın ilk klinik belirtisi olabileceğini öne süren izole vaka bildirimleri
olmuştur.36–38
Yapılan çalışmalarda SARS - CoV 2 RNA’sı gözyaşı film tabakasında ve
konjonktival sürüntü örneklerinde tespit edilebilmiştir. Xia ve ark. 30 COVID 19 hastasının her iki gözünden aldıkları gözyaşı ve konjonktival sürüntü ör-
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neklerinden bir hastanın örneklerinde SARS- CoV 2 RNA tespit ederken, diğer
hastalarda PCR negatif gelmiştir. Pozitif çıkan hastanın oküler semptomları
olan tek hasta olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte oküler örnek için
alınan gözyaşı ya da konjonktival örneklerin hacimlerinin daha düşük ve viral
yükün daha az olabileceği bu nedenle örneklerin çoğunda virüsü tespit edemediklerini belirtmişlerdir. Buna rağmen bu çalışma, SARS-CoV-2 virüs partiküllerinin oküler yüzeyde bulunabileceğini göstermesi, konjonktival temas
yoluyla bulaşabileceğini ve konjonktivite neden olabileceğini göstermesi bakımına son derece kıymetlidir. 27
Wu ve ark. klinik olarak doğrulanmış 38 COVID -19 pozitif hastayı inceledikleri çalışmalarında 28 hastanın nazofarenks sürüntüsü SARS-CoV 2 RNA
için pozitifken, sadece 2 hastanın konjonktival örneklerinde SARS-CoV 2 RNA
tespit etmişlerdir. Bununla birlikte hastaların 12 (%31.6) tanesinde konjonktival hiperemi, kemozis, epifora veya artmış sekresyonlar dahil olmak üzere
konjonktivit ile uyumlu oküler belirtiler bulunduğunu belirtmişlerdir. Bir vakada ise konjonktivitin COVID-19'un ilk semptomu olarak ortaya çıktığını
bildirmişlerdir.39
Chen ve ark. Wuhan'daki 2 hastanede 534 PCR pozitif COVID-19 hastası
üzerinde yaptıkları bir çalışmada oftalmik muayene yapmadan hastaları telefonla şikayetlerini sorgulayarak konjonktivit insidansının analiz etmişlerdir.
Hastaların %4.7’sinde (n=25) konjonktival konjesyon, %20.97’sinde kuru göz,
%12.7’sinde bulanık görme ve %11.9’unda yabancı cisim hissini en sık rastlanılan oküler semptomlar olarak rapor etmişlerdir. Bu hastaların 3’ünde hastalığın başlangıç bulgusunun konjonktival konjesyon olduğu bildirilmiştir.40
Oküler tutulumu olan (foliküler konjonktivit) 30 yaşındaki bir COVID-19
hastasının klinik seyrini bildiren başka bir olgu raporunda hastalığın 13, 14 ve
17. günlerinde konjonktival yüzeyde viral RNA saptanırken , 19. günde yapılan
testlerde negatif sonuç gelmiştir.41
Çin’de yapılan 552 hastaneden laboratuvar onaylı COVID-19 pozitif 1099
hastayı içeren bir insidans çalışmada sadece dokuz hastada (% 0.8) 'konjonktival konjesyon' olduğu bildirilmiştir.1
Yine COVID 19 pozitif 56 hastayı içeren başka bir çalışmada hastalara
sorular sorularak ve tıbbi kayıtları incelenerek göz bulguları araştırılmıştır. 15
hasta (%27) SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra yeni başlayan veya önceden
var olan oküler iritasyon şikayetlerinde artış olduğunu bildirmiştir ve sadece 2
olguda enfeksiyon sırasında konjonktivit gelişmiştir. RT-PCR ile SARS-CoV-2
sadece bir hastanın konjonktival örneklerinde tanımlandı. Oküler yüzeyi değerlendirmek için kullanılan Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi (OSDI) ve Salis215
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bury Göz Değerlendirme Anketi (SEEQ) sonuçları COVID-19'un başlamasından
önce ve sonrasında ortalama puanlarındaki değişim istatiksel olarak anlamlı
bulunmuştur.42
1167 hastayı kapsayan 3 çalışmayı inceleyen bir meta analizde genel
konjonktivit oranı % 1.1 bulunmakla birlikte; yapılan subgrup analizinde
COVID-19 hastalığını şiddetli geçiren grupta bu oran % 3, hafif geçiren grupta
ise % 0.7 bulunmuştur. Burdan yapılan çıkarımla , konjonktivitin eşlik ettiği
COVID-19 hastalarının genellikle hastalığı daha şiddetli geçirdiğini rapor etmişlerdir.43
SARS-CoV-2 enfeksiyonunun göz tutulumuyla ilgili farklı sonuçlar bildiren çalışmalar da mevcuttur. COVID-19 tanılı 114 hastayı irdeleyen bir çalışmada, hastalara yapılan konjonktival sürüntü örneklerinin hepsi SARS-CoV 2
RNA için negatif gelmiştir. Ayrıca hastalık seyri sırasında hiçbir oküler semptom bildirilmemiştir. Yazarlar, özellikle yaşamı tehdit eden diğer sistemlerdeki
viral komplikasyonlar karşısında göz bulgularının ihmal edilmiş olabileceği
veya yetersiz belgelenmiş olabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca bu negatif sonucu virüsün konjonktival kese veya gözyaşı sıvısında çok kısa bir süre bulunabileceği ve örnek toplama sırasında virüsün solunum yoluna çoktan girmiş olabileceği veya lokal oküler bağışıklık sistemi tarafından elimine edilmiş olabileceği şeklinde savunmuşlardır.44
Solunum virüslerinin çoğunun oküler tropizme sahip olduğu, enfekte kişilerde oküler komplikasyonlara neden olduğu ve oküler maruziyeti takiben
solunum yolu enfeksiyonu oluşturduğu bildirilmiştir. Sıklıkla keratokonjonktivite veya konjonktivite neden olabilen adenovirüs ve influenza virüsü ile karşılaştırıldığında, koronavirüslerin göz komplikasyonları daha nadirdir. 45
COVID-19 konjonktivitinin belirtileri, diğer viral konjonktivit semptom
ve bulgularıyla benzerdir. Hastalarda genellikle bilateral konjonktival hiperemi, kemozis, tarsal konjonktivanın foliküler reaksiyonu, epifora, sulu akıntı,
hafif göz kapağı ödemi ve preauriküler ve submaksiller lenf nodlarında büyüme izlenir. COVID-19 hastalarında konjonktivitin insidansı yapılan çalışmalarda %0.8 ile% 31.6 arasında değişmekte olup hala kesin bir değer yoktur.1,39,46
COVID-19 hastalığının gözde retina tutulumuyla ilgili yapılan ilk yayında
laboratuvar olarak kanıtlanmış SARS-CoV-2 pozitif 12 hastanın optik koherens
tomografi (OCT) bulgularını analiz edilmiştir. OCT'de ganglion hücresi ve iç
pleksiform katmanlar düzeyinde hiperreflektif lezyonlar izlenmiştir. Bu bulgu
tüm hastalarda izlenmiş olup özellikle papillomaküler demette daha belirgin
gözlenmiştir. Dört hastada (%33) ise pamuk yün lekeleri (cotton -wool spotları) ve mikrohemorojiler izlenmiştir. Göz içi enflamasyonu, görme keskinliği
değişikliği veya anormal pupiller refleksler saptanmadığı belirtilmiştir.47
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Son zamanlarda, bu bulguların olası yanlış yorumlanmasına ilişkin endişeler ortaya çıkmıştır. OCT’de izlenen hiperreflektif alanların basitçe normal
retina damarlarını temsil edebileceğini savunan görüşler mevcuttur.48
Lande-cho ve ark. daha önce COVID-19 solunum yolu enfeksiyonu geçiren 27 asemptomatik hastanın fundus bulgularını değerlendirmiş ve 6 vakada
pamuklu yün lekeleri olduğunu bildirmiştir.49 Gözde retina tutulumuyla ilgili
izole vaka bildirimleri de yapılmıştır. Virgo ve ark. SARS-CoV-2 enfeksiyonunu
takiben parasantral akut middle makülopati ve akut maküler nöroretinopatili
iki hasta rapor etmişlerdir.50 Ayrıca SARS-CoV-2 ile ilişkili bir adet papilloflebit
ve izole santral retinal arter tıkanıklığı vakası bildirilmiştir.50,51
Bahsettiğimiz olgu bildirimlerinde COVID-19'un retinada belli değişikliklere neden olduğu görülmektedir. Bu olasılık, diyabet ve hipertansiyon gibi
yüksek retinopati riski taşıyan hastalarda özellikle önemlidir. Dikkat çekici bir
şekilde, diyabet ve hipertansiyonun COVID-19 için en önemli risk faktörleri
arasında olduğu gösterilmiştir.4,5 Bu nedenle, COVID-19 hastaları ile daha önce
bilinen retinopatisi bulunan hastaları içeren prospektif çalışmalarla gözün
arka segment tutulumuyla ilgili daha kesin çıkarımlar yapmak mümkün olabilecektir. Gelecekteki araştırmalar, retinal vasküler patolojide olası bir COVID19 olasılığını ve COVID-19 pandemisi sırasında artmış retinal vasküler hastalık
insidansını ortaya koyabilir.
COVID-19 ile ilişkili optik sinir tutulumuyla ilgili birkaç vaka takdimi yapılmıştır. SARS-CoV-2 ile ilişkili papillit ve panüveit tablosu , COVID -19 sonrası multıpl skleroz atağı ve optik nevrit atağı olan vaka bildirimleri mevcuttur.52,52 Optik sinir tutulumuyla ilgili birkaç olgu raporu şeklinde vaka bildirimleri olsa da COVID-19 ile ilişkili iskemik veya inflamatuar optik nöropati vakalarının insidansında bir artış henüz literatürde bildirilmemiştir.
Sonuç olarak; COVID-19 pandemisinde oküler tulumla ilgili vaka bildirimleri ve birtakım çalışmalar rapor edilmiş olmakla birlikte oküler tutulumun
aslında çok da sık olmadığını görmekteyiz. Ancak SARS-CoV-2 virüsünün oküler etkilerini tam olarak anlayabilmek için mevcut literatür henüz yeterli değildir. COVID-19 ile ilgili aktif hastalık veya post-enfeksiyöz süreçteki oküler
değişiklikleri daha iyi anlamamız için daha geniş çaplı randomize çalışmalara
ihtiyaç vardır.
5. KORUNMA VE ÖNLEMLER
Yukarıda bahsettiğimiz sonuçlar, oküler yüzey hücrelerinin SARS-CoV-2
enfeksiyonuna karşı duyarlı olduğunu ve bu nedenle bu virüsün kişiden kişiye
bulaşması için bir giriş kapısı veya rezervuar olarak rol alabileceğini düşündürmektedir.27,28 Bu durum aynı zamanda göz hekimlerinin enfekte hastayı ilk
muayene eden sağlık çalışanı olabilme ihtimalinden dolayı da önem arz etmektedir.
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COVID-19 salgını sırasında hem göz doktorları hem de hastalar tarafından alınan önlemler, kişiden kişiye temas yoluyla viral bulaşmayı en aza indirmek için gereklidir. Muayene öncesi online iletişim kanalları ile hastaların
herhangi bir solunum semptomu olup olmadığı, ateşi ve mevcut göz şikayetleri
sorgulanabilir. Eğer şüpheli bir şikayeti varsa duruma göre evde izolasyon
veya ilgili bir bölüme yönlendirilebilir. Hastanın oftalmik olarak acil bir durumdan şüphelenilmedikçe randevuyu ertelemesi önerilir. Bununla birlikte
hasta göz polikliniklerinde muayene edilirken mümkünse refakatçi olmadan
veya özel durumlarda ise refakatçi sayısı bir ile sınırlandırılmalıdır. Başvuru
sırasında hasta ve yakınları cerrahi maskeleri doğru bir şekilde takmaları konusunda uyarılmalıdır. Bekleme alanları sık sık havalandırılmalı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Bekleme alanlarında hastalar için duvarlara el
hijyeni, doğru maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarını anlatan eğitim
materyalleri asılabilir.
Biyomikroskopik muayene sırasında göz doktoru ile hasta arasında oluşan 30-40 cm'lik mesafe virüsün bulaşması açısından çok risklidir. Tüm göz
hekimlerinin full koruyucu ekipman (N95 maske, koruyucu gözlük) ile muayene yapmaları ve yarıklı biyomikroskop üzerine koruyucu bir kalkanın takılması ile bu risk en aza indirgenebilir. Görme keskinliği mümkünse uzaktan değerlendirilmelidir. Klinik muayene tanısal ve kısa olmalıdır. Ek görüntüleme ve
testler yalnızca teşhis için gerekliyse ve tedaviyi etkileyecekse yapılmalıdır.
Hava üflemeli tonometreler potansiyel mikroaerosol kaynağı olabileceğinden
mümkünse kullanılmamalı, tek kullanımlı uçlara sahip tonometreler ile göz içi
basıncı ölçülmelidir.53 Goldman applanasyon tonometrisi kullanılacaksa her
hastadan önce ve sonra dezenfekte edilmelidir.
Kontakt lens kullanımı ile ilgili olarak ellerin göz ile temasının COVID-19
bulaşı açısından riski arttırdığı ve gözlük kullanımıyla enfekte damlacıkların
göz yüzeyi ile temasını azaltmak mümkün olduğu için pandemi döneminde
kontakt lens kullanımından ziyade gözlük kullanımı teşvik edilebilir.54
Nazolakrimal lavaj, subkonjonktival enjeksiyon vb. potansiyel damlacık
ve aerosol oluşturma prosedürlerinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Eller ve tüm yüzeyler muayene öncesi ve sonrası dezenfekte edilmelidir.
Elektrodiagnostik çalışmalar, kontakt lens klinikleri vb. gibi acil olmayan bölümlerin bir süre kapatılması düşünülebilir. Gerektiğinde acil ameliyat mümkünse lokal anestezi altında yapılmalı, hastanın ateşi veya başka şüpheli semptomları varsa cerrahi öncesi COVID-19 testi mutlaka yapılmalıdır. Bu önlemler,
hem hastanın hem de göz doktorunun virüse maruziyetini sınırlamak için gereklidir ve pandemi süresince bu kurallara uyulması önemlidir.
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Ophthalmological Approach To The COVID-19 Pandemic Process
Uzm. Dr. Çağlar ÖKTEM
1.GENEL BİLGİLER
Koronaviruslar, tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA viruslarıdır. Soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen, kendini sınırlayan hafif enfeksiyon
tablolarından, ağır akut solunum sendromu (“severe acute respiratory syndrome” SARS) gibi daha ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen büyük bir
virus ailesidir. SARS etkeni olan koronaviruslar (SARS-CoV) daha önceki yıllarda da ciddi enfeksiyonlar ile ölümlere yol açmıştır1. Aralık 2019’da Dr Li
Wenliang isimli Çinli bir göz doktoru 7 hastada SARS enfeksiyonuna benzer bir
salgın olduğuna dikkat çekmiş, ancak yeterli destek görmemiştir. Kendisi de
muayene ettiği asemptomatik bir glokom hastasından bulaş sonrası koronavirus enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmiştir.2 Takip eden günlerde Çin
sağlık otoritesi tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Çin ofisine, Wuhan şehrinde sebebi bilinmeyen bir pnömoni salgını olarak bildirilmiş ve sonrasında SARS-CoV-2 tanımlanarak hastalığa koronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) adı verilmiştir.3 Enfeksiyon ilk tespit edildiği tarihten
itibaren çok hızlı bir şekilde tüm dünyada yayılım göstermiştir ve 12 Mart
2020’de DSÖ koronavirus salgınını, pandemi olarak ilan etmiştir. COVID-19
bugün için hala tüm dünyayı tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olmaya devam
etmektedir. Çok sayıda ölüme neden olmasının yanı sıra ekonomik, sosyal ve
psikolojik açıdan birçok olumsuz etkisi görülmektedir. COVID-19 hastalarında
görülen en yaygın semptomlar öksürük, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, myalji,
artralji, baş ağrısı, nefes darlığı, burun akıntısı, bulantı, ishal, tat ve koku alma
bozukluğudur. 1
Daha çok solunum sistemini etkileyen bir enfeksiyon hastalığı olmasına
rağmen, nörolojik, kardiyovasküler, gastrointestinal, kas iskelet sistemi gibi
pek çok sistemi tutan bir multisistem tablo ile karşımıza çıkmaktadır. 4-7


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Göz Kliniği

223

Çağlar ÖKTEM

COVID-19 enfeksiyonuna ya da tedavi sırasında oluşan komplikasyonlara bağlı olarak bazı oftalmolojik bulgular tespit edilmiştir. Bu derlemede
COVID-19 enfeksiyonu ve bu enfeksiyonun tedavisine bağlı gözlemlenen oftalmolojik bulgular gözden geçirilecektir.
2. COVID-19 PANDEMİSİNDE BİR BULAŞ KAYNAĞI OLARAK “GÖZ”
İnsanlarda bazı koronavirusların oküler yüzeyle ilişkili olduğu ve konjonktivit yaptığı ve dolayısıyla oküler yüzeyin koronavirus invazyonu için potansiyel bir hedef doku olduğu bildirilmiştir. Konjonktiva ve gözyaşından virus
izolasyonu yapılmıştır. Virusun oküler yüzeye bulaş mekanizması için el-göz
teması ya da havadaki aerosoller ile olabileceği değerlendirilmektedir. Bu durum hem hastadan hekime bulaş, hem de hekimden hastaya bulaş bakımından
önemli olabilir. Biyomikroskopik muayenenin özelliği gereği hasta hekim arasındaki mesafe 20-40 cm’dir. Ayrıca muayene sırasında göze temas zorunluluğu nedeniyle gözyaşı ve diğer göz sekresyonlarındaki virus ile kontaminasyon
riski mevcuttur. Tüm sağlık çalışanları bulaş açısından en riskli meslek gruplarının başında gelmektedir. Özellikle, direkt oftalmoskopi ve biyomikroskop
muayenesinin yakın mesafeden yapılması gerektiği için oftalmologlar açısından bulaş riski artmaktadır. 8-12
3. COVID-19 İLİŞKİLİ GÖZ SEMPTOMLARI
COVID-19 pandemisi sürecinde, virusun gözde yarattığı etkileri, ortaya
çıkan oküler bulguları araştıran çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Pandeminin ilk
aylarında yayınlanan 1099 hastayı içeren bir derlemede konjonktivit oranı
%0.8 olarak bildirilmiştir.13 Başka bir çalışmada COVID-19 vakalarında en sık
oküler semptomların hiperemi, kemozis, epifora ve sekresyon artışı olduğu
ancak bu vakalarda herhangi bir görme bulanıklığı olmadığı bildirilmiştir.14
Son dönemde yayınlanan, 2340 COVID-19 vakasını ve bu konuda yapılan 16
çalışmayı içeren bir meta-analiz ve sistemik derlemede tüm vakalar içinde
oküler yüzeye ait yakınmalar %11.64 olarak bildirilmiştir. En sık tariflenen
oküler yakınmalar; ağrı (%31.2), akıntı (%19.2), kızarıklık (%10.8)’tır. Bu derlemede hastaların oküler örneklerinde viral RNA %3.5 oranında
saptanmıştır.15 Bu semptomların bazıları ciddi pnömoni ve yoğun bakım yatışı
gerektiren durumlarda da görülebilen nonspesifik semptomlardır. Bu sebeple
bu oküler semptomların direkt virus ilişkili mi ortaya çıktığı yoksa kritik hastalık durumuna sekonder mi geliştiği halen net değildir. Ayrıca; mevcut çalışmalarda yer alan grupların heterojen olması, yakınmaların subjektif olabilme-
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si, COVID-19 hastalığında yaşamı tehdit eden durumların daha ön planda olması sebebiyle oküler semptomların atlanabilmesi gibi sebeplerden ötürü gerçek insidansın tahmini güçtür.
Günümüzde COVID-19 hastalığına bağlı hiperkoagülabilite geliştiği ve
bunun da arteriyel ve venöz tromboembolilere yol açabileceği bilinmektedir.
Sistemik tromboemboliler yaygın olarak bildirilse de COVID-19’a bağlı retinal
ven ve arter oklüzyonu az sayıda olguda bildirilmiştir. 13,16-18
Göz bulguları nadiren bazen ilk bulgu olarak bazen de tek bulgu olarak
karşımıza çıkabilir. Yaklaşık %2.2 hastada ilk bulgu olarak ortaya çıkar. 14,19-21
Bu nedenle pandemi süresince göz doktorları yeni ortaya çıkan oküler bulguları olan hastalarda COVID-19 olasılığını akılda tutmalı ve ona yönelik koruyucu tedbirleri almalıdır.
4. COVID-19 SÜRECİNDE GÖZLENEN GÖZ PATOLOJİLERİ
4.1.Ön Segment Patolojileri
Konjonktivit COVID-19 enfeksiyonu sürecinde bildirilen oftalmolojk bulgulardan biridir. Kesin insidansı halen tam olarak bilinmemektedir. Ülkemizde
yapılan 50 hastayı içeren bir çalışmada 9 hastada bilateral akut konjonktivit, 2
hastada da akut anterior üveit saptanmıştır.22
Villahoz ve arkadaşları tarafından,301 koronavirus hastasının dahil edildiği bir çalışmada 35 (%11.6) hastada akut konjonktivit gözlenmiş. Yazarlar
koronavirus hastalarında konjonktivitin genellikle hastalığın erken döneminde
ortaya çıktığını ve diğer viral konjonktivitler gibi folliküler reaksiyon, konjonktival hiperemi, ve akıntı şikayetlerinin ön planda olduğunu ancak özellikle
kendi serilerinde genellikle unilateral konjonktivit gözlenmesinin farklı sayılabilecek bir özellik olduğunu vurgulamışlardır. Hastalığın ciddiyeti ile konjonktivit varlığı arasında herhangi bir ilişki olmadığını vurgulamışlardır.23 Bu görüşten farklı olarak; Wu ve arkadaşlarının 38 konjonktivit hastasını içeren
çalışmasında; oküler bulguları olan koronavirus hastalarında prokalsitonin,
laktat dehidrogenaz, nötrofil ve beyaz kan hücresi sayısı gibi parametrelerin
daha yüksek olduğu ve oküler bulguların hastalığın ciddiyeti ile ilişkili olabileceği vurgusu yapılmıştır.14
4.2.Retina Bulguları
Genel anlamda virus hastalıklarının retinayı etkilediği bilinmektedir. Bu
durum sitomegalovirusda olduğu gibi direkt mikroorganizmanın retinal nöronlara sitopatik etkisiyle olabileceği gibi, HIV retinopatisinde gördüğümüz
gibi damar endoteline sekonder hasar şeklinde de olabilir.24,25 SARS-COV 2’nin
de damar endotelini etkileyebileceği gösterilmiştir.26 Bu hipotezden yola çıka-
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rak SARS-COV 2’de retinada bazı değişikliklere yol açabilir. 133 sağlıklı ile 54
koronovirus hastasının retina bulgularının karşılaştırıldığı bir çalışmada koronovirus hastalarında ortalama arter ve ven çapları daha fazla saptanmış, retinal ven çapları hastalık ciddiyetiyle korele bulunmuştur. Bidirilen retinal değişiklikler başlıca retinal hemoraji, cotton-wool lekeleri, dilate ve tortioz venler,ortalama arter ve ven çapında artıştır.27
Optik koherens tomografi (OKT) ile retina bulguları incelendiğinde koronovirus hastalarının ganglion hücre tabakası ve iç pleksiform tabakalarında
hiperreflektif lezyonlar gözlenmiş, hastaların OKT anjiografilerinde anormal
bir bulgu saptanmamıştır.28
COVID-19 ilişkili göz bulgularını ve özellikle de retina bulgularını değerlendirmek için diyabetes mellitus, hipertansiyon ya da koagülopati gibi sistemik hastalıkları olmayan hastalardaki bulgular daha objektif ve değerli olacaktır. Çünkü bu sistemik hastalıklar gözü de etkileyebilir ve tabloda karışıklığa
neden olabilir.
4.3.Nöro-oftalmolojik bulgular
COVID-19 enfeksiyonu sürecinde bildirilen nöro-oftalmolojik bulgulardan birisi okülomotor sinir paralizidir. Okülomotor sinir paralizi, direkt virus
invazyonu sonucu gelişebileceği gibi Guillian-Barre Sendromu, transvers miyelit gibi koronovirus ilişkili diğer nörolojik komplikasyonlara bağlı da karşımıza
çıkabilir.29 Koronovirus hastalarında polinörit gelişebileceği öngörülse de optik nörit, iskemik ya da inflamatuar nöropatilerin bu hastalarda artıp artmadığı
konusu halen net olarak bilinmemektedir.
5. COVID-19 TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN GÖZ KOMPLİKASYONLARI
5.1.Oral Tedaviye Bağlı Oküler Komplikasyonlar
5.1.1.Hidroksiklorokin/Klorokin
Hidroksiklorokin ve klorokin uzun yıllardır sıtma tedavisinde ve romatolojik hastalıklarda kullanılan ajanlardır. Uzun süredir bilinen ilaçları olduklarından yan etkileri birçok çalışmada araştırılmıştır. COVID-19 tedavisinde,
hospitalize hastalarda FDA tarafından acil kullanım onayı verilmiştir. Ülkemizde de halen Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen kılavuzda yer almaktadır. Bu
ilaçların en istenmeyen yan etkilerinden biri oküler toksisitedir. Korneal intraepitelyal depozitler, posterior subkapsüler lens opasitesi,silier cisim disfonksiyonu ve bilateral makülopati oküler toksisite bulguları arasındadır. Makülopati; retina pigment epitel atrofisi, fotoreseptör kaybı ve progresif görme keskinliğinde kayıp ile karakterize geri dönüşümsüz bir tablodur, ilaç kesilse bile
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tablo normale dönmez.30 Hidroksiklorokin ve/ya klorokine bağlı toksisite gelişme ihtimali kullanılan doz ve süre ile yakından ilişkilidir. Amerikan Oftalmoloji Akademisi hidroksiklorokine bağlı retinal toksisite gelişmemesi için günlük
2.3 mg/kg’ın üzerine çıkılmamasını önermektedir.31 COVID-19 tedavisinde
kullanılan doz retinal toksiste açısından riskli olsa da 2 haftanın altında kullanımda herhangi bir toksisite bildirilmemiştir.
5.1.2.Antiviral Tedavi
COVID-19 tedavisinde dünya genelinde kullanılan antiviral ajanlar; favipravir, lopinavir-ritonavir kombinasyonu, ribavirin, pensiklovirdir.32 Bu
ajanlardan favipravir ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tedavi
kılavuzunda yer almaktadır. Antiviraller genel olarak göz açısından güvenilir
ilaçlar olup literatürde favipiravire bağlı da herhangi bir oküler yan etki bildirilmemiştir.
5.1.3.İnterferonlar
İnterferon kullanımıyla ortaya çıkabilecek oküler yan etkilerden biri interferon-ilişkili retinopatidir. Tipik olarak tedavi başlangıcından 3-5 ay sonra
ortaya çıkabilen bulgular retinal hemorajiler, mikrovasküler değişiklikler, cotton-wool lekeleri şeklinde olup tedavi kesildikten sonra bulgular geriye döner.33
5.2.Yoğun Bakım Sürecinde Gelişen Oküler Komplikasyonlar
Yoğun bakım süreci hastalar için farklı oküler risk faktörlerini barındırır.
Yoğun bakım hastaları için %3-60 arasında göz ilişkili komplikasyon bildirilmiştir. Bunlar arasında bazıları mekanik ventilasyon, kullanılan ilaçlar, prone
pozisyon ya da çoklu dirençli enfektif ajanlara maruziyettir. Hafif konjonktival
irritasyondan ciddi keratite kadar geniş bir aralıkta oküler yüzey bozuklukları
tanımlanmıştır. Bunun dışında prone pozisyon nedeniyle venöz basınç artışı,
göz içi basıncı (GİB) artışı ve subkonjonktival hemoraji görülebilir. Bu hasta
grubunda sıkça kullanılan sedatif ajanlar ve kas gevşeticiler orbiküler kasın
tonusunu azaltır. Bunun bir sonucu olarak göz kırpma refleksi azalır ve lagoftalmus görülebilir. Öte yandan azalmış gözyaşı üretimi, CPAP ve O2 maskesi
oküler yüzeyde kurutucu etkiye neden olmaktadır. Tüm bunlar değişken ciddiyette bir keratopatiye neden olabilir ve oküler yüzey sekonder enfeksiyonlara açık hale gelebilir. Yoğun bakım personeli bu konuda uyanık olmalı, göz
yüzeyinin korunması ve gerekli hallerde tedavi için göz hastalıkları bölümü ile
iletişim halinde olmalıdır.34
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6. KRONİK GÖZ HASTALIKLARINA COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİLERİ
6.1.Retina Vasküler Hastalıklarının Takip ve Tedavilerinde Neler
Değişmelidir?
COVID-19 kaynaklı pandemi sonrası için vasküler retina hastalıklarının
tanı, tedavi ve izleminde yeni düzenlemeler yapılması gerekmiştir. Pandemi
sürecinde tüm oftalmolojik işlemlerde olduğu gibi retina vasküler hastalıklarında da acil, öncelikli ve elektif işlemler olarak değerlendirmek ve buna göre
tedaviyi düzenleme zorunluluğu oluşmuştur. Buradaki temel amaç hastaların
görmelerini korumanın yanısıra hastaneye geliş sıklığını, muayene süresini ve
hastanede geçirdiği süreyi en aza indirerek hem hasta, hem de ilgili hekim ve
diğer sağlık personelini COVID-19 ilişkili ilave komplikasyonlardan korumaktır.
Retinal arter tıkanıklıkları (RAT), prematüre retinopatisi (ROP) ve intravitreal enjeksiyon tedavisi gereken tek gözlü hastalar pandemi sürecinde oluşturulan acil hastalıklar listesinde yer almakta; bu hastaların tedavi ve takip
protokolünde bir değişikliğe gidilmeden sürece devam edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Makula ödemi olan yeni retina ven tıkanıklığı (RVT) hastaları,
daha önce lazer fotokoagülasyon yapılmamış ve vitreus hemorajisi bulunan
aktif proliferatif diyabetik retinopati (PDR) olguları ile makula ödemi olan PDR
olguları da intravitreal tedavi için birinci önceliklidir. Makula ödemi olan diyabetik retinopati (DR) ve RVT hastalarının intravitreal enjeksiyon ve diğer tedavi rejimleri ve takip planlaması yeniden düzenlenmiştir. Öte yandan toplumsal bulaş riskini azaltmak amacıyla uygulanan zorunlu evde kalma uygulamaları, sosyal izolasyon ve hareketsizlik özellikle DR hastalarında diyabet regülasyonunun bozulmasına ve retinopatinin ilerlemesine yol açabilir. 10,35-37
6.2.Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hastasının Takibi ve Tedavisi
Üzerine Etkileri
Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) bir ileri yaş hastalığıdır. 65
yaş üstündeki nüfusun %10’unu, 75 yaş üstündeki nüfusun ise %25’inden fazlasını etkilemektedir. İleri yaş eşlik eden hastalıklar ve immünitenin azalması
nedeniyle YBMD hastaları COVID-19 pandemisinden birinci öncelikte etkilenen bir gruptur. Özellikle yaş tip YBMD'nin tedavisinin ertelenmesi görmede
geri dönüşsüz kayıplarla sonuçlanabilir. İntravitreal enjeksiyon gereken tek
gözlü hastaların tedavisinin ertelenmemesi özellikle önemlidir. Yaş tip YBMD
yüksek riskli medikal retina hastaları grubundadır. Ancak, bu yaşlı hasta grubunda hastaneye başvuru sayısını ve hastanede kalış süresini azaltmak da
önemli hale gelmiştir. Bu yüzden klasik göz muayenesi ve tedavi rejimlerinde
bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Hastaların hastane başvuru sayısını azaltmak için tedavi et ve uzat rejimini uygulamak ve daha uzun etkili antiVEGF ilaçları seçmek daha mantıklı gözükmektedir.37-39
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6.3.Glokom Hastalarında COVID-19 Etkisi
Glokom, optik sinir başı hasarı ve görme alanı defekti ile karakterize heterojen bir hastalıktır. Dünya çapında 40-80 yaş arası popülasyonda prevalansı
yaklaşık %3.5’dir. Çoğunlukla ileri yaşlarda görülür ve geri dönüşümsüz körlüğe neden olmaktadır. Glokom hastalarının muayenesi göz içi basıncı (GİB) ve
kornea kalınlığı ölçümü, gonioskopi, optik sinir muayenesi, görme alanı testi,
optik koherens tomografi ile retina sinir lifi ve gangliyon hücre kompleksi ölçülmesi gibi işlemleri içerdiği için uzun süren bir muayenedir. Dolayısıyla hastanede kalış süresinin uzun olması hem hasta, hem de hekim için bir bulaş
riskini içermektedir. Bu süreçte konjenital glokom olgularının tanı ve tedavilerinde bir gecikmenin yaşanmaması özellikle önemlidir. Çünkü bu olgular acil
müdahele edilmesi gereken olgular olarak kabul edilmiştir. Konjenital glokom
buftalmus, megalokornea ve kornea ödemi bulgularının görülmesi ile tanınabilir. Bunun dışında medikal tedavi ve lazer tedavisi ile kontrol edilemeyen, hızlı
progresyon gösteren, malign, ağrılı glokom ve lens ilişkili diğer glokom tipleri
de acil müdahele gerektirebilir. COVID-19 pandemisi diğer göz hastalıklarının
yanısıra glokom hastalığının tanı, takip ve tedavisini olumsuz etkilemiştir. Bu
süreç hem hasta, hem de sağlık çalışanlarının sağlığı için azami özen gösterilerek aşılması gereken bir süreçtir. 40,41
6.4. COVID-19 Pandemi Sürecinde Kontakt Lens Uygulamaları
Kontakt lens (KL) uygulaması konjonktiva ve gözyaşı ile temas gerektirmesi nedeniyle göz hekimleri ve hastalar için bulaş riski yüksek bir uygulamadır. Özellikle lens takıp çıkaran hekim ve bu konuda eğitim veren yardımcı
sağlık personeli bulaş açısından dikkatli olmalıdır. KL uygulaması elektif bir
girişimdir. Ancak KL kullanan hastalar KL ilişkili bir semptom ile başvurduğunda bu durum elektif olarak kabul edilmemeli ve gerekli muayene ve tedavinin düzenlenmesi yönünde hareket edilmelidir. Pandemi döneminde eski KL
kullanıcılarının lens kullanmayı bırakmasını destekleyen bir literatür yoktur.
Ancak yeni hastalar için KL uygulaması ve reçete edilmesi bu süreçte önerilmemektedir. 42,43
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ANTI-TNF AJANLAR VE SARS-CoV-2
Anti-Tnf Agents and Sars-Cov-2
Uzm. Dr. Serdar KAYMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Sanem Aslıhan AYKAN
1. SARS-CoV-2
1.1.SARS-CoV-2 Patofizyolojisi
Koronavirüsler, ~ 30 kb’lık genetik materyale sahip, zarflı, pozitif polariteli, tek sarmallı RNA virüsleridir. Farklı konakçı türleri enfekte ederler1. Genomik yapılarına göre α, β, γ ve δ dört türe ayrılırlar. α ve β koronavirüsler
yalnızca memelilere bulaşır2. SARS-CoV, Orta Doğu Solunum Sendromu Coronavirüs (MERS-CoV) ve SARS-CoV-2, β koronavirüs sınıfındandır.
SARS-CoV2 zarf diken glikoproteini için reseptör olarak konak hücre yüzeyindeki Anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörü tanımlanmıştır3. ACE2, böbrek, kalp, gastrointestinal sistem, kan damarları ve en önemlisi
özellikle viral enfeksiyona yatkın olan akciğer AT2 alveoler epitel hücreleri
üzerinde eksprese edilen bir tip I membran proteinidir4. SARS-CoV-2 enfeksiyonu, ACE2 ekspresyonunun aşağı regülasyonuna yol açar, böylece ilgili enzim
ACE tarafından anjiyotensin II'nin aşırı üretilmesine neden olur. Tip 1a anjiyotensin II reseptörünün (AGTR1A) uyarılmasının pulmoner vasküler geçirgenliği arttırdığı ve böylece ACE2 ekspresyonu azaldığında akciğer hasarını arttırma potansiyeli olduğu belirtilmiştir5.
1.2.SARS-CoV-2`ye bağlı mortalite risk faktörleri
SARS-CoV-2 ile ilgili Aralık 2020 verilerine göre 63.44.362 vaka pozitif
iken 1.469.237 hastanın ex olduğu rapor edilmiştir. Çin verilerine göre virüs
ile enfekte olan hastaların yüzde 80'i hafif geçirirken, yüzde 20'sinin hastaneye
yatırılması gerekmiştir. Yine aynı verilere göre mortalite oranının yüzde 1-4
arasındadır6. Mortalite ve hastaneye yatırılma için risk faktörleri tespit edilmiştir. SARS-CoV-2 mortalite açısından bu risk faktörleri7-8:
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 65 yaş üstü
 Erkek cinsiyet
 Obezite
 Komorbidite varlığı
o Hipertansiyon
o Diyabet
o Kardiyovasküler hastalıklar
o Serebrovasküler hastalıklar
o Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
o Kanser
o Koroner arter hastalığı
o Kronik böbrek hastalığı
o Kronik karaciğer hastalığı
o Kronik akciğer hastalığı
o Otoimmün hastalıklar
2. ANTİ-TNF BİYOLOJİK AJANLAR
2.1. Anti-TNF biyolojik ajanların özellikleri
Anti-TNF (Tumor Necrosis Factor) ajanlar biyolojik DMARD (Disease
Modifying Anti-Rheumatic Drugs)`ların alt grubu olup inflamasyonun yolaklarını ve sinyallerini bloke ederler. TNF yapımı özellikle konakçının immün sisteminde etkili bir sitokin olsa da düzensiz ve fazla sitokin yanıtı romatolojik
hastalıkların patofizyolojik temellerinden birini oluşturmaktadır9. Romatoljik
hastalıklarda özellikle romatoid artirit, ankilozan spondilit,psoriotik artirit ve
inflamatuar barsak hastalığı olan hastalarda anti-TNF ajanların kullanımı hastalık aktivitesini azaltıp fonksiyonelliği ve hayat kalitesini arttırdığı için bu
ajanların kullanılması vazgeçilmezdir.
TNF'yi inhibe eden beş kaynak biyolojik ajan romatoid artirit`te kullanım için onay almıştır. Bu ajanlar10:
 Çözünür bir dimerik TNFR2 immünoglobulin G1 (IgG1) -Fc füzyon yapısı sahip Etanercept,
 Kimerik bir anti-TNF-a IgG1 mAb olan Infliksimab,
 Insan IgG1 anti-TNF-a mAb olan Adalimumab,
 Insan IgG1 anti-TNF-a mAb olan Golimumab,
 TNF spesifik pegile Fabp antikor fragmanına sahip Sertolizumab Pegol
Anti-TNF ajanların özellikle romatolojik hastalıklar için vazgeçilmez olması karşısında her ilaç kullanımı gibi az da olsa ciddi yan etkileri bildirilmiştir. Bunlardan bazıları10:
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 Ciddi enfeksiyonlar
 Tüberküloz
 Demiyelinizan hastalıklar
 Bazı malignitelerde artış
 İlaca bağlı Lupus
Anti-TNF ajanlarin ciddi enfeksiyon yapmasıyla ilgili yapılan kontrollü
klinik çalışma sonuçları kafa karıştırıcıdır. İnfliksimab, etanersept ve adalimumab kullanan hastalarda yapılan klinik çalışmalar ile ilgili bir metaanalizde, kontrol gruba göre kıyasla anti-TNF ajan kullanan hastalarda ciddi
enfeksiyonlar için odds riski (OR) 2.0 olarak bildirmiştir11. Anti-TNF ajan kullanan hastalarda bu tür ciddi enfeksiyonlara yatkın olma olasılığı SARS-CoV-2
pandemisinde kullanımına devam edilmesi açısından soru işaret lerini beraberinde getirmiştir.
2.2 Anti-TNF ajanları ve SARS-CoV-2 klinik gidişatı
Romatoloji kliniklerinde son yıllarda kullanımı artan biyolojik ve nonbiyolojik immüno süpresanların mortalite üzerindeki etkisi tartışmalıdır.
Feldman ve ark. yaptıkları bir çalışmada biyolojik ajanların SARS-CoV-2 progresyonunu durdurduğunu ifade etmişlerdir 12. Vaka bazlı bir derlemede, virüs
ile enfeksiyon durumunda steroid ve DMARD tedavilerinin kesilmemesi önermiştir 13.
Literature baktığımız zaman vaka ve vaka serileri bakımından bir çok çalışma mevcuttur (Tablo 1). Gianfrancesco ve ark.'nın yaptıkları çalışmada AntiTNF kullanımının SARS-CoV-2 nedeniyle hastaneye yatırma olasılığını azalttığı
(OR:0,4) ifade edilmiştir14. Brenner ve ark. ise Anti-TNF kullanan Inflamatuar
barsak hastalığı tanısı olan 176 hastadan sadece bir tanesinin ex olduğunu ve
hastaneye yatırma oranının %14 olduğunu gözlemlemişlerdir15. Başka bir çalışmada ise ankilozan spondilit tanısı olan ve anti-TNF kullanan kullanan ve
SARS-CoV-2 sekonder pnömoni tanısı olan 3 hastanın klinik seyrinde kötüleşme olmadığı görülmüştür16. Danimarka`da toplum bazlı yapılan bir çalışma
anti-TNF kullanan hastalarda bu ilaçların hastaneye yatırılmaya bir etkisi olmadığı gösterilmiştir (OR:1.0), her ne kadar bu çalışmada anti-TNF kullanan
hastaların %20`sinde romatolojik hastalıklar dışı (kanser, santral sinir sistemi
hastalıkları, göz hastalıkları ve benzeri) söz konusu olsa da hastaneye yatırmaya etki etmemesi önemlidir17.Bu durumun muhtemel nedeni çeşitli fizyopatolojiler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Haga ve ark.'ı virüsün hücreye nüfus etmesi
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için gerekli olan ACE2 reseptörlerinin dökülmesi TNF-alfa dönüştürücü
(TACE) enzim aracılığı ile olan bir reaksiyona bağlı olduğunu ileri sürmüştür 18.
Bu reaksiyon TNFa üretimine sıkı sıkıya bağlı gibi göründüğü için, TNF inhibitörlerinin kullanımının hem SARS-CoV2 enfeksiyonunu hem de bunun sonucunda ortaya çıkan organ hasarını azaltmada etkili olabileceği varsayılmıştır19.
Bunun yanı sıra başka bir hipoteze göre TNF'lerin TNFR aracılığı ile lenfopeniye neden olarak T hücre disfonksiyonuna neden olduğu düşünülmektedir. Dolayısı ile TNF inhibitörlerinin immunomodülatör özelliğinin olduğu vurgulanmaktadır16.
Tablo 1. Literatürde Yer Alan Romatolojik Hastalığı Nedeniyle Anti-TNF
Ajan Kullananlar İle SARS-Cov-2`In Klinik Gidişatı Arasındaki İlişki
Referans

Benner15
Gianfrancesco14
Sara20
Duret21
Tursi22
Dolinger23
Abdullah24
Conti25

Megna26

Ayak- Yatan YBÜ
Total
Ventilatan
Has- ,
Has- Tanı Anti-TNF Ajan Tipi
tor, s
Hasta, s ta, s s
ta s
(%)
(%)
(%) (%)
150
25
3
176 IBH
DE
1 (1)
(85)
(14) (2)
DE
RA, SLE,
56
DE
DE
(0R DE DE
PsA, AS
0.4)
2
0
2
RA
Etanercept
0 (0)
0 (0)
(100) (0)
1
0
1
AS
Etanercept
0(0)
0 (0)
(100) (0)
1
0
1
Crohn Adalimumab
0(0)
0 (0)
(100) (0)
1
0
1
Crohn Infliximab
0(0)
0 (0)
(100) (0)
0
1
UC
Infliximab
1 (100) 0 (0)
0 (0)
(0)
Psoria0
1
Adalimumab
1 (100) 0 (0)
0 (0)
sis
(0)
38
Adalimumab, EtanerPsoria(100)
0
38
cept, Certolizumab
0 (0)
0 (0)
sis
(0)
andGolimumab

Brito27

1

Behcet Infliximab

Brito27

1

RA

Infliximab

Brito27

1

AS

Infliximab

0
0 (0)
(0)
0
1 (100) 0 (0)
0 (0)
(0)
0
1 (100) 0 (0)
0 (0)
(0)
1 (100) 0 (0)

236

Mortalite, s (%)
1 (1)
DE
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
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Bezzio28

1

UC

Infliximab

1
0
0 (0)
(100) (0)

0 (0)

35 (92) 3 (8)

0
0 (0)
(0)

0 (0)

2 (100) 0 (0)

0
0 (0)
(0)

0 (0)

0
0 (0)
(0)

0 (0)

0 (0)

Psoriasis
PsA, RA
DE
Crohn,
UC

Haberman29

38

Dursun30

2

Behcet

Infliximabadalimumab

Kaymaz16

3

AS

Adalimumab,
Golimumab, Infliximab

3 (100)
0 (0)

AS, Ankilozan spondilit; IBD, inflamatuvar barsak hastalığı; DE, Dokumente edilmemiş; PsA, psoriatik artirit RA, Romatoidartirit; s, sayı; UC, ulseratif kolit; YBÜ, yoğun bakım ünitesi
Literatürde yer alan romatolojik hastalığı nedeniyle anti-TNF ajan kullanan hastalarda SARS-Cov-2`nin klinik gidişatı inceleyen çalışmalar incelendiğinde anti-TNF ajanlarının SARS-CoV-2 ile enfekte hastaların klinik gidişatını
etkilemediği ancak bazı çalışmalarda hastaneye yatırılmayı azaltması nedeni
ile pozitif etkilediği görülmüştür. Yine de anti-TNF ajan kullanımı sırasında
enfeksiyon gelişen hastada anti-TNF ajanların geçici olarak durdurulması önerilmektedir.
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Son yüzyılda viral epidemi ve pandemiler dolayısıyla binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. Aralık 2019’ da başlayan COVİD-19 pandemisi dolayısıyla
DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre 18 Aralık 2020 itibariyle 73 milyon
275 bin kişiye COVİD-19 tanısı konmuş, 1 milyon 650 bin kişi hayatını kaybetmiştir.1,2
Temel olarak damlacık yoluyla bulaşan hastalık ortalama 5-6 günlük kuluçka süresine sahiptir. Hasta kişi ile temas sonrası 2-14 gün sonra semptomlar ortaya çıkmaktadır. Semptomlar değişkenlik göstermekle birlikte ateş ve
öksürük sıklıkla görülmekte, daha az sıklıkta gastrointestinal, dermatolojik,
kardiyak, nörolojik semptomlar görülmektedir.3 Pnömoni gelişmesi sonrası
solunum sıkıntısı oluşmaktadır. Hastalığın ilerlemesiyle görülen ARDS (Akut
Respiratuar Distress Sendromu) tablosu morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır.4, 5
Klinik seyirde görülebilen pnömoni, akut böbrek hasarı, miyokardit,
rabdomiyoliz, dissemine intravasküler koagülasyon, sepsis, ARDS, ve şok nedeniyle yoğun bakım takibinde diyaliz, mekanik ventilasyon uygulamaları
yapılmaktadır.6-8 Hasta sayısının artışıyla birlikte yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi gereken hasta sayısı da paralel olarak artış göstermektedir.
Pandemi sürecinde yoğun bakım ünitelerinin önemi kendini göstermektedir.2,9,10 Ağır klinik seyir gösteren hastaların takip ve tedavisi için özellikle 3.
Basamak yoğun bakım ünitesi gereklidir. Genelde yoğun bakım üniteleri kapasitelerini % 20 arttırma imkanına sahiptirler. Ancak pandemi sürecinde yoğun
bakım ihtiyacı bu kapasitesinin üstüne çıkabilir.11 Özellikle üçüncü basamak


SBÜ, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
Serbest Hekim, Ankara, Türkiye



241

Münire BABAYİĞİT - Mustafa Alparslan BABAYİĞİT

yoğun bakım ünitelerinin sayıları alt basamak ünitelere kıyasla çok daha azdır.
Burada kalifiye, yetişmiş personel ve özellikli tıbbi donanım gereklidir.
Çin’ de salgının yayılımı ile sağlık sisteminde hızlı bir organizasyona gidilmiştir. Genel durumu iyi olan hastalar evde takip edilirken spor salonları,
stadyumlar gibi büyük merkezleri hastaneye çevirerek orta şiddette kliniği
olan hastalar bu merkezlerde takip edilmiştir. İvedilikle sahra hastaneleri kurularak durumu ağır olan hastaların takip ve tedavisi sağlanmıştır.12 Koronavirüsle mücadeledeki başarı sağlık sistemindeki bu hızlı organizasyona atfedilmektedir.
Çin ve İtalya’dan yapılan makalelere ve H1N1 salgınında edinilen tecrübelere göre ülkelerde olası hasta ve hastaneye yatış senaryoları kurgulanmış
ve hesaplamalar yapılmıştır. Ortalama hastanede yatış gününün 11 gün olduğu, hastaneye yatan hastaların % 11’nin YBÜ yatışının gerçekleştiği ve %
6.5’nun mekanik ventilasyon ihtiyacı olduğu, ortalama YBÜ yatış süresinin 14
gün olduğu bildirilmiştir.13 Bu bilgiler ışığında yoğun bakım ünitelerinin planlaması yapılmalıdır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bakım yatak kapasiteleri
kısıtlıdır. Sağlık bakanlığı bünyesinde bazı hastaneler pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başlarken kullanıma hazır binalar tekrar tıbbi teçhizatla
donatılarak pandemi hastanesine dönüştürülmüştür. Salgının ilerlemesi hasta
sayısının artması ihtimali nedeniyle sahra hastaneleri kurulmuş, sağlık bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere yardımcı sağlık personel alımı gerçekleştirilmiş ve bu personellin eğitimi ivedilikle planlanmıştır.14,15 Hastaların klinik
durumlarına uygun yatışları, kurumlara arası nakilleri sağlık bakanlığı, 112
kriz-koordinasyon ve hastane yönetimlerinin koordineli çalışmalarıyla sağlanmıştır. Hastaneler içerisinde düzenlemeler yapılmış sağlık personelinde
ihtiyaca binaen görevlendirmeler yapılmıştır. Bu güne kadar başarılı bir süreç
yürütülmüş olmakla birlikte ilerleyen süreç için özellikle yoğun bakım ünitelerin durumu tekrar gözden geçirilerek özellikle kurum içi öz değerlendirmelerin yapılması gereklidir.
Pandemi kaynaklı ihtiyaç artışını karşılayabilmek için planlama, organizasyon ve varolan kapasitenin etkin kullanımı önem arzetmektedir.16,17 İtalya’
da çok ciddi bir yoğun bakım ve tıbbi malzeme açığı ortaya çıkmış ve sağlık
sisteminde ciddi sıkıntılar yaşanmıştır.18 Solunum yetmezliği bulunan bazı
hastaların yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle servislerde takip
edilmek zorunda kalındığı görülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerde bu problemlerin daha derin yaşanacağı açıktır.19 Siow ve arkadaşları pandemi sürecinde kısıtlı imkanlar dahilinde yoğun bakım ihtiyacının karşılanabilmesi için
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mevcut yoğun bakım ünitelerinin haricinde alt yapısı uygun bölümlerin yoğun
bakım ünitesine çevrimi, bu bölümlerin mekanik ventilatör ihtiyacı için transport ventilatörlerinin kullanımı düşünülebileceğini belirtilmişlerdir.20 Buna
uygun olarak ülkemizde de hastanelerde oksijen desteğinin, mekanik ventilasyonun, ileri mönitörizasyonun, devamlı ekstrarenal replasman tedavisinin
sağlanabildiği servisler, anestezi sonrası bakım üniteleri ve ameliyathanelerde
düzenlemeler yapılarak ek yoğun bakım üniteleri oluşturulmuştur. Sınırlı yatak kapasitesini etkin kullanmak için yoğun bakıma hasta kabul ve red kurallarını titizlikle uygulamak gereklidir.11 Yoğun bakım ünitesinde tedaviye rağmen
fayda görmesi beklenmeyen hastalar kabul edilmemelidir. Özellikle entübasyon, mekanik ventilasyon ihtiyacı olan, septik şok tablosunda olan hastalara
öncelik verilmelidir.13 Hasta kabul değerlendirmesi için SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) skorunun kullanılması önerilmektedir.21
Yoğun bakım kapasitesini arttırmak için yatak sayısını arttırmakla birlikte mekanik ventilatör, tıbbi sarf malzemesi, ilaç ve eğitimi sağlık personelini de
arttırmak gerekmektedir. Bu amaçla, acil olmayan hasta kabulleri ve ameliyatlar ertelenerek mevcut imkanların pandemi hastaları için kullanımı planlanmalıdır. Her 10 hastaya bir adet transport ventilatör tedarik edilmelidir.
Acil olmayan tıbbi hizmetlerin durdurulması bu alanda görev yapan personelin
COVİD-19 tanılı hastaların tanı ve tedavi sürecinde görevlendirilmesine imkan
tanımaktadır. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde çalışmayan personelin
COVİD-19 protokolü açısından sistematik olarak eğitimi sağlanmalıdır. 4 Eğitim
programı hastalığın epidemiyolojisi, bulaş yolları, klinik seyri ve kişisel koruyucu ekipman kullanıma dair bilgileri içermelidir. Uygun eğitim ve toplantılar
videokonferans yoluyla yapılmalı, erişilebilir video kayıtları sürekli eğitime
izin vermelidir.11 Ayrıca hastane içi afişlerle hatırlatıcı, uyarıcı bilgiler paylaşılmalıdır.13
Ülkemizde enfeksiyon kontrol komiteleri ve yoğun bakım uzmanları bu
konuda yoğun bir şekilde çalışarak sorumlu oldukları merkezlerde hastaları
yoğun bakım ve servis ihtiyacına göre yönlendirmektedirler. Bu şekilde yoğun
bakım ünitesinde takip ve tedavisi biten hastalar hızlı bir şekilde servise nakledilirken yoğun bakım ünitesine yatışı gereken hastalar gecikme olmaksızın
yoğun bakım ünitesine alınmaktadırlar. COVİD-19 hastaları ve diğer hastaların
yoğun bakım ünitelerinden servislere nakli için birbirinden ayrı servisler oluşturulması ve hasta nakli uygun koşullar altında yapılması gereklidir. Hastaların
naklinde alınması gereken enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda sağlık
personeline eğitim verilmelidir.
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Yoğun bakım ünitelerinde entübasyon, invaziv-noninvaziv mekanik ventilasyon, bronkoskopi gibi damlacık yayılımın fazla olduğu girişimlerin, santral
kateterizasyon, intraarteriyel, intravezikal kateterizasyon, temizlik, prone
pozisyona alma gibi direkt temaslı ve uzun süreli tedavi bakım uygulamalarının yapıldığı yerlerdir. Bu uygulamalarda sağlık personelinin enfekte olma
riski yüksektir.22 Yapılan çalışmalarda ileri yaşta ve kronik sistemik hastalığı
olan hastalarda mortalite ve morbiditenin yüksek olduğu bildirilmiştir.23 Bu
nedenle hamile, immünsuprese ve kronik sistemik hastalığı olan ileri yaştaki
çalışanlar gibi enfeksiyon bulaşı açısından yüksek riskli olan çalışanların hasta
bakımının dışında tutulması, farklı bölümlerde görevlendirilmeleri
gereklidir.24,25
COVİD-19 YBÜ için özel bir ekip organize edilmelidir. COVİD-19 YBÜ ve
diğer temiz yoğun bakım üniteleri için ayrı ekipler oluşturulması ve 14 günde
bir ekibin değiştirilmesi önerilmektedir. Mümkünse hasta doktor oranı 3:1,
hasta hemşire oranı 1:1 veya 2:1 olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Her 4
hastaya 1 yardımcı personel, ayrıca hastaya prone pozisyon verme, entübasyon uygulamaları gibi müdahaleler için ayrıca yardımcı hemşire görevlendirilmelidir.13
Hastalık solunum yoluyla bulaştığı için negatif basınçlı oda önerilmektedir.13 Özellikle entübe olmayan noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanan
hastaların sınırlı sayıdaki negatif basınçlı odalarda takibi sağlık personelini
koruyucu bir yaklaşım olabilir. Ekstübe hastaların maske kullanması sağlanmalıdır. Entübe hastalarda mekanik ventilatörin hem inspiryum hem ekspiryum koluna filtre takılmalı, kapalı devre aspirasyon sistemi kullanılmalıdır.
Aktif nemlendirme ve aerosol tedavi gibi partikül oluşumu ve yayılımının yüksek olduğu bulaş riskinin arttığı tedavi yöntemleri uygulanmamalıdır. Aerosol
oluşumunun çok arttığı entübasyon, noninvaziv ventilasyon uygulama başlangıç- bitiş zamanları, kardiyopulmoner resusitasyon gibi uygulamalarda personelin mutlaka tulum giymesi gereklidir. Yeterli çalışma olmasa da maskelerin
en fazla 8 saat kullanılması, 8 saat sonrası değiştirilmesi gereklidir.13 Perfüzörlerin mümkün olduğunca hastadan uzak kapıya yakın olması önerilir. Hasta
takip çizelgeleri, monitörlerin hasta odasının dışında olmalı, hasta tedavi planını oda dışında tartışılmalıdır. Hemşirelik bakım hizmetleri pandmi koşullarına uygun olarak düzenlenmelidir.26 Hastaya ait laboratuar örnekleri kutu içinde personelle laboratuvara gönderilmeli, pnömotik tüp kullanılmamalıdır. Personelin dinlenme odalarının da negatif basınçlı olması personel arası bulaş
riskini azaltmak için önerilmektedir.13 Personelin klinik takibiyle birlikte düzenli aralıklarla test yapılması enfekte personelin erken tespitini ve sağlık personeli arasında yayılımını azaltacaktır.4, 27
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Yoğun bakım tedavi bakım sürecinin yoğun ve yorucu olması nedeniyle
çalışan personelin mesai saatleri düzenlenmeli, yeterli dinlenme süreleri sağlanmalıdır. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için sağlık çalışanlarının günde
12 saatten fazla çalışmaması önerilmektedir. Gerek çalışma saatlerinin adaletli
dağıtımı gerekse personelin enfeksiyon dolayısıyla aktif görevden uzaklaşabileceği gözönünde bulundurularak yoğun bakım ünitelerinde çalışabilecek nitelikli personel tespit edilmelidir. Öncelikle yoğun bakım eğitimi alan dahiliye,
göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, nöroloji, nöroşirürji gibi branş uzmanlarının ve kritik hasta bakım tecrübesi olan hemşire ve sağlık memurlarının yoğun
bakımlar ünitelerinde görevlendirilmeleri planlanmalıdır.28 Tüm sağlık personelinin entübasyon ve temel kardiyopulmoner resusitasyon (CPR) eğitimi tamamlanmalıdır.
Enfeksiyon yayılımını azaltmak için ziyaretçi kısıtlama uygulamasına gidilmelidir. Hasta yakınlarının günlük telefon, telekonferan veya mesaj ile bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.21,28 Bu bilgilendirme için hasta tedavisine katılan
personel haricinde kişiler görevlendirilmelidir. Ayrıca hasta yakınlarına destek
için etik danışman, sosyal hizmet uzmanları ile işbirliği yapılması önerilmektedir. 21 Hasta yakınlarının kabulü hastanın exitus olması, bazı yasal gereklilikler gibi elzem durumlar dışında yasaklanmalı, bu durumda da hasta yakınlarının kişisel koruyucu ekipman kullanımı sağlanmalıdır.13 COVİD-19 olmayan
hastaların bakıldığı yoğun bakım üniteleri kendi özel durumlarına göre pandemi kaynaklı riskler göz önünde bulundurarak ziyaret kurallarını belirlemelidir. Hastane içi enfeksiyon yayılımının bir kaynağı da enfekte hasta ile teması
olan personelin kurum içi yayılıma neden olmasıdır. Bunu önlemek için konsültasyonların, hasta bilgilendirmelerinin mümkün ise telefonla yapılması,
temasın azaltılması, bilgi paylaşımlarının matbu çıktı ile değil elektronik ortamda yapılması önerilmektedir.13
Sağlık personelini koruyarak sağlık hizmetini aksatmadan devam ettirmek için gerek ulusal çapta sağlık bakanlığınca gerekse kurum içi hastanelerce
titizlikle planlamalar yapılmalıdır. Çalışanların kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçları hesaplanmalı, stok mevcudiyeti tespit edilmeli ve süreç içerisinde güncellenmelidir. Sağlık bakanlığının yayınladığı rehbere göre hastaya 1 metreden
fazla yaklaşmayı gerektiren uygulamalarda cerrahi eldiven, gözlük, yüz siperliği, önlük, tulum ve N95 ve üzeri partikül filtrasyon yeteneğine sahip tıbbi maske kullanımını önermektedir.29 Tüm sağlık personeline yeterli kişisel koruyucu
ekipman temin edilerek bu konuda stres oluşumunun önüne geçilmelidir. Sağlık personelinin sıkı el hijyenine uyması ve kişisel koruyucu ekipmanları doğru
kullanması gereklidir. Tulum ve eldivenlerin hasta odasında çıkarılması, maske, gözlük ve siperlerin hasta odasından ayrıldıktan sonra çıkarılması gereklidir.13
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COVİD-19 tespit edilen sağlık personelinin tespiti, tedavisi ve görevden
uzaklaştırılması planlanmalıdır. Bu zorlu süreçte yıpranacak olan sağlık personeline gerekli psikolojik destek sağlanmalıdır. Sıkı enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması, artan iş yükü, kişisel koruyucu ekipman yetersizliği ve
aileye enfeksiyon bulaştırma endişesi, bulaş korkusu nedeniyle sosyal desteğin
kaybı gibi birçok faktörden dolayı sağlık personelin anksiyete yaşadığı yapılan
çalışmalarla gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda sağlık çalışanlarının ve aile üyelerinin toplum tarafından potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görüldüğü, dışlandıkları bildirilmiştir.27,30-32 Bu konuda SARS salgını sürecinde Taiwan’da yapılan uygulamalar örnek alınabilir.24,33,34 Sağlık çalışanlarının psikososyal iyilik
halinin sağlanması için gerekli idari önlemler alınmalıdır.
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA YAKINI
ZİYARETİ, BİLGİLENDİRME VE PANDEMİNİN
ETKİLERİ
Family Visit And Information In Intensive Care Unit
And Effects Of Pandemic
Uzm. Dr. Ufuk DEMİR
1. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KAVRAMI
Yoğun bakım tıbbının doğuşu, 1952-1953 yıllarında çocuk felci salgını
sırasında ve sonrasında Kopenhag-Danimarka'da meydana gelen bir süreçtir.
Genel olarak, sürecin başlangıcının bir anestezi uzmanının (Dr. Björn Ibsen)
ameliyathaneden çıkarılması ve becerilerini çocuk felcinden etkilenmiş 12
yaşındaki bir kız üzerinde kullanmasının istendiği gerçeği kabul edilir. 1 Bu
salgın yüzlerce hastanın solunum ve bulbar yetmezliği yaşamasına neden olmuş ve 300'den fazla hasta birkaç hafta yapay ventilasyona ihtiyaç duymuştur.
Pozitif basınçlı ventilasyonun salgın sırasında tercih edilen tedavi olması gerektiğini öne süren anestezist Björn Ibsen, her hastanın kendi hemşiresine
sahip olabileceği özel bir koğuşta bu tür hastalara bakma fikrini benimsemiştir. Kritik durumdaki hastaları yönetmek için doktorları bir araya toplamış ve
Avrupa'daki ilk yoğun bakım ünitesini (YBÜ) kurmuştur. Böylece Aralık
1953'te yoğun bakım uzmanlığı doğmuştur. 2
Yoğun bakım üniteleri; tıbbi durumu ağır olan hastaların tedavisinin ve
bakımının sürdürüldüğü, hastanenin en karmaşık biyomedikal cihazlarının
bulunduğu, ileri teknoloji, bilgi ve performans gerektiren bölümleridir. Yoğun
bakım, yoğun bakım tecrübesi olan hekimler ile birlikte hemşireler, fizyoterapistler ve diğer ilgili sağlık çalışanlarının birlikte sundukları hizmetlerin bir
bütünüdür. 3
2. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA, HASTA YAKINI VE SAĞLIK
PERSONELİ İLETİŞİMİNİN ÖNEMİ
Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, genel durumları nedeniyle enfeksiyona daha açıktır. Dolayısıyla ünitelerde görevlilerin dışında kişilerin bu-
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lunması hastalarda enfeksiyon gelişmesine yol açabilir. Ayrıca hasta yakını
ziyaretinin kritik hastalar üzerindeki olası zararlı etkilerinden(kan basıncında,
kalp atış hızında ve kafa içi basıncında artma gibi) endişe duyulmaktadır. Bu
nedenlerle yoğun bakımlarda hasta hizmetleri, hasta yakını olmaksızın sürdürülür. Ancak bilimsel literatür, YBÜ hastalarının yakınlarıyla etkili iletişimin
önemini vurgulamaktadır. Bu yüzden yoğun bakım ünitelerinde belirli rutinlerle hasta ziyareti yapılmaktadır. Hasta yakını bilgilendirilmesi de çoğu zaman
ziyaret esnasında yapılmaktadır.
Yoğun bakım sürecindeki hastalar üzerine yapılan birçok bilimsel araştırma, aile katılımının YBÜ hastasında kaygı, kafa karışıklığı, ajitasyon ve deliryumu azaltarak olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Önceki araştırmalar,
aileleri hastalardan ayırmanın hastanın güvenlik duygularını ve nihai sonucu
olumsuz etkileyebileceğini de göstermektedir. 4
Yoğun bakım süreci sadece hastaları değil hasta yakınlarını da etkilemektedir. Sevdikleri ve değer verdikleri bir kişinin sağlığındaki değişiklikleri,
değişen görünüşünü, makinelere bağımlılığı ile bilinçsizliğini, belirsiz prognozu ve ölümün yakınlığını deneyimlemektedirler. Sevdikleri kişiyi kaybetme
ihtimalinin yanı sıra, birçok tıbbi prosedür ve cihazlarla invaziv tedavilere ilk
defa tanık olabilirler. Ek olarak, hastalar genellikle tedavi seçenekleri için karar veremeyecek durumda olduklarından, aile üyelerinden sık sık ‘vekil karar
verici’ olarak hareket etmeleri istenmektedir. Nitekim, son on yılda yapılan
araştırmalar, yoğun bakım ünitesinde hastası olan aile üyelerinin anksiyete,
depresyon veya travma sonrası stres bozukluğu(TSSB) için yüksek risk altında
olduğunu göstermiştir. 5,6
Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu Post-Yoğun Bakım Sendromu-Ailesi(PICS-F) olarak adlandırılan aileyi karakterize etmektedir. PICS-F sendromu belirtileri genellikle erken başlamakta ve çoğu zaman
uzun sürmektedir. Yoğun bakım ünitesine yatışın ardından 3-5 gün sonra aile
üyelerinin büyük bir kısmında anksiyete(%80), depresyon(%70) ve travma
sonrası stres semptomları(%57) görülmektedir. 6 PICS-F için başlıca risk faktörleri ise; YBÜ ekibiyle zayıf iletişim, karar verme rolünde olmak, düşük eğitim seviyesi ile ölen veya ölmek üzere olan bir sevilen kişiye sahip olmaktır. 5
Yoğun bakım ünitesi personeli ile hastaların aileleri arasındaki iletişim,
kritik bakım tıbbında çok önemlidir. Hasta yakınları; iletişim becerilerinin en
az klinik beceriler kadar değerli olduğunu düşünürler. 6 Curtis ve White yapmış oldukları araştırmada, doktorların YBÜ'ndeki hastaların aileleriyle yaptıkları görüşmelerde ailelerin etkili karar vermeleri ve iyi iletişim kurmaları için
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‘empatik iletişim’ ve ‘prognozun etkili paylaşımı’ yapmalarının gerekli olduğunu bildirmişlerdir. 7 İyi iletişim; hasta yakınlarının memnuniyetini, klinik kararlara katılma yeteneklerini ve psikolojik iyilik hallerini artırabilir. Ek olarak,
TSSB, anksiyete ve depresyonu azalttığı, davaları sınırlandırdığı, organ ve doku
bağışlarının sayısını artırdığı gösterilmiştir. 6,7
Bakım sürecinde YBÜ personeli ve aileler arasındaki iletişimin olmasının
yanı sıra anlaşılır olması da önemlidir. Aileler düzenli ve net bilgi almanın çok
önemli olduğunu düşünürler, ancak bilgi edinmede zorluklar olduğunu bildirirler ve çoğu zaman bilgiyi anlaşılması zor bulurlar. Aile tatmini genellikle
nispeten yüksek olmasına rağmen, akrabaların %50-70'ine kadar hala anlayış
eksikliği olabilmektedir. 8 Hasta yakınlarının kendilerini yetersiz bilgilendirilmiş hissetmeleri, onları tıbbi bilgileri araştırmak için farklı yöntemler kullanmaya iten en yaygın nedenlerden biridir. Sonuç olarak, sıklıkla akrabalar yetersiz kanallara(ağızdan ağıza, televizyon/sinema, internet) yönelir ve hastanın durumu hakkında güvenilmez veya yararsız bilgiler ortaya çıkararak olası
olmayan beklentiler oluşturur. 6,9,10
Aslında bakıldığında birçok çalışma, bakım verenler ile iletişimin, bakımın en çok değer verilen yönlerinden biri olduğunu ve hastanın vefat etmesi
durumunda bile aile üyelerinin deneyimlerini olumlu etkilediğini göstermiştir.11
3. PANDEMİ DÖNEMİNDE ZİYARET YASAKLARI VE BİLGİLENDİRME
Covid-19 salgınının ilk haftalarından itibaren birçok ülkede hasta yakınlarının; kendi hastalarını, diğer hastaları veya sağlık çalışanlarını enfekte etmesinden korumak için sadece Covid-19 yoğun bakım ünitelerinde değil, tüm
yoğun bakım ünitelerinde hasta ziyaretleri yasaklanmıştır. 12
New York Times gazetesinin 29 Mart 2020 tarihli basımında ‘A HeartWrenching Thing: Hospital Bans on Visits Devastate Families’ başlıklı yazıda
geçen ifade bu konu hakkında yapılmış en güzel yorumlardan biridir. ‘Koronavirüs salgınının normal yaşamın alışkanlıklarına verdiği zararlardan belki de
hiçbiri, şu anda dünyanın dört bir yanındaki hastanelerde zorunlu kılınan ağır
hasta ve sevdiklerinin ayrılması kadar acımasız değildir’. 13
En yakın akrabalarına bilgi güncellemeleri artık hasta başında ve hekim
ile yüz yüze değil; telefon, internet araması veya video bağlantısı gibi alternatif
yöntemler kullanılarak verilmektedir. Bazı yoğun bakım ünitelerinde hastaların ölüm haberleri de sadece telefonla verilmektedir. 12
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Kısıtlı aile ziyaretleri, şiddetli Covid-19 enfeksiyonunu takiben iyileşme
aşamasında yoğun bakım sürecindeki ve yoğun bakım sonrasındaki hastaları
olumsuz etkilemektedir. Artık çevrelerinin bilincinde ve farkında, ancak ailelerinin desteğini hissedemeyen hastalar; akut stres, anksiyete ve depresyona
daha da katkıda bulunan “sosyal izolasyon” yaşamaktadır. Bu faktörler mekanik ventilasyondan ayrılmayı ve fizyoterapi ve rehabilitasyona katılma motivasyonunu engeller. Ayrıca, Covid-19 yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören
hastalar deliryum, depresyon veya travma sonrası stres bozukluğunu kapsayan Post-Yoğun Bakım Sendromu(PICS) gelişme konusunda ek riskle karşı
karşıyadır. 14
Pandemi sürecinde aile üyelerinde PICS-F sendromu daha sık görülebilir. Çünkü; son saatlerinde bile sevdikleriyle birlikte olma yasakları, vefat eden
kişiye dokunulamaması ve öpülememesi, dini ve cenaze düzenlemelerine getirilen kısıtlamaların olması, ayrıca bu süreçte ailedekilerin de karantinaya
alınmış olma nedeniyle zaten artan kaygısı ile birleştiğinde muazzam bir stres
ve endişe oluşur. 12
Bu çeşitli zorluklar ve risklerle karşılaşıldığında, bu özel bağlamda aile
üyeleriyle iletişime ilişkin tavsiyeler yayınlanmıştır. İlk olarak, hastalar ve aile
üyeleri kısıtlayıcı uygulamalarla ilgili olarak hem doğrudan(örn. telefonla)
hem de kurumsal web sitelerinde net açıklamalar almalıdır. Çünkü sevdiklerini
neden ziyaret edemeyeceklerini anlamaları önemlidir. İkinci olarak, YBÜ ekipleri iletişimin sürekliliğini sağlamak için aile üyeleriyle rutin telefon görüşmeleri planlamaya teşvik edilir. Görüşmelerin bir planı takip etmesi gerekir, böylece aile üyeleri ne zaman iletişim bekleyeceklerini bileceklerdir. 14,15
3.1. Bilgilendirme Teknikleri ve Teknoloji
Covid-19 salgını, dünya genelinde “telesağlık” platformlarının kullanımının artmasına ve zorunlu olarak benimsenmesine neden olmuştur. Elektronik
YBÜ ve telekritik bakım olarak da bilinen sanal YBÜ(virtual ICU= vICU), çeşitli
ülkelerde yoğun bakım uzman sayısının eksikliğini gidermek için son on yılda
sağlık sistemleri arasında popülerlik kazanmıştır. Bu tip sistemler, düşük mortalite, daha az kalış süresi, daha düşük maliyet ve iyileştirilmiş bakım kalitesi
gibi somut faydalar sağlarken, geleneksel bir YBÜ'nin sınırlarını genişletmiştir.4
Çeşitli video konferans yöntemleriyle iletişim yoğun bakımda, yaşam sonu bakımı sırasında ve iyileşme süresince yatak başında sanal aile varlığını
mümkün kılmak için bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan FaceTime, Zoom ve Skype gibi görüntülü sohbet teknolojileri-
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nin kritik hasta popülasyonu olan yoğun bakım ortamında değerleri sınırlıdır.
Genellikle sedatize ve entübe halde olan yoğun bakım hastaları bu teknolojilere kendi başlarına erişemezler, böylece sağlık personeli fazladan iş yüküne ve
enfeksiyon riskine maruz kalmış olur. Bunun aksine, sanal YBÜ teknolojilerinin
altyapısı çok daha güvenli ve daha erişilebilir bir alternatif sunarak özellikle
personelin hasta yanına girip çıkma ihtiyacını azaltır. Covid-19 pandemisi sürecinde bazı hastaneler enfeksiyon riskini önlemek için vICU teknolojisini
uzaktan ziyarete izin verecek şekilde kullanmaktadır. 4,16
Ek olarak, sanal YBÜ teknolojileri, hasta yakınları için bir "açık YBÜ"
oluşturma potansiyeline sahiptir, bu da onların hastayı görüntülemesine, konuşmasına ve gerçek zamanlı hasta verilerini içeren bir panele erişmesine
olanak tanır. Bu sanal teknolojik platformlar, hasta yakınları ve yoğun bakım
ekipleri arasındaki iletişimi artırarak aile üyelerinin hasta bakımına katılmasına katkı sağlamaktadır. Hasta yakını ziyaretleri için sanal YBÜ kullanımı mutluluk, neşe, minnettarlık ve rahatlama hislerinin oluşmasını sağladığı görülmüştür. 4
Hasta yakınlarını video ziyareti öncesi görebilecekleri konsunda bilgilendirmek gerekir. Çünkü yoğun bakım sürecinde hastalar genellikle mekanik
ventilasyon için bir endotrakeal tüpe ve solunum devrelerine, enteral beslenme için bir nazogastrik tüpe ve bir kişinin dış görünüşünün değişmesine katkıda bulunan diğer cihazlara sahiptir. Entübe olmayan hastalarda ise dispne ve
takipne varlığı ya da uygulanan non-invaziv mekanik ventilasyon teknikleri de
hasta yakınlarına anlatılmalıdır. Ayrıca pandemi sürecinde, gelişen ARDS(Akut
Respiratuar Distres Sendromu) tablosunda uzun süre prone pozisyonu da sıklıkla tercih edilmektedir. Tabii ki yoğun bakım ünitesinde bulunan birçok hasta
iletişim kuramaz veya sınırlı bir iletişim kurabilir. Tüm bu durumlar nedenleri
ile anlatılmalıdır. Arayan kişi sadece klinik durumu değil, aynı zamanda görsel
etkiyi de düşünerek hastanın mevcut durumunu tanıtmak için zaman harcamalıdır. 17
Pandemi sürecinde en azından belli bir seviyedeki hastaların(örneğin
entübe olmayan, bilinci açık, hemodinamisi stabil vb.) hasta yakınlarının kişisel koruyucu ekipman kullanarak, her gün olmasa bile yakından görmesini ve
sesini duymasını sağlamak hasta ve hasta yakını için çok faydalı olabilir. Hasta
yakınlarının kullanacağı kişisel koruycu ekipmanlarının maliyeti erken iyileşme veya hastaneden erken taburculuğa katkıları ile karşılanabilir.
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4. YOĞUN BAKIM HASTALARINA ZİYARETLER KISITLI KALMALI MI?
Kritik bakım ünitelerinde esnek, açık veya bireyselleştirilmiş ziyaretin
faydalarını gösteren son 30 yılda yapılan tüm araştırmalara rağmen, yoğun
bakımda hasta yakını ziyareti ve refakatçi konusu hakkında hala çok tartışma
mevcuttur. 18
Birçok sağlık çalışanı, hasta yakını ziyaretinin kritik hastalar üzerindeki
olası zararlı etkilerinden endişe duymaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde açık
veya esnek ziyaret uygulamasının potansiyel zararlı etkisinin olduğu düşünülen sebeplerden başlıcaları şunlardır:
 Aile üyeleri ve arkadaşların sık ziyareti hastalarda enfeksiyon riskini artırabilir. Birçok bilimsel araştırmada özellikle sağlık personelinin genel kanısının aksine, esnek ziyaretin enfeksiyona bağlı komplikasyonları artırmadığı
gösterilmiştir. 19
 Ziyaretin hastalar için çok yorucu olabilir. Yine birçok araştırmada ziyaretin hastalar için stresli bir olay olmadığı gösterilmiştir. Aslında hastalar,
planlanmış zamanlarda uyanık kalma zorunluluğunu hissetmek yerine, değişkenlik gösteren zamanlarda daha fazla dinlenebileceklerini düşünmektedirler.
Belirli saatlerde yapılan kısa ziyaretlerdense, esnek ziyaret ile hem hasta hem
de aile memnuniyeti artmaktadır.19,20
 Ziyaret kalp atış hızını ve kan basıncını artırarak hasta için fizyolojik
olarak zararlı olabilir. Bu düşüncenin aksini gösteren birçok araştırma mevcuttur. Aile ve arkadaşlar tarafından yapılan ziyaretlerde kan basıncı, kalp atış
hızı ve kafa içi basıncının artmadığı ve hatta bazı durumlarda azaldığı bulunmuştur. Aile üyeleri ve arkadaşlar, kritik hastalığı olan bir hastaya güven ve
sakinlik hissi sağlayabilir. Çalışmalar da ziyaretle birlikte aritmi oranında bir
azalma olduğunu göstermektedir. 19,20 Bunun aksine, hemşirelerin yoğun bakım hastalarında kan basıncını, kalp atış hızını ve stres düzeylerini artırdığı
gösterilmiştir. 21 Öte yandan, yapılan araştırmalarda yaşamsal belirtilerde artışa gerçek ziyaretin değil, ziyaret programının neden olduğu sonucuna varılmıştır. 22
 Ziyaretçilerin varlığı, hemşirelik ve tıbbi bakım sunumunu engellemektedir. Bu düşünce de bilimsel literatürde desteklenmemiştir. Bunun aksine ailenin varlığı; bakımın sağlanması, ailenin bakımı öğrenmesi ve hasta ile tıbbi
personel arasındaki iletişimi kolaylaştırması konularında katkı sağlamaktadır.
Ayrıca bazı durumlarda aile, hastanın durumu hakkında anlamlı geri bildirim
sağlayabilir. 19
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Petterson ve arakadaşları da yaptığı araştırmalar sonucunda açık ziyaretin neden faydalı olacağına dair birkaç neden belirtmiştir. Bu nedenler şunları
içerir:
» hem hastalar hem de aile üyeleri için zor ve stresli bir dönemde ‘aile’
kavramının hissedilme ihtiyacı
» bazı aile üyelerinin iş veya diğer nedenlerle planlanmış ziyaret zamanlarına uyum gösterememesi
» ailenin çeşitli zamanlarda gelip gitmesine izin vermenin aslında dinlenmeyi teşvik edebilir olması. Çünkü hastalar, planlanmış zamanlarda uyanık
kalma zorunluluğu hissetmeyeceklerdir. 20
Esnek ya da açık ziyaretlerin önündeki engellerin birçoğu yukarıda bahsedilen konulardır ve bazı durumlarda bu engellerin haklılığı olabilir. Ancak,
genel olarak değerlendirildiğinde ziyaretin potansiyel faydalarının herhangi
bir dezavantajından daha ağır bastığı görülmektedir.
Belki de hastaların ihtiyacı olduğu desteği bazen sadece aileleri veya
sevdikleri sağlayabilir. 20
“Çocukluğumda doktorlar bana hiçbir zaman yürüyemeyeceğimi söylerken, annem yürüyebileceğimi söylüyordu. Ben anneme inandım.” Wilma Rudolph (Olimpiyatlarda 3 altın madalya kazanan ilk kadın atlet)
4.1. Aile Merkezli Bakım
Aile merkezli bakım(AMB); ailenin çocuğun hayatındaki merkezi rolünü
tanıyan ve bakım planına ailenin katılımını sağlayan bir bakım felsefesidir.
Ailenin çocuklarının bakımına tam olarak katılmalarını destekleyen bir sağlık
bakım modelidir. Ve 21. yüzyılda pediatri hemşireliğinin temel felsefesinde
“AMB Modeli” temel bir öge haline gelmiştir. 23 Son yıllarda birçok yetişkin
yoğun bakım ünitelerinde de teşvik edilmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. 24
Aile merkezli bakımın dört temel kavramı bulunmaktadır. Bu kavramlar
itibar ve saygı, bilgi paylaşımı, ailenin bakıma katılımı ve aile ile işbirliğidir.
Ailelerin gereksinimlerini karşılamak, beklentilerine en uygun hizmeti verebilmek, çocuk ve ailesinin anksiyetesini azaltarak iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla “aile merkezli bakım” uygulamaları geliştirilmiştir. Aile merkezli
bakımdaki amaç; çocuk ve aile arasındaki bağları korumak, ailenin çocuğun
bakımına katılımını sağlamak, çocuğun hastane ortamında da kendini güvende
hissetmesini sağlamak, hastaneye yatmanın çocuk ve aile üzerindeki olumsuz
etkilerini önlemektir. 23
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Erdeve ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada, yenidoğan yoğun
bakım ünitesindeki AMB uygulanan bebeklerin tekrar hastaneye yatma oranının iki kat daha az olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 25
SONUÇ
Yoğun bakım ünitesinde hasta yakını ziyareti ve hasta yakını bilgilendirme konusu normalde de genellikle ikinci planda olan bir konudur. Ancak
pandemi sürecinde daha da geri plana düşmüştür. Covid-19 pandemisinin ne
kadar daha devam edeceği belli olmadığından bu konunun daha fazla dikkate
alınması gerekmektedir.
Birçok olumlu yanları olmasına rağmen hiçbir telefon görüşmesi, video
görüşmesi, ses kaydı ya da yazılı metin izolasyonun yasakladığı fiziksel temasın yerini dolduramayacaktır. Pandemi sürecinde en azından belli bir seviyedeki hastaların(örneğin entübe olmayan, bilinci açık, hemodinamisi stabil vb.)
hasta yakınlarının kişisel koruyucu ekipman kullanarak, her gün olmasa bile
yakından görmesini ve sesini duymasını sağlamak hasta ve hasta yakını için
çok faydalı olabilir.
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COVID 19’DA CERRAHİ PLANLAMA
Surgery Planning in Covid-19
Op. Dr. Veysel Barış TURHAN
Op. Dr. Abdulkadir ÜNSAL
1.GİRİŞ:
Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde 31 Aralık 2019 da SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu COVİD-19 salgını 6 kıta ve yüzlerce ülkeye yayılmıştır.
Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020’de tanımlanması ile ülkemizde salgın süreci
başlamış ve etkisini arttırarak devam etmektedir1. COVID-19 olarak adlandırılan hastalığın etkeni, SARS-CoV-2 olarak adlandırılan alt tipidir. Virüsün bulaşma sonrası ile belirtilerin görülmesi arasında geçen sessiz dönem 2 ila 14
gün arasındadır. En önemli bulaş yolunun damlacık yolu olduğu bilinmekle
beraber temas sonrası göz, ağız gibi mukozal yüzeylere inökülasyon ile de hastalık bulaşabilir2. Damlacık yolu ile insandan insana bulaştığı bilinen bu hastalığın, temel çoğalma sayısı R0 değerinin 2,13 ile 3,11 arasında olduğu tahmin
edilmektedir3,4. Bu değerin 1’in üzerinde olması salgın oluşturacağı ve gerekli
önlemler alınmazsa, kendi kendine ortadan kalkmasının mümkün olmadığı
anlamına gelmektedir. Bu nedenle, bu salgını ortadan kaldırabilmek için dünya
çapında aşı bulma çalışmaları başlatılmıştır. Ancak bu çalışmaların ne zaman
sonuç vereceği ve bu salgının ne zaman kontrol altına alınacağı, ne yazık ki
belirsizliğini korumaktadır. Tüm dünyaya yayılan ve Pandemi kabul edilen
hastalığın en sık görülen bulguları; yüksek ateş, kuru öksürük, halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, boğaz ağrısı baş ağrısı, kas eklem ağrılarıdır. Bugün ki
bilgiler ışığında ölüm oranı yaklaşık %3,4 tür. Tedavi için spesifik bir antiviral
ilaç henüz yoktur.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı önderliğinde Ocak ayında Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulun önerisi ile birçok düzenlemeler yapılmıştır. Referans ve pandemi hastaneleri belirlenmiş ve birçok kamu
hastanesinde elektif cerrahi işlemler durdurulmuştur. Bunun dışında yurt dışı
çıkış yasağı, yurtdışından gelen vatandaşların karantina süreleri, eğitime ara
verilmesi gibi birçok önlem de bilim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmaya başlanmıştır.
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Rutin ameliyatların durdurulması ile beraber artan sayıdaki vakalar nedeni ile şehirlerde belirlenen belli kamu hastanelerinde yapılacak şekilde sınırlandırılmasına karar verildi. Böylece Koronavirüs nedeniyle artan hasta sayısını karşılayacak yatak sayısı, solunum cihazı ve yoğun bakım hizmetleri sağlanmış oldu.
Pandemi döneminin ne zaman son bulacağı bilinmemektedir. Birçok
merkezde aşı ve ilaç çalışmaları devam etmektedir. Ancak net bir öngörü kimse tarafından yapılamamaktadır.
Bu süreçte devam etmesi gereken cerrahi işlemlerin hangi plan doğrultusunda uygulanacağı tüm cerrahların ve hastaların birinci önceliği olmaktadır. Bu konuyla ilgili çeşitli görüşler olsa da ortak bildiriler mevcuttur. Bu bölümde ülkemizde ve dünyada uygulanan planlama ve organizasyon dökümanları anlatılacaktır.
1.1.Cerrahi öncesi dönem ve endikasyonların belirlenmesi
Çin’de pandemi sırasında yapılan çalışmalarda hastanelerin COVID19’un tedavisinin gerçekleştirildiği yer olmakla beraber bu hastalığın yayılması için en önemli kaynak teşkil eden mekanlar olduğu da ortaya konulmuştur5.
Bu sebeple pandemi döneminde rutin ve elektif işlemlere ara vermek ve poliklinik başvurularını en aza indirmek pandeminin önüne geçmek için önemli bir
adımdır. Fakat acil cerrahi işlemler ve fazla ertelenmesi durumda yaşamı tehdit edecek kanser hastalıklarının ameliyat endikasyonları özenle konulmalı ve
cerrahi tedavilerine ara vermeden devam edilmelidir.
Covid-19 dünya genelinde çok ciddi bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmıştır. Önlem olarak elektif cerrahi vakalar ertelenmiştir. Yapılan
planlamada pandemi hastanelerinde tüm cerrahi servisler Covid-19 hastalarını
karşılayacak şekilde yapılandırıldı.
Bu salgın döneminde cerrahi ekibi korumak önemlidir hatta acil ve elektif ameliyatların ve işlemlerin devamını sağlayabilmek için şarttır. Bu süreçte
hem cerrahi operasyonların devamı hem de cerrahi ekibin bulaştan uzak tutulması için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir.
Hastalar klnik ve radyolojik olarak pozitif bulgulara sahipken nazofarengeal sürüntülerden yapılan PCR testlerinin %30 oranında yalancı negatif oranına sahip olduğu akıldan çıkarılmamalıdır6,7.
Salgının ilk döneminde tüm elektif ve endoskopik cerrahilerini ertelenmesi önerilmiştir. Şöyle bir gerçek vardır ki; Covid-19 pandemisinden önceki
dönemde de pnömonisi olan hastaların işlemleri ertelenirdi6,8. Bir cerrahi vakada mutlaka korona virus bulaşı akılda bulundurulmalı; preop süreçte tüm
değerlendirmeler yapılmalıdır. Preoperatif ve postoperatif dönemde buna yönelik tüm tedbirler alınmalıdır.
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2.COVID-19 VE CERRAHİ PLANLAMA
İlk önce yapılması gereken şey Covid-19 için test yapmaktır. Toraks BT
çekilemelidir ve gerekli kan testleri yapılmalıdır. Mutlaka hastadan oanam
alınmalıdır. Tüm hastaları Covid-19 pozitif gibi kabul etmek gereklidir. KKE
(kişisel koruyucu ekipman) kullanmaya özen gösterilmelidir. Bunlara ilaveten
genel tedbirleri şöyle sıralayabiliriz:9,10
Hastalar mevcut durumlarına ve komorbid hastalıklarına göre bireysel
olarak değerlendirileceklerdir,
Uygulanacak cerrahi işlemler, hayati tehlike arz eden akut patolojiler,
ilerleme riski yüksek maligniteler ve müdahale edilmesi gereken aktif semptomu olan hastalar ile sınırlandırılmalıdır,
Cerrahi işlem planlanan her hastada COVID-19 enfeksiyonu olasılığı düşünülmelidir,
Abse, tıkanma sarılığı gibi hayatı tehdit edici klinik durumlar mümkün
olduğunca minimal invazif yöntemler ile tedavi edilmelidir.
Bu süreçte hızlı karar verebilmek için hastaları sınıflandırma gereği
doğmuştur. Elektif cerrahi-kısmi acil ve acil cerrahiler diye sınıflandırabiliriz.
Tüm elektif ve endoskopik işlemler ertelenmelidir.
Ertelenen vakalar sonrasında ortaya çıkabilecek olası tıbbi riskler alanında uzman cerrahlar tarafından hasta ve yakınları ile paylaşılmalıdır. Gerekirse hasta onamları ile kayıt altına alınmalıdır.
Hastaya yönelik risk analizi, COVID-19’un daha az yaygınlıkta bulunacağı
bir ortamın oluşması için 6-8 hafta veya daha fazla bir gecikmeden kaynaklanabilecek gecikme riskinin ve hastalığın ilerleme riskinin toplu bir değerlendirmesini içermelidir.
2.1.Cerrahi İşlem Öncesi Hazırlıklar
COVID-19 pozitif olan hastalar dışındaki tüm hastaları da şüpheli olarak
tanımlayarak gerekli önlemleri almak en mantıklı yaklaşım gibi görünmektedir.
Her hasta, uygun koşullarda, KKE uygun şekilde kullanılarak ve gerekli
önlemler alınarak, şüpheli temas veya seyahat öyküsü, ateş ve solunum semptomları açısından sorgulanmalı, hastanın primer muayenesine solunum sistemi muayenesi eklenmeli ve hastanın ateşi, kan basıncı ve oksijen satürasyonu
ölçülmelidir.
Akciğer grafisi rutin olarak planlanmalı, acil cerrahi nedeniyle abdominopelvik bilgisayarlı tomografi (BT) planlanan hastanın görüntüleme işlemlerine toraks BT de eklenmelidir.
Tetkikler tam kan sayımı, üre, kreatinin, sodyum, potasyum, karaciğer
fonksiyon testleri, LDH, CPK, Ddimer, ferritin, troponin ve CRP’yi içerecek şekilde geniş tutulmalıdır.
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COVID-19 açısından şüpheli hastalardan nazal sürüntü ile PCR alınmalı,
ancak ameliyat acil ise hastalar kesin tanı almayı beklememelidir. Bu hastalar,
COVID-19 pozitif gibi değerlendirilerek ameliyata hazırlanmalıdırlar.
Preoperatif hasta onamları daha ayrıntılı şekilde hazırlanarak hem hastanın klinik tablosu ve operasyon sürecini hem de COVID-19 pandemisi ve
olası riskleri içermelidir.
COVID-19 hastaları için ayrı bir asansör ayrılmalı; ayrılamadığı durumlarda bu hastaların beraberinde başka hasta taşınmamalıdır.
2.2.COVID-19 pandemi sürecinde genel cerrahi hastalıklarının sınıflandırılması11
A.Acil (24 saat içinde cerrahi)
 Peritonit, perforasyon, mezenter iskemi, nekrotizan fasiit
 Strangüle herni
 İntraabdominal kanama (endoskopik ve girişimsel işlemlere yanıtsız)
 Apandisit (komplike veya konservatif tedaviye yanıtsız)
 İntraabdominal travma (konservatif olarak yönetilemeyen)
 Anastomoz kaçağı ve kanama gibi postoperatif komplikasyonlar
 Lokalize apse ve nekroz (konservatif ve girişimsel işlemlere yanıtsız)
 Akut havayolu obstrüksiyonu yapan guatr
B.Kısmi acil (72 saat içinde cerrahi)
 İnce barsak obstrüksiyonu (konservatif yaklaşımlar ile düzelmeyen)
 Akut ülseratif kolit (konservatif tedavi yaklaşımlarına yanıtsız)
 Stentlemeye uygun olmayan barsak tıkanıklıkları
 Perianal apse (konservatif tedaviye yanıtsız)
 Lokalize intraperitoneal enfeksiyonlar (konservatif tedaviye yanıtsız)
 Meme apsesi (konservatif tedaviye yanıtsız)
C.3 aya kadar ertelenebilen cerrahi
 Kolon ve rektum kanserleri*
 Karaciğer kanserleri ve GIST*
 Tanısal tiroid lobektomi*
 Adrenal kitleler (4-6 cm ve aktif veya metastatik)*
 Meme kanseri (premenopozal ER+ ancak kötü biyoloji yok)*
 Akut pankreatit sonrası kolesistektomi
 İnkarsere herni
 Paratiroidektomi (semptomatik böbrek taşlarına sebebiyet veren)
D.3 aydan fazla süreyle ertelenebilen cerrahi
 Herni cerrahisi (komplike olmamış)
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 Karın duvarı rekonstrüksiyonları
 Hartmann, kolostomi veya ileostomi kapatılması
 Rektal prolapsus
 Proktolojik girişimler (hemoroid, fissür, fistül)
 Benign rektal polipler
 Rekürren anal kanserlerde salvaj cerrahi
 Pelvik egzenterasyon
 Kolelitiazis
 Gastroözofageal reflü cerrahisi
 Meme kanseri (postmenopozal ER+)*
* Pandemi döneminde uygulanacak kanser cerrahilerinde konsey kararı
ile tedavi stratejileri geliştirilmelidir
2.3.Acil Cerrahi Gerektiren Hastalıklar
Genel Cerrahi kendine ait ertelenemeyecek acilleri olan bir branş olup
bunun yanında6 birçok kanser cerrahisi gerçekleştirmektedir. Pandemi sırasında cerrahi endikasyonu dahilindeki hastaların doğru yönetilmesi hem acil
durumlara bağlı mortalitenin önüne geçmek, hem de kanser hastalarının süreç
içerisinde doğru yönetilebilmesi için önemlidir.
Acil ameliyat gerektiren ya da kanser tanısı alan hastaların tedavisinde
sağlık çalışanlarının ve diğer hastaların korunması, hasta odalarının korunması, perioperatif tedaviler ile daha da önemlisi, tıbbi personel, ameliyathaneler
ve cerrahi aletler için önlemler alınması son derece önemlidir. Tüm elektif ve
endoskopik işlemler ileri bir tarihe ertelenmelidir.
Çin’de pandemi sırasında yapılan çalışmalarda hastanelerin COVID19’un tedavisinin gerçekleştirildiği yer olmakla beraber bu hastalığın yayılması için en önemli kaynak teşkil eden mekanlar olduğu da ortaya
konulmuştur(5). Bu nedenle pandemi döneminde bulaşı en aza indirmek için
elektif işelemlere ara vermek önemi bir adım sayılacaktır. Fakat bu dönemde
acil ameliyat ve kanser ameliyatlarının endikasyonlarına hızlıca karar verilmelidir. Ve hızlıca cerrahi tedavilerine başlamak gereklidir.
Acil cerrahi gereken durumlarda ACS Amerikan Cerrahlar Birliği (American Collage of Surgeons, ACS) şu yolu takip etmeyi önermiştir:12
Eğer hasta Covid-19 pozitif ya da klinik olarak yüksek şüpheliyse mümkün olduğunca non-operatif tedavi yapmak gerekir. Eğer bu hasta grubunda
cerrahi tedavi yapmaktan başka çare yoksa KKE (kişisel koruyucu ekipman)
kullanmak gerekir.
Perianal apseler mümkünse lokal anesteziyle drene edilmelidir. Daha
büyük ve komplike perianal apselerin drenajı ameliyathanede yapılmalıdır ve
mümkünse rejyonel anestezi tercih edilmelidir13.
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Akut apandisit genel cerrahinin acil ameliyatlarının başında gelmektedir.
Komplike olmayan apandsitlerde konservatif tedavi yapılabildiğini gösteren
çaışmalar14 olsa da acil ameliyat etmek gerekir. Laparoskopi kullanmamak
gerekir15.
Akut kolesistitde daha çok konservatif(medikal) tedavi ya da kolesistostomi yapılmalıdır. Kolanjit durumu yoksa koledokolitiyazis i olan hastalar konservatif takip edilebilir. Daha büyük taşlı ve spontan kanaldan düşmeyen taşlar
için ERCP yapılabilir, ardından geç elektif kolesistektomi yapmak en mantıklısıdır.
Akut eksternal tromboze hemoroidal hastalık genellikle ameliyat yapılmadan konservatif olarak tedavi edilebilir. Fakat konservatif tedaviye yanıt
vermeyen durumlarda en son çare rejyonel anesteziyle müdahele etmek en
doğrusu olacaktır.
Akut pankreatitde mümkünse konservatif (medikal) tedavi tercih edilmelidir. Fakat konservatif tedaviye yanıt vermeyen ve BT (bilgisayarlı tomografi) ile nekrotizan pankreatit durumunda mümkünse perkütan drenaj ya da
en son çare konvansiyonel drenaj tercih edilmelidir.
Akut mezenterik iskemi, gis perforasyonları ve inkarsere herniye bağlı
obstrüksiyon olan durumlarda acil ameliyat planlanmalıdır.
Divertikülit eğer komplike değilse konservatif (antibiyoterapi ile) takip
edilebilir. Pürülan veya fekal peritpnit hali mevcut ise acil ameliyata alınmalıdır.
Genel Cerrahi çok fazla kanser hastası takip ve tedavi eden bir branştır.
Acil olmayan kanser vakalarında ilgili branşların katılacağı konsey tedaviye
karar vermelidir. Kanser hastalarının cerrahi veya cerrahi olmayan tedavilere
yönlendirmesi bu konseyler tarafından olacaktır. Hastalar bu konsey kararı ile
ilgili bilgilendirilip onamları alınması gerekecektir. Çünkü Covid-19 pozitif
hastalarda kanser ameliyatlarında yoğun bakımda kalma sürelerinin ve ölüm
oranlarının daha yüksek olduğu gösterilmiştir16.
Kolon kanserlerinde obstrüksiyon bulgusu varsa, perforasyon bulgusu
varsa, transfüzyon gerektirecek kadar kanama bulguları varsa acil ameliyat
edilmelidir. Bu endikasyonlara ek olarak; Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası tedaviye yanıtsız rektum ca, adjuvan tedavinin verilemeyeceği erken evre
rektum ca ve asemptomatik kolon ca da opere edilebilir(13).Medikal (onkolojik) tedavi alabilecek hastalar: Uzak metastazı olan kanserler, lokal ileri evre
rektum kanserleri ve neoadjuvan kemoradyoterapiden fayda görebilecek rektum kanseri. Ameliyatı yapılacak Covid-19 dönemindeki hastalar laparoskopi
çok önerilmese de opere edilebilirler. Laparoskopik yöntemle yapılacaksa sıkı
aerosolizasyon altında yapılması önerilmektedir17.
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Mide kanserlerinde erken evredeyse eğer cerrahi yapılmalıdır (T1a ve
T1b), hatta T1 a kanserlerde endoskopik rezeksiyon güvenli şartlar sağlananınca yapılabilir.T2 ve lenf nodu pozitif hastalar neo-adjuvan tedaviye yönlendiriliebilir. Kanaması olan veya obstrüksiyonu olan hastalara endoskopik işlem
yapılabilir.
Meme apsesi mümkünse lokal anestezi eşliğinde drene edilmelidir.
ABD’li yazarların oluşturduğu Dietz ve ark. makalesinde; pandemide
meme kanseri yaklaşımlarında Öncelik A, B, C olarak üç kategori tanımlanmıştır18.
Öncelik A grubu, hastanın prognozunu değiştirebilecek ciddi durumu
ifade eder, bu hastalara ciddi öncelik verilmelidir. Öncelik C tanı ve tedavinin
ertelenebileceği grubu ifade eder. Öncelik B grubu ise A ve C grubu arasında
kalan tartışmalı olan gri bir gruptur.
COVID-19 pandemisi kapsamında, rutin meme kanseri taramaları askıya
alınmalı, tüm meme kanserli olgular uluslararası kılavuzlara uygun olan tedavilerine mümkün olduğunca devam etmeli ancak hastaneye geliş gidişleri en
aza indirecek yaklaşımlar tercih edilmelidir. İzlemde veya adjuvan endokrin
tedavi altında olan hastaların muayene veya randevuları ertelenmeli veya teletıp hizmetiyle uzaktan yönlendirilmelidir. Çok disiplinli tümör konseyleri sanal
da olsa devam etmeli ve tedavi kararları konseyde alınabilmelidir. Karar verme süreçlerinde pandeminin seviyesi ve hasta tercihi göz önüne alınarak yarar
ve risk dengelenmelidir.
2.4.Covid-19 Pandemisi Sürecinde Laparoskopi
 Risk durumu net olarak kanıtlanamamış
 Aerosol tipi yayılma riski olduğu için dikkat ederek kullanılmalı
 Akut kolesistit ve akut apandisitlerin erken dönemlerinde birinci seçenek olarak medikal tedavi düşünülmeli
 Sınırlı sayıda hasta grubuna düşünülmeli
2.5.Covid-19 Pandemisi Sürecinde Endoskopi
 Acil durumlar dışında yapılmamalı
 Üst GİS endoskopilerilerinde aerosol yayılımı fazla olduğu için KKE tam
ve dikkatli kullanılmalıdır.
2.6.Laparoskopik Cerrahi Yapalım mı?
Covid-19 enfeksiyonu riski açısından laparoskopik cerrahi ile açık cerrahiyi mukayese eden net bir çalışma henüz yoktur. Salgının ilk zamanlarında
açık cerrahinin laparoskopik cerrahiye tercih edilmesi yönünde uyarılar yer
alsa da ilerleyen günlerde bulaş açısından iki yöntemin birbirine üstünlüğü
olmadığına dair kılavuzlar yayınlanmaya başlanmıştır11.
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Açık cerrahide hastanın sıvı ve dokuları ile yüksek temas ve koterden
yayılan duman; laparoskopik cerrahide ise kullanılan gazın aerosol etkisiyle
viral kontaminasyona yol açma riski iki yöntemin dezavantajlarıdır. Laparoskopik ve robotik cerrahi için duman/gaz emici ultra filtreleme sistemleri mutlaka kullanılmalıdır.
2.7.Ameliyat Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 Tam kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanılmalı
 Koter mümkün olduğunca az kullanılmalıdır
 Batın dreni gerekli değilse konulmamalıdır
 Laparoskopik cerrahide HEPA veya ULPA filtreleri kullanımalıdır.
3.SONUÇ
Elektif cerrahi planlamasında her kurum kendi coğrafi konumu, hasta
çeşitliliği ve sayısı, sarf malzeme temini ve bunların sürdürülebilirliği, pandemide oynadığı rolü gözeterek multidisipliner bir takımla kendi yol haritasını
oluşturmalıdır. Sağlıklı, tam teçhizatlı ve yetkin sağlık çalışanlarının sağlık
sisteminin omurgasını oluşturduğu unutulmamalıdır.
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COVID -19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE
AMELİYATHANE İŞLEYİŞİ
Operation Room During COVID – 19 Pandemic Period
Uzm. Dr. Ayşe YILMAZ
GİRİŞ
2019 Aralık ayın da Çin’ in Wuhan kentinde nedeni bilinmeyen pnömonili hastaların olması ve bu hastalığın yayılması sonrası incelemeler başlatıldı.
Bu hastalık korona virüs kaynaklı Covid – 19 olarak adlandırıldı 1. 30 Ocak
2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edildi. Bu
süreç ülkemizde de başladı ve hız kazandı. Sağlık çalışanları hastanelerin işleyişini hizmet sunumunu aksatmadan yerine getirebilmek için düzenlemeler
yaptılar. Pandemi sürecinde ameliyathaneler hizmet sunumu her zaman devam etmesi gereken bölümlerinden olduğu için en çok dikkat edilmesi gereken
bölümlerden biri haline geldi.
Pandemi hastanesi olarak görev alan hastanelerde Covid – 19 şüphesi
olmayan hastalar, Covid – 19 olası tanılı ve kesin tanılı hastalar yanı sıra acil
vakalar gelebilir. Bu olasılıklar Şekil 1 de sunuldu.
Şekil 1: Ameliyathaneye kabul edilen hastaların şeması

1- GENEL İŞLEYİŞ:
Her hastanenin fiziki şartları ve hizmet sunduğu bölümler standart olmadığı için mümkün ise ayrı bir ameliyathane ayarlanması, ayrı ameliyathane
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yok ise giriş çıkışı ayrı olabilecek bir ameliyathane bölümü ayılması bu da
mümkün değil ise tek ameliyathane olan hastaneler için ayrı operasyon odası
ayarlanması önerilir. Ameliyathanede öncelikli öneriler arasında: ameliyathanenin bu bölümünde çalışacak herkesin periyodik pandemi konulu hizmet içi
eğitim almalarının sağlanması, kişisel koruyucu ekipmanların hazırlanması ve
hastanenin temin edebilme hızı takibe alınıp bir görevli tarafından (depo sorumlusu) düzenli kayıt edilmesi: burada tüketim hızı ve yeniden temin her
hastanenin işleyişi ve alınan ameliyat sayısı ile değişebileceği için mağduriyet
yaşanmaması adına önemli bir işlemdir, işaret tabelaları ve bilgilendirme afişlerinin yerleştirilmesi: bu ayrılan bölümün Covid – 19 şüpheli ya da kesin tanılı
hastaların ameliyatları için olduğunu belirten tabelalar hastaların yanlış transferini önleyebilir. Bilgilendirme afişleri özellikle kişisel koruyucu ekipman
giyinme ve çıkarma şeması v. b önemli uyarılardan oluşmalıdır, ameliyat odasında kullanılan cihazların üzeri koruyucu şeffaf örtülerle kaplanabilir, ameliyathane kullanım sürelerinin belirlenmesi iki ardışık ameliyat arasında oda
temizliği için azami bir süre ayrılmalıdır, ameliyathane odasında görevli personel listesi önceden belirlenmeli hasta ameliyathaneye kabul edildikten sonra
acil bir durum yok ise ameliyat süresi dikkate alınarak personel değişimi maruziyet saatlerine uygun olacak şekilde yapılmalıdır, ameliyatta öncelikli tek
kullanımlık ürünler seçilmeli ve tekrar kullanılan her türlü malzemenin sterilizasyonu talimatnameye uygun şekilde koruyucu ekipmanı giyinmiş kişilerce
yapılmalıdır. Hastaların ameliyathaneye kabulü esnasında önerilen sıralama
Şekil 2 de sunulmuştur.
Şekil 2: Pandemi hastanesinde hasta kabul şeması
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1.1 Pandemi Döneminde Preopratif Hasta Değerlendirilmesi:
Preoperatif değerlendirmede öncelikli hasta anamnezi alınır, fiziki muaynesi yapılır, tetkikleri ve grafileri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeler ve
ameliyatın özellikleri dikkate alınarak risk sınıflaması yapılır. Bu değerlendirmeler hastaya açıklanır ve operasyon öncesi olası anestezi yöntemleri de bilgilendirilerek hasta veya yakınlarından onam alınır. Mümkünse, cerrahi hastalar
pre-operatif olarak Covid-19 için test edilmelidir ancak Covid - 19 hastalığının
inkübasyon periyodunun 4- 11 güne kadar uzayabildiği unutulmamalıdır 2
Hastanın risk sınıflaması normalde ASA (American Soceity of Anesthesia) ya
göre yapılırken, pandemi döneminde ameliyat olacak hastaların Covid – 19
hastası olma olasılığı aslında asemptomatik bir viral pnömonisi olan hastaya
anestezi uygulanması anlamına geleceği için bu sınıflamada risk artışına neden
olabilir. Belki de bu sınıflama pandemi döneminde modifiye edilmelidir. PASA gibi bir ön ek yapılmalı ve bu dönemde kabul edilen hastaların inkübasyon periyodunda hasta olabileceği belirtilmiş olabilir. Covid-19 hastaların bir
kısmında ciddi olmayan semptomlar ortaya çıkarken, diğer kısmı öksürük,
yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomları gösterebilir. Ciddi Covid -19 hastaların laboratuvar bulguları arasında lenfopeni, laktat dehidrojenaz, ferritin ve
kreatinin kinaz yükselmesi ve alanin aminotransferaz (alt) veya aspartat aminotransferaz (ast) yükselmesi, c-reaktif protein (crp) seviyeleri normal aralığın üzerinde ve d-dimer düzeylerinde artış izlenebilir3. Radyografik değerlendirme preoperatif değerlendirmede önemli bir yer tutar. Akciğer grafisinde
şüpheli infiltrasyonlar var ise gereğinde göğüs hastalıkları konsültasyonu istenebileceği gibi bilgisayarlı tomografide ayrıcı tanıda tercih edilebilir.
1.2 Ameliyathane Ekibinin Hangi Ameliyatların Olacağı Konusunda
Önceden Bilgilendirilmesi:
Ameliyathane ekibinin hangi ameliyatların olacağı konusunda önceden
bilgilendirilmesi ile ameliyathane hazırlıkların önceden yapılmasını sağlayabilir. Bir yandan ameliyat için hazırlıklar yapılırken bir yandan da ameliyata girecek personel sayısı (doktor, hemşire, yardımcı persone v.s) yapılacak ameliyatın özelliğine göre önceden belirlenebilir. Ameliyata katılacak personelin
kullanacağı kişisel koruyucu ekipman (KKE) ki bunlar N95 -N99, gözlük, sperlik, su geçirmeyen tulum, galoş v. s temin edilmeli ve doğru kullanım şekline
dair önceden eğitim verilmiş olmalıdır 4. Planlanan cerrahiye özgü bütün cihazlar hasta kabul edilmeden operasyon odasına alınmalı mümkün olduğunca
ameliyat başladıktan sonra odaya giriş çıkış olmamalıdır. Ameliyat odası negatif basınçlı olmalıdır. Ameliyathane odasında bulunan cihazlar görüntüyü engellemeyecek şeffaf örtüler ile kapatılabilir. Ekip zamanında bilgilendirilir ise
bu hazırlık işlemleri için zaman kaybedilmez.
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1.3 Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Transferini Yapan Ekibin KKE
Kullanması:
Hastanelerde hasta transferini sağlayan ekibin bütün servislerden hasta
taşıdığı düşünüldüğünde ameliyathane gibi steril olması gereken alana portör
görevi yapabilecekleri unutulmamalıdır. Bu ekibin çift eldiven kullanması bile
her servis çıkışından ameliyathaneye girdiklerinde bu eldivenlerden birini
çıkartmaları bile enfeksiyon taşınmasını bir miktar azaltabilir. Sağlık çalışanlarının eğitimleri konulu yapılan bir çalışma çalışanların çoğunun KKE kullanımı konusunda yetersiz olduğunu göstermiştir 5.
1.4 Hastanın Ameliyathaneye Kabulü ve Operasyon Süreci:
Hastalar standart ameliyathanelerde preoperatif derlenme odasına kabul edilir ve ameliyathaneye buradan geçerler. Covid – 19 olan ya da şüphesi
olan hastalar bu kısmı hızlı ve seri bir şekilde geçerler ve bir an önce operasyon odasına alınırlar. Oda personeli hazır odada bulunur ve giriş çıkış minimize edilir. Hastaya uygulanacak anestezi gerek rejiyonal gerek genel anestezi
tekniği olsun hastanın mutlaka maskesi bulunmalıdır. Bu maske oda da anestezinin uygun gördüğü ana kadar hastada takılı kalmalıdır. Pandemi sürecinde
kontaminasyon mümkün olup engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır 6.
Hasta için genel anestezi planlanıyor ise hasta ameliyat masasına alındıktan
sonra hızlı ve seri entübasyon tercih edilmelidir. Hastaya fentanil gibi öksürük
tetikleyici ajanların uygulanmasından indüksiyonda uzak durulmalıdır. Hasta
entübasyonu için koruyucu bariyer kullanılabilir. Videolarengoskop tercih
edilmelidir. Hasta entübe edilirken entübasyon tüpü klemplenebilir ya da entübasyon tüpünün ucuna HME (Heat and Moisture Exchanger) filtresi takılı
olabilir. Entübasyon sonrası tüpün kafı hızlıca şişirilmeli ve ondan sonra solunum devresi bağlanmalıdır. Entübasyon doğruluğunun tespiti için göğüsün eşit
kalktığının görülmesi ve entidal karbondioksitin cihazda görülmesi uygun olacaktır. Aerosolizasyon ve kontaminasyonu engellemek için havalandırılması
gereken hastada preoperatif şeffaf bir örtüden yararlanılabilir. Aynı örtü ekstübasyon içinde gerekli olabilir. Hasta için kullanılan solunum devresi HME
filtresi ve sodalime her vakadan sonra atılmalıdır 7. Silinebilir yüzeyler dezenfektan ile silinmelidir. Hastadan alınan örnekler doğru bir şekilde patoloji,
mikrobiyoloji gibi kliniklere acilen ulaştırılmalı ameliyathanede fazla kalmalarına müsaade edilmemelidir. Ameliyat sonrası kullanılan setlerin ön temizlik
işlemleri sterilizasyon ünitelerinde ayrı bir yerde yapılmalıdır. Özellikle N95
maske pandeminin başlarında temin edilmesi zor bir ekipmandı sonraları daha kolay ve fazla miktarda bulunabildi ama hasta sayısı dikkate alındığında
ilerde eksikliğini yaşayabileceğimiz bir ürün olup eğer tekrar tekrar aynı mas-
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keyi kullanmak zorunda kalacaksak öncelikle maske yırtık ya da kirli olmamalı, sızdırmazlık testini her kullanımda yapmalıyız, maskeyi çıkartırken maske
yüzeyine temas etmeden çıkartmalı ve bir yerde bir süre beklettikten sonra
tekrar kullanmalıyız 8. Her cerrahi olacak hastaya aslında solunum ve temas
izolasyonu olan hastalar gibi yaklaşım uygulanmalıdır.
1.5 Ameliyat Sonrası:
Standart ameliyathanelerde hastalar ameliyat sonrası postoperatif derlenme odasına alınırlar. Bu kısımda kontaminasyonu ve maruziyeti arttırmamak için hastanın mümkün olduğunca derlenmiş olarak postoperatif derlenme
odasına verilmesi uygun olacaktır. Derlenme odası tek veya ayrılmış odalardan
oluşmuyor ise hasta derlenmesi işleminin mümkün ise servisteki odasında
yapılaması uygun olabilir.
2- BÖLÜMLERE ÖZEL İŞLEYİŞ
2.1 Lokal ameliyathane:
Lokal ameliyatların bir kısmı Covid – 19 pandemisi sürecinde durdurulamaz işlemler olabilir. Tırnak batması, apse boşaltılması, basit kesi süturasyonları vs. bu gibi işlemler acil olma durumuna göre değişmekle birlikte zaman
var ise PCR testi ameliyat öncesi mutlak çalışılmalıdır. Zaman yok ise işlem
öncesi, sırası veya hemen sonrası PCR testi çalışılabilir ve ekibin güvenliği açısından önem arz eder. Sonucu belli olmayan lokal ameliyatı olmuş hastalarda
sanki Covid- 19 hastalığı varmış gibi kabul edilerek aletlerin dezenfeksiyonu,
sterilizasyonu ve odanın sterilizasyonu talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır.
2.2 Kadın Doğum Ameliyathanesi:
Pandemi sürecinde miadı gelen veya acil alınması gereken gebeler olabileceği için ameliyatları durdurulamayan hasta gruplarıdır. Ring ve ark tarafından bu hastalar için genel anesteziden kaçınılması tavsiye edilirken nöroaksiyal blok tavsiye edilmektedir. Mümkün olduğunca normal doğum tercih edilmesi bu çalışma desteklemektedir 9. Lopez ve arkadaşları yapmış oldukları
çalışmada Covid-19 şüphesi olan 111 obstetrik hastanın % 38.7' sinin PCR
sonucunu negatif bulmuşlardır. Negatif ve pozitif PCR sonucu olan hastalar
arasında, monosit sayısı, LDH (laktikdehidrogenaz) seviyesi ve oksijen tedavisine ihtiyaç duymaları arasında fark bulmuşlar. Oksijen ihtiyacı ve LDH bilinen
farklar iken bu çalışmada monosit düzeyine de gebelerde dikkat edilmesi gereken bir parametre olarak öne çıkmıştır 10.
2.3 Genel Cerrahi Ameliyathanesi:
Ameliyathanelerin en yoğun odalarından biridir. Çok geniş operasyon
yelpazesi bulunmakla beraber bir çok ameliyatları genel anestezi altında yapı-
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lır. Cano-valderrama ve ark. pandemi sırasında acil cerrahi uygulanan hastalarda mortalite ve tekrar operasyon oranlarının benzer olduğunu bildirmişlerdir11 Acil genel cerrahi operasyonları için yüksek beklenmesinin nedeni, pandemi döneminde hastaların hastanelere geç kabul edilmesi olabilir. Patriti ve
ark çalışmalarında, pandemi sırasında travmatik olmayan abdominal acil durumların %40'ından fazlasında gecikmiş tedavi bildirilmiştir 12. Çok merkezli,
ulusla arası bir kohort çalışmaya, ameliyattan önceki 7 gün veya sonraki 30
gün içinde Covid – 19 varlığı doğrulanmış 1128 dahil edilmiş. Araştırmacılar
30 günlük mortaliteyi %23. 8 (1128'in 268'i) bulmuşlardır. Yapılan bir araştırmaya göre de Covid – 19 hastalığı bulunan acil cerrahi geçiren hastaların
yarısında postoperatif pulmoner komplikasyonlar görülebilir ve bu da yüksek
mortalite ile ilişkilidir sonucuna varılmıştır 13. Bu bilgilere dayanarak ilk önerimiz enfeksiyonu önlemek için hastanın ameliyathaneye girmeden önce Covid
– 19 hastalığı teşhisinin yapılması önemlidir. Hasta ameliyathaneye alınmadan
önce preoperatif değerlendirmeden mutlaka geçmelidir. Hasta Covid – 19 veya
şüpheli vaka ise (ateş, öksürük, tomografide tipik akciğer tutulumu, lenfopeni
saturasyon <90 v. b) anestezi ve cerrahi doktorları öncelikli kendi aralarında
görüşmeli varsa alternatif tedavi yöntemleri ya da daha az invaziv çözümler
değerlendirilmelidir. Şayet karar ameliyat yönünde ise aile ile mutlaka görüşülmelidir. Ameliyathane enfeksiyonunu engellemek için, her hasta için kullanılması planlanan malzemelerin mümkün olduğunca tek kullanımlık olanları
tercih edilmeli diğerleri ise talimatlara uygun şekilde steril edilmelidir. Ameliyatlardan hemen sonra ameliyathanenin kapsamlı dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu yapılmalıdır. Bu sterilizasyon, anestezi makinesinin rutin dezenfeksiyonunu, tüm ameliyathane ultraviyole radyasyonunu, dezenfektan spreyini ve
paspaslamayı da içerir şekilde olmalıdır.
2.4 Üroloji Ameliyathanesi:
Ürolojik ameliyatların bir kısmı ertelenebilir özellikte olup bir kısmı ise
acil ameliyat gerektirir. Ameliyatlarda aerolizasyonu engellemek için mümkün
ise öncelikle nöroaksiyal blok tercih edilebilir. İtalyan ürologlar bir panelde bir
araya gelip, Covid – 19 pandemi sürecinde ürolojik rutin uygulamaların yeniden düzenlenmesi için olası stratejiler ve sonraki aşamalarda hem cerrahi hem
de ayakta tedavi faaliyetlerini yeniden planlama sürecini kolaylaştıracak bir
dizi öneri üzerinde anlaşmışlardır. COVID-19 salgını sırasında anesteziyologların ve ventilatörlerin sınırlı varlığı göz önüne alındığında, acil ürolojik durumların yönetiminde bile, lokal anestezi altında yapılabilen prosedürlerin tercih
edilmesini öneriliyor. Örneğin, üst üriner sistem tıkanıklığının yönetiminde,
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üreteral stentlerin kullanılmasını öneriliyorlar çünkü bunlar daha kolay bir
evde takip yapılabiliyor. Bu çalışma ürolojik ameliyatları sınıflar ve alternatif
tedavi yöntemlerini de hekimlere hatırlatır tarzda bilgiler içermektedir. Acil
vakalardan üst idrar yolu tıkanıklığı veya enfeksiyonu için nefrostomi tüpleri,lokal anestezi altında stent yerleştirilmesi, anestezi altında stent yerleştirilmesi, akut idrar retansiyonu, üretral veya suprapubik kateter, kan transfüzyonu ihtiyacını en aza indirmek için mesane kanseri veya prostatın pıhtı boşaltılması ve nihai hemostatik transüretral rezeksiyonu idrar yolu travması, genel
anesteziye ihtiyaç duymayan prosedürleri tercih edin ( örn. endovasküler embolizasyon, üreteral stentleme), sadece hemodinamik açıdan stabil olmayan
hasta için cerrahi tedavi, spermatik kordon burulması, manuel derotasyon
cerrahi keşif ve orkidopeksi, yapay idrar sfinkterinin veya penil protezin enfeksiyonu, enfekte cihazın eksplantasyonu, skrotal apseler, fournier kangreni,
drenaj, cerrahi tedavi, priapizm, lokal anestezi altında korpora kavernozal aspirasyon / irrigasyon işlemlerinin uygulanması gibi önerileri mevcuttur. Kanser tedavisine yönelik ürolojik prosedürler dört kategoriye ayrılabilir. Biri
ertelenemez ikinci yarı ertelenemez üçüncü ertelenebilir ve dördüncü olarak
diğer tedavilerle değiştirilebilir. Gecikmesi kanserle ilgili sonuçları tehlikeye
atabilecek tüm prosedürler ertelenemez kabul edilmelidir14.
2.5 Kulak, Burun ve Boğaz Cerrahisi (KBB) Ameliyathanesi:
Covid – 19 pandemi sürecinde cerrahi işlemleri en erken kısıtlayan bölümlerden biridir. Burada direk hava yollarını ilgilendiren işlemler olması nedeni ile hem hasta hem sağlık çalışanları için risk çok yüksektir. Workman ve
ark. kanıta dayalı bir aerosol risk değerlendirmesi elde etmek için bir dizi endoskopik prosedür üzerinde aerosolizasyon olaylarını simüle ettiler. Endoskopi sırasında ayaktan hasta hapşırma, sağlam ve modifiye edilmiş
cerrahi maske bariyerlerinin varlığında veya yokluğunda sonra elektriksiz
enstrümantasyon, aspirasyon, mikrodebrider ve yüksek hızlı delme sırasında
cerrahi aerosolizasyon simüle ettiler ve simüle edilmiş bir hapşırma olayı, 30
cm'de 66 cm'ye uzanan maksimum aerosol dağılımı yaptığını izlediler. Hem
sağlam bir cerrahi maske hem de modifiye edilmiş bir vent maskesi (endoskopiyi mümkün kılar) tüm tespit edilebilir aerosol yayılmasını engellediğini gördüler. Cerrahi koşullar arasında, soğuk aletler ve mikrodebrider kullanımı saptanabilir aerosoller oluşturmadı. Tersine, yüksek hızlı bir matkabın ki kullanılması, test edilen tüm koşullarda önemli aerosol kontaminasyon geliştirdi
matkap kullanımını gerektiren prosedürler, bu benzersiz riski iletmek için
"aerosol üreten cerrahi" olarak özel bir tanım taşımalıdır kararına vardilar15.
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Covid- 19 pandemi döneminde KBB hastalarının ameliyatı iki kere düşünülmesi gereken ameliyat grubudur. Diğer yandan Covid – 19 solunum yetmezliği ile
sonuçlanabilen bir hastalık olup uzamış entübasyon durumlarında trakeostomi gerekebilir. Damian ve arkadaşları cerrahi trakeostomi prosedürünü düzenlemişler ve bu düzenlemeyi 5 T olarak açıklamışlardır. Bu 5 T tiyatro düzeni, takım brifingi, hastanın transferi, trakeostomi prosedürü, takım değiştirme
ve de-brief (theatre set-up, team briefing, transfer of patient, tracheostomy
procedure, team doffing and de-brief.) olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlamada amaç zaman kaybı olmadan güvenli cerrahi sağlamaktır. Bu çalışmada trakeostominin 2 deneyimli doktor tarafından açılması önerilmektedir. Ayrıca
ters laminer akımın olduğu bir oda da (6 dakikada ortam havasının %90 değiştiği) operasyon yapılmasının aerosolizasyonu azaltacağını bildirmektedirler16.
2.6 Ortopedi Ameliyathanesi:
Ortopedi pandemi sürecinde çalışmaya elektif vakalardan çok acil vakalar ile devam eden bir ameliyathane odasıdır. Andrea ve ark yapmış oldukları
bir araştırmada hastanelerinde ameliyat olan toplam ortopedi ve travmatoloji
hastalarının sayısı 2019 da 3360 iken 2020'de 1470’e düştüğünü tespit etmişler. Fakat el ve bilek yaralanmalarının sayısı bunun yerine 2019 ve 2020 arasında önemli bir fark göstermediğini (192'ye karşı 131) tespit etmişlerdir.
Ancak en sık el ve bilek yaralanmalarının gözlendiği yaş aralığı 20-35 den 6580 yaş grubuna kaymış olduğunu bulmuşlardır 17. Bu yaş aralığı Covid-19 hastalığının ağır seyredebildiği, ek hastalıkların daha çok bulunduğu hasta gruplarından oluşmaktadır. Hastalar için öncelikli tercih mümkün ise periferik sinir
blokajı olabilir. İleri yaş hastalarda ortopedinin sayısı az olmayan diğer bir
ameliyatı da femur kırığı veya kalça kırıklarıdır. Bu hastalar için önerilen anestezi yöntemi de mümkün ise nöroaksiyal bloklardır. Ek hastalığı çok olan ya da
multidisipliner takip ihtiyacı olan travma hastaları için non-covid yoğun bakım
ile iletişimde olunmasında fayda vardır.
2.7 Kalp ve Damar Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi:
Covid- 19 hastalığına bağlı artış gösteren ve majör cerrahi olacak hastalar için daha önemli olabilecek solunum yollarının tutulumu, hiperkoagülasyon
ve inflamasyon artışı ameliyat öncesi sırası ve sonrası için önemli kısıtlayıcı
durumdur. Ameliyat ekibi ve malzemeler önceden hazırlanmalıdır. Wang ve
ark yapmış oldukları bir çalışmada Covid – 19 virüsünü alınan fekal örneklerin
%29 unda tespit edilmişlerdir18. Bu durumda rektal termal prob kullanılması
tavsiye olunmaz. Heparinizasyon için daha yüksek doz 400-500 Ü/kg, koagülasyon mönitörizasyon 20 dakikada bir, prime volümün azaltılması, ultrafiltrasyon ve sitokin filtresi uygulanması, kan replasmanının kanı optimal seviye276
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de tutacak kadar olması önerilmektedir. Malzeme seçiminde ise oksijenetörün
geni yüzey alanlı olan gaz değişiminin daha kolay olmasını sağlayacağı için,
kanla hazırlanan kardioplejik solüsyonların kullanılması ve daha seyrek kardioplejik kullanımı iskemi zamanın azaltabileceği tavsiye olunurken aspire edilen kanın tekrara kullanımı mikro emboli ve aerosolizasyonu arttırabileceği
için önerilmez 19.
Covid-19 hastalığı pandemisinde emboliler de sık gözlenen bir cerrahi
olup uygulanacak anestezinin yöntemi mümkün ise regional anestezi olması
önerilir. Göğüs cerrahisi tarafından operasyonu planlanan Covid – 19 olan vakalar preoperatif sıkı değerlendirilmeli ve alternatif tedavilere öncelik verilmelidir. Ameliyat planlanıyor ise ameliyatta çift lümenli tüp kullanılması ve kaf
basınçlarına dahi dikkat edilmesi gerekir. Sık aspirasyon gerektirmesi nedeni
ile kapalı aspirasyon sistemi uygulanabiliyor ise tercih edilebilir. Postoperatif
ağrı nedeni ile zaten solunum sıkıntısı yaşayan hastaların Covid-19 bağlıda
takipneik ve dispneik olmaları nedeni ile iyi bir analjezi planlaması gereklidir.
2.8 Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Çocuk
Cerrahisi, Göz Cerrahisi:
Her cerrahi bölümün acil vakaları mevcut olup pandemi döneminde uygulanan genel cerrahi kurallara göre vakaların hazırlanması ve sterilizasyona
uygun şekilde davranılması önerilir. Pandemi sürecinde hastaların yönetimini
anlatan bazı çalışmalar bulunmaktadır 20. Covid – 19 hastalarında izlenen hiperkoagülasyon nedenli strok izlenebilir ve dekompresif kraniektomi ihtiyacı
olabilir 21. Ameliyathane de beklenen acil vakalar arasında bu açıdan hazırlıklı
olunmalıdır. Anne ve ark yaptıkları çalışmada farklı oküloplastik merkezlerin
Covid – 19 pandemi döneminde, Covid -19'un yayılmasını önlemek ve mukoza
zarlarını yeterince korumak için kişisel koruyucu ekipman kullanımına ilişkin
tavsiyelerde bulunarak, yerinde bakım önlemleri, el hijyeni ve yüzey dezenfeksiyon protokolleri, hasta triyajı ve tiroide bağlı göz hastalığı yönetimi ile
ilgili yönetimi ile ilgili rehberler oluşturmaya çalışmışlardır 22. Aikaterini ve
ark pediatrik cerrahi birimlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için dikkatle
tasarlanmış organizasyonel protokoller oluşturulması düşüncesini belirtmişlerdir. Bu önerilere arasında cerrahi ekiplerin haftalık olarak değişen küçük
gruplara ayrılması, ameliyathanedeki ekibin uygulayacağı protokolleri standardize edilmesi, izole edilmiş ameliyathaneler, pediatrik yoğun bakım üniteleri ve cerrahi servisler, şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 vakaları için özel
olarak tasarlanmak gibi önerilerde bulunmaktadır23.
Covid - 19 pandemisinde ameliyathane işleyişinin düzenlenmesi ve sağlık çalışanlarının eğitilmesi hastalar ve sağlık çalışanları için önem arz etmektedir.
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COVID-19 DÖNEMİNDE CERRAHİ PLANLAMA VE
PREOPERATİF DEĞERLENDİRME
Uzm. Dr. Onur OKUR
1. SALGININ DÖNEMLERİ VE BU DÖNEMLERE GÖRE CERRAHİ
PLANLAMA
Modern zamanların en büyük sağlık krizlerinden birisi olan COVID-19 ile
mücadele artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdadır. Deneyimlerimiz salgının akut vaka artışları arasında göreceli olarak daha stabil dönemlerden oluşan dalgalanmalarla seyrettiğini göstermiştir. Yatak, ekipman ve
işgücü ihtiyacının zirveye ulaştığı vaka sayılarının yüksek olduğu dönemlerde
cerrahi aktivitenin sınırlandırılması gerekmektedir. Bununla birlikte, ihtiyacın
azaldığı ve vaka sayılarının düşük olduğu dönemlerde biriken cerrahi işlem
yükünün COVID-19 negatif yolaklar üretilerek eritilmesi birey ve toplum sağlığı için önemlidir. Tüm bunlar yapılırken, enfekte veya iyileşmiş bireylerin de
cerrahi ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır. Bu bireylerin diğerlerine kıyasla
farklı şartlarda bakım ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyacın aciliyetine göre, hastaların zarar görmesinin önlenmesi için operasyonun yapılması veya ertelenmesi
kararı alınmalıdır. Gerçekleştirilmesi planlanan aciliyeti olmayan her işlemin
bireysel ve toplumsal riske katkısı düşünülmelidir. Bununla birlikte, fazlaca
ertelenen gerekli vakaların acil hale dönüşmesi ve bu vakaların ertelenmesinin
de bireysel ve toplumsal sağlığa etkileri göz önünde tutulmalıdır. Bu bölüm,
salgın döneminde hangi cerrahilerin hangi koşullarda devam ettirileceğine
yönelik kılavuzluk etmeyi amaçlamaktadır.
1.1 Salgın Dönemleri
COVID-19 pandemisi, aralıklı olarak akut dalgalanmaların, plato dönemleriyle birbirini takip ettiği bir döngü halinde seyrini sürdürmektedir. Sağlık
bakımı ve özelinde cerrahi bakımın başarılı şekilde sürdürülmesi, bu döngünün yakından takibi ve bu dönemselliğe ayak uydurulması ile mümkündür.
Bununla birlikte, bu esnekliğin sadece ameliyathanede vakayı gerçekleştirmekle görevli bir anestezist ve cerrah yürütülmesi basitçe mümkün değildir.
Bu bağlamda, ameliyathanede vaka devam etmesi veya durdurulması kararının verilmesi ve vaka önceliğinin belirlenmesi için belirli aralıklarla toplanan
komiteler kurulmalıdır. Hastanenin salgının hangi döneminde olduğu ve bu
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dönemde hangi vakaların alınabileceği bu komiteler tarafından belirlenmelidir. Bu komiteler, salgının durumunu değerlendirmek için günlük vaka sayılarını kılavuz olarak kullanmalı, hastanedeki mevcut COVID-19 vaka sayısı, cerrahi vakaların aciliyeti ve hastanede halihazırdaki imkanları (personel, ventilatör, yatak, test kapasitesi) değerlendirerek hastanede cerrahinin devam etmesi/durdurulması kararını almalıdır1. Ne yazık ki, günlük çalışma şartlarında,
personel kısıtlılıkları ve artan çalışma yükü gibi nedenlerle, her kurumda bu
komitelerin kurulamayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dönemlerin sıkça kullanılan, iyi bir tarifi Amerikan Cerrahlar Derneği (ACS) tarafından
yayınlanan bir kılavuzda yapılmıştır2. Bu tanımlama, salgını üç akut ve iki kronik fazda sınıflamıştır. Akut dönemler, COVID-19 pandemisinin yarı-acilden
acil durumlara kadar uzanan, elektif cerrahinin otoriteler tarafından kısıtlandığı zamanlar olarak tarif edilebilir. Çoğunlukla bu dönemde, hastaneler bir
COVID-19 hasta dalgasına hazırlanıyor veya yüksek COVID-19 vaka sayılarıyla
uğraşır durumdadır. Akut fazlar şu şekilde tarif edilmiştir:
Akut faz I (yarı-acil durum): Hastane kaynakları henüz tükenmemiştir.
Kurumun hala yoğun bakım ventilatör kapasitesi mevcuttur ve hastanenin
COVID-19 eğrisi hızlı eskalasyon döneminde değildir. Bu dönemde cerrahi,
takip eden 3 ay içinde opere olmazsa sağkalımı etkilenecek hastalar ile kısıtlanmalıdır.
Akut Faz II (acil durum): Hastanede çok sayıda COVID-19 hastası mevcuttur. Yoğun bakım ve ventilatör kapasitesi kısıtlı, ameliyathane kaynakları
kısıtlı veya hastanenin COVID-19 eğrisi hızlı yükseliş fazındadır. Bu dönemde
cerrahi, takip eden birkaç gün içinde opere olmazsa sağkalımı etkilenecek hastalar ile kısıtlanmalıdır.
Akut Faz III: Hastane kaynaklarının tamamı COVID-19 hastalarına yönlendirilmiş. Tüm ventilatör ve yoğun bakım yatakları dolu, ameliyathane kaynakları tükenmiştir. Bu dönemde yalnızca takip eden birkaç saat içinde opere
olmazsa sağkalımı etkilenecek hastalar opere edilmelidir.
Akut fazları takiben bir bölgede sabit sayıda veya devamlı azalan yeni
vaka sayıları olması o bölgenin platoya ulaştığını düşündürür. Düzelme süresinin uzunluğu belli olmayıp peşine yeni akut dalgalar takip edeceğinden daha
uzun süre normale dönüş beklenmemelidir. Bu düzelme döneminde literatürdeki veriler ışığında olabildiğince triyaj yapılarak bir dahaki akut döneme kadar elektif cerrahi işlemlerin sürdürülmesi sağlanmalıdır. Gerekli cerrahi işlemlerin sürdürülmesinde özellikle problemli olan ve öncelik belirleme komitelerine ihtiyaç duyulan dönemler, bunlardır. Düzelme dönemleri şu şekilde
tarif edilmiştir:
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Erken düzelme dönemi: Pik dönem geçmiştir ve günden güne vaka sayıları düşüştedir. Servis ve yoğun bakım yatağı, ventilatör, kan ürünü, sağlıklı
çalışan, koruyucu ekipman mevcudiyeti ve test yapma kabiliyeti kritik düzeyden artış göstermektedir. Bu dönemde uygun test ve koruyucu ekipman olanakları kullanılarak COVID-19 negatif alanlar oluşturulmuştur.
Geç düzelme dönemi: Pik dönemin üzerinden en az 14 gün geçmiştir.
Yeterli sayıda servis ve yoğun bakım yatağı, ventilatör, kan ürünü, sağlıklı çalışanı ve koruyucu ekipman mevcut olup hastaneye giren bireylerin test ve takip
kapasitesi en yüksek düzeydedir. Bu dönemde, hastanede COVID-19 hastalarından tamamen ayrılmış, izole servis, yoğun bakım ve ameliyathaneleri ve
mümkünse sadece COVID-19 negatif alanlarda çalışan personelin de bulunduğu yüksek fonksiyon gösteren COVID-19 negatif çevreler oluşturulmuştur.
1.2 Gerekli Cerrahinin Sürdürülmesi
CovidSurg grubu tarafından yapılan araştırmada ertelenen vaka sayısının 28 milyonun üzerine çıktığı bildirilmiştir3. Acil dışı operasyon ve girişimlerin çoğunluğu -gerektiğinde- belirsiz süreler boyunca ertelenebilir olsa da acil
cerrahiler ve kanser cerrahisi gibi hastaların sağkalımını etkileyebilecek cerrahilerin bekletilmeden yapılması mecburidir. Kaynaklar elverdiği sürece gerekli cerrahi ve girişimsel işlemlerin devam ettirilmesi, sağkalımın yanında
hastaların hayat kalitesinin sürdürülmesi, basit vakalarının ertelemelere bağlı
olarak komplike hale gelmesinin önlenmesi, vaka yığılmalarının önüne geçilmesi, cerrahların el becerilerini muhafaza edebilmeleri ve en son olarak sağlık
kurumlarının ekonomik varlığını sürdürebilmesi için gereklidir.
Cerrahi gerektiren rahatsızlıklar ile hastaneye başvuran hastalar dikkatle sorgulanarak negatif olanlarla, şüpheli veya pozitif olanlar birbirinden ayrılmalı ve bu iki grup için farklı yolaklar oluşturulmalıdır. Özellikle COVID-19
negatif alanların oluşturulabildiği düzelme dönemlerinde COVID-19'suz yolaklar oluşturulması önemlidir. Kane ve ark. çalışmasında COVID-19 negatif yolak
kullanıldığında yoğun bir merkezde 535 hastadan yalnızca 7’sinin (%1,4) postoperatif dönemde enfekte olduğunu bildirmiştir4. Bununla birlikte enfekte
olan hastalarda yapılan cerrahi sonrasında gidişatın kötüleşeceği ve komplikasyonların görüleceğini bildiren birçok çalışma mevcuttur. CovidSurg grubunun yaptığı bir çalışmada COVID-19 ile enfekte hastalarda postoperatif dönemde genel mortalite %23,8 ve pulmoner komplikasyon oranı ise %51,2 gibi
yüksek düzeylerde bulunmuştur5. Enfekte olan hastalarda pulmoner komplikasyonlar ve mortalitenin yüksek olması cerrahi işlem yapılması kararının ne
kadar ciddiye alınması gerektiğini göstermektedir. Bu amaçla cerrahi ve anes-
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tezi iş birliğiyle karar verme komiteleri kurulmalı ve öncelik kategorileri oluşturulmalıdır. Uygun öncelikte olduğuna karar verilen hastalar listeye alınmalı,
planlanan operasyon gününden bir gün önce hastaneye gelmeden telefonla
temas kurularak semptom varlığı sorgulanmalıdır. Şüphesi olmayan hastalar
şüpheli ve pozitif olanlardan tamamen ayrı tutulmalı, preoperatif testleri yapıldıktan sonra 48 saat boyunca izole olmaları sağlanmalıdır. Serviste yatarak
takip edilen hastalar için refakatçi/ziyaretçi yasağı konulmalı, hastaların takibi
tekli odalarda yapılmalıdır.
Gerekli cerrahinin devamı için göz önüne alınması gereken hususları içeren ayrıntılı bir yol haritası ACS, Amerikan Anesteziyologlar Derneği (ASA),
Amerikan Perioperatif Kayıtlı Hemşireler Derneği (AORN) ve Amerikan Hastaneler Birliğinin (AHA) ortaklaşa bildirisinde belirtilmiştir1. Bu bildiriye göre,
cerrahi vakaların devam ettirilmesi için gerekli malzeme ve hayati ilaçların
tedariği, kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı öngörülerek planlanmalıdır. Yerel
sağlık otoriteleri ile koopere şekilde bölgedeki ve hastanedeki vaka sayıları
takip edilmeli, olası yeni vaka sayısı, personel, yoğun bakım ve servis yatağı
ihtiyacı tahmin edilmelidir. Kurum çalışanları ve hastaları korumak amacıyla,
düzenli aralıklarla tarama testleri planlanarak uygulanmalıdır. Bunlara ek olarak vaka önceliğinin belirleyici komiteler, imkânlar ve kapasiteye göre vaka
çeşitleri ve devamlılığı belirlemelidir. Son olarak, ilerleyen dönemde analiz
edilmek üzere hasta verilerinin kaydedilmesi gereklidir.
1.3 Vaka Önceliğinin Belirlenmesi
Sağlık imkanlarının bir yandan salgının oluşturduğu krize yönlendirilirken, acil olmayan ama öncelikli vakaların devam ettirilebilmesi için en önemli
nokta, bu vakaların seçimidir. Bu seçim, bölümü her ne olursa olsun tek bir
hekimin önsezi yeteneğine bırakılamaz. Bu anlamda öncelik belirleme komitesinin üzerinde anlaştığı objektif skorlama sistemlerinin triyaj için kullanılması
gereklidir. Bu skorlama sistemlerinin en iyi bilinenleri “Elektif Cerrahi Öncelik
Ölçeği (ESAS)” ve “Tıbben Gerekli Zamanı Hassas Cerrahi (MeNTS)” skorlama
sistemidir 6,7. St. Louis üniversitesinde en sağlıklı ve durumu en acil olan hastaların cerrahi tedaviye en önce erişimini sağlamak üzere yapılmış olan ESAS,
hastaları cerrahinin aciliyetine göre 3 grupta sınıflar. Her grup, kendi içinde
hastanın genel sağlık durumuna göre sağlıklı ve sağlıksız olmak üzere iki alt
gruba daha ayrılır. Diğer skorlama sistemlerine kıyasla daha basit ve uygulanabilir olan ESAS, ACS tarafından da benimsenmiş ve triyaj için kullanımı önerilmiştir8. Birinci ve ikinci kademe vakaların ertelenmesi önerilirken, üçüncü
kademe vakaların bekletilmeden yapılması önerilir. Birinci ve ikinci kademe
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vakalardan uygun olanların, Ayaktan Cerrahi Merkezlerinde veya düşük COVID
mevcutlu hastanenin Ayaktan Hasta Biriminde yapılması düşünülebilir. Üçüncü kademe vakalar yalnızca hastanelerde yapılabilir. Birinci kademe cerrahilere örnek olarak karpal tünel serbestleme, penil protez, gastroduodenoskopi ve
kolonoskopi verilebilir. İkinci kademe cerrahilere acele olmayan spinal cerrahiler ve düşük riskli cerrahiler örnek verilebilir. Kademe 3 cerrahiler ise kanser cerrahileri ve yüksek semptomlu bekleyemeyecek cerrahilerden oluşmaktadır.
Son zamanlarda popülerlik kazanmış olan bir başka triyaj skorlama sistemi ise Prancand ve ark tarafından geliştirilmiş olan “Tıbben Gerekli Zamanı
Hassas Cerrahi” (MeNTS) skorlama sistemidir. Sadece vakanın aciliyeti ve hastanın sağlık durumuna odaklanan ESAS’ın aksine MeNTS skorunda hastalar 3
genel kategoride değerlendirilir ve dolayısıyla daha kompleks bir skorlama
sistemidir. Kategorilerde prosedüre özgü 7 faktör, hastalığa özgü 6 faktör ve
hastaya özgü 7 faktör değerlendirilir. Her faktöre 1 ve 5 arasında bir puan verilir. Sonuçta 21 ve 105 arasında bir kümülatif skor elde edilir. Daha yüksek
skorların daha kötü perioperatif sonuçlar, artmış COVID-19 bulaş riski ve artmış hastane kaynakları kullanımı ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. MenTS
skorunda yer alan prosedür faktörleri; operasyon süresi, hastanede tahmini
kalış süresi, Postoperatif yoğun bakım ünitesi ihtiyacı, öngörülen kan kaybı,
cerrahi ekip büyüklüğü, entübasyon olasılığı, cerrahi alandan oluşmaktadır.
Hastalık faktörleri; operasyon dışı tedavinin etkinliği, operasyon dışı tedavinin
kaynak/maruziyet riski, 2 haftalık ertelemenin hastalık sonucuna etkisi, 2 haftalık ertelemenin cerrahi zorluk derecesine etkisi, 6 haftalık ertelemenin hastalık sonucuna etkisi, haftalık ertelemenin cerrahi zorluk derecesine etkisinden oluşmaktadır. Hasta faktörleri; yaş, akciğer hastalığı, obstrüktif uyku apnesi varlığı, kardiyovasküler hastalık varlığı, diabet varlığı, immün yetmezlik,
influenza benzeri bulguların varlığı, son 14 günde COVID-19 pozitif kişilerle
temas öylüsünden oluşmaktadır. Oldukça ayrıntılı hazırlanan MeNTS ile ilgili
bir doğrulama çalışması, bu kitap yazıldığı tarihe kadar bulunmamaktadır.
2. PREOPERATİF DEĞERLENDİRME
2.1 Hasta Değerlendirme Sırasında Alınacak Önlemler
Hastalar preoperatif dönemde farklı şartlar altında farklı alanlarda olabilir. Bu alanlar servis, poliklinik, yoğun bakım ve hatta ameliyathane bile olabilir. Kurumlar ilgili alanlarda alınması gereken güncel önlemleri Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri”
kılavuzundan takip etmeli ve uygulamalıdır9. Bununla birlikte, alınması gere285
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ken önlemlerin ana karakteri çoğu yer için benzer olup birçok kaynakta detaylıca incelenmiştir. Özetle, mekanlar iyi havalandırılmalı, hasta ve çalışan sayısı
sınırlandırılmalı ve mesafe kurallarına uyulması sağlanmalıdır.
Hastaların, hastaneye girerken ateş ölçümleri alınmalı ve Sağlık Bakanlığı’nın vaka sorgulama kılavuzu ile semptom ve temas sorgulaması yapılmalıdır9,10. Bu sorgulamanın yüksek yoğunluk veya yetersiz çalışan sayısı gibi nedenlerle girişte yapılması mümkün değilse, hasta muayene odasına alınmadan
önce yapılması sağlanmalıdır. Hastaların başvurularının olası bir filyasyonu
kolaylaştırmak açısından kaydedilmesi gereklidir. Bu amaçla HES kodu benzeri
teknolojik olanaklardan da faydalanılması faydalı olabilir. Sağlık personelinin
ve hastanın muayene sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanması
önemlidir. Hastanede personel için yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipman
bulundurulmalı, önerilen düzeylerdeki koruyuculuğu kesin olduğu bilinen
KKE, üretici önerilerine uygun süreleri aşmadan kullanılmalıdır11,12, 13. Muayene sırasında aerosol oluşturucu işlemler yapılacaksa buna göre yüksek düzey
korunma önlemleri alınmalıdır. COVID-19 semptom veya bulgusu olan hastaların enfeksiyon uzmanı tarafından değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
2.2 Preoperatif Değerlendirme
Hastaların, cerrahi hekimi tarafından muayenesi sonrası öncelikli elektif
cerrahi gerektiren hastalar öncelik komitesi de vakaların devamına onay verdiğinde hasta anestezi değerlendirmesi için yönlendirilir. Normal şartlar altında bu aşamaya gelen bir hastanın şüpheli olma ihtimalinin oldukça az olacağı
düşünülebilir. Bununla birlikte, hastaların önemli bir kısmının asemptomatik
olabileceği de unutulmamalıdır14.
Muayene öncesinde ayrıntılı geçmiş alınmalı, son iki haftada açıklanamayan öksürük, nefes darlığı, ateş, kas ağrısı tat ve koku kaybı sorgulanmalı
mümkünse periferik oksijen saturasyonu ve solunum sayısı değerlendirilmelidir. Havayolu muayenesi, hastanın ağız ve burnunu açıkta bıraktığından, uygun
KKE kullanıldığından emin olunmalıdır. Mümkün olduğu takdirde, solunum
sistemi muayenesi için oskültasyona kıyasla hastaya daha az yakınlık gerektiren akciğer ultrasonografisi kullanılması düşünülebilir. Hastalardan operasyondan en çok 48 saat önce alınmış PCR örneği ve akciğer görüntülemesi (yalnızca 18 yaşından büyüklerde grafi veya BT) çalışılmalı; bu aşamada pozitif
veya şüpheli olanlar için uygun prosedürler izlenerek cerrahi ertelenmelidir.
Hastalara PCR testini takiben evlerinde izole olmaları gerektiği anlatılmalı,
PCR örnekleri mümkünse şüpheli hastalardan farklı bir yerde alınmalıdır.
Operasyondan önceki gün, hastalara telefonla ulaşılarak semptom gösterip
göstermedikleri tekrar sorgulanmalıdır. Tüm bu önlemlere rağmen, hastaların
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COVID-19 enfeksiyon ve çapraz kontaminasyon riski altında oldukları bildirilmeli, hastalığın postoperatif dönemde olası komplikasyonları anlatılarak hastalardan ayrı bir yazılı onam alınmalıdır.
Salgın döneminde, COVID-19'suz yolaklar türetilmesi enfeksiyonun bulaşının azaltılması ve çapraz kontaminasyonun önlenmesi açısından çok önemlidir. Kane ve arkadaşları yaptıkları araştırmada yüksek dönemdeki bir hastanede bu COVID-19'suz yolaklar kullanılmasının postoperatif enfeksiyon riskini
anlamlı olarak düşürdüğünü göstermiştir3. Başka önemli bir husus ise, COVID19 hastalarının bulunduğu servislerin diğer servislerden ayrı katlarda tutulması ve hastanede ziyaretçilere izin verilmemesidir.
Salgının doğası gereği akut dönemler yaklaştığında daha önceden değerlendirilmiş ve cerrahi planlanmış hastaların cerrahi işlemlerinin ertelenmesi
olasıdır. Bu noktada hastanın son görülmesinin üzerinden belli bir süre geçmiş
olacağından hastaların tekrar sorgulanması gerekebilir. Bu tekrar değerlendirmelerin teletıp yoluyla olmasının faydalı olabileceğini bildiren yayınlar
mevcuttur15,16. Bu şekilde, olası semptomlu hastaların önceden belirlenmesi ve
böyle bir durumda şüpheli kişilerin hastaneye gelmesinin önlenmesi sağlanabilir. Böylece hastaların hastanedeki diğer hastaları riske atması ve olası bir
ertelemenin yol açacağı emosyonel stres önlenmiş olacaktır. Prensipleri iyi
belirlenmiş bir teletıp muayenesiyle fiziksel muayeneyle yapılan birçok değerlendirmenin yapılabileceği açıktır. Bu tip muayenelere video aramalar eklenmesi muayene kalitesini arttıracaktır. Tahmin edileceği gibi, preoperatif bakı
için teletıp uygulamaları ek maliyet ve işgücüne sebep olacaktır.
2.3 Enfeksiyon Sonrasında Elektif Cerrahi
Salgın devam ettiği sürece, enfekte olan ve iyileşen bireylerin sayısının
artması kaçınılmazdır. Enfekte olan bireylerde acil olmayan cerrahinin ertelenmesi gerektiği açıktır. Bununla birlikte enfeksiyonu geçirmiş ve takiben
iyileşmiş hastalarda cerrahin ne zaman yapılacağı konusu görece biraz daha
belirsiz durumdadır. COVID-19 hastalığının tespit edilebilmesi, örnekleme
tekniği, örneklenen sıvı, uygulanan test ve testin enfeksiyon gidişatındaki zamanlamasına bağımlıdır. COVID-19 testinin sensitivitesi %70-90 arasında olduğundan bu hastaların yaklaşık %30’unun yanlış olarak negatif raporlanacağını göstermektedir. Bunun yanında hastaların semptom göstermesi de ortalama 3 gün sürmekte ve viral saçılma 21 güne kadar sürebilmektedir. Bu bakış
açısıyla enfeksiyondan iyileşen kişilerde cerrahi uygulamalar ve bu uygulamaların zamanlamasını bir kısım ayrılması anlamlı olacaktır
COVID-19 enfeksiyonu sonrası ameliyatın zamanlaması ile halen ilgili sınırlı veri vardır. Bir çalışmada, tanıdan sonraki ilk dört hafta içinde pulmoner
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komplikasyon riskinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır 17.
Ameliyattan önceki ay içinde, üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş olmanın,
postoperatif pulmoner komplikasyonlar için bağımsız bir risk faktörü olduğu
bulunmuştur18. Diyabetli hastaların COVID-19 hastalığını daha şiddetli geçirme
ve hastaneye yatırılma olasılığı daha yüksektir 19,20. Influenza A H1N1 salgını
sırasında yapılan çalışmalarda, pulmoner fonksiyonların, ARDS geçirdikten üç
ay sonraya kadar iyileşmeye devam ettiği bulunmuştur21. Yapılan çalışmalar
ışığında, ASA ve Anestezi Hasta Güvenliği Kurumu (APSF) yaptıkları ortak bildiriyle bu konuya değinmiştir22. COVID-19'dan sonra elektif cerrahinin zamanlamasının tespit edilmesi için hem semptom hem de şiddet parametrelerini
kullanılmalıdır. Bu mevcut bilgiler göz önüne alınarak, COVID-19 tanısı tarihinden cerrahiye kadar önerilen bekleme süreleri aşağıdaki gibidir:
 Asemptomatik bir hasta için ya da sadece hafif, solunum dışı semptomlardan iyileşme sonrasında dört hafta,
 Hastaneye yatış gerektirmeyen semptomatik bir hasta (örn. öksürük,
dispne) için altı hafta,
 Diyabetik, bağışıklık sistemi zayıf veya hastaneye yatırılan semptomatik bir hasta için 8 ila 10 hafta,
 COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatırılmış bir
hasta için 12 hafta beklenilmesi gerekmektedir.
COVID-19 ile ilişkili fizyolojik değişikliklerin ne zaman geri döndüğü
hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Yorgunluk, nefes darlığı ve göğüs ağrısı
gibi rezidüel semptomlar, COVID-19 geçirmiş hastalarda sık olarak görülebilir23,24. Bu semptomlar tanıdan 60 günden uzun süre sebat edebilir24. Buna ek
olarak, COVID-19'un miyokardiyal anatomi ve fonksiyon üzerinde uzun vadeli
zararlı etkileri olabilir25. Ameliyat öncesinde, rezidüel bulguları gösteren iyileşmiş hastaların kardiyopulmoner sistem muayenesine özel bir önem verilmeli ve daha ayrıntılı bir preoperatif değerlendirme yapılmalıdır. Bunların
dışında, hastalar önceki bölümlerde belirtildiği gibi sorgulanmalı ve rutin olarak nükleik asit amplifikasyon testi uygulanmalıdır. Hastaların tedavilerini
takiben teste dayalı olan ve olmayan stratejiler kullanılmalı ve hastaların enfeksiyöz olup olmadığı belirlenmelidir. Her hasta akciğer ve kalp fonksiyonları
açısından metabolik ekivalanlar (METS) ile değerlendirilmelidir.
3. SONUÇ
Salgın döneminde bulaşın azaltılması, postoperatif komplikasyonların
önüne geçilmesi ve salgın nedenli kısıtlamalara uyum sağlanabilmesi için tedbirler alınmalı, mümkün olduğunda hastaların emosyonel strese girmesinin ve
çapraz kontaminasyonun önlenmesi için teletıp olanaklarının kullanılması
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faydalıdır. Elektif vakaların sürdürülmesine/durdurulmasına karar verecek
komiteler kurulmalı ve bunlar eldeki hasta sayısı, kaynaklar ve vaka aciliyetine
göre karar vermelidir. Vakaların triyajına karar verilirken objektif skorlama
sistemlerinin yardımına başvurulmalıdır. COVID-19 hastalığından iyileşen
hastalar için ilgili kurumların önerileri göz önünde tutularak, cerrahi öncesi
bekleme sürelerine uyulmalıdır.
Sonuç olarak pandemi döneminde cerrahi bakım hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin belirlenmesi için multidisipliner bir yaklaşım ile yerel ve merkezi otoritelerin iş birliğini sağlayan bir model oluşturulmalıdır.
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PANDEMİ SÜRECİNDE CERRAHİ PLANLAMA
Dr. Serap KORKMAZ
PREOPERATİF BAKIM
COVID-19 salgını, sağlık çalışanlarını (hekimler, hemşireler ve idari personel dahil) preoperatif bakım, intraoperatif bakım ve postoperatif bakım olmak üzere sağlık sisteminde birçok yönü etkilemektedir. 1
Temas, öksürme, hapşırma ve konuşma ayrıca aerosol üreten bazı tıbbi
prosedürler yoluyla virüsün yayılmasını destekleyen mikro partiküller oluşturur. Yüksek aerosolizasyon nedeniyle, ameliyathanede veya bu hastaların entübe edildiği kritik alanlarda anestezi uzmanı ve sağlık ekibi için büyük bir risk
oluşturmaktadır.2
Pandemi sırasında, elektif ameliyatların askıya alınması ve yeniden planlanması önerilir. Bu durum hastane yatakları, kişisel koruyucu ekipman gibi
kaynakların korunmasına yardımcı olur ve cerrahi personelin sağlığını korur.1
Ön değerlendirme:
• Hasta ile temasa geçmeden önce hastanın dosyası güvenli bir alanda
incelenmelidir. Bu muayenede daha önceden kaydedilmiş tıbbi öykü, yapılmış
BT görüntüleme gibi testler değerlendirilmelidir.
• Hasta, müdahale eden diğer doktorlar ile birlikte incelenir, hastanın
tıbbi geçmişine yansımayan diğer yönlerden aileden bilgi alınır ve tüm bu veriler kayıt altına alınır.3
Muayene
• Anamnez: Hasta, giydiğiniz KKE nedeniyle kim olduğunuzu bilmeyebilir. Bu nedenle kendinizi tanıtmanız önerilir. Ortamın rahatsızlığından dolayı
anamnez uzun süre tutulmamalı, açık ve öz olmalıdır.
• Fizik muayene: Rutin standartlar yapılmalıdır. Ortamın gürültüsünden
ve izolasyonlardan dolayı çoğu zaman oskültasyon olmayabilir.4
Hastanın Onamı
• Yapılan her şey düzenli olarak bilgisayara yazılmalı ve kaydedilmelidir.
Ancak, güvenlik nedenleriyle imzalı onay alınamayabilir.1,3,4
Cerrahiye ihtiyaç duyan COVID-19 enfeksiyonu olan hastalar, diğer hastalarla aynı protokolleri takip edecektir. Bu gibi durumlarda, mevcut kaynakların akılcı kullanımına öncelik verilmeli ve hem hastaların damgalanmasından
hem de gereksiz alarm durumlarının ortaya çıkmasından kaçınılmalıdır.4
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Preoperatif planlamada dikkat edilmesi gerekenler
1. Tüm COVID-19 vakaları için belirli bir ameliyathane belirlenmeli ve
hasta N95 maskesi ile gelmelidir.
2. Ameliyathanede gereksiz eşya taşınmamalıdır (çağrı cihazları, cep telefonları, kalemler)
3. İlaçlar ve malzemeler odanın dışına yerleştirilmelidir.
4. Tek kullanımlık boneler ve galoşlar her durumda giyilip atılmalıdır.
5. El ve eldiven hijyenini alkol ile sistematik olarak gerçekleştirilmelidir.
6. Anestezi makinesi dahil içeride kalan tüm malzeme plastik ile korunmalıdır.
7. Bir sirkülatör veya destek personeli ameliyathanelerin dışında olmalı
ve gerekli tüm malzemeleri sağlamalıdır.
8. Maruziyeti azaltmak için ameliyat süreleri kısaltılmalıdır.
9. Hasta iyileşene kadar ameliyathanede kalmalı ve bir tecrit yerine veya
YBÜ'ye nakledilmelidir.
10. Ameliyathanenin dışında ve içinde çöp torbaları bulunmalıdır.
11. Hastanın ameliyathaneye gidiş-dönüş yolu açık olmalıdır.
12. Hasta her zaman N95 maske ile transfer edilmelidir.5
Literatürde asemptomatik vakaların % 17.9'una varan bir insidans bildirilmiştir, bu nedenle aerolizasyon riskini azaltmak için önlemler alınmalıdır.
Öksürük riskini azaltmak için şüpheli veya tanı almış olan COVID-19 hastalarına genel anestezi önerilir. Diğer anestezi türleri, ameliyatın türüne ve hastanın
bireysel ihtiyaçlarına bağlı olarak seçilebilir.6
İNTRAOPERATİF PLANLAMA
Genel anestezi
Hızlı sıralı indüksiyon, pozitif basınçlı ventilasyon olmaksızın sıradan bir
hastaya benzer olmalıdır, önerilmeyen tek şey krikoid basıncıdır. Ön oksijenasyon sırasında, her zaman yüz maskesine bağlı bir HPB filtre veya antiviral
filtre önerilir. Entübasyon sırasında öksürüğü önlemek için başka bir anestezi
uzmanı veya yardımcı, anestezi indüksiyonuyla ilgilenmeli ve derin kas gevşemesi sağlamalıdır. Bu hastalar zayıf apne toleransına sahiptir ve hızla desatürasyona uğrar, indüksiyon sonrası yardımlı ventilasyon yapılması gerekiyorsa, endotrakeal tüp kılavuzluğunda yerleştirme için yüz maskesi ile devrenin
geri kalanı arasında düşük tidal hacimler kullanılması ve HPB veya antiviral
filtre kullanılması önerilir, video laringoskop kullanılması tercih edilir. Hemo-
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dinamik bozulma riski nedeniyle efedrin veya fenilefrin ve atropin mevcut
olmalıdır.7,8
Viral aerosollerin üretimini azaltmak için kapalı hava yolu emme sistemi
önerilir. Endotrakeal entübasyon sağlandıktan sonra, özel ventilasyon desteği
olması durumunda (kritik alanlar) endotrakeal tüp ile devre arasında bir antiviral filtre ile mekanik ventilatöre bağlanmalı veya anestezi makinesine çift
filtre yerleştirilmelidir. Hasta, mekanik ventilasyondayken aeroizasyonu daha
da azaltmak için endotrakeal tüpün etrafındaki oral açıklığı tıkayan bir çift
gazlı bez olmalıdır. Ekstübasyon, lidokain kullanımının endike olduğu bu prosedür sırasında öksürme riski nedeniyle özel dikkat gerektiren bir süreçtir.
Hasta ekstübasyon kriterlerini karşıladığında, ET tüpü çıkarıldıktan sonra,
hemen bir yüz maskesi ile hava geçirmez şekilde kapatılmalı ve hastanın koşulları izin verir vermez altına oksijenli N95 maskesi yerleştirilmelidir.9,10
Şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 hastalarında endotrakeal entübasyon alanının hazırlanması
 Alanı potansiyel olarak kontamine alan olarak işaretleyin.
 Entübasyon ekibi atayın.
 Tüm bakım ekibi için KKE, güvenlik önceliklidir.
 Anestezi makinesini, ultrasonu ve diğer cihazları plastikle koruyun.
 Emme ekipmanını kapatınız.
 Kontamine hava yolu cihazları için çelik bir torba veya tepsi bulundurun.
 Ventilatör veya anestezi makinesinin belirlenen parametrelerle programlanmasını sağlayın.10,11
Nöroaksiyel ve bölgesel anestezi
Şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 hastalarında, nöroaksiyel veya bölgesel anestezi uygulamasından önce son altı saat için normal bir trombosit
sayımı önerilir. Hasta ve cerrahi ekip üzerinde her zaman N95 maskelerin kullanılması tavsiye edilir. Şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 hastası veya
herhangi bir cerrahi hasta için ameliyat planlandığında bölgesel anestezi düşünülmelidir. Bölgesel anestezinin, solunum fonksiyonunu koruma, aerosolizasyonu önleme ve dolayısıyla viral bulaşma riskini azaltma gibi faydaları vardır. Bu prosedürler için kullanılan ultrason, uygun koruma veya dekontaminasyon işlemleri izlenmezse virüs için rezervuar görevi gören damlacıkları
barındırabilir, bu nedenle ekran ve kontroller plastik bir örtü ile korunmalıdır.12,13
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Brakiyal pleksus bloklarının diyafragmatik paraliziye neden olan pnömotoraks ve frenik sinir tutulumu gibi olası spesifik komplikasyonları COVID19 hastasında solunum yetmezliğinin artmasına neden olabilir. Nöroaksiyel ve
bölgesel anestezi uygulandığında, gözlük, tulum veya yüz siperi gibi tam koruyucu ekipman mevcut olmalıdır. Hastanın endotrakeal entübasyona ihtiyaç
duyması durumunda, nadir de olsa lokal anestetiklerden toksisite riski mevcut
olduğundan yardım aranmalı ve öncelik hastayı derhal entübe etmek olmalıdır, personel KKE ile korunduktan hemen sonra göğüs kompresyonlarına başlanmalıdır. Bölgesel veya nöraksiyal anestezi altındaki hasta damlacık geçişini
önlemek için her zaman cerrahi maske takmalıdır. Aerosolizasyon riskinden
kaçınmak için bir venturi maskesi, non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon
veya yüksek akışlı nazal kanül yoluyla oksijen desteğinden kaçınılmalıdır. Gerekirse tamamlayıcı oksijen, enfeksiyon riski taşıyan ekshale edilen havanın
dağılımını azaltmak için N95 maskesi altında burun uçlarından verilebilir ve
gerekirse uçlarında mikro gözenek ile kapatılmalıdır, oksijen olduğu gibi muhafaza edilmelidir.13
POSTOPERATİF AŞAMA
Postoperatif dönemde şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 hastası
ameliyattan sonra stabilse ve YBÜ'ye kabul kriterlerini karşılamıyorsa, ameliyathanede ekstübasyondan sonra doğrudan bir negatif basınçlı odaya veya
izolasyon odasına aktarılmalıdır.5,8
Ameliyathane personeli hastayı servise geri gönderdikten sonra, tüm
kontamine yüzeyleri, ekranları, klavyeleri, kabloları, monitörleri ve anesteziyoloji makinesini temizlemek için vakalar arasında en az bir saat gerekir. Ameliyatta kullanılmayan ürünler enfekte kabul edilmelidir. Tüm personelin de
görevlerine devam etmeden önce duş almaları gerekmektedir. Ameliyathanenin dekontaminasyonu, hidrojen peroksit kullanılarak buharlaştırıcı ile sağlanmalıdır. Hastane odalarındaki hava akışı, SARS gibi belirli koronavirüs suşlarının nozokomiyal bulaşma riskini önemli ölçüde etkileyebilir. Önceki SARS
salgını sırasında hastane idareleri, negatif hava akışı izolasyon odaları oluşturmak için mevcut hastane sistemlerini değiştirdi. Bazı durumlarda, tüm yoğun bakım üniteleri bireysel hasta odaları yerine negatif basınç / hava akımı
hizmetlerine dönüştürüldü. SARS deneyimi sırasında kullanılan bu stratejiler
gerekirse tekrarlanabilir.8
Ameliyathaneden sonra hastalar, hastane protokollerine uygun olarak
izole yoğun bakım ünitelerinde veya izole odalarda izlenmeli ve tedavi edilme-
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lidir. Hasta bakımı yapılırken yukarıda belirtilen temel kurallara uyulmalıdır.
Öte yandan, hastalığa özgü tedaviler vermenin yanı sıra postoperatif takipte
COVID-19 tedavisinin verilip verilmeyeceği tartışmalıdır. Bu hastalarda ameliyat sonrası solunum problemleri normalden daha sık olduğu için anestezi uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanı ile multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Hastalarda COVID-19 enfeksiyonu kanıtlanmadıysa, bu hastalarda Koronavirüs için spesifik tedaviye gerek yoktur. Tedavi diğer hastalara yapıldığı
gibi uygulanmalıdır.14,15
Bununla birlikte, hastalar doğrulanmış bir COVID-19 enfeksiyonu tanısına sahipse, koronavirüs tedavisi verilebilir. Verilecek tedavi konusunda fikir
birliği yoktur ve tedavi günlük olarak güncellenir. Tedavilerin yan etkileri ve
etkinliği kesin olmadığından tedaviye başlamadan önce hastadan en azından
sözlü onam alınmalıdır. Hidroksiklorokin, lopinavir / ritonavir şu anda kullanılan tedavilerdir. Çoklu ilaç kullanan yaşlı hastalarda sadece hidroksiklorokin
kullanılmalıdır. Ancak karaciğer hastalığı durumunda bu ilaçtan kaçınılmalıdır.
Şiddetli enfeksiyonu olan hastalarda bu tedavilere ek olarak tedaviye Interferon / Tocilizumab eklenebilir. Remdesavir ayrıca oksijen tedavisi ve Nasetilsistein de verilmelidir. Kesin bir kanıt olmamasına rağmen iboprufen gibi
NSAID'ler önerilmemektedir. Sağlık çalışanları ilaçların etkileri yönünden hastaları dikkatlice gözlemlemelidirler.14-16
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COVID-19 TANILI YADA ŞÜPHELİ ÇOCUK
HASTALARDA PERİOPERATİF BAKIM VE
ANESTEZİ
Perioperative Care And Anesthesia With Suspected Or Confirmed Covid-19
In Pediatric Patients
Uzm. Dr. Müge ÇAKIRCA
Uzm. Dr. Mehmet ÇAKIRCA
Covid-19 pandemisi ile sağlık merkezleri kendi protokollerini oluşturmuşlardır. Hastalar için optimal tedavi planı yapılırken sağlık çalışanlarının da
enfeksiyon kontrol önlemlerini dikkatle uygulaması ve nozo komiyal bulaşı
önlemek için gerekli kurallara uymaları gerekmektedir.1-4
Grip benzeri semptomlara sebep olan ve solunum sistemini tutan bu enfeksiyon ile oluşan pnömoni, ARDS ve hatta ölümle sonuçlanabilmekteyken,
çocuklarda orta şiddetli seyretmektedir. SARS-Cov-2’nin çocuklarda çok hızlı
yayılması yenidoğan ve çocukların güçlü bir bulaştırıcılık kapasitesine sahip
olduğunu göstermektedir.5-7
Pediatrik anestezi ekibi bu hastalar için peroperatif düzenlemeler ve zor
havayolu hazırlıklarını içeren etkili ve güvenli hazırlıklar yapmalıdır . 8,9
Hareket planları ve klinik önerilerle hasta ve çalışanların güvenliğinin
üst düzeye çıkarılması amaç lanır.10,11
1. ENFEKSİYONDAN KORUNMA
Ameliyathanenin negatif basınçlı oda olarak seçilmesi gereklidir. Eğer
mevcut değilse ve pozitif basınçlı odalara varsa, saatteki hava değişimi 20’ ye
çıkarıldığında viral yükün hızla azaldığı bildirilmiştir .
Havalandırma sistemi yüksek etkinlikle havadaki partikülleri tutan
HEPA olarak kısaltılmış bir filtre ile temizlenmelidir. Bu filtrelerin entübasyon
ve ekstübasyon sırasında kullanmak üzere taşınabilir olanları da mevcuttur.



Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Başasistan, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
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1.1. Yönetim Stratejileri
Cerrah, hemşire ve enfeksiyon kontrol personeli önceden belirlenmelidir. Ameliyathanedeki sorumlu vaka varlığında hemen haberdar edilmeli,
hemşire ve personelin çifte kontrolüyle hazırlıklar tamamlanma lıdır. Hastanın
odadan transferi sırasında önlemler alınmaya başlanmalıdır. Bir ameliyathane
odası Covid-19 şüpheli yada tanılı hastalar için önceden hazır tutulmalıdır.
İkinci bir acil vaka da gelebileceğinden diğer ameliyathane odalarından uzakta
başka bir oda da hazır tutulmalıdır. Hastanın girdiği ve çıktığı kapı özel olarak
seçilmeli diğer ameliyathaneyle bağlantılı olmamalıdır. Hava yolu bulaşını önleyecek ekipmanlar tüm perioperatif süreç boyunca kullanılmalı ve ameliyathaneye uyarıcı işaretler asılmalıdır.
1.2. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)
Tüm personel medikal temizlik ve KKE kullanımı konusunda uygulamalı
olarak eğitilmelidir. N95 maskeler partikül kaçağı olup olmadığının anlaşılması
için nebülizer ile test edilmelidir.
1.3. Tatbikat ve Yatak Kapasitesi
Tatbikatın amacı izolasyon ve hazırlıkların uygunluğunun test edilmesidir. Yüksek riskli senaryolar ile ameliyathanede bu tatbikat yapılmalıdır. Hasta
güvenliği ve takım çalışmasını geliştirmeyi hedeflemeli, çeşitli senaryolarla
çalışılmalıdır. Son olarak KKE veya PAPR ile resusitasyon yapmak da bu senaryolar içinde olmalıdır.
Acil cerrahiler ve onkolojik cerrahi dışında elektif vakalar ertelenmelidir.
Elektif cerrahiler arasındaki yatış süreleri ek enfeksiyon önlemlerine uygun
şekilde yapılmalıdır.
1.4. Personel, Hasta, Hasta yakınları
Hasta ve yakınları çeşitli sorularla taranmalıdır. Şüpheli solunum patojeni kriterleri taşıyan hastalara test yapılmalı ve Covid-19 tespit edilmiş hastalar enfeksiyon hastalıkları bölümüne yönlendirilmelidir. Yolculuk yapmış hastaların elektif cerrahileri ertelenmeli ve refakatçi sayıları bir ile sınırlandırılmalıdır. Şüpheli veya tanılı hastalara bakan personel ayrılmalıdır. Bu ekip genel klinik çalışmalarına devam ederken cerrahi maskesini takmalı, ateş ve solunum semptomlarını mönitörize etmelidir. Yetersiz KKE ile yakın temas hikayesi olan personel enfeksiyon komitesince değerlendirilerek göreve devamına
karar verilirken başlıca ateş oluşması ve solunum semptomlarının gelişmesi
gibi belirtiler yakın takibe alınmalıdır.
Web sitesi, e-mailler ve diğer iletişim kanalları yapılandırılmalıdır. Okuması gerekenler ve yardım çizelgeleri yöneticiler tarafından paylaşılması gereken kaynaklardır. Bunlar anksiyeteyi azaltır.1,3
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2. ÇOCUK AMELİYATHANESİ İÇİN HAZIRLIKLAR
Öncelik hasta güvenliği ve sağlık çalışanlarının enfeksiyondan korunması olmalıdır. Bu amaçla monitotizasyon sıklıkla yapılmalı ve önlemler güncellenerek enfeksiyon kontrolüne önem verilmelidir. Covid-19 için ayırılmış personelin KKE ve N95 ile korunma prosedürü tamamlamalı , test yapılmamış hastanın taraması ameliyathanede tamamlanmalıdır.
Isıtıcı cihazların hava üfleyenlerinden kaçınılmalıdır. Yüksek kaliteli virüs filtresi solunum devresi ile hasta havayolunun birleştiği aralığa takılmalı
ve gaz örneklemesi alınan parçanın makine tarafında bırakılması hedeflenmelidir. Nemlendirici HME (humidifier moisture exchange) filtresi de kullanılacaksa hastanın havayoluna takılmalı, bu takdirde virüs filtresi expiryum kolu
ile makine arasına takılmalıdır. Alternatif kullanımlar da mevcuttur. Her hastadan sonra devreler atılmalıdır.
Aileler ameliyathaneye alınmadan preoperatif değerlendirme ve onamın
alındığı yerde anestezistle karşılaşmalıdır. Kontamine havanın akış ve insan
trafiği ile bulaşının azaltılması için ameliyathaneye gelene kadar olan tüm kapılar kapalı tutulmalıdır. Giriş ve çıkışta kullanılacak sadece tek bir rota belirlenmelidir.
KKE giyinilecek istasyon Covid-19 ameliyathanesinin dışında olmalı, işaretlenmiş olmalı ve giyinme ve soyunma sırası duvarda asılı olurken birinin
gözetiminde bu işlemler yapılmalıdır. Yanlızca anestezi makinesi, ultrasonografi cihazı, bilgisayar ve anestezi dolabı gibi özellikli malzemeler içerde olmalıdır. Bunlarda plastik kılıf ile örtülü bulundurulmalıdır. Mümkün olduğunca tek
kullanımlık malzemeler seçilmelidir.
Havayolu gereçleri, indüksiyon ve acil ilaçları vakadan kısa bir zaman
önce hazır edilmelidir. Ameliyathanedeki personel sayısı en aza indirilmeli,
anestezi uzmanı ve teknisyeni olarak iki kişilik bir takım hazırlanmalıdır.
Anestezi asistanı varsa uzman kapının dışından da destek verebilir.
Aerosol riskinin fazladan aza sıralaması: trakeal entübasyon, trakeostomi, entübasyondan önceki aspirasyon, manuel ventilasyon, göğüs kompresyonu ve bronkoskopi şeklindedir.
Ameliyathaneye girmeden önce indüksiyon ajanı, kas gevşetici, opioidler, antikolinerjik, antiemetik ve analjezikler ile acil ilaçlar hastanın kilosuna
göre seyreltilerek hazırlanmalı, plastik bir kutuda içeriye taşınmalıdır. Hasta
geldiğinde de her zaman mesafenin korunabildiği süre boyunca korunabilmesi
güvenliği artırır.
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Üç uzman iki hafta boyunca Covid-19 lu hastalara ayrılır. Diğer uzmanlarla temaslarını azaltırlar ve içlerinden birinin enfekte olması durumunda
diğerleri ayrılanın görevlerini devralmalıdır. Büyük gruplarla yapılan toplantılar çapraz enfeksiyon riskini azaltmak için yapılmamalı ya da web tabanlı olarak planlanmalıdır.
Hastane içi trafiği azaltmak için postoperatif vizitler telefonla yapılmalı,
acil olmayan preoperatif değerlendirmeler ertelenmelidir. Hamile veya immün
yetmezlikli uzmanlar Covid-19’ lu hastalara hizmet vermemelidir.
2.1. Preoperatif Değerlendirme
Klinikler hastaları değerlendirilirken yerlerinde ya da telefon ile hastayı
değerlendirmeyi tercih edebilirler. Hastalar değerlendirilirken tavsiye edilen
KKE ile (non-steril eldiven, göz koruyucular, bone, cerrahi maske yada test
edilmiş N95 maske ile) muayenenin yapılmasıdır. Değerlendirme odasına hastalar tek tek alınmalı, yakın temas minimalize edilmelidir. Hastaya odaya gelmeden elektronik uzaktan ölçen bir cihaz ile ateşi ölçülmelidir. Ateşi 37,3 derecenin üstünde olan hastalar hızlıca nezle kliniğine taşınmalı ve enfeksiyon
kontrol komitesine haber verilmelidir.
Hastalardan özenle öykü alınmalı, muayene yapılmalı, göğüs değerlendirilirken dikkatle temas kurulmalı sonrasında ise temas edilen her hastanın
ardından el hijyeni sağlanmalıdır. Ateşi olmasa da şüphe edilen her hasta enfeksiyon kontrol komitesine hızlıca bildirilmelidir. Her mesai molasından sonra uygun şekilde temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
2.2. İndüksiyon
İndüksiyon ile entübasyon arasında geçen sürede virüs yayılım riskinin
azaltılarak minimalize edilmesi gerekmektedir. Taşınabilir HEPA filtresi kullanılıyorsa entübasyon ve ekstbasyon sırasında çalıştırılmalı ve işlem sonrasında
kapatılmalıdır.
İçerideki insan sayısı 3 hemşire (dönecek kişi, rapor tutan ve operasyona girecek), 2 cerrah ve 2 anestezi ekibi üyesi olarak sınırlandırılmalıdır. Havayolu manüplasyonları sırasında anestezi ekibi dışındaki ekip mümkün olabildiğince uzakta durmalıdır.
Preoksjenizasyon kapalı maske ile yapılmalı bu sırada plastik bir kabin
içinde tutulmalıdır. Böylece sekresyonların havaya yayılımı azaltılmış olur.
Gereksiz yüksek akımlardan veya APL valvinin kapalı tutulmasından kaçınılmalıdır. Ajite çocuklarda sedasyon yapılmalıdır. İntravenöz indüksiyonda hızlı
seri entübasyon uygulanmalıdır. Pozitif basınçlı maske ventilasyonundan kaçınılmalı ancak gerekliyse maske iki elle sıkıca oturtulmalı ya da az frekans ile
tidal volümler verilmelidir.
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Küçük kaflı endotrakeal tüpler kullanılmalı ve mümkünse videolaringoskop ile entübasyon yapılarak hasta havayolundan olabildiğince uzakta durulmalıdır. Hastanın paralizisinden emin olunduğunda entübasyon yapılmalı ve
hasta bu sırada öksürtülmemelidir. İhtiyaç olduğunda tüp içi aspirasyon için
kapalı aspirasyon seti devreye eklenmelidir.
Tüpün yeri, videolaringoskopta tüpdeki siyah çizginin trakeadan geçişinin görülmesi, göğüsün bilateral kalışı, end tidal CO2 ve tek kullanımlık stetoskop ile doğrulanmalıdır.
2.3. Ameliyathane Dışında Zor Havayolu Yönetimi ve Uyanma
Pediatrik anestezistler sıklıkla ameliyathane dışı acil servis ya da yoğun
bakımlardan entübasyon için çağırılabilmektedir. Ameliyathanedeki videolaringoskop gibi zor hava yolu gereçlerinin gidilen yerde de mevcut olması gerekir. Nadiren oral fiberoptik entübasyon gerekebilir. Topikal anestezi ve sedasyon uygulanan ve ventilasyonu korunan hastada bu işlem yapılmalıdır. Topikal
anestezi uygulanması sırasında oluşabilecek öksürüğü azaltmak amacıyla yeterli anestezi derinliği sağlanmalıdır. KKE ile oluşan gözdeki buharlaşma nedeniyle glottisin görüntüsünü netleştirmek zor olabilir. Mümkünse negatif
basınçlı bir odada entübasyonun gerçekleştirilmesi için enfeksiyon koruma ve
önleme önlemlerine uyularak girişim planlanmalıdır.
Ekstübasyon HEPA filtresi çalıştırıldıktan sonra yapılmalıdır. Kas gevşetici geri döndürülmeli, anti emetik ile öğürme ve kusmalar önlenmeli, engel bir
durum yoksa derin ekstübasyon tercih edilmelidir. Anestezi dışı ekip hastadan
olabildiğince uzakta durmalıdır. Derlenme KKE giyinmiş bir uyandırma hemşiresiyle ameliyathanede yapılmalıdır. Uyandırma hemşiresi gereğinde belirlenmiş anestezi doktoruyla iletişime geçmelidir. Ameliyathaneden çıkış için
gerekli süreyi seçilen anestezi uzmanı belirler. Eğer entübe kalması gerekiyorsa hasta bu şekilde yoğun bakım ünitesine direk olarak transfer edilir.1,4
2.4. Ameliyathane Dışı Anestezi ve Transfer
Ameliyethane dışı girişimler sıklıkla elektif olarak planlanmaktadır ancak Covid-19’lu çocuklarda damar yolu girişimi, kateter ihtiyacı, acil BT/MRI
ve Anjio gibi diğer radyolojik işlemler için pediatrik anestezi ünitesine gerek
duyulabilir. Dışarıdaki işlemlerde tanınmayan çevre ve ekip ile yardıma ulaşmanın zorluğu kriz ortamı riskini taşımaktadır.
Görüntüleme sırasında, hastanın yaydığı damlacıklar ya da havadaki daha küçük parçacıklar için önlemler alınmalı, üç kişiden fazla kişi bu hastayla
ilgilenmelidir. Hastalar arasında temizlik ve dezenfek siyon sağlanmalı, bu
süre 90 dakikaya kadar uzatılabilmektedir.
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İleri görüntüleme teknikleri ilk seçenek olarak kullanılmamalı, taşınabilir X-Ray cihazları ya da ultrasonografi ile monitorizasyon tercih edilmelidir.
Hastalar en son hasta olarak alınmalı ya da yoğun olmayan saatlerde alınarak
diğer hastalara bulaş önlenmelidir. Anestezi desteği ya da entübasyonu gerektiren hastalara aynı ameliyathanedeki gibi muamele edilmeli, taşınmalarından
görüntülenme bitene kadar damlacık önlemlerine ve ekstübasyon önerilerine
uyulmalıdır. Hasta çıktıktan sonra dezenfeksiyon yapılmalıdır. Girişimsel radyoloji işlemleri uygunsa Covid-19 ameliyathanesinde yapılmalı, anjio gibi bir
işlem yapılacaksa tüm önlemler alınarak işlem yapılmalı ve sonrasında dezenfeksiyon yapılmalıdır.
Taşıyıcı hemşire ve anestezi doktoru KKE ile hastayı ameliyathane dışına
taşır. Bu sırada hasta tek kullanımlık bir örtü ile örtülür ve izole edilmiş bir
alan ya da asansörle negatif basınçlı izole odasına taşınır. Hasta transfer boyunca mutlaka cerrahi maske takmalıdır. Taşınan yollar ve asansör temizlenmelidir. Hasta entübe ise tek kullanımlık ambu ile taşınmalıdır. Mekanik ventilatör ile taşıma önerilmemektedir.
3. POSTOPERATİF UYGULAMALAR
Aletler, ilaçlar ve destek üniteleri her hasta için bir kere kullanılmalıdır.
Anestezi cihazının hastanın cildi veya mukozasıyla direk temas eden parçaları
mümkün olduğunca tek kullanımlık seçilmelidir. Hastane enfeksiyon komitesi
önerilerine göre bütün ekipman temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Karbondioksit absorbanı vakalar arasında değiştirilmelidir. Anestezi
makinesinin içindeki solunum devresi vakalar arasında ya da gün sonunda
dezenfekte edilmelidir. Anestezi cihazının yüzeyleri, laringoskop tutmaçları ve
diğer değiştirilemeyen aletler, enfeksiyon kontrol komitesinin protokolüne
uygun şekilde her vakanın sonunda ve gün sonunda temizlenmeli sonrasında
da dezenfekte edilmelidir. Kontamine olmuş yüzeyler nemli tek kullanımlık bir
bezle yumuşak şekilde silinmelidir. Alkol kullanılıyorsa %40 seyreltilmiş şekilde kullanılmalıdır. Dezenfektan dokunmatik ekranlara direkt olarak sıkılmamalı, temizleyici ajan önce beze sıkılarak uygulanmalıdır. EKG kabloları ve
kan basıncı kaf borusu alkol veya aldehit bazlı dezenfektan lif bırakmayan bir
beze sıkılarak dezenfekte edilebilir. Anestezi makinesi ve ventilatör merkezi
sterilizasyon servisine gönderilerek mutlaka termal dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
Solunum devresi tek kullanımlık olmalıdır. Hasta ile solunum devresi
arasına takılacak uygun filtre her vakada değiştirilmelidir. Karbondioksit örnekleyici hat, su tutucu ve absorban mutlaka değiştirilmelidir. Anestezi arabası
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ve diğer anestezi dolapları enfeksiyon kontrol komitesinin önerilerine göre
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ameliyathanenin enfeksiyon kontrol
takımı tarafından oluşturulmuş takip ve kontrol listesine yapılan temizlik ve
dezenfeksiyonlar kaydedilmelidir.
Temizliği yapacak personel temizlik ve dezenfeksiyon konusunda önceden uygulamalı olarak eğitilmeli ve kendilerini koruyucu önlemleri alarak bu
işe başlamalıdırlar.
Taşıma yapılan sedye de aynı şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
3.1. Tıbbi Atıkların İmhası
Tıbbi atıklar hızlıca imha edilmelidir. Tüm çöpler iki poşetli olmalı, geldiği bölümün adı, tarihi, saati ile kısımlara ayrılmalıdır. Enfeksiyon kontrol
protokolüne göre tüm atıkların poşeti odadan çıkmadan önce kapatılmalı ve
üzeri dezenfektan ile spreylenmelidir veya ek bir poşet daha eklenmelidir.
Temiz alanda oluşmuş atıklar rutin şekilde atılmaya devam edilir.
Ameliyathanedeki tüm sağlık çalışanları KKE çıkarmalı ve belirlenmiş bir
çöpe atmalıdır. Giysileri çıkarma sırası şu şekildedir: ayakkabı kılıfları, eldivenler, el hijyeni, gözlük/siperlik, el hijyeni,önlük, el hijyeni, koruyucu maske, el
hijyeni, bone, el hijyeni ve duş sonrası kişisel kıyafetlere dönülür.
3.2. Enfekte/Şüpheli Hastaya Bakım Vermiş Sağlık Çalışanının Sonraki Yönetimi
Bu hastalarla KKE olmadan veya yetersiz şekilde ekipmanla , uygunsuz
temasda bulunmuş personelden enfeksiyon kontrol komitesi haberdar edilmeli, bu kişiler çalışmayı bırakmalı ve nezle kliniğine giderek temasdan sonra 24
saat geçirdikten sonra test vermeli, ev izolasyonunda kalmalı ve temizlenene
kadar çalışmalarına ara verilmelidir. Sonraki süreçte Covid-19 pozitif çıkarsa
ve hastaneye yatışı gerekmiyorsa temizlenene kadar evde izole kalmalı, negatifse de evde 14 gün izole olmalıdır.
Temizlenme kriterleri: 48 semptomsuz saat, 14 günlük sürenin tamamlanmış olması ve en az bir Covid-19 negatif PCR testinin olmasıdır.
KKE ile temaslardan sonra semptomatik olmayan personel çalışmaya
devam eder ve test yaptırması önerilmez. Ancak temastan sonra 14 gün boyunca günlük olarak semptomların varlığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer semptomatik olursa enfeksiyon kontrol komitesi haberdar edilmeli,
çalışmayı bırakmalı, nezle kliniğine giderek temastan 24 saati geçirdikten sonra test vermeli, ev izolasyonunda kalmalı ve temizlenene kadar görevine dönmemelidir. Takiplerinde pozitif çıkarsa ve hastaneye yatışı gerekmiyorsa temizlenene kadar evde 14 gün izole edilmelidir. Negatifse semptomlar geçene
kadar evde izole olmalı ve temizlenene kadar işe başlamamalıdır.1,4
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Sonuç olarak, Covid-19 salgınından etkilenen çocuk hastaların ameliyathane ve anesteziyologlar başta ameliyathane çalışanlarıyla teması artmaktadır.
Bu temaslarda karşılıklı enfeksiyondan korunma için uygulanabilir öneriler
sunarak çalışma koşullarını iyileştirecek kılavuzların detaylandırılması ve iyileştirilmesine ihtiyaç vardır.
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31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’in Wuhan şehrinde
etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları bildirmiştir. Hastalık etkeninin daha
önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs (2019-nCoV) olduğu
tanımlanmış, etken olan virüs, SARS-CoV’e yakın benzerliğinden dolayı SARSCoV-2 olarak adlandırılmış ve hastalığın adı da COVID-19 olarak kabul edilmiştir.1,2 COVID-19 hastalığı, 30 Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından
“uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak tanımlanmıştır ve 11
Mart 2020’de de küresel salgın (pandemi) ilan edilmiştir.1, 3
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın ilanı ile birlikte Covid-19
yakalanma riskini azaltmak için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çeşitli dernekler
protokoller oluşturmaya başlamıştır. Anestezi uygulamaları ve hava yolu yönetimi açısından güncel ve geçerli rehberler Sağlık Bakanlığı ile Türk Anestezi ve
Reanimasyon Derneği tarafından oluşturulmakta ve bilgiler sürekli güncellenmektedir.
Çalışmalarda3,4, pandemi döneminde hastane kaynaklarının, personelin
etkin kullanılması ve sağlık hizmetlerinin devamı için elektif cerrahi operasyonların azaltıldığı, mümkün olduğunca acil ameliyatların yapılmaya çalışıldığı
bildirilmiştir. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerileri doğrultusunda
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hasta Hakları ve Tıbbi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14500235-403.99 sayı ve 17.03.2020
tarihli yazıları ile acil olmayan elektif cerrahi girişimlerin durdurulması kararı
alınmıştır.5
SARS-CoV-2 virüsü en fazla balgam ve üst hava yolu sekresyonlarında
görülmektedir.a1 Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca
hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara di
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ğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz
mukozasına götürmesi ile de bulaş olduğu bilinmektedir.1,2
Ameliyathaneler, hava yolu ya da temas ile bulaş riski yüksek alanlardır.
Trakeal entübasyon ile fazla viral yüke maruz kalındığı için bu işlem potansiyel
olarak yüksek risk içeren bir işlemdir ve bu yol ile bulaş olduğu zaman hastalığın seyri daha ciddi olabilir. Bu nedenle hava yolu yönetimi yapan kişiler gerekli önlemleri almalıdır.2,3,6 Ameliyathanelerde izole alanların belirlenmesi ve
kurulması, iş akışının planlanması, personelin ve anestezi sürecinin yönetimi
için oluşturulacak klinik kılavuzların oluşturulması ile pandemi döneminde
sağlık hizmetlerinin kaliteli ve kesintisiz yürütülmesi sağlanabilir.
1. PREOPERATİF DEĞERLENDİRME
1. Muayene odasına girmeden önce hastaların vücut sıcaklıkları ölçülmelidir. Hastanın vücut ısısı 37.3° C'den yüksekse enfeksiyon uzmanına haber
verilmeli, normal ise anestezi kliniğinde değerlendirmesi yapılmalıdır2
2. İşlem odasına nakledilirken hastaya mutlaka yüz maskesi takılmalı7,8
dır.
3. Standart koruyucu önlemlere dikkat edilmesi çok önemlidir:2
a. Sabunla el yıkama veya % 2-3 hidrojen peroksit ile el hijyeni
b. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
c. İğne batması veya kesme yaralanmasını önlemek için tıbbi atık kutularının standart kullanımı
d. Ekipman temizliği ve dezenfeksiyonu ile çevre dezenfeksiyonu (% 2-3
hidrojen peroksit sprey dezenfeksiyonu, 2 ila 5 g/l klor dezenfeksiyonu veya
ekipmanın ve zeminin katı yüzeylerinin % 75 alkolle silinmesi).
4. Anestezi kliniğindeki sağlık çalışanları için tavsiye edilen kişisel koruyucu ekipman hazır olmalıdır.2,7,9 Anestezistlerin tam kişisel koruma kullanması önerilir (seviye 3)10
5. Teması en az düzeye indirmek için hasta odasına tek tek girilmelidir.
Hastaya müdahale edilmesi gereken bir durumda odada hava yolu yönetiminde doğrudan rolü olmayan personel bulunmamalıdır. Entübasyon yapacak kişi
ve yardımcısı, ilaçları verip monitörü takip edecek kişi olmak üzere muhtemelen 3 kişi yetecektir. Oda dışında bir gözlemci işlemi izlemeli ve gerekirse hızla
yardım çağırabilmelidir.2,6
6. Hasta odası havalandırılmalıdır; ameliyathane dışında yapılan, damlacık üreten tıbbi işlemler için, bir saatteki hava değişimi sayısı en az 12 olan bir
negatif basınçlı izolasyon odası tercih edilmelidir.7,8
7. Hastaların ameliyathane dışında bir yerde entübe edilmesi gerekebilir.
Hastaya götürülebilecek ve kullanımdan sonra dekontamine edilebilecek bir
COVID-19 trakeal entübasyon arabası veya masasının hazırlanması önerilir.6
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2. KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN (KKE) İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
1. Damlacık oluşturan tıbbi girişimlerde KKE mutlaka tam olarak kullanılmalıdır (Seviye 3 tam kişisel koruma: 1. Partiküllere karşı koruma sağlayan
(ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü onaylı N95, AB standardı
FFP2 veya eşdeğeri) solunum maskesi, 2. Gözlük 3. Tek kullanımlık yüz siperi,
4. Sıvıya dayanıklı uzun kollu önlük 5. Çift kat eldiven, 6. Başlık/ saç koruması)10
2. Damlacık üreten tıbbi prosedürlere katılan tüm sağlık çalışanları, güvenli giyinme ve soyunma dahil olmak üzere KKE kullanımı konusunda eğitimli ve rahat olmalıdır.7,8
3. Aerosol oluşturan tıbbi prosedürler sırasında aşırı derecede kirlenen
herhangi bir KKE bileşeni derhal değiştirilmelidir.7,8
4. KKE'nin çıkarılması sırasında potansiyel maruziyetten ve kendi kendine bulaşmadan kaçınmak için KKE'nin giyilip çıkarılmasına özen gösterilmelidir. 7,8
5. KKE çıkardıktan sonra, sağlık çalışanı ellerini temizlemeden önce saçına veya yüzüne dokunmaktan kaçınmalıdır.7,8
6. KKE, dikkatli bir şekilde çöp kutusuna atılmalıdır.7,8
3. ANESTEZİ YÖNETİMİ
3.1. Anestezi Tipi
Şüpheli/ kesin COVID-19 tanılı hastada genel anestezi tercih edilmelidir
(öksürme, hapşırma ile damlacıkların etrafa saçılmasından kaçınmak için).
Diğer anestezi tipleri cerrahi işleme veya hastanın bireysel ihtiyacına göre
tercih edilebilir. Hasta entübe edilmediyse ameliyat boyunca cerrahi maske
hatta N95 maske takmalıdır.2
COVID-19 tanısı olan bir gebede sezeryanda ilk tercih hala spinal anestezidir. Ameliyat boyunca anne cerrahi veya N95 maske takmalıdır. Eğer oksijen
ihtiyacı olursa, maskenin üzerinden oksijen verilmelidir.2,11
Şüpheli/ kesin COVID-19 hastalarının operasyonlarının negatif basınçlı
ameliyathanelerde yapılması önerilir.12
3.2. Havayolu Uygulamaları
Hava yolu girişimleri (azalan risk sırasına göre sıraladığında: 1. Trakeal
entübasyon, 2. Trakeostomi, 3. Non-invaziv ventilasyon (NIV) ve 4. Balon maske ventilasyonu) damlacık üreten işlemler olduğu için enfeksiyon bulaşma
riskini artırır. 6,13
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Potansiyel olarak damlacık üreten diğer işlemler ise şunlardır: kullanım
sırasında ventilasyon devrelerinin ayrılması, trakeal ekstübasyon, kardiyopulmoner resüsitasyon (trakeal entübasyondan önce), bronkoskopi, ve 'kapalı
sistem' olmadan trakeal aspirasyon yapılmasıdır.6
Hava yolu girişimi sırasında oluşan damlacıkları en aza indirmek için,
dikkate alınacak bazı faktörler şunlardır:
1. Rutin ve zor havayolu yönetiminde kullanılacak ekipman, yeterli sayıda eğitilmiş personel, trakeal entübasyon kontrol listeleri, KKE’ın hazır olduğundan emin olunmalıdır.6 Acil bir durumda, kardiyak arrest olsa bile, KKE
giyilmeli ve personel hiçbir durumda kendini riske atmamalıdır.6,13
2. Entübasyon gereken hasta için hızlı seri entübasyon (HSE) yapılması
uygundur.6,12 Krikoid bası uygulaması tartışmalıdır.14
3. Yüze iyi oturan bir maske ile 3-5 dakika süreyle preoksijenizasyon yapılmalıdır. Kapalı devre en idealidir (ör. Anestezik solunum devresi) (Yüz maskesi ile solunum devresi arasına veya yüz maskesi ile solunum balonu arasına
yerleştirilmiş etkisi yüksek bir hidrofobik filtre kullanılması önerilir)6
4. Yüksek akışlı nazal oksijen ve NIV önerilmez. NIV yapılacak ise mümkünse helmet (miğfer) maske kullanılması önerilir. Eğer helmet bulunamıyorsa tam yüz maskesi, ekshalasyon çıkışına izin vermeyen dirsek bağlantı ve virüs filtresi [bakteri-virüs filtresi veya ısı-nem filtresi (HMEF)] ile kullanılabilir.
NIV uygulanacak ise mümkünse negatif basınçlı odada uygulanması önerilir.13
5. Hasta çok yüksek bir alveolar-arterial oksijen gradyanına sahipse, 30
sn'lik apneyi tolere edemiyorsa veya süksinilkolin için kontrendikasyonu varsa, HSE değiştirilerek uygulanabilir.a Balon maske uygulanacaksa küçük tidal
hacim verilmesi uygundur.3,6,15
6. Obezlerde boynu yükseltme ve ters Trendelenburg pozisyonu dahil
olmak üzere hastanın uygun pozisyona getirilmesi, güvenli apne süresini en
üst düzeye çıkarmak için tercih edilir.6
7. Spesifik olarak belirtilmedikçe, uyanık entübasyondan kaçınılmalıdır,
çünkü inhale lokal anestezik uygulaması ve anestezi sırasında öksürük nöbeti
virüsü aerosolleştirebilir.3,15
8. Kardiyovasküler instabilite riski varsa anestezi indüksiyonu için 1–2
mg/kg ketamin önerilir. Nöromüsküler blokaj için mümkün olduğu kadar erken roküronyum 1.2 mg/kg, verilmelidir. Süksametonyum kullanılacaksa doz
1.5 mg/kg olmalıdır (Bu önlemler apne süresini ve hastanın öksürme riski en
aza indirilir).6
9. Trakeal entübasyona başlamadan önce tam nöromüsküler blokaj sağlanması önerilir.6,15
10. Hipotansiyonu olasılığına karşın için vazopresör ilaç hazır olmalıdır.6
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11. Yalnızca bilinç kaybı varsa sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP)
uygulanabilir. Balon-maske ventilasyonu, ventilasyona yardımcı olmak için
kullanılabilir. Hava kaçağını önlemek için VE el pozisyonu ile iki elle, iki kişilik
balon-maske tekniği kullanılması önerilir.16 (Şekil 1)
12. Trakeal entübasyondan önce, balon-maske ventilasyon yerine supraglottik havayolu (SGH) uygulaması bilinç kaybı olan hastada alternatif olabilir.6
13. Endodotrakeal tüpün distal kısmı entübasyon öncesinde klemplenmeli veya HME bakteri/virüs solunum filtresi takılı olmalıdır.6,9
14. Entübasyon işlemi en tecrübeli kişi tarafından, tek denemede ve
mümkün ise videolaringoskopi ile yapılmalıdır.2,12 Videolaringoskop yok ise
enfeksiyon kontrol önlemleri alınarak normal laringoskopla hasta entübe edilebilir.6,13,17
15. Kadınlarda iç çapı 7.0–8.0 mm, erkeklerde 8.0–9.0 mm olan trakeal
tüp (mümkünse subglottik aspirasyon portlu) ile entübasyon yapılması önerilir.6
16. Kaflı trakeal tüp vokal kordların 1-2 cm altına yerleştirilmelidir.6,17
17. Trakeal entübasyondan hemen sonra tüpün kafı 20–30 cmH2O kaf
basıncına getirilecek şekilde hava ile şişirilmelidir.6
18. Mekanik ventilasyon endotrakeal tüp kafı şişirildikten sonra başlatılmalı, kaçak olmadığından emin olunmalıdır.
19. Kapnografi ile entübasyonun doğrulanması önemlidir.6,17
20. Endotrakeal tüp yerinin doğruluğunu belirlemek için stetoskop ile
muayene (hem KKE kullanımı nedeniyle göğüs oskültasyonu zor olduğu için
hem de bulaş riskinden dolayı) önerilmez. Göğüs duvarının bilateral olarak eşit
şekilde kalktığının izlenmesi önerilir. 6,17
21. Şüpheli COVID-19 olan hasta için kapalı aspiratör kullanarak derin
bir trakeal numune alınmalıdır.6

Şekil 1: a) VE el pozisyonu ile iki elle, iki kişilik balon-maske tekniği;
ikinci kişi balonu sıkar. b) Kaçınılması gereken Chand pozisyonu.6
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3.3. Ekstübasyon
Hastayı ekstübe ederken de aerolizasyon ve personel maruziyetini en
aza indirmek gerekmektedir. Bunun için hastanın burun ve ağzının iki kat ıslak
gazlı bez ile kapatılması önerilmektedir.2,11 Ekstübasyon sonrasında da hastaya hemen cerrahi maske takılması önerilir.11
4. OPERASYON SONRASI HASTA TRANSFERİ
Şüpheli ya da kanıtlanmış Covid-19 hastası, operasyondan sonra stabil
ise üstü tek kullanımlık bir operasyon kağıdı ile örtülerek en kısa sürede negatif basınçlı izolasyon odasına alınmalıdır.2
Transfer sırasında hastaya eşlik eden personel KKE koruyucu ekipman
giymelidir, hastaya ise cerrahi maske veya N95 maske takılmalıdır 2
Hasta operasyondan entübe çıkmışsa tek kullanımlık solunum devresi
ile odasına alınması uygundur, ventilatör ile hasta transportu önerilmemektedir.2
5. AMELİYATHANE MAKİNALARININ DEKONTAMİNASYONU
Anestezi makinesini potansiyel olarak enfekte olmuş bir hastanın kontaminasyonundan korumak için, solunum devresi ile hastanın hava yolu arasına HMEF ve ekspiratuar devre hattı ile makine arasına bir virüs filtresi yerleştirilmesi önerilir.18
Devre ve hava yolu arasına yüksek kaliteli bir HMEF yerleştirilirse, temizleme prosedürleri tüm hastalar için aynıdır. Tek kullanımlık malzemelerin
atılması önerilir (solunum devresi, rezervuar torbası, gaz örnekleme hortumu), tüm açık yüzeyleri dekontamine edilip silinmelidir. Firmaların temizleme
önerilerine uyulmalıdır.18
KAYNAKLAR
1. Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı.
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66337/genel-bilgiler-epidemiyoloji-ve-tani.html
(Eklenme Tarihi 04 Haziran 2020).
2. Chen X, Liu Y, Gong Y,et al. Perioperative Management of Patients Infected
with the Novel Coronavirus: Recommendation from the Joint Task Force of the Chinese
Society of Anesthesiology and the Chinese Association of Anesthesiologists. Anesthesiology 2020;132:1307-1316.
3. Wong J, Goh QY, Tan Z, et al. Preparing for a COVID-19 pandemic: a review of
operating room outbreak response measures in a large tertiary hospital in Singapore.
Can J Anaesth. 2020;67(6):732-745.

312

PANDEMİ DÖNEMİNDE HAVA YOLU YÖNETİMİ VE ANESTEZİ UYGULAMALARI
4. Zhao S, Ling K, Yan H, et al. Anesthetic Management of Patients with COVID 19
Infections during Emergency Procedures. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2020; 34(5):
1125-1131.
5. Elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak tedbirler. Available from:
https://hasta.saglik.gov.tr/TR,64508/elektif-islemlerin-ertelenmesi-ve-digeralinacak-tedbirler.html.
6. Cook TM, El-Boghdadly K, McGuire B, McNarry AF, Patel A, Higgs A. Consensus guidelines for managing the airway in patients with COVID-19: Guidelines from the
Difficult Airway Society, the Association of Anaesthetists the Intensive Care Society,
the Faculty of Intensive Care Medicine and the Royal College of Anaesthetists. Anaesthesia. 2020;75(6):785-799.
7. World Health Organization. Novel coronavirus (2019-nCoV) technical guidance: infection prevention and control. Available from: https://www.who.int/ emergencies/diseases/novelcoronavirus- 2019/ technical-guidance/infectionprevention- andcontrol.
8. Centers for Disease Control and Prevention. Interim infection prevention and
control recommendations for patients with confirmed 2019 novel coronavirus (2019nCoV) or persons under investigation for 2019-nCoV in healthcare settings. Available
from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/ hcp/infection-control.html.
9. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Havayolu Yönetimi Bilimsel Kurulu Covid-19 Şüpheli veya Tanılı Hastada Havayolu Yönetimi Önerileri. Available
from: http://www.tard.org.tr/assets/pdf/TARD-CORONA-ETI-ONERILERI.pdf
10. Gong Y, Cao X, Mei W, et al. Anesthesia Considerations and Infection Precautions for Trauma and Acute Care Cases During the COVID-19 Pandemic: Recommendations From a Task Force of the Chinese Society of Anesthesiology. Anesth Analg.
2020;131(2):326-334.
11. Brewster DJ, Chrimes NC, Do TB, et al. Consensus statement: Safe airway society principles of airway management and tracheal intubation specific to the COVID19 adult patient group. Med J Aust. 2020;212(10):472-481.
12. Wax RS, Christian MD. Practical recommendations for critical care and
anesthesiology teams caring for novel coronavirus (2019-nCoV) patients. Can J Anaesth. 2020;67(5):568-576.
13. Çocuk Covid- 19 Hastasının Acil Havayolu Yönetimi ve Trakeal Entübasyonu
İçin Öneriler. Available from: http://www.cayd.org.tr/gorseller/ files/protokoller/
covid-19-havayolu-yonetimi.pdf.
14. Cook TM. The cricoid debate – balancing risks and benefits. Anaesthesia
2016; 71: 721–2.
15. Peng PWH, Ho PL, Hota SS. Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know. Br J Anaesth. 2020;124(5):497-501.

313

Devrim Tanıl KURT
16. Fei M, Blair JL, Rice MJ, et al. Comparison of effectiveness of two commonly
used two-hand mask ventilation techniques on unconscious apnoeic obese adults.
British Journal of Anaesthesia 2017; 118: 618–24.
17. Karaman Y, Aydın G. Covid-19 Salgını Sırasında Anestezi ve Hava Yolu Yönetimi. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2020;30(Ek sayı):173-82.
18. FAQ on Anesthesıa Machıne Use, Protectıon, And Decontamınatıon Durıng
The Covıd-19 Pandemıc. https://www.apsf.org/faq-on-anesthesia-machine-useprotection-and-decontamination-during-the-covid-19-pandemic/Last updated: November 13, 2020.

314

COVID-19 VE HASTANELERDE HEMŞİRELİK
HİZMETLERİ
Covid-19 and Nursing Services in Hospitals
Dr. Serap KORKMAZ
ACİL HİZMETLERİNDE TRİYAJ VE BİRİNCİL DEĞERLENDİRME
Ateş veya solunum semptomları olan her hasta cerrahi maske takmalıdır. Ambulansla gelenlerin de COVID-19 açısından tarama yapılması gerekmektedir. Hastane öncesi personel ile gelmeden önce net bir iletişim, yüksek
ve düşük riskli hastalar için standart bir ulaşım planı gereklidir. Yüksek riskli
solunum sıkıntısı olan hastalar daha sonra doğrudan bir negatif basınç odasına
getirilir, ideal olarak yatak başında uygun kişisel koruyucu ekipman (KKE),
gerekli malzemeler ve personel bulunur.1,2 Hemşirelerin kritik derecede hastalara öncelik vermesi gerekecektir. Genel görünüm ve yaşamsal belirtiler, hemşirenin ilk değerlendirmesi gerekenlerdir. COVID-19'da "mutlu hipoksik" hasta
veya "sessiz hipoksemi" olarak bilinen bir fenomen bulunmaktadır. Bu hastalar klinik olarak iyi görünmektedir ancak gerçek satürasyonları % 40 - % 60
kadar düşüktür.2
Hızlı düşüş riski göz önüne alındığında, uzun bir süre acil serviste kalacağı bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastaları sürekli izleme alınmalıdır.
Acil serviste hastaların daha ileri değerlendirilmesi, daha önce belirtildiği gibi
semptomların süresini ve risk faktörlerini içermelidir. Stetoskoplar hastalık
taşıyan araçlar olabileceğinden, akciğer oskültasyonu tartışmalıdır. Genel olarak, COVID-19 hastalarının muayenede iki taraflı bulguları vardır. Deri bulguları (kızarıklıklar) ve nörolojik bulgular (değişen mental durum, baş dönmesi,
baş ağrısı ve tat / koku kaybı) da bulunabilir.3,4
HEMŞİRELİK BAKIMI
COVID-19 için spesifik bir tedavi yoktur. Tedavi büyük ölçüde destekleyicidir. Tedavinin çoğu evde yapılabilmektedir. Hemşireler hastalara spirometri veya nefes egzersizleri, dinlenme ve yeterli sıvı alımının önemini anlatmalıdırlar. Yayılmayı önlemek için evde karantinaya almak veya izole etmek
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son derece önemlidir. Hastalar, halka açık yerlere çıkmamaları konusunda
bilgilendirilmelidir. Mümkünse yiyecek ve ilaçlar eve teslim edilmelidir. Hastalar kendilerini diğerlerinden olabildiğince uzak tutmalı ve başkalarının yanında olmaları gerektiğinde her zaman maske takmalıdırlar. El yıkama şiddetle
tavsiye edilmelidir. Prone pozisyonu, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS)
olan entübe yoğun bakım hastaları için kullanılır. Nazal sürüntü ile yapılan
tarama testinin düşük hassasiyeti göz önüne alındığında, hastalar negatif bir
testin COVID-19'a sahip olmadıkları anlamına gelmediği ve semptomlar azalıncaya kadar karantinaya alınmaları gerektiği konusunda özellikle bilgilendirilmelidir. Tecrit süresinin uzunluğu tartışmalıdır. CDC, hastaların semptomlar
başladıktan sonra 7 gün ve semptomlar düzeldikten sonra 3 gün izole kalmalarını önerir. Dünya Sağlık Örgütü ise, hastaların semptomlar düzeldikten sonra
14 gün boyunca izole kalmasını önermektedir. Semptomsuz ancak COVID-19
olduğu bilinen bir hastayla temas halinde olan hastaların karantina altına
alınması, sağlık çalışanları için 14 gün kadar uzun olabilir. Çoğu hasta semptomlar düzeldikten 2-3 gün sonrasında virüs taşımamakta, ancak az sayıda
hastanın virüsü birkaç hafta taşıyabilmektedir. Hastalara, karantina tamamlandığında evlerini yeterince dezenfekte etmeleri söylenmelidir.5,8
Hastaların, özellikle solunum desteği için hastaneye yatırılması gerekebilir. Uygun izolasyon önlemlerinde kalmaları gerekir. Ek oksijen, ihtiyaç duyulan en yaygın solunum desteğidir. Hastaları semptomatik olarak iyileştirdiği
için prone pozisyonu erken uygulanmalıdır. İlk olarak, yetkililer artan oksijen
ihtiyacı olan (nazal kanül ile dakikada 6 litreden fazla) hastaların erken entübasyonunu önermişlerdir. Bunun nedeni, viral partikülleri aerosol haline getirme riski olan noninvaziv ventilasyon kullanma korkusu ve bu düzeyde solunum desteğine ihtiyaç duyan hastaların yakın gelecekte entübasyona ihtiyaç
duyacağı düşüncesidir.7
Tüm bakımlarda olduğu gibi, invaziv ve noninvaziv ventilasyon için,
odadaki bakım vericilerin sayısı sınırlı olmalıdır. Örneğin, entübasyon için yatağın başında 1 hekim ve sadece gerektiğinde yatağa yardımcı olmak ve yaklaşmak için yatağın ucunda 1 solunum terapisti ve 1 hemşire bulunması gerekmektedir.6
Bu hastaların çoğu şiddetli ARDS'ye ilerler ve entübasyona ihtiyaç duyar.
Bu hastalarda ARDS'nin ortaya çıkışı atipik olarak tanımlanmıştır. Akciğer hasarını önlemek için ventilatör ayarları düşük tidal hacim olmalıdır. İdeal pozitif
ekspirasyon sonu basıncı (PEEP) seviyesi, uzmanlar arasında bile tartışılmaya
devam etmektedir. ARDS'li hastalara sıklıkla steroid verilir. COVID-19 ile yapılan bazı gözlemsel çalışmalarda steroid tedavisi başlangıçta artmış mortalite
ile ilişkilendirildi ve bundan kaçınıldı. Bununla birlikte, yakın zamandaki ileri-
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ye dönük veriler, steroidlerin ilave oksijen veya entübasyona ihtiyaç duyan
hastalar için yararlı olduğunu göstermiştir. Entübe olmayan hastalarda elektif
pronasyona ek olarak, entübe edilen birçok hastada arteriyel kan gazı bulgularına göre prone pozisyonu kullanılmaktadır. Entübe edilmiş hastalarda basınç
yaralanmaları gibi komplikasyonları önlemek için bir ekip ve bir kontrol listesi
gerektirir. COVID-19 hastalarında, hafif pulmoner ödem ile ilişkili daha fazla
hipoksemi, agresif intravenöz sıvı resüsitasyonundan genellikle kaçınılır.7.8
Çeşitli vitaminler, mineraller ve takviyeler de araştırılmaktadır. Çinkonun antiviral özelliklere sahip olduğu ve diğer viral solunum yolu hastalıklarında semptomları azalttığı gösterilmiştir. İntravenöz C vitamini, septik şokta
tartışmalı kanıtları olan ve COVID-19 için çalışılmakta olan bir antioksidandır.
D vitamini ve melatoninin de yararları üzerine çalışmalar bulunmaktadır.8,9
Hemşireler, tek taraflı şişlik veya kızarıklık gibi pıhtılaşma belirtilerini
dikkatle değerlendirmeye dikkat etmelidir. İnme dahil arteriyel pıhtılar da
bildirilmiştir. Bu nedenle nörolojik, vasküler ve dermatolojik değerlendirmeler
de önemlidir. Çoğunlukla heparin ile antikoagülasyon tedavisi, bu vakalarda
hızla evrensel bir tedavi haline gelmektedir. Bazen, antikoagülasyon dozajını
(profilaktik, yarı doz ve tam doz) belirlemek için D-dimer seviyelerindeki yükselmeler değerlendirilir. Hastalarda yüksek oranda propofol infüzyon sendromu olduğu bildirilmiştir. Propofol kullanan entübe hastalar hızla yüksek trigliserit geliştirir. Bu, pankreatite neden olabilir ve kanın viskozitesinden dolayı
pıhtılaşmayı şiddetlendirebilir. Bu durumda propofol derhal kesilmeli ve alternatif bir sakinleştirici seçilmelidir. Kritik hastalığı olan hastalarda klinik
mortalitesi yüksek seyreden çoklu organ yetmezliğine ilerleyebilir. Hastalarda
diyaliz veya renal replasman tedavisi gerektiren böbrek yetmezliği gelişebilir.
Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalar genellikle ventilatörde ve yoğun bakım
ünitesinde uzun süre kalırlar. 8,9
Hemşirelik bakımı, hasta ve aile için palyatif bakım seçenekleri, gelişmiş
yönergeler ve yaşam sonu arzuları hakkında mükemmel bir iletişim içinde
bakım ekibini, hastayı ve hastanın ailesini dahil etmeyi içermelidir.
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Yoğun bakım hemşireliği, hemşirenin kritik hastalığı olan her hastanın
karmaşık ihtiyaçlarını anlamasını gerektirir. Kritik bakım hemşirelerinin rolü,
hastalara ve yakınlarına çok disiplinli ekip için çok önemlidir. Hemşire, etkin
hasta merkezli bakım sağlamak, gözlemlemek ve hasta yönetiminde proaktif
olmak için oradadır, hastanın durumunda oluşan herhangi bir değişiklikte hemen tespit edip, harekete geçilebilir. Bu durum öngörülemeyen olaylarla başa
çıkabilmeyi, tüm hemşirelik prosedürlerini açıklamayı, hastalara ve yakınlarına duygusal destek sağlamayı, hasta için savunuculuk rolü üstlenmeyi içerir.
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Ayrıca, sağlık ekibinin diğer üyelerine ayrıntılı bilgi sağlamada, endişeleri dile
getirmede, hastanın haysiyetini ve mahremiyetini koruyup bunlara saygı göstermede kilit bir role sahiptir. COVID-19 salgınının bir sonucu olarak, hastanenin dört bir yanından personel, yoğun bakım birimlerinde çalışmak üzere yeniden görevlendirilebilir.10
Kritik bakım hizmetlerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, mevcut politikalar ve yönergeler, farklı personel düzeyleri, kritik bakıma aşina olmayan
yeni personel akışı dinamik ve hızla gelişen COVID-19 durumu nedeniyle gerçekçi olmayabilir. Sonuç olarak, standartlaştırılmış uygulamayı sürdürmek ve
personeli uygulamada desteklemek, bilgi kartları ve bakım paketlerini içerebilen kılavuzların geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bilgi kartları, bakımla
ilgili temel yönergelere ve temel standartlara bir yardımcı notu sağlamak ve
uygulamadaki değişiklikleri yansıtmak için kullanılabilir. Bakım paketleri, birlikte uygulandıklarında sonuçları önemli ölçüde iyileştirebilen bir durum veya
hastalıkla ilgili kanıtlanmış bir dizi kanıta dayalı müdahaledir. Her müdahalenin sağlam bir bilimsel temeli olmalıdır. Yoğun bakımda yaygın olarak kullanılan bakım paketlerinin örnekleri ventilatör bakımı, venöz kateter ve trakeostomi ile ilgilidir. Bakım paketleri bakımda tutarlılık sağlar ve hastanın takip
edilip edilmediğini ayrıca bakım üzerindeki etkisini belirlemek için bir denetim aracı olarak kullanılabilir.10
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ORGANİZASYONU
Hastaneler pandemi planının bir parçası olarak, YBÜ yataklarının yanı
sıra tüm cihazlar, ekipman ve personel organize edilmelidir. Hastalar izole
edilmiş odalarda takip edilmeli, gerekli kişisel koruyucu ekipman (KKE) sağlanmalı ve Covid-19 yoğun bakımına özel bir ekip oluşturulmalıdır. Bu amaçla
mümkünse hasta hemşire oranı 1: 1 olabilir. COVID-19 hastalarına bakan ekibin 14 günde bir değiştirilmesi önerilir. Böylelikle bir arınma süresi sağlanır.
Ayrıca enfeksiyon riskini en aza indirmek için sağlık çalışanlarının günde 12
saatten fazla çalışmaması önerilmektedir. Tüm ekibin vücut ısılarını ve semptomlarını günde iki kez bildirmeleri gerektiği ve dinlenme dönemlerinde şehri
terk etmemeleri konusunda uyarılmalıdırlar. 11 Pandemi nedeniyle mevcut
yoğun bakım yataklarının ve organizasyonunun yeterli olamayabileceği dikkate alınmalıdır. Mekanik ventilatörler, sarf malzemeleri, ilaç durumu ve sağlık
çalışanları gibi planlamaların yapılabilmesi için, planlı ameliyatlar ertelenmelidir. Diğer bir nokta da yoğun bakımda eğitilmiş sağlık çalışanlarının sayısını
artırmaktır. Bu nedenle, şu anda YBÜ dışında çalışan sağlık çalışanları, YBÜ
personelini desteklemek için COVID-19 protokolü açısından sistematik olarak
eğitilmelidir.11
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COVID-19 HASTA TAKİBİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
Enfeksiyon Kontrolü için İlkeler
1. Sağlık sektörü çalışanları arasında çapraz bulaşmanın önlenmesi,
2. Kişisel koruyucu ekipman ve solunum cihazlarının kullanımı konusunda güncel eğitim verilmesi,
3. Doğum yapan akut solunum yolu hastalığı olan hamile kadınlar gibi
özel gruplara yönelik iş akışlarının sağlanması,
4. Sağlık çalışanlarında enfeksiyon için sürveyans yapılması,
5. Herkes için iyi el hijyeni sağlanmalıdır.12
Enfeksiyon Kontrolü için Öneriler
• Sağlık çalışanları için vardiya sonunda duş olanaklarının sağlanması,
• Özellikle izolasyon ekipleri için KKE ve solunum cihazlarının kullanımı
konusunda güncel eğitim verilmesi,
• Düzenli olarak sağlık çalışanlarında taramalar yapılması,
• Ateş ölçümü için kapının önünde termal tarayıcıların sağlanması gerekmektedir.13
Sağlık Çalışanlarına Bilginin Ulaştırılması İçin İlkeler
1. Güçlü bilgi yayma sistemi oluşturulmalıdır (değişen politikalar, iş akışları vb. için)
2. E-posta ve toplantılar tek başına sahadaki acil değişiklikleri operasyonel hale getirmek için yeterli hale getirmelidir.
3. Sağlık çalışanları ile birlikte vakaların klinik tartışmaları yapılmalı12,13
dır.
Sağlık Çalışanlarına Bilginin Ulaştırılması İçin Öneriler
 Çeşitli iş gruplarını ve ekipleri hızla gelişen iş akışları ve politikalar konusunda bilgilendirmek için kurumsal e-posta ve mesajlaşma uygulamaları
gibi güvenli ve onaylanmış platformların kullanılması,
 Kurumlar arası ve departmanlar arası toplantılar ve eğitim oturumları
düzenlemek için güvenli video konferans uygulamalarının kullanılması
 Vakaların klinik tartışmalarını ve deneyim paylaşımını yürütmek için
mesajlaşma ve video konferans uygulamaları gibi güvenli ve onaylanmış uygulamaların kullanılmasıdır.13
Resusitasyon ve Mavi Koda İlişkin İlkeler
1. KKE ve resüsitasyon sırasında ISO servislerinde ve normal servislerde
hava temizleyici respiratörlerin kullanımı hakkında açık yönergeler olmalıdır.
2. Şüpheli veya doğrulanmış vakalar için resusitasyon senaryolarının
profesyoneller arası simülasyonunu yapılmalıdır.11
Resusitasyon ve Mavi Koda İlişkin Öneriler
 Kişisel koruyucu ekipmanla simülasyon uygulaması tüm sağlık çalışanları için önemlidir.
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• Personel hareketini en aza indirmek ve verimliliği artırmak için ilaçların hazırlanması ve ekipman, entübasyon, diğer prosedürler için önceden hazırlanmış arabaların hazırlanması için kontrol listeleri oluşturulmalıdır.
• Zor entübasyonlar için basılı bir "Havayolu Ekibi" kartının kullanılması,
hasta odasında bir iletişim tahtasının kullanılması, ekipman ve yardım için oda
dışındaki personele mesajları iletmek için telsiz kullanımı gibi resüsitasyon
sırasında iletişimi iyileştirmenin yaratıcı yolları kullanılmalıdır.11
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1. GİRİŞ
Son yirmi yılda, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS), Ortadoğu
Solunum sendromu (MERS) gibi yeni tanımlanan viral salgınların hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülmektedir¹,². Bu iki virüs için sınırlı tedavi seçenekleri vardır. Dünya, 2019'un sonunda yeni bir korona virüs türü ile karşılaştı. COVID-19, ilk teşhisten bu yana dünya çapında yaklaşık 65 milyon insanı
enfekte etti³. İnsan vücudu üzerindeki yıkıcı etkilerinin yanı sıra, COVID-19
tüm ülkeleri ekonomik ve sosyal olarak şiddetle etkiledi. Bu büyük zarflı, pozitif-duyarlı RNA virüsü başlangıçta ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve nefes
darlığı ile karakterize solunum hastalığına neden oldu. Günler geçtikçe, virüsün mide-bağırsak ve sinir sistemleri gibi insan vücudundaki solunum yollarından daha fazla diğer sistemleri etkilediğini gösteren yeni semptomlar ortaya çıktı. Epidemiyolojik çalışmalar, yaşın ve eşlik eden hastalıkların COVID-19
hastalarında ölüm oranını önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir⁴.
Bununla birlikte, enfekte kişilerin çoğunda şiddetli semptomlar gösterilmemiş veya hastaneye kaldırılmaları gerekmemiştir. Önemli sayıda hastanın
geniş bir nörolojik semptom spektrumuna sahip olduğu bildirilmiştir⁵. Bu
semptomlar yorgunluk, baş ağrısından başlar ve felç, nöbet, nöropatik ağrı,
anosmiye kadar uzanır. Daha spesifik olarak, Londra'daki 43 doğrulanmış
COVID-19 vakası, ensefalopatiler, enflamatuar merkezi sinir sistemi bozuklukları, iskemik felçler dahil olmak üzere şiddetli nörolojik semptomlara sahip
olduklarını bildirmiştir⁶. Bu nedenle, bu semptomlara ve yaşlı insanların kırıl
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ganlığına dayanarak, COVID-19'u olan insanları uzun vadeli nörodejeneratif
hastalıklardan korumak önemlidir
Koronavirüsün beyin omurilik sıvısına invaze olduğu ve nörolojik belirtilere sebep olduğu bildirilmiştir⁷. Viral pandemilerin nörolojik sonuçlarıyla
ilgili deneyimimiz yaklaşık yüz yıl önce yaşanmış olan İspanyol gribi pandemisine dayanmaktadır. İspanyol gribinden sonra uzun bir süre geçmesine rağmen, H1N1 virüsüne bağlı tropizm ve ensefalit sonrası parkinsonizm hakkındaki bilgilerimiz hala sınırlıdır. Ek olarak, Epstein-Barr, Japon ensefaliti, Batı
Nil virüsü ve insan immün yetmezlik virüsü gibi diğer viral enfeksiyonlar da
geçici ve kalıcı parkinsonizm ile ilişkilidir. Ayrıca, Herpes Simplex 1, EpsteinBarr, Varicella-Zoster, Hepatit C ve influenza A gibi geçirilmiş enfeksiyonların
uzun vadede Parkinson hastalığı riskini artırabileceği düşünülmüş ve bu da
"Parkinson hastalığının viral hipotezi" nin ortaya çıkmasına neden olmuştur.⁸
2. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNE VİRÜSÜN GİRİŞİ
Virüs girişi için başlangıç aracıları olarak diken proteinlerinin (spike
protein) tanımlanıp görselleştirilmesinden sonra, anjiyotensin dönüştürücü
enzim II (ACE II), SARS-CoV-2 virüsünün insan hücrelerine giriş yoluydu⁹. Buna ek olarak yapılan in-silico çalışmaları, nöronlar ve üst solunum yolu gibi
birçok hücre tipinin zarında bulunan sialik asit kalıntılarının, SARS-CoV-2 girişi için olası yanıt unsurları olduğunu göstermiştir¹⁰. Otopsi çalışmaları, SARSCoV-2 RNA ve proteinlerinin, COVID-19'dan ölen insanların% 36'sının beyin
parankiminde bulunduğunu göstermiştir¹¹. Daha sonra, merkezi sinir sistemine virüs girişini anlamak için preklinik hayvan çalışmaları yapıldı ve sitokin
fırtınası ve inflamasyon nedeniyle bütünlüğü bozulan kan-beyin bariyerinin de
virus girişine olanak sağladığı düşünüldü¹². SARS-CoV-2'nin bu yıkımı ve invaziv etkisi kısa vadeli bir sonuç olmasa da, merkezi sinir sistemindeki reseptörler, ACE 2 ve CD209L ve sialik asit kalıntılarına sahip moleküller, bu nörolojik
sonuçları düzenleyebileceği varsayılmaktadır.
3. OLASI NÖRODEJENERATİF MEKANİZMALAR
SARS-CoV-2 virüsünün hücresel homeostazı bozmasından sonra artan
oksijen ihtiyacı ve oksidatif strese eğilim, nöroinflamasyon ve alfa-sinüklein ile
ilgili toksisite ile sonuçlanabilir.¹³. Batı Nil Virüsü enfeksiyonunda alfasinükleinin koruyucu ve antiviral etkileri gösterilmesine karşın, SARS-CoV-2
enfeksiyonu sonrası miktarının arttığı ve upregüle olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, COVID-19 hastalarında artmış immün yanıt ve sitokin fırtınası gibi sebeplerle artmış inflamasyonun da alfa-sinüklein birikimini şiddetlendireceği ve
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yaygın nörodejenerasyona neden olabileceği bildirilmiştir¹⁴. Başka bir mekanizma, SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle protein temizleme mekanizmalarının müdahalesi olabilir. Önceki çalışmalar, H1N1 influenza gibi diğer nörotrofik virüslerin protein temizleme mekanizmalarını engellediğini ve nöronların
α-sinüklein birikimini dengeleyemediğini göstermiştir. SARS-CoV-2 proteinleri, endoplazmik retikulumdaki proteinlerin düzenlenmesinde önemli bir unsur
olan ORF8 gibi moleküller tarafından insan protein trafiğini yönlendirebildiğinden, alfa-sinüklein agregasyonu ile düzensiz proteostaza neden olabilir.
Yakın zamanda Sulzer ve ark. yukarıda bahsedilen mekanizmalarla ilgili klinik
ve moleküler gerekçelerle on olası post-viral parkinsonizm mekanizması tanımlamıştır.
4. SONUÇ
COVID-19 salgını hala tüm dünyada etkisini sürdürmektedir. COVID19'un Parkinson hastalığı ile olası ilişkisini bildiren çok sayıda makale, klinik
ve moleküler delillerle belgelemeye devam etmektedir. Nöroinflamasyon belirtileri ve serebrovasküler değişikliklerin uzun vadeli kantitatif analizine duyulan ihtiyaç, nörodejenerasyonu taramak için çok önemlidir. Özellikle, Parkinson hastalığı bağlamında, striatumdaki yaklaşık% 60-70 nöron kaybından sonra ortaya çıkan klinik belirtiler nedeniyle, COVID-19'un potansiyel uzun vadeli
sonuçlarını araştırmak, çok yavaş olabilir. Bu nedenle, aile öyküsüne göre
COVID-19 ile enfekte olan risk gruplarının belirlenmesi ve prodromal Parkinson hastalığı için uzun süreli nörolojik belirtilerin takibi önemlidir. Hiposmi,
REM uyku davranış bozukluğu ve kabızlık gibi PH ile ilişkili semptomları göz
önünde bulundurarak prodromal Parkinson hastalığını izleyen Hareket Bozukluğu Derneği gibi kuruluşların yayınlanmış oldukları kaynakları kullanmak,
önümüzdeki elli yıl boyunca olası parkinsonizm akışını ele almak için değerli
veriler sağlayacaktır.
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Acupuncture Interventıons in Covid-19
Prof. Dr. Mehtap HONCA
Akut ağır solunum yetersizliği sendromu (SARS-CoV-2), insan koronavirusu olup, ağır pnömoni vakalarına yol açabilmektedir. SARS-CoV-2, insan vücudundaki anjiotensin konverting enzime spike proteinleri yoluyla bağlanmaktadır.1 Coronavirus 2019 hastalığı (Covid 19), 2019 yılının sonlarında Çin’in
Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyada pandemik hale geçmiştir. 1Virustan
korunmada ve tedavi amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri denenmiştir. Bununla
birlikte uygulanan tedavilerin etkinlikleri ve kombinasyonları değişiklik göstermektedir. Hastalığın klinik bulguları myalji, yorgunluk, ateş, kuru öksürük,
dispne, boğaz ağrısı, başağrısı, hafif üst solunum yolu hastalığı, respiratuar
yetmezlikle karakterize ağır viral pnömoni ve ölüm şeklinde belirtilmiştir. 2
Niu ve ark. yaptığı bir çalışmada, COVID 19’la enfekte olan yaşlı hastaların %
55.7’sinin erkek hastalardan oluştuğu ve en sık gözlenen bulguların %23.3
yorgunluk, %30 dispne, %56.7 öksürük ve %78.3 ateş olduğu gösterilmiştir.
Yaşlı popülasyon COVID-19 enfeksiyonuna daha duyarlı olmakla birlikte, mortalite oranları daha yüksek olarak seyretmektedir. 3
Tüm dünyada geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine giderek artan oranda ilgi ve farkındalık oluşmaktadır. Toplumun çoğunluğu önleyici yöntemler olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanmaktadır.4,5 Yapılan araştırmalarda bu yöntemlerin influenza, dang, japon ensefelopatisi, Hepatit C, zika ve HIV gibi viruslara karşı etkili olduğu gösterilmiştir.6,7
Yine geleneksel Çin Tıbbı yöntemlerinin düşük maliyet, tedavi süresinde kısalma, mortalitede azalma sağlama ve iyileşme üzerine olumlu etkileri olduğu
belirtilmektedir. 2003’deki SARS epidemisinin tedavisinde geleneksel Çin tıbbının etkili olduğu tespit edilmiştir. 8 SARS hastalarında geleneksel Çin tıbbı ve
batı tedavilerinin birlikte uygulanmasının semptomlarda azalma sağladığı,
hayat kalitesini arttırdığı, akciğer infiltrasyonunu azalttığı ve kortikosteroid
tedavisi gereksiniminde azalma sağladığı görülmüştür.8 Covid-19 hastalarının
tedavisinde de geleneksel çin tıbbının etkili olduğunu belirten çalışmalar vardır. Çin’de Covid 19 tedavisinde geleneksel Çin tıbbı uygulamaları legal olarak
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kabul edilmekte ve lisanslı uygulayıcılar tarafından uygulanması hükümet tarafından desteklenmektedir.9
Covid 19 hastalarının önemli bir bulgusu nefes almada zorluktur. Akupunktur, geleneksel çin tıbbı yöntemlerinden birisi olup, solunum hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmakta ve yapılan pekçok çalışmada bu
konudaki etkinliği kanıtlanmıştır.10 Akut ağır respiratuar sendromda, akupunktur uygulamasının yararlı olduğu belirtilmiştir.11 Klinik gözlemsel bir
çalışmada akupunktur uygulamasının akut ağır respiratuar sendromda göğüs
ağrısı, yorgunluk ve diğer semptomların iyileşmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.11 Yine yapılan çalışmalarda, akupunktur tedavisinin solunum sıkıntısı,
yorgunluk, uykusuzluk, anksiyete bozuklukları, bulantı, kusma, lökopeni, abdominal ağrı ve distansiyonda etkili olduğu bildirilmiştir.12-15 Covid-19’un klinik belirtileri arasında ateş, öksürük, abdominal ağrı ,yorgunluk gibi klinik
belirtiler yer almaktadır.2 Bu nedenlerden dolayı akupunktur tedavisinin
COVID 19’u önlemede, tedavisinde, rehabilitasyonunda ve oluşan semptomların giderilmesinde kullanılmasının etkili olabileceği düşünülmektedir.
Akupunktur, ince metal iğnelerin cilde penetrasyonu ile uygulanan ve
akupunktur noktalarının uyarılmasını sağlayan bir tekniktir. Farmakolojik
olmayan ve güvenilir bir uygulamadır. Bu yolla, vücuttaki qi enerjisinin meridyenler olarak bilinen yolaklardan geçerek vücuttaki enerji dengesizliğini düzenlemesi ve sağlığın yeniden kazanılması amaçlanmaktadır .16 Akupunktur ve
diğer benzer tedaviler moksibüsyon ve transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonunu da içermektedir. Çin Akupunktur Derneğinin Covid 19’da akupunktur ve moksibüsyon uygulamaları için önerdiği ve yayınladığı klavuz önemlidir.17,18 Bu rehberde önerilen ana uygulama noktaları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.
Covid-19’ta akupunktur ve moksibüsyon uygulama klavuzu
Klinik evre

Ana akupunktur noktaları

Medikal izleme periodu

1. Fengmen(BL12), Feishu (BL13), Pishu(BL20)

Akupunktur nokta seçimleri
Tedavide her gruptan bir

yada iki

akupunktur noktası seçilebilir
2. Hegu (LI4), Quchi((LI11),Chize(LU5),Yuji(LU10)
3.Qihai(CV6),Zusanli(ST36),Sanyinjiao(SP6)

Klinik tedavi periodu

1. Hegu (LI4), Taichong(LR3), Tiantu(CV22), Chize(LU5)

Hafif ve normal

Grup 1 ve

vakalarda,

2’den 2 veya 3

akupunktur noktası seçilebilir.
Ağır vakalarda Grup 3’ten 2 veya
3 akupunktur noktası seçilir.
Kongzui(LU6),Zusanli(ST36), Sanyinjiao(SP6)
2. Dazhu(BL11),Fengmen(BL12),Feishu(BL13),Xinshu(BL15)
Geshu(BL17)
3. Zhongfu(LU1),Danzhog(CV17),Qihai(CV6),Guanyuan(CV4),
Zhongwan(CV12)

İyileşme

Neiguan(PC6),Zusanli(ST36),Zhongwan(CV12), Tianshu(ST25),Qihai(CV6)
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Medikal izleme peryodundaki, şüpheli Covid-19 vakalarında; vücuttaki
qi enerjisini, akciğer ve dalak fonksiyonlarını harekete geçirmek, epidemik
patojenleri dağıtmak ve internal organların savunma kapasitesini arttırmak
için ana noktalar seçilmiştir. Ana noktalar; Grup 1’de BL12, BL13, BL20, Grup
2’de LI4, LI11, LU5 ve LU10, Grup 3’de ise CV6, ST36 ve SP6’dır. Tedavide
semptomatik akupunktur uygulama noktalarıda belirtilmektedir. Ateş, boğaz
kuruluğu ve kuru öksürük için; GV14, CV22, LU6 noktaları önerilmektedir.
Bulantı, kusma, yapışkan kaplı şiş dil ve yumuşak nabız için CV12,ST25,ST40
noktaları eklenebilir. Yorgunluk, anoreksi için CV12 ve göbek etrafındaki noktalara (göbeğin 1 cun yukarısı, 1 cun aşağısı ve 1 cun bilateral olacak şekilde
yanları) uygulama yapılabilir. Nasal atılımın kolaylaşması, omuz sırt ağrısı,
beyaz kaplı soluk dil ve yavaş nabız için BL10, BL12, GV14 noktaları eklenebilir. Covid-19 tanısı kesinleşmiş ve klinik tedavi dönemindeki vakalarda akupunktur ve moksibüsyon tedavisinde akciğer ve dalağın antipatojenik etkisini
sağlamak, iç organları korumak, hasarı azaltmak, epidemik patojenleri yok
etmek, metal oluşturmak için toprağı geliştirmek, hastalığın ilerlemesini durdurmak ,duygulanımı kolaylaştırmak ve patojenleri belirlemede güveni güçlendirmek için ana noktalar belirlenmiştir. Ana noktalar Grup 1’de LI4, LR3,
CV22, LU5, LU6,ST36 ve SP6, Grup 2’de BL11,BL12,BL13,BL15 ve BL17, Grup
3’de ise LU1,CV17,CV6,CV4 ve CV 12’dir. Hafif ve sıradan vakalar için her tedavide Grup 1 ve Grup2’ten 2 veya 3 nokta seçilmelidir. Ağır vakalar için ise Grup
3’ten 2 veya 3 nokta seçilmelidir. Tedavide semptomatik tedavi noktalarıda
belirtilmektedir. Sürekli ateş için GV14, LI11 eklenebilir veya EX-UE11 ve HX6
noktaları kanatılabilir. Göğüs baskısı ve nefes darlığı için, PC6, LU7, CV14,
LR14 ve KI6 eklenebilir. Öksürük ve ekspektorasyon için LU7, ST40 ve EXB1eklenebilir. Diare ve gevşek dışkı için ST25, ST37 eklenebilir. Sarı ve yeşil
yapışkan balgam ve konstipasyon için CV22, ST25 ve ST40 eklenebilir. Düşük
ateş veya vücudu rahatsız hissettiren ateşlilik hissi veya ateş yokluğu, bulantı,
kusma, gevsek dışkı, beyaz veya yapışkan beyaz kaplamalı soluk veya biraz
kırmızı dil için ise BL13, ST25, SP14 ve PC6 eklenebilir.17,18
İyileşme dönemindeki vakalarda akupunktur ve moksibüsyon uygulamalarında ise amaç artık toksinleri temizlemek, qi’yi onarmak, iç organların
onarımını arttırmak ve dalak ve akciğerin fonksiyonlarını geri kazandırmaktır.
Dalak ve akciğer qi eksikliği durumlarında ana bulgular nefes darlığı, yorgunluk, anoreksi, bulantı, kusma, epigastrik bölgede dolgunluk, defekasyonda zayıflık, yetersiz barsak hareketi, beyaz ve yapışkan kaplamalı soluk ve şişkin dil
görünümü izlenmektedir. Solunum sistemi bulguları olan hastalarda, CV17,
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LU1 ve BL13 noktaları tedaviye eklenebilir. Dalak ve mide disfonksiyonunu
içeren semptomları olanlarda (iştahta azalma, diare vs), CV13, SP9 noktalarının tedaviye eklenebilir. Qi ve yin eksikliği durumlarında ana bulgular; yorgunluk, ağız kuruluğu, susama hissi, çarpıntı, bol terleme, düşük ateş yada ateş
yokluğu, az balgamlı kuru öksürük, kuru dil, nem eksikliği, iştahta azalma görülmektedir. Belirgin halsizlik ve nefes darlığı olanlara CV17 ve CV8 noktalarının, ağız kuruluğu ve susama hissi olanlara KI3, SJ4 noktalarının, belirgin çarpıntısı olanlara BL15 noktasının, fazla terlemesi olanlara LI4 ve ST 36 noktalarının, uykusuzluk sorunu olanlara HT7, YinTang ve KI1 noktalarının tedaviye
eklenmesi önerilmektedir. Dalak ve akciğer yetersizliği, balgam durgunluğu ve
kollateral blokajında; göğüs baskısı, nefes darlığı, konuşmada isteksizlik, halsizlik, balgamlı öksürük, eforla terleme, balgam çıkarmada zorluk, kaba cilt,
mental yorgunluk, iştah azalması bulguları görülmektedir. BL13.BL20, BL15 ,
BL17, BL23, LU1 ve CV17 noktaları tedaviye eklenebilir. Balgam çıkarmada
güçlük için ST 40 ve EX-B1noktaları önerilmektedir.17,18
Klavuzda akupunkturun iğne ile uygulanması durumunda, iğnenin kalma
süresi her bir noktada 20-30 dk ve uygulama günde bir kez olarak belirtilmektedir. Moksibüsyon uygulama süresi ise her bir akupunktur noktası için 10-15
dakika olarak belirtilmektedir. Klinik uygulamada her bir akupunktur noktasına moksibüsyon uygulaması nadiren uygulanmakta olup genellikle birden
fazla akupunktur noktasını kapsayacak şekilde özel bir moksa kutusu kullanılarak uygulama gerçekleştirilmektedir. Tüm bu uygulamalar yapılırken ulusal
standartlara uygun olarak davranılması gerekliliği de vurgulanmaktadır .18
Ayrıca akupunktur-moksibüsyon uygulamaları esnasında, klinisyenin hastaya
yakın olacak bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bu durumla tıbbi personelin
enfeksiyona yakalanma riskini arttırmaktadır. Bu nedenle akupunktur, moksibüsyon, kulak akupunkturu vs. uygulamaları esnasında sağlık personelinin
gerekli güvenlik önlemlerini alması, kişisel koruyucu ekipmanlarını giymesi ve
üç kat eldiven kullanması önerilmektedir.18
Covid 19 hastalarınıda içeren toplumda ve hastalıkla mücadelede rol
alan sağlık personeli çalışanlarında anksiyete ve uykusuzluk gibi bulgular tespit edilmiştir.19,20 Akupunktur bu bulguların tedavisinde de çok iyi bir uygulamadır. Huang ve ark., yaptıkları bir çalışmada, COVİD 19 pnömonili 42 vakada,
moksibüsyon uygulamasının hastaların negatif duygu durumlarını rahatlattığı,
göğüs gerginliğini, iştah kaybını kabul edilebilir düzeyde azalttığını belirtmektedirler.21
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Sonuç olarak akupunktur uygulamaları, Covid-19 vakalarında mevcut
klinik tedavinin yanında, ulusal standartlara uygun olarak ve bulaş riskini
azaltmak için gerekli koruyucu önlemler alınarak uygulanabilir. Bu uygulama
esnasında klavuzda önerilen akupunktur noktalarının hastaların durumlarına
uygun olarak seçilmesi hastaların tedavisinde olumlu katkılar sağlayacaktır.
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BESLENME VE
VİTAMİN TAKVİYELERİ
Nutrition and Vitamin Supplements During Covid-19 Pandemia
Uzm. Dr. Öztürk TAŞKIN
1. GİRİŞ
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına
alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Şubat ayında pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs Hastalığına (COVID-19) karşı önlemler alınmaya devam
ediliyor. Virüs, hastalık etkeni taşıyan bireylerin ortama saçtıkları damlacıkların solunması ya da solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesi ile insandan insana kolaylıkla bulaşabilmektedir. COVID-19 için geliştirilmiş ve kesinleşmiş bir tedavi yöntemi henüz olmadığından bilinen en etkili yöntemin “hastalıktan korunmanın” olduğu düşünülmektedir. Covid-19'un mortalite oranı ve
yoğun bakım ünitelerinde tedaviyi gerektiren organ disfonksiyonları göz önüne alındığında, gerekli tüm koruyucu önlemlerin dikkate alınması zorunlu hale
gelmektedir.
Tüm hastalıklarda olduğu gibi enfeksiyon hastalıkları varlığında veya
öncesinde sağlıklı olabilmek için yeterli ve dengeli beslenmek enfeksiyondan
korunmanın en önemli yollarından biridir. Özellikle yüksek ateşin eşlik ettiği
enfeksiyonlar, vücudun enerji ve besin ögesi gereksinimi arttırmaktadır. Bu
nedenle, COVID-19 salgını sırasında doğru beslenme çok önemlidir. COVID-19
hastalığının bulaşmasını önleyen veya tedavi eden herhangi bir yiyecek ya da
içecek olmasa da sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli
uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır.1
Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin SARS-CoV-2 ile ilişkili komplikasyon geliştirme riski daha yüksek olmakta bu nedenle immün sistemin aktif ve
güçlü olması COVİD-19 salgınından korunmada çevresel önlemler ile birlikte
önem arz etmektedir.2
Beslenme ve bağışıklık arasında oldukça karmaşık ve güçlü ilişki bulunmaktadır.3 Epidemiyolojik ve deneysel çalışmalar beslenme, bağışıklık sistemi
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ve enfeksiyon üçgeninde diyetin önemine işaret etmektedir.4 Pro/anti inflamasyon dengesinin sağlanmasında besin tercihleri ve beslenme önemlidir.
Bazı besinler inflamasyonu artırıcı, bazıları azaltıcı yönde etki ederken bazılarının etkileri ise nötraldir.5
2. PANDEMİ DÖNEMİNDE DOĞRU BESLENME NASIL OLMALIDIR?
Türkiye Beslenme Rehberi’nde, yeterli ve dengeli beslenmeye yönelik
besin ve besin ögesi gereksinimleri yer almaktadır. Rehberde yer alan besin
grupları yaş ve cinsiyete uygun olarak önerilen miktarlarda tüketilmelidir.6
Dünya Sağlık Örgütü de COVID-19 pandemisi sırasında yetişkinler için sağlıklı
beslenme önerilerinde bulunmuştur (Tablo 1).
Tablo 1. Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 Pandemisi Sırasında Yetişkinler İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Her gün taze ve işlenmemiş yiyecekler tüketin. (meyveler,
sebzeler, kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri, yağlı tohumlar ve
hayvansal kaynaklı besinler)
Ara öğünler için şeker, yağ veya tuz içeriği yüksek besinler
yerine çiğ sebzeleri ve taze meyveleri seçin.
Vitamin düzeylerinde önemli miktarda kayıplara neden olabileceği için sebze ve meyveleri uzun süre pişirmeyin.
Konserve veya kurutulmuş sebze ve meyveler kullanırken, tuz
veya şeker eklenmemiş çeşitleri seçin.
Her gün 8-10 bardak su için.
Sağlıklı yağları tercih edin. (Doymuş yağ asitleri yerine doymamış yağ asitleri içeren yağlar, kırmızı yerine beyaz et, az
yağlı süt ürünleri)
Daha az tuz ve şeker tüketin.
(Günde 5 g’den az iyotlu tuz)
Trans yağ asitleri içeren besinlerden, şekerli içeceklerden,
kafeinli içeceklerden ve yüksek tuz ve şeker içeren hazır besinlerden kaçının.
Ev dışında yemek yemekten kaçının.

Bağışıklık fonksiyonlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için vücudun
ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin ögelerinin yeterli miktarlarda karşılanması gerekmektedir. A, C, D ve E vitamini gibi vitaminler ile çinko, bakır,
selenyum ve demir gibi minerallerin sağlıklı bir immün yanıtın sürdürülmesinde önemli rolleri olduğu bildirilmiştir.
2.1. A vitamini
A vitamini yağda eriyen vitaminler arasında yer almaktadır ve birincil
fonksiyonları görme, büyüme ve epitelyel-mukozal dokuların bütünlüğü üzeri-
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nedir.9 İmmün fonksiyon üzerindeki etkileri net olarak açıklanamasa da “antiinflamasyon vitamini” olarak bilinmekte ve bazı enfeksiyon hastalıklarının
tedavisinde de kullanılmaktadır. A vitamini sebze, süt ürünleri, yumurta ve
meyvelerden alınabilir. A vitamini eksikliği olan bireylerde immün sistemin
baskılandığı ve bireylerin enfeksiyonlara daha yatkın hale geldiği bildirilmiş,
hatta A vitamini uzun yıllar “enfeksiyon karşıtı” (anti-enfective) vitamin olarak
tanımlanmıştır.10
A vitaminin bağışıklık yanıtı üzerindeki etkisinin bireylerin başlangıç A
vitamini düzeylerine göre değişebileceği gösterilmiştir. İnfluenza aşısının etkinliğinin arttırılması için yapılan bir çalışmada, A vitamin desteği sağlanmış
ve başlangıçta A vitamini düzeyi düşük olan bireylerde yüksek olanlara göre
humoral immün yanıtın daha fazla arttığı gözlenmiştir.11 Bağışıklık fonksiyonunun arttırılmasında hem hücresel hem de humoral bağışıklık yanıtlarında
düzenleyici fonksiyon göstermektedir.12 Müsin ve kreatinlerin teşviki, lenfopoez, apoptoz, sitokin ekspresyonu, antikor üretimi ve nötrofiller, doğal öldürücü hücreler, monositler, makrofajlar, T ve B hücrelerinin gelişmiş fonksiyonu
üzerine etkileri ile bağışıklık yanıtını destekler.13
A vitamini eksikliğinin solunum yolu epitelyumunda siliyer, mukus ve
goblet hücrelerinin kaybı, keratinizasyonda dahil olmak üzere patolojik değişikliklere neden olduğu ve klinik A vitamini eksikliğinin düşük solunum sistemi fonksiyonu ve artmış solunum sistemi enfeksiyonları ile ilişkili olduğu bildirilmektedir.14 A vitaminin COVID-19 enfeksiyonu üzerine etkisi net olarak
açıklanamamış olsa da A vitamininin viral solunum yolu hastalıkları üzerinde
yine immün cevap üzerinden etkili olduğu bilinmektedir.
2.2. C vitamini
C vitamini antioksidan özelliği ve çeşitli fizyolojik reaksiyonlarda görevli
enzimlerin kofaktörü olması ile bilinen suda çözünen vitaminlerden birisidir.
İyi bir antioksidan özelliğe sahip olan C vitamini, zararlı reaktif oksijen türlerini temizlerken aynı zamanda da vücut hücre ve dokularını oksidatif hasara ve
işlev bozukluklarına karşı korumaktadır.15
Vitamin C, T hücrelerinin, özellikle sitotoksik T hücrelerinin üretimi,
farklılaşması ve proliferasyonunda rol alır.16 Hücreler içinde redoks homeostazını korur ve oksidatif patlama sırasında reaktif oksijen (ROS) ve reaktif nitrojen türlerine (RNS) karşı korur.17 Sitokin üretimini düzenler ve histamin
düzeylerini azaltır. C vitamininin yüksek seviyeleri kompleman proteinlerinin
serum seviyelerini arttırarak, IFNy üretiminde rol alarak antimikrobiyal etkileri artırabilir.18
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C vitamininin solunum yolu enfeksiyonundaki bağışıklık düzenleyici etkileri bilinmesine karşın akut solunum yolu hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde C vitamini takviyesinin destekleyici kanıtı kesin değildir. 13 C vitamininin sepsis ve septik şok tedavisinde önemli faydaları bulunduğuna dair pek
çok kantı mevcutken hastalığın erken döneminde solunum sıkıntısı ile hastaneye yatırılan erken tanı COVID-19 hastalarında oluşabilecek enflamatuar
komplikasyonları hafifletmek için yüksek doz C vitamini ile birlikte IV glukokortikoid tedavisi ile desteklenmesi gerektiğine dair görüşler bulunmaktadır.19
2.3. D vitamini
D vitamini yağda çözünen vitaminlerden biri olup, ön planda kemik sağlığı ve kalsiyum emilimi üzerine olan etkileri ile bilinirken son yıllarda iskelet
sistemi dışında da oldukça aktif rol oynayan bir hormon olarak kabul edilmeye
başlanmıştır.20 D vitamini pandemi döneminde en çok tartışılan ve üzerinde
durulan vitaminlerden biri olmuştur. Yetersizliği, akut viral enfeksiyonlarla
ilişkilendirilmiş; antiviral etkinliğinde kişilerin D vitamini düzeyinin önemli
olabileceği vurgulanmıştır.12 Aktif formu 1,25 dihodroksivitamin D3’tür.21 D
vitaminin immunmodülatör rolü, birçok bağışıklık hücresinde reseptörlerinin
olmasına ve bu hücrelerden aktif metabolitinin sentezlenebilmesine dayandırılmaktadır. Viral enfeksiyonlardaki koruyucu mekanizması ise bariyer görevi
görmesi, tight gap ve adherens juntions gibi bağlantı noktaları ve birleşme
yerlerinde epitelyal hücre bütünlüğünü sağlaması, antimikrobiyal peptitlerin
(katelisidin) indüklenmesi ile adaptif immuniteyi desteklemesine dayandırılmaktadır.22
Viral ya da bakteriyel enfeksiyon durumunda immün sistem antiinflamatuar ve pro-inflamatuar sitokinler salgılayarak yanıt verir. Bu sitokinlerin aşırı salgılanmasıyla ortaya çıkan sitokin fırtınası ise COVID-19’un şiddeti
ile ilişkilendirilmekte ve COVID-19 kaynaklı mortalitelerin önemli bir nedeni
olarak gösterilmektedir.23 D vitamini yardımcı Th1 yanıtını azaltıp, Th2 ve
düzenleyici Th cevabını arttırmaktadır. Böylece proinflamatuar sitokinlerin
salınımı azalırken; anti-inflamatuar sitokinlerin salınımı artmaktadır. D vitamininin immün sistem üzerinde yaptığı bu etkilerle sitokin fırtınasını ve buna
bağlı olarak akut solunum sıkıntısı sendromunu önleyebileceği bildirilmiştir.24
2.4. E vitamini
Aktif formu α-tokaferol olan E vitamini yağda çözünen, antioksidant bir
özelliği ile immun sistemine olumlu katkısı olan bir vitamindir.25 E vitaminin
immun modülatör rolünü, bağışıklık hücre zarlarında, lipit peroksidasyonuna
karşı koruyucu etkisiyle, diğer hücrelerde ise reaktif oksijen türlerini uzaklaş-
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tırılması ve oksidatif stresin azaltılması yoluyla gerçekleştirdiği ve hücresel
bütünlüğü koruduğu belirtilmektedir.26 E vitamini eksikliğinin hem humoral
hem de hücresel bağışıklığı bozduğu bilinmektedir. Bununla birlikte E vitamin
takviyesinin bulaşıcı hastalık insidansını arttığını gösteren çalışmalarda mevcuttur.27
2.5. Selenyum
Selenyum birçok antioksidan enzimin yapısında yer alan önemli bir eser
elementtir. Düşük selenyum durumu artmış mortalite riski, zayıf bağışıklık
fonksiyonu ve bilişsel düşüş ile ilişkilendirilirken, yüksek selenyum konsantrasyonu veya selenyum takviyesi antiviral etkiler göstermiştir.12
Selenyum hücresel antioksidanlar olarak işlev gören ve oksidatif stres
sırasında üretilen ROS'a potansiyel olarak karşı koyan selenoproteinlerin
fonksiyonu için gereklidir.8 Selenoproteinler, Lökosit ve NK hücre fonksiyonunu etkileyen antioksidan konak savunma sistemi içi önemlidir. T hücrelerinin
farklılaşması ve proliferasyonunda rol alır, Th hücresi sayılarının iyileştirilmesine ve antikor seviyelerini korumaya yardımcı olur.17
2.6. Demir
ATP üretimi, oksijen taşınması, mitokondriyal fonksiyon, DNA replikasyonu gibi birçok metabolik süreç için önemli bir mineral olan demir; hem insan hem de mikroorganizmaların yaşamsal işlevleri için gereklidir. Drakesmith
ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada virüslerin genomlarını çoğaltmak
ve mesajcı RNA (mRNA)’larını üretebilmek için demire ihtiyaç duydukları bildirilmiştir.28
Yapılan bir çalışmada insan bağışıklık sisteminin, virüslerin demiri kullanmalarını engeleyecek savunma mekanizmalarına sahip olduğu ortaya konulmuştur.29 Bunun yanında artmış demir depolarının virüs replikasyonunu ve
yayılımını artırabileceğini bildiren çalışmalar da mevcuttur.28 İmmün hücreler,
hepsidin sentezini arttıran ve hücre içi demir akışını bloke eden diğer aracılar
arasında IL-1 ve IL-6 ekspresyonunu düzenleyerek demir sekrete etmek için
savaşırlar. Böylece, doğal bağışıklık, patojen tarafından çok ihtiyaç duyulan
demirden patojeni mahrum ederek patojenin büyümesini ve yayılmasını durdurur.30
2.7. Çinko
Büyüme, gelişme ve bağışıklık için önemli eser elementlerden biri de
çinkodur. Çinkonun pirition gibi çinko iyonoforları ile arttırılması sonucu çeşitli ribonükleik asit (RNA) virüslerinin replikasyonlarının bozulduğu görülmüştür. Hücre kültürlerinde düşük konsantrasyonlarda uygulanan çinko ve
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pirition kombinasyonunun SARS koronavirüsünün replikasyonunu inhibe ettiği görülmüştür.31
2.8. Bakır
Bakır, bağışıklık hücrelerinin gelişimine ve farklılaşmasına katılarak bağışıklıkta önemli bir rol oynar. Yapılan çalışmalar bakırın antiviral özellikler
gösterdiğini göstermiştir.32 Bakteri ve virüslerin bakır yüzeylerde yaşam şansının az olduğu da bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada bakır ve bakır alaşımlı
yüzeylere maruz kalan koronavirüsün hızlı bir şekilde inaktive olduğu, viral
RNA’sının bozulduğu ve büyük yapısal hasarlar gördüğü belirlenmiştir.33
3. SONUÇ
İmmun sistem, vücudun doğal savunma mekanizmasıdır. Doğru çalıştığında pek çok hastalığı önler, hastalıkların semptomlarını iyileştirir, süresini
kısaltır. Beslenme ise yaşamın her evresinde bağışıklık homeostazını koruyan
ve geliştiren temel unsurdur. Sağlıklı ve dengeli beslenme, her besin grubundan önerilen kadar tüketmek insan vücudu için gerekli makro ve mikro besin
ögelerinin alınmasını gerektirir.
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HASTANELERDE
İŞ SAĞLIĞI YÖNETİMİ
Occupational Health Management in Hospitals During Covid-19 Pandemic
Uzm. Dr. Mustafa Alparslan BABAYİĞİT
SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 pnömonisi tüm dünyada
etkisini göstermiş ve pandemiye neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün
(DSÖ) verilerine göre; 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle 71.051.805 kişi hastalığa
yakalanmış, 1.608.648 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir (fatalite
hızı=%2.26).1 TC Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre ise söz konusu tarihte Türkiye’de hastalığa yakalanmış olanları sayısı 1.866.345 kişi olup, vefat
sayısı ise 16.646’dır (fatalite hızı=%0.89) .2
Tüm dünyayı etkisi altına almış olan bu pandemi ile mücadelede toplum
sağlığı açısından sağlık sisteminin işlerliğinin devamı oldukça önemli bir yere
sahiptir. Bu bakımdan öncelikli olarak sağlık çalışanlarının hem kendi sağlıklarını koruyarak görevlerini yerine getirebilmeleri, hem de enfeksiyonun toplumdaki yayılımını kontrol edebilmek açısından korunma önlemlerini takip
etmeleri oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar pandemiyle mücadelede en ön
saflarda savaşan sağlık çalışanlarının pandemiden önemli derecede etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Daha salgının başında Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal
Sağlık Komisyonu tarafından 24 Şubat 2020 itibarıyla, Çin'de Covid-19 pozitif
olan toplam 77.262 hastadan 3387'sinin (tüm vakaların % 4.4) sağlık çalışanı
olduğu ve 23 sağlık çalışanının da öldüğü bildirilmiştir.3 Yine 30 Nisan 2020
tarihi itibarıyla İspanya’da 28.326 sağlık çalışanının (tüm vakaların % 13,2’si)
Covid-19 ile enfekte olduğu4, Almanya’da ise 25 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla
12.393 sağlık çalışanının (tüm vakaların %6.9’u) enfekte olduğu bildirilmiştir.5
Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Şubat - 16 Temmuz 2020 tarihleri arasında,
Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC)'ne standart bir form
kullanılarak bildirilen yaklaşık 2.5 milyon Covid-19 vakasının, 100.570'inin
(tüm vakaların %4.02’sinin) sağlık çalışanı olduğu, bunlardan 641’inin Covid19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmiştir (fatalite hızı %0.6).6 Daha yakın
zamana bakıldığında 15 Aralık 2020 itibarıyla İtalya'da, sağlık çalışanları arasında 80.985 SARS-CoV-2 enfeksiyonu vakası görüldüğü (tüm vakaların %
4.4’ü)7, yine bir milyon yüz binin üzerinde sağlık çalışanının görev yaptığı Türkiye’de ise 15 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 120 binin üzerinde sağlık çalışanının
339

Mustafa Alparslan BABAYİĞİT

enfekte olduğu (%10.9), bununla birlikte 92’si hekim olmak üzere toplamda
248 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği (fatalite hızı=%0.2) bildirilmiştir.8
Nguyen LH. ve ark.nın 2.035.395 genel toplum bireyi ve 99.795 sağlık çalışanı üzerinde ABD ve İngiltere’de yaptıkları çalışmada, sağlık çalışanlarının
genel topluma göre yaklaşık 12 kat daha fazla Covid-19 pozitifliği riskine sahip
oldukları belirlenmiştir.9 Yine ABD'de 1 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 13 bölgeden alınan verilerin analizine göre, COVID-19 nedeniyle hastaneye
yatan 6.760 yetişkinin %5.9'unun sağlık çalışanları olduğu bildirilmiştir.10
Türkiye’de de yine tersiyer bir üniversite hastanesinde 20 Mart ve 20 Mayıs
2020 arasında taranan 703 sağlık çalışanından 50'sinin (% 7,1) SARS-CoV-2
için pozitif olduğu, pozitiflik oranlarının hekimler için % 6.3, hemşireler için %
8.0, temizlik personeli için % 9.1 ve diğer meslekler için % 2.6 olduğu saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının hastalara bakmadıkları zamanlarda bile maske
takmalarının önemini belirten bu çalışmada; hastane ortamında enfeksiyonun
yayılımı için 15 dakikadan fazla bir süre tıbbi bir maske olmadan dinlenme
odasında bulunmak, bir sağlık çalışanına bir metrelik bir mesafede yiyecek
tüketmek ve bir sağlık çalışanına güvenli bir sosyal mesafe koyamamak risk
faktörleri arasında sıralanmaktadır.11 Bu anlamda pekçoğu topluma da önerildiği üzere hastanelerde de Covid-19 enfeksiyonu riskine karşı alınacak en
önemli önlemlerin sosyal mesafeye dikkat etmek, yakın temastan mümkün
olduğunca kaçınmak, dinlenme esnasında bile maske takmak, kapalı ortamların uygun havalandırma sistemleriyle havalandırılması, çevresel ortamların
dezenfeksiyonu ve el hijyeni olduğu söylenebilir.12
Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de sağlık personeline bu enfeksiyonun bulaşını önlemek adına 27 Şubat 2020’de “COVID-19 için kişisel koruyucu ekipmanların rasyonel kullanımı” başlıklı yayınladığı bir rehber ile sağlık
personelinin görev tanımı ve birimine göre kullanması gereken kişisel koruyucu ekipman (KKE)’ları tanımlanmıştır13:
I. Maske: a. Cerrahi maskeler: Hastayla teması gerektirmeyen tüm uygulamalar için hasta odasına girerken, damlacık oluşturmayan tıbbi müdahalelerde ve solunum şikayeti olan hastaların temassız değerlendirmesinde 1 m
sosyal mesafe korunamayacaksa cerrahi maske kullanılması yeterlidir. Solunum şikayeti olmayan hastaların değerlendirmesinde, ofis çalışanları ve idari
görevdeki sağlık personelinin maske takması gerekli görülmemiştir.14
b. Partikül filtrasyonlu maskeler: Orofaringeal sürüntü alımı, entübasyon,
maske ile ventilasyon ve kardiyopulmoner resusuitasyon gibi uygulamalarda
ortama partikül/ aerosol salınım riski yüksektir. Sağlık çalışanının enfekte
olmasını önlemek amacıyla partikül filtrasyon yeteneği yüksek maskeler kullanımı gerekmektedir. NIOSH (ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü)
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tarafından oluşturulan kriterler doğrultusunda üretilmiş, partikül filtrasyon
yeteneği sırasıyla % 95, % 99 ve % 99,97 olan N95, N99 ve N100 olarak isimlendirilen maskeler ile Avrupa Birliğinde, FFP’lerin EN (European Norm)
149:2001+A1:2009 standartları doğrultusunda üretilmiş FFP-2 ve FFP-3 (sırasıyla partikül filtrasyon yetenekleri %94 ve %99) olarak isimlendirilen maskelerin bu işlemlerde kullanımı önerilmektedir.15
II. Eldiven: Enfeksiyonlarda yayılımı önlemek için el yıkama basit ve etkin bir yöntemdir. Ancak çapraz bulaşı önlemek için tıbbi müdahalerde, enfekte materyallerle temasta eldiven kullanılmalıdır. Eldiven kullanımı öncesi ve
sonrasında eller yıkanmalıdır. Her hastada ve farklı müdahalelerde eldiven
değiştirilmelidir. Mümkünse çift kat eldiven kullanılmalıdır. Dıştaki eldiven
çıkarıldıktan sonra dezenfektanla alttaki eldiven tekrar temizlenir ve önlük,
tulum, gözlük gibi diğer koruyucu ekipmanlar çıkarılır. Eldivenler çıkarılırken
içi dışına çevrilerek çıkarılır ve tıbbi atık kutusuna atılır.16
III. Önlük: Laboratuarda havayolu materyali çalışırken, poliklinik koşullarında solunum şikayeti olan hastaların muayenesinde, Covid-19 şüpheli/
tanılı hasta odalarına girerken ve bu hastaların naklinde direkt temasın gerektiği görevlerde çalışırken önlük giyilmelidir.
IV. Gözlük ve yüz siperliği: Enfekte materyali sıçrama riskinin olduğu
tıbbi girişimlerde yüzü ve gözü korumak için kullanılmalıdırlar. Yüz siperliği
tüm yüzü koruyucu genişlikte olmalıdır.
El hijyeni, kumaş maskeleri dahil yüz maskeleri ile herhangi bir temastan hemen önce ve sonra yapılmalıdır. Maskeler kirlenirse, nemlenirse veya
nefes alması zorlaşırsa değiştirilmelidir. Kumaş maskeler düzenli olarak yıkanmalıdır (örneğin, her gün ve kirlendiğinde).17
Pandemi hastaneleri başta olmak üzere Covid-19 tanılı hastalara müdahalelerin yapıldığı sağlık merkezleri, hastaların materyallerinin analiz edildiği
laboratuvarlar, otopsi salonları ve hastaların nakillerinin yapıldığı ambulanslar
yüksek riske sahip olan tıbbi alanlardır. Hastalık özellikle damlacık yoluyla
yayıldığı için sağlık hizmetinin verildiği bu ortamlarda çevre sağlığı disipliniyle
hijyen kuralları sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Hastalığın şiddetinin viral yük
ile korele olduğu düşünülmektedir. Hastaneye başvuran, servise ve özellikle de
yoğun bakım ünitesine yatışı gereken hastaların çok daha ağır viral yük taşımaları muhtemeldir. Bu nedenle tüm alanlara uygun havalandırma sistemleri
yapılmalı ve bunların her daim çalışır durumda olması sağlanmalıdır. Sağlık
personelinin tedavi bakım hizmetinden sonra kullanacağı sosyal alanların yeterli büyüklükte olması, yeterince havalandırılması, sağlık personellerinin birbirlerine bulaştırıcılığını önlemesi açısından elzemdir. Bu sosyal alanlarda
personelin çapraz kontaminasyona maruz kalmaması için tıbbi olmayan materyallerin sık aralıklarla yüzey dezenfektanlarıyla temizliği ihmal edilmemelidir.
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Tıbbi hizmetlerin verildiği hastayla teması olan yer ve malzemelerin dezenfeksiyonu, tıbbi atıkların imhası titizlikle yapılmalıdır. Yüzeylerin enfekte
materyalle bulaş riski nedeniyle önce temizlenip sonra uygun dezenfektanlarla
dezenfeksiyonun yapılması gereklidir. Hasta yatağı yakın çevresindeki tüm
alan, kapı tokmakları, servis girişi diafon tuşları ve telefonlar yüksek riskli
alanlardır ve sıklıkla dezenfekte edilmelidirler. Düşük irritasyon ve toksisite
riskine sahip % 70-80 alkol bu yüzeylerde kullanılabilir. Koridor ve tabanlar
gibi koroziv riski düşük yerlerde 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu tercih edilebilir.16
Sağlık personelinin Covid-19 tanılı hastalarla temasını azaltmak için teletıp yöntemi uygun durumlarda kullanılmalıdır.18 Muayene, tedavi yapılan
alanların uygun havalandırma ve dezenfeksiyonunu sağlanmış yeterli büyüklükte olması gerekir. Riskin azaltılabilmesi için personelin çalışma saatleri
düzenlenmelidir. Çalışan personel sayısı sağlık hizmetinin devamı için yeterli,
çapraz bulaş riskini azaltmak için sınırlı olmalıdır. Uzun çalışma saatleri yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve dolayısıyla enfeksiyon yayılımı gibi komplikasyonlara neden olabileceğinden engellenmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanlar
yeterli sayıda temin edilmeli, personelin bu konuda kaygı yaşaması önlenmelidir. Yoğun ve stresli çalışma ortamı, enfeksiyon bulaş riski nedeniyle topluma
ve aileye karşı sorumluluk, bölünmüşlük, suçluluk duyguları sonucunda tükenmişlik sendromu gelişme riski yüksektir. Sağlık çalışanlarına bu açısından
yeterli psikolojik destek sunulmalıdır.
Sağlık çalışanları görevleri gereği bulaş riski açısından yüksek risklidirler. Covid-19’un ileri yaş ve komorbiditesi olan kişilerde daha ağır seyrettiği,
morbidite ve mortalitenin daha yüksek olduğu çalışmalarla gösterilmiştir.19,20
Bu nedenle kormorbiditesi olan, ileri yaştaki personelin enfekte, kritik hasta
ile temasın en az olacağı görevlere verilmesi uygun olacaktır. ABD Hastalıkları
Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Covid-19 tanılı hastaların tanı ve tedavi sürecinde görev alan sağlık personelinin risk değerlendirmesi ve yönetimi için
geçici rehber yayınlamıştır. Bu rehbere göre sağlık çalışanlarında Covid-19’u
erken teşhis etmek ve enfeksiyon yayılımını engellemek için çalışmadan kısıtlama konusunda koruyucu bir yaklaşım sunulmuştur. Çalışanlara periyodik
olarak Covid-19 testi uygulanmalıdır. Covid-19 (+) çalışanların tespiti sonucu
gerekli izolasyon, izlem ve tedavi planlanmalıdır. Bu rehberde kendi kendine
izlem, aktif izlem ve yetkilendirilmiş denetim ile kendi kendine izlem tanımları
yapılmıştır.14 Sağlık tesisinin durumu ve sağlık bakanlığının uygulamaları doğrultusunda her kurumda uygun yöntem tercih edilmelidir. Sağlık personeli,
enfeksiyon kontrol komitesi ve iş yeri hekimi arasında iletişim planı yapılmalıdır. Günde en az bir kez olmak üzere telefon, internet ve ya yüz yüze iletişimin
yapılması sağlanmalıdır.21,22
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COVID-19 yönünden semptomu olan ve/veya testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının hastaneye girişleri kısıtlanmalı, evlerinde 14 gün süreyle izole edilerek ateş ve/veya solunum semptomları açısından takipleri sağlanmalıdır.12
Sağlık çalışanları semptom başlangıcını takip eden 7. günden sonra, semptomların düzelmesini takip eden 3. gün ve sonrasında olmak kaydıyla en az 24 saat
arayla iki testin negatif olması halinde görevine dönebilir. Sağlık durumlarındaki gelişmelerden yöneticilerini ve işyeri hekimliği birimini haberdar etmelidirler. Bu kişiler işe dönüş sonrasında 3 hafta süresince immünsüpressif hastalara bakım vermemelidir.23
Pandemi sürecinde hastanelerde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortam
oluşturmak için risk yönetimi ilkeleri doğrultusunda öncelikle korumaya odaklı, ama aynı zamanda enfeksiyona maruz kalan sağlık çalışanları ile sağlık kurumlarını destekleyen ve izleyen etkili bir surveyans sistemi için stratejiler
geliştirilmelidir.24
KAYNAKLAR
1. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard (Data last updated:
2020/12/13) https://covid19.who.int/ (Son erişim tarihi= 15.12.2020).
2. Türkiye Covıd-19 hasta tablosu. https://covid19.saglik.gov.tr/. (Son erişim
tarihi=15.12.2020)
3. Zhan M, Qin Y, Xue X, Zhu S. Death from Covid-19 of 23 Health Care Workers
in China. N Engl J Med. 2020:4;382(23):2267-2268.
4.https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-andwhy-it-matters?gclid=Cj0KCQjwg8n5BRCdARIsALxKb94vNUstRkfN0vdrJeNlggCb4YWAxQeqATAFiECy5vjhqDQrVgy5YMaAgQDEALw_wcB (Son erişim
tarihi=10 Ağustos 2020).
5. Nienhaus A, Hod R. COVID-19 among Health Workers in Germany and Malaysia. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(13), 4881.
6. CDC Update: Characteristics of Health Care Personnel with COVID-19 — United States, February 12–July 16, 2020 Weekly / September 25, 2020 / 69(38);1364–
1368. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69(38):1364-1368.
7. COVID-19 integrated surveillance data in Italy. Available online:
https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/sars-cov-2-dashboard. (Son erişim tarihi=15 Aralık 2020).
8. (https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-55240692) (Son erişim
tarihi=15 Aralık 2020). (https://koronavirus.ato.org.tr/saygiyla/27-kaybettigimizsaglik-calisanlarina-saygiyla.html). (Son erişim tarihi=15 Aralık 2020).
9. Nguyen LH, Drew DA, Joshi AD, et al. Risk of COVID-19 among frontline healthcare workers and the general community: a prospective cohort study. medRxiv
[Preprint]. 2020 May 25:2020.04.29.20084111.

343

Mustafa Alparslan BABAYİĞİT
10. Kambhampati AK, O’Halloran AC, Whitaker M, et al. COVID-19–Associated
Hospitalizations Among Health Care Personnel — COVID-NET, 13 States, March 1–May
31, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 26 October 2020.
11. Çelebi G, Pişkin N, Çelik Bekleviç A, et al. Specific risk factors for SARS-CoV-2
transmission among health care workers in a university hospital. Am J Infect Control.
2020; 48(10):1225.
12. Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu. Covid-19 pandemisinde işyeri hekimleri için rehber. 27 Nisan 2020, Ankara. https://www.ttb.org.tr/
userfiles/files/covid_isih_rehber.pdf (Son erişim tarihi=17.12.2020).
13. https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protectiveequipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severeshortages (Son erişim tarihi= 10.08.2020)
14. Infection prevention and control of epidemic-and pandemic-prone acute
respiratory infections in health care. Geneva: World Health Organization; 2014
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.p
df;jsessionid=BE25F8EAA4F631126E78390906 050313?sequence=1 (Son erişim
tarihi= 10.08.2020).
15. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/
index.html (Son erişim tarihi= 10.08.2020).
16. T.C Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 Rehberi.
17. United States Centers for Disease Control and Prevention. Use of cloth face
coverings to help slow the spread of COVID-19. https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html (Son erişim tarihi=17.12.2020).
18. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesmenthcp.html (Son erişim tarihi= 10.08.2020).
19. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019
novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; 395:497.
20. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of
99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Lancet 2020; 395:507.
21. Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of
Healthcare Personnel with Potential Exposure in a Healthcare Setting to Patients with
Coronavirus Disease (COVID-19).
22.https://www.tahud.org.tr/file/3869f87e-ea5e-4713-aabccf426a4ea4b6/COVID19-TemasiOlanSaglikCalisanlarininDegerlendirilmesi01042020_1.pdf (Son erişim tarihi= 10.08.2020)
23.https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf (Son erişim
tarihi= 10.08.2020).
24. Bielicki JA, Duval X, Gobat N, et al. Monitoring approaches for health-care
workers during the COVID-19 pandemic Lancet Infect Dis. 2020 [Epub ahead of print]
doi: 10.1016/S1473-3099(20)30458-8.

344

COVID-19’LU HASTA TAKİBİNDE KİŞİSEL
KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI
Use of Personal Protective Equipment in Monitoring Patient With Covid-19
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1. GİRİŞ
COVID-19 Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ocak 2020'nin sonlarında
halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmesi ve Mart 2020'de salgın olarak
nitelendirmesinin ardından sağlık hizmeti verilirken alınması gereken tedbirler önem kazanmıştır. Pandeminin ilk aylarından itibaren görülen sağlık personelinin yüksek oranda bulaşını azaltabilmek için prosedürler belirlenmiş
ancak azalma sağlansa da toplumdan edinme seviyesine indirilememiştir.
Birçok uzman, bulaşmanın esas olarak damlacıklar yoluyla gerçekleştiğini kabul etmektedir enfeksiyonlu kişinin solunum salgıları ile salınan virüs,
mukoza zarlarıyla doğrudan temas etmesi ile alınır.1-3 Havada daha fazla ilerleyen ve daha uzun süre asılı kalan küçük partiküller olan aerosollerle bulaşın
aerosol üreten işlemler dışında bulaşdaki rolü belirsizdir.1-3 Duyarlı kişinin
kontamine bir yüzeye dokunmasından sonra gözlerine, burnuna veya ağzına
dokunmasıyla meydana gelen dolaylı bulaşma da mümkündür.
Pandeminin kontrolünü sağlayan COVID-19 bulaşmasını azaltmak için
enfeksiyon kontrol önlemleri arasında kaynak kontrolü (Solunum salgılarını
engelleyecek şekilde ağzı ve burnu maskeyle kapatma) ile hastaların erken
tespiti ve izolasyonu, bakım sırasında uygun kişisel koruyucu ekipmanın
(KKE) kullanılması ve de ortam temizliği yer alır. Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) bulaşmasının sınırlandırılması, COVID19 hastalığında tedavinin de önemli bir bileşenidir. Çin'den 138 hastada
COVID-19 ile ilgili ilk çalışmalarda, hastaların yüzde 43'ünün hastane ortamında enfeksiyonu aldığı bildirilmiştir.4 Benzer bulgular Amerika Birleşik Devletleri’nde bakım evlerinde bulunan sakinler, personel ve ziyaretçiler içinde bildirilmiştir.5 Bu tespitlerle sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışanlar kadar
hizmet alanlarında korunmasının önemi ortaya konmuştur.
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2. TÜM HASTALAR, ZİYARETÇİLER VE PERSONEL İÇİN ÖNLEMLER
Tüm hastalar sağlık hizmeti ortamına girdikten sonra solunum semptomları açısından taranmalıdır. Solunum semptomları olan hastalar için ayrı
bekleme alanları hastalar arasında en az bir buçuk-iki metre uzaklık olacak
şekilde belirlenmelidir.
Asemptomatik veya presemptomatik enfeksiyonu olan hastaları belirlemek için test yapılabilse de negatif olması virüsün varlığını ekarte ettirmediğinden sağlık personelinin kişisel koruyucu ekipman kullanması ve enfeksiyon
önleme kurallarına uyması daha önemlidir.
Pandemi süresince hastanelere ziyaretçi kabulü kısıtlanmalıdır. Ziyaretçiler veya refakatçiler sorgulanmalı hasta veya son on dört gün içinde temaslı
olmamalıdırlar.
Sağlık çalışanları kurumlarının politikaları doğrultusunda taranmalı
semptomlu olanların evde kalarak çalışma ortamında kaynak olmaları önlenmelidir. Washington, King County'de doğrulanmış COVID-19'u olan 48 sağlık
çalışanının bir raporunda, yüzde 65'i COVID-19 semptomları gösterirken ortalama iki gün tanı konana kadar çalıştığını belirtmiştir.6 Bu nedenle bulaşmayı
önleyecek maske kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Sağlık çalışanları SARS-CoV-2
unun bulaş yolları ve hastalık halinde bulgular yönünden bilgilendirilmeli erken izolasyon ve test yapılması sağlanmalıdır.
Tüm hastalar ve ziyaretçiler, standart kaynak kontrolü için sağlık hizmetleri ortamına girdiklerinde maske takmaları sağlanmalıdır. Kaynak kontrolü sağlamadıkları için ekshalasyon valfleri veya havalandırma delikleri olan
maskelerden kaçınılmalıdır; bu maskelerden birini takan hastalara veya ziyaretçilere uygun bir alternatif sağlanmalıdır. Ziyaretçilerden ziyaretleri boyunca
maske takmaları istenmelidir. Hastalar uygun bir odadayken (örn. COVID-19
şüphesi olan hastalar için kapısı kapalı tek kişilik oda) maskelerini çıkarabilirler. Bununla birlikte, sağlık çalışanları odaya girdiğinde, hastalar solunum sekresyonlarının kontrolü için maskeyi tekrar takmalıdır. Hasta maskeyi kendisi
takamazsa, sağlık çalışanı odadayken hastaya maskesini takmalıdır. Yüz siperliği, hastanın maske takamaması veya takmaması durumunda ek koruma olarak kullanılmalıdır.3
Sağlık çalışanları da hastane ortamındayken tıbbı maske takmalıdır .3
Cerrahi veya respirator (solunum) tıbbi maskeleri virüsü taşıyan hastalardan
koruma sağlayacaktır. Bu maskeler tipik olarak hem bulaşın hem de bulaştırmanın kontrolünü sağlar. Bununla birlikte, respirator maskenin bir ekshalasyon valfi veya venti varsa, bu tip maskeler personelin kaynak olduğu durumda
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kontrol için yeterli olmadığından üzerine tıbbi bir maske takılmalıdır. Kumaş
maskelerin kullanımı sağlık hizmeti verilen yerlerde uygun değildir. Ancak
hasta ile hiç teması olmayan birimlerde zorunda kalınırsa kullanılabilir, bu
maskelerinde ekshalasyon valfleri olmamalıdır.3,8
Kumaş maskeler dahil yüz maskeleri ile herhangi bir temastan hemen
önce ve sonra mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır. Maskeler kirlenirse, nemlenirse veya nefes alması zorlaşırsa değiştirilmelidir. Bez maskeler düzenli olarak
yıkanmalıdır (örneğin her gün ve kirlendiğinde) (7). Standart maskelemenin
amacı, SARS-CoV-2'nin şüphelenilmeyen virüs taşıyıcılarından bulaşmasını
azaltmaktır.7 Tek başına semptom taraması, COVID-19'lu bireyleri tanımlamak
için yetersizdir, presemptomatik ve asemptomatik hastalardan geçiş meydana
gelebilmektedir .8,9 Sağlık personelinin ve hastaların maske kullanmadığı durumlarda SARS-CoV-2 bulaşının meydana geldiği gösterilmiştir.8
Massachusetts'ten SARS-CoV-2 için test edilen yaklaşık 10.000 sağlık çalışanını değerlendiren bir araştırmada, toplumdaki vaka sayısındaki artışa
rağmen pozitif test sonuçlarının oranı maske kullanımından sonra istikrarlı bir
şekilde azalmış (29 günde yüzde 14,7'den yüzde 11,5'e). 10 Benzer şekilde,
Kuzey Carolina'da yapılan bir çalışmada, toplumda COVID-19 insidansının
artmasına rağmen, sağlık bakımı ile edinilen COVID-19'un kümülatif insidans
oranı, standart maske uygulamasından sonra azaltılmıştır.10 Sağlık çalışanları
için, maskelerin kullanımı, yüksek riske maruz kalma riskini de azaltırken karantina ihtiyacını azalmasını sağlar ve de sağlık çalışanı SARS-CoV 2 ile enfekte
olduğunda temaslılarının yönetimini basitleştirir.11-13
3. ŞÜPHELİ VEYA DOĞRULANMIŞ COVID-19 HASTALARI
Enfeksiyon kontrol önlemleri, şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 olan
tüm hastalar için kullanılmalıdır. Uygun enfeksiyon önlemleri kullanıldığında,
personele veya diğer hastalara sağlık bakım kaynaklı bulaş nadirdir.
a. Oda Tipi
Hastalar, kapalı kapısı ve özel banyosu olan, iyi havalandırılan tek kişilik
bir odaya yerleştirilmelidir.1,14 Bu mümkün olmadığında, COVID-19'u doğrulanmış hastalar bir arada yerleştirilebilir ve COVID-19 olan hastalar pozitif
basınçlı odalara alınmamalıdır. Aerosol üreten işlemlerin uygulandığı hastalar
negatif basınçlı odalarda mümkünse tek olarak yatırılmalıdır.
b. KKE Türü
COVID-19 şüphesi olan veya doğrulanan hastanın odasına giren tüm sağlık çalışanları, maruz kalma riskini azaltmak için kişisel koruyucu ekipman
(KKE) giymelidir.
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COVID-19 şüphesi olan veya doğrulanan hastalar için standart KKE, önlük, eldiven, respirator veya cerrahi maske ile göz veya yüz korumasının kullanımını içerir:
 Önlük ve eldivenler: İzolasyon önlükleri ve steril olmayan eldivenler,
hasta odasına veya alana girişte giyilmelidir. Bazı kurumlar, COVID-19 şüphesi
olan veya doğrulanmış hastalara bakan sağlık çalışanları için, KKE değiştirme
sırasında cilt kontaminasyonu riskini azaltmak için çift eldiven giyilmesini
önerir bununla birlikte, bu yaklaşımın rutin kullanımını desteklemek ve bu
kullanımın bulaşı azaltıp azaltmadığına dair yeterli veri yoktur.
COVID-19 ünitelerinde, önlük kirlenmedikçe veya hastaya ek temas önlemleri gerektirmedikçe (örn. İlaca dirençli mikroorganizma için) hastalar
arasında rutin olarak değiştirilmesine gerek yoktur, aksi durumda yeni bir
önlük kullanılmalıdır.
 Respirator veya tıbbı maske: Aerosol üreten işlemler ve belirli çevresel temizlik türleri sırasında tıbbi maske yerine respirator maskeler (örn., N95
veya daha yüksek düzeyde koruma sağlayan diğer maskeler) takılmalıdır. Respirator maskenin bir ekshalasyon valfi veya venti varsa, kaynak kontrolü için üstüne tıbbi bir maske takılmalıdır. Kumaş maskeler sağlık personeli
için KKE olarak kabul edilmez.
Şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 hastalarına bakarken respirator veya tıbbi maskelerin kullanımını karşılaştıran hiçbir çalışma yoktur. SARS-CoV2'nin çeşitli olası bulaşma yollarının göreceli önemi açık olmadığından, Central
Disease Control (CDC) COVID-19 şüpheli veya doğrulanmış tüm hastalara bakarken respirator maske kullanılmasını önerilmektedir. Hava yoluyla bulaşmanın gösterildiği deneysel çalışmalarda özellikle öksürme ve hapşırmayla
oluşturulan yüksek hızlı, küçük parçacık olan aerosollerin havada daha uzun
süre kaldığı ve normal solunum damlacıklarından daha uzağa ulaştığına gösteren kanıtlar vardır .1,15
Bununla birlikte, uzmanlar aerosol oluşturmayan bakım sırasında tıbbi
maskelerin (yüz siperleri ve el hijyeni dahil diğer KKE'ler ile birleştirildiğinde)
yeterli olduğunu düşünmektedir, SARS hastalarından kazanılan tecrübelerle
damlacık iletimi büyük olasılıkla ana bulaşma yolu kabul edilir. SARS- CoV-2
veya diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarında N95 maskelerin rutin bakım
sırasında tıbbi maskeler üzerinde net bir fayda sağlamadığını düşündürmektedir .17,18 COVID-19 için yapılan çalışmalar ile göz korumalı standart, temas ve
damlacık önlemleri kullanıldığında sağlık çalışanlarına bulaşmanın büyük ölçüde azaldığını ve N95 gibi respirator maskelerin aerosol üreten işlemler için
ayrılmasını gerektiğini bildirilmiştir.19-22
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 Göz veya yüz koruması: Göz veya yüz koruması için, yüzün önünü ve
yanlarını kaplayan gözlük veya yüz siperliği kullanılmalıdır; optik gözlükler yeterli değildir. Elektrikli hava temizleyicili solunum cihazı
(PAPR) kullanılıyorsa, ek göz korumasına gerek yoktur.
Bazı çalışmalar COVID-19 servisi veya yoğun bakım ünitesinde hastalara
bakan personel için ayakkabı kılıfları gerektiğini belirtmişlerdir. Çalışmada,
SARS-CoV-2 RNA'nın, özellikle yoğun bakım ünitesinde, zeminler gibi yüzeylerde yaygın olarak dağılabileceğini ayakkabılarda bulunabileceğini öne sürmektedir ancak bunun bulaşıcı virüsü yansıtıp yansıtmadığı bilinmemektedir. Saç örtüleri de kullanılabilir, ancak ameliyathane ortamı dışında genellikle
zorunlu değildir .23,24
Sağlık çalışanları, uygun giyinme ve çıkarma sırasına özellikle dikkat etmelidir kontaminasyonu önlemek için el hijyeni ve KKE’nın uygun şekilde giyilip çıkarıldığını gösteren videolar ile personel desteklenmelidir. KKE çıkarılmasındaki hatalar, eğitimli klinisyenler arasında bile yaygındır.25 Bu hatalar
dolaylı bulaşma ile sonuçlanabilir. KKE’nın giyilmesi ve çıkarılmasına uyumu
artırmaya yönelik yöntemleri değerlendiren bir Cochrane incelemesinde, CDC
protokollerinin kullanımı ve yüz yüze eğitim dahil olmak üzere, çeşitli yöntemlerin kontaminasyonu önlemede faydaları olduğu gösterilmiştir.26
Mevcut kanıtlar KKE kullanımını desteklemektedir, sağlık çalışanları
arasındaki enfeksiyon oranları, uygun KKE kullanımı sağlandığında genel nüfusunkilerle paralel görünmektedir.27,28 SARS-CoV-2, SARS-CoV ve
(MERS-CoV) bulaşma riskini değerlendiren gözlemsel çalışmaların bir meta
analizinde, tıbbi veya respirator maske kullanımı ve göz korumasının her biri
düşük enfeksiyon riski ile ilişkilendirilmiştir .29 Bir diğer çalışmada, tümü
COVID-19 hastaları ile doğrudan temas halinde olan uygun KKE kullanan 420
sağlık çalışanından oluşan bir grupta en az bir aerosol oluşturma prosedürü
gerçekleşmesine rağmen SARS-CoV-2 bulaşmasına dair (nükleik asit ve serolojik testlere dayalı olarak) hiçbir kanıt bulunmamış .30 Bununla birlikte, sağlık
hizmeti ortamında COVID-19 edinmenin kesin riski belirsizliğini korumaktadır
ve bazı raporlar, hastayla yüz yüze olan rollerde çalışan sağlık çalışanları arasında COVID-19 vakalarının daha yüksek bir oranda bulmuştur .31
 Hastaları oda dışına taşıma: COVID-19'u doğrulanmış veya şüphelenilen hastalar, odadan çıkarıldıkları takdirde tıbbi bir maske takmalıdır. COVID-19 hastalarını taşımak için yüksek verimli partikül hava (HEPA)
filtrelemeli portatif bir çadır sistemi kullanılıyorsa, hastanın maske takması
gerekmez, ancak hastayı taşıyan sağlık çalışanlarının olası kazalar için KKE
giymesi gerekir.
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c. Aerosol Üreten Prosedürler/Tedaviler
COVID-19 hastalarında, sağlık çalışanlarına potansiyel bulaşma riskini
azaltmak için mümkün olduğunda aerosol üreten prosedürlerden ve tedavilerden kaçınılmalıdır.
Aerosol üreten işlemler: COVID-19 hastalarında, artmış enfeksiyon
riskiyle ilişkili olduğu varsayılan aerosol üreten işlemler tipik olarak şunları
içerir:
•Bronkoskopi (mini bronkoalveolar lavaj dahil)
•Kardiyopulmoner resüsitasyon
•Kolonoskopi
•Ventilatördeki filtrelerin değişimleri
•Yüksek akımlı oksijen tedavileri
•Entübasyondan öncesi manuel ventilasyon
•Nazal endoskopi
•Noninvaziv ventilasyon
•Hava yollarının açık aspirasyonu
•Trakeal entübasyon ve ekstübasyon
•Trakeotomi
• Endoskopi (transözofageal ekokardiyogram dahil)
•Yutma değerlendirmesi
•Göğüs fizyoterapisi
Bununla birlikte, aerosol oluşturan işlemlerin nelerden oluşturduğuna
dair zayıf fikir birliği ve yetersiz bilimsel kanıt vardır. Dikkatli olmaktan ötürü,
bazı toplum kılavuzları diğer laparoskopik cerrahi gibi invaziv işlem türlerini
SARS-CoV-2 bulaşma riskini artırabilecek aerosol oluşturucu işlemler olarak
sınıflandırmıştır. Bununla birlikte, solunum sistemini doğrudan içermeyen
müdahalelerin bulaşma riski belirsizdir .32,33
Aerosol üreten tedaviler: Bu tedaviler tipik olarak nebülize ilaçları içerir, bu nedenle solunan ilaçlar, SARS-CoV-2'nin nebulizasyon yoluyla aerosol
haline gelme riskinden kaçınmak için, uygun olduğunda bir nebülizör yerine
ölçülü dozlu inhaler ile uygulanmalıdır. Aerosol üreten prosedürlerden kaçınmak veya bir nebülizör kullanımından kaçınmak mümkün değilse, sağlık çalışanları için uygun KKE; daha yüksek bir koruma seviyesi sunan N95 veya diğer
solunum cihazlı maskeler ile göz koruma kullanımını gerekir .1,34
Aerosol üreten prosedürler, mümkün olduğunca havadan bulaşan bir
enfeksiyonlar için önerilen izolasyon odasında gerçekleştirilmelidir. Bunlar,
çevredeki alanlara göre negatif basınçta ve saatte en az altı mümkünse oniki
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hava değişimi olan tek hasta odalarıdır. Böyle oda mevcut olmadığında, negatif
hava akışının olmamasını telafi etmemesine rağmen, portatif bir HEPA ünitesi
odaya yerleştirilebilir. Bazı kurumlar, sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP),
yüksek akışlı nazal kanül ve noninvaziv ventilasyon alan hastalar için bir negatif basınçlı kanopi kullanıldığını belirtmiştir .35
Sağlık hizmetleri çalışanları ve diğer personel (örneğin çevre hizmetleri,
bakım), aerosollerin ortamdan çekilmesine yeterli süre geçene kadar uygun
KKE (önlük, eldiven, respirator maske, yüz/göz koruması) olmadan odaya
girmemelidir.
d. Solunum Yolu Viral Patojenleri için Örnek Toplama
COVID-19 pandemisi durumunda, viral patojenlere yönelik solunum yolu örnekleri, kapı kapalı olarak tek kişilik bir odada alınmalı ve örnek toplama
sırasında ziyaretçiler orada bulunmamalıdır. Nazofarengeal veya orofaringeal
örnek toplama, solunum izolasyon odası gerektiren aerosol üreten bir işlem
olarak kabul edilmemektedir.
CDC, şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 olan hastadan nazofaringeal
veya orofaringeal numune alırken, odadaki sağlık çalışanlarının N95 veya daha
yüksek seviyeli bir solunum maskesi (veya bir solunum cihazı) yoksa tıbbi
maske takmasını ve yüz siperi/ gözlük, eldivenler ve önlük giymesini tavsiye
eder. Yukarıda belirtildiği gibi CDC, şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 olan
tüm hastalara bakarken tıbbi maske yerine respirator maske kullanılmasını
önermektedir. Bununla birlikte, kaynaklar sınırlı olduğunda, respirator maskelere aerosol oluşturan prosedürler için öncelik verilmelidir.
4. COVID-19 İLE İLGİLİ OLMAYAN BİR NEDENLE HASTANEYE
YATIRILMASI GEREKEN HASTALAR
Semptom geliştirmeden önceki 48 saat dahil olmak üzere, COVID-19
şüphesi olan veya doğrulanmış biriyle yakın temasta bulunmuş olabilir. Bu
ortamda klinisyenler, yukarıda açıklandığı gibi şüpheli hastalığı olan hastalar
için kullanılanlara benzer enfeksiyon kontrol önlemleri kullanmalıdır; ancak
bu hasta grubu COVID-19 hastaları ile aynı odada kohortlanmamalıdır.
Hastalar, karantina süreleri boyunca (enfekte olmuş hastayla son temastan sonraki 14 gün) COVID-19'a özgü enfeksiyon kontrol önlemlerine devam
etmelidir. Maruziyetten sonra asemptomatik hastalardan alınan örnekler negatif olsada SARS-CoV-2 ile daha sonra enfeksiyon gelişimini dışlamadığı için
sonuca rağmen, on dört gün boyunca enfeksiyon kontrol önlemlerine devam
edilmelidir.
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5. DAHA ÖNCE COVID-19 GEÇİREN HASTALARIN HASTANE
KABULLERİ
COVID-19 geçiren hastaların daha sonra hastaneye başvurmalarında
alınacak önlemler, önceki hastalıktan itibaren geçen süreye bağlıdır. Önceki
hastalığın başlangıcı üç ay içinde olmuşsa, CDC kılavuz önerisiyle hasta COVID19 ile uyumlu belirtisi yoksa, SARS-CoV-2 testlerini tekrarlamaya gerek yoktur.36 Bu aynı zamanda sağlık merkezlerinin son üç ay içinde SARS-CoV-2 ile
enfeksiyon geçirmiş asemptomatik hastalara rutin tarama yapmaması anlamına gelmektedir.
Hastanın COVID-19 ile uyumlu semptomları varsa, ilk değerlendirmeye
kadar COVID-19 şüphesi olan hastalar için gerekli enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır. Başka bir etiyoloji (örn. İnfluenza) tanımlanmadıysa, bu önlemlere devam etme kararı duruma göre belirlenmelidir Enfeksiyonun ilk üç ayı
içinde yeniden enfeksiyon riski belirsizdir; az sayıda vakada SARS-CoV-2 ile
yeniden enfeksiyon vakaları belgelenmiştir. Önceki hastalığın başlangıcı üç
aydan daha uzun süre önce olmuşsa, hasta daha önce COVID-19 geçirmemiş
hastalara benzer şekilde yönetilmelidir.
6. COVID-19 ŞÜPHESİ
OLMAYAN
HASTALARIN
HASTANEYE
KABULLERİ
Hastaneye kabul edilen hastalarda COVID-19 düşünülmeyen veya testleri negatif olan hastalarda hasta ve sağlık personelini korumak için sağlık personeli hasta bakımı sırasında cerrahi maske, aerosol oluşturan işlemler sırasında yüz/göz koruma, hasta solunum enfeksiyonu ile alakalı bulguları taşıyorsa bunlara ek olarak önlük ve eldiven kullanmalıdır. Bu önlemler PCR negatifliklerinde SARS-CoV-2'yi güvenilir bir şekilde ekarte edilememesinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, SARS-CoV-2 bulaşma riskini azaltmak için
bu ek önlemlerin gerekli olduğunu destekleyecek veri yoktur ve SARS-CoV2'nin solunum dışı yerlerden bulaşıp bulaşmayacağı açıklığa kavuşturulamamıştır.1,37
7. KKE SINIRLI OLDUĞUNDA
Pandemi ile artan KKE ihtiyacını optimize edebilmek için CDC önerileriler hazırlamıştır:
 KKE kullanımını gerektirecek acil olmayan prosedürleri veya ziyaretleri iptal etmek ve uygun olduğunda hastaneye yatmak yerine evde bakımı tercih etmek.
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 Hasta odası dışındaki hareketi sınırlandırmak, yüksek riskli durumlar
için belirli KKE'lerin kullanımına öncelik vermek (örneğin, aerosol oluşturma
prosedürleri) ve COVID-19 olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalara bakmak
için hastanenin içindeki birimleri belirlemek (yani kohortlama).
 Hastayla yüz yüze görüşmelerin asgariye indirilmesi, gerekli olmayan
personel ve ziyaretçilerin hastaneye alınmaması, hastayı muayene edenlerin
sayısının sınırlandırılması, hemşire temaslarının azaltılması için uzun aralıklı
ilaçların kullanılması ve belirli türden personele (diyetisyen gibi) yatan hastalarla görüşmelerini telefon ile yapmaları. Hastaların tabletleri veya diğer
elektronik arayüzleri kullanarak ihtiyaçlarını iletebilmesi
 Uzun kullanım sağlayan elastomerik yarım maske ve tam yüz maskesi
hava temizleyici respiratörler gibi N95 maskelere alternatiflerin kullanılması.
Belirli durumlarda KKE'nin uzun süreli veya sınırlı yeniden kullanımı
kabul edilmektedir. Örnek olarak, gözle görülür şekilde kirlenmedikçe yüz
siperlerinin dezenfekte edilmesi, saklaması ve yeniden kullanımı yapılmaktadır. Farklı hastalarla tekrarlanan karşılaşmalar için aynı yüz siperi kullanıldığında, sağlık çalışanı hastalarla temaslar arasında yüz siperine dokunmamalı
veya yüz siperini çıkarmamalıdır ve yüz siperini çıkarmadan önce el hijyeni
uygulamalı ve yüz siperi, Çevre Koruma Ajansı (EPA) tescilli bir ürünle dezenfekte edilmeli ve temiz bir kapta saklanmalıdır.
Benzer şekilde, aynı tıbbi maske birkaç farklı hasta ile tekrarlanan yakın
temaslarda kullanılabilir (gözle görülür şekilde hasar görmediği veya kirlenmediği varsayılarak). Bu strateji kullanıldığında, dış yüzey muhtemelen kontamine olduğundan, sağlık çalışanı hastalarla karşılaşmalar arasında maskeye
dokunmamalı veya maskeyi çıkarmamalıdır. Maskeye dokunulursa, derhal el
hijyeni sağlanmalıdır. CDC, maskelerin 8 ila 12 saat kullanılabileceğini
öne sürerken,World Health Organization (WHO) tıbbi maskelerin COVID-19
hastalarından oluşan bir kohortun bakımı sırasında altı saate kadar kullanılabileceğini belirtmektedir.1,3,38,39
N95 solunum maskelerinin uzun süreli kullanımı birçok hastane ortamında uygulanmıştır, ancak maskelerin tekrar tekrar kullanıldığında yeterli
koruma sağlayamayacağına dair bazı endişeler vardır. 68 sağlık çalışanının
katıldığı bir çalışmada, yaklaşık üçte biri çeşitli süreler boyunca takılan solunum maskeleri kullanılarak gerçekleştirilen bir uyum testinde başarısız olmuş; ördek gagası şekindeki maskelerin kubbe şeklindeki maskelere kıyasla
uyumsuzluğu daha yüksek bulunmuş (yüzde 71'e karşı yüzde 28). Ancak bu
bulguların bulaşma üzerindeki etkisi bilinmemektedir.40 Ek olarak, bir N95
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üzerine giyilen cerrahi maskenin ek solunum koruması sağladığını gösteren
hiçbir veri yoktur. Cerrahi maske N95'in yüzey kontaminasyonunu azaltabilir
ancak yüz siperleri aynı amaca hizmet eder. Infectious Diseases Society of
America tarafından kontaminasyonu en aza indirmek ve N95'lerin uzun süreli
kullanımına veya yeniden kullanımına olanak sağlamak için aerosol oluşturma
prosedürleri sırasında kullanımı önerilmektedir. KKE’ların tekrar kullanımı
için CDC N95 maskeler, yüz siperleri gibi KKE için ultrviyole ışık, hidrojen peroksit buharı, nemli ısı gibi dekontaminasyon -dezenfeksiyon yöntemleri
önermektedir.39,41 Tıbbi maskelerin ve solunum cihazlarının uzun süreli kullanımı ve yeniden kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi CDC ve WHO web sitelerinde bulunabilir.
8. ÇEVRESEL DEZENFEKSİYON
EPA onaylı maddeler ile temizlik uygun bulunmaktadır Singapur'da yapılan bir çalışmada viral RNA'nın havadan bulaşan enfeksiyon izolasyon odalarında test edilen neredeyse tüm yüzeylerde (kapı kolları, ışık anahtarları, yatak
ve korkuluklar, iç kapılar ve pencereler, klozet, lavabo) tespit edildiği gösterilmiş ve rutin temizlik sonrasında benzer yüzeylerde viral RNA tespit edilmemiştir.42
Birçok hastane hasta odaları ve hastalara bakan sağlık çalışanları tarafından kullanılan alanlar için gelişmiş çevresel temizlik ve dezenfeksiyon protokolleri uygulamaktadır. Aerosol oluşturan presedürlerin kullanıldığı alanlarda morötesi (UV) ışığı ve hidrojen peroksit buharı gibi yardımcı dezenfeksiyon
yöntemleri, uygulamıştır. Bu yöntemler halen tüberküloz gibi hava ile bulaşan
etkenler için kullanılmaktadır SARS-CoV-2 bulaşını önlemedeki etkinliği bilinmemektedir.43
SARS-CoV-2 ile potansiyel olarak kontamine olmuş alanları temizleyen
çevre hizmetleri çalışanları, temizliğe uygun KKE kullanması için eğitilmelidir. Çalışanlar, COVID-19 olduğu bilinen veya şüphelenilen hastaların odaları
ve aerosol oluşturan işlemler için kullanılmış hasta odalarını temizlerken N95
maske veya solunum cihazları ve yüz siperleri kullanımı için eğitilmelidir. Çevre hizmetleri çalışanları, COVID-19 hastalarına bakan sağlık çalışanları tarafından kullanılan alanları temizlerken damlacık ve temas önlemlerinin yanı sıra
göz koruması (cerrahi maske, yüz siperi veya gözlük, önlük ve eldiven) kullanabilir.
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GİRİŞ
Kas-iskelet sistemi stabilizasyon cerrahisinde geçici veya kalıcı implantasyonlar kullanılabilmektedir. Bu tür implantasyonlarda sıklıkla tercih edilen
biomateryaller arasında bulunan paslanmaz çelik (SS) alaşım (SS 316L) ve
Titanyum (Ti) alaşım (Ti6Al4V) bioinert malzeme olarak kabul edilmektedir.
Birden fazla tip SS alaşım olmasına rağmen en geniş kullanımı olan ostenitli SS alaşımdır. İçeriğinde 0.03 wt%(wt; weight, ağırlık) karbon, 17-20 wt%
krom, 12- 14 wt% nikel, 2-3 wt% molibden, dengeli demir ve minör miktarda
nitrojen, manganez, fosfor, silikon ve sülfür bulunmaktadır.
Daha önceki SS alaşım formlarından farklı olarak L tipinde karbonun
azaltılması, duyarlılaştırma etkisini azaltarak krom karbidlerinin tane sınırında çökelmesini sağlayarak korozyon etkisini azaltmaktadır.
Ti 6Al4V ise titanyum, alüminyum (6%), vanadyum (4%)'dan oluşmaktadır.
Bugün kullanılan Ti alaşımın içeriğindeki alüminyum ve vanadyum elementleri bifazik alfa-beta mikro yapıyı stabilize ederek mekanik özellikleri öne
çıkarmaktadır. Ti alaşımın pasif oksit kaplama (TiO2) formu ile SS alaşıma göre
korozyon rezistansı daha fazla arttırılmakta ve metalin biouyumluluğunu sağlamaktadır.
Ayrıca Ti alaşım yüzeyinin hidroksiapatit ile kaplanması bu materyale
biyoaktiflik özelliği kazandırarak, kemik ile metal arasındaki osteoentegrasyonu sağlamaktadır.
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Biomateryal ve mekanik özellikler karşılaştırıldığında; Ti alaşımın SS
alaşıma göre korozyona rezistansı daha fazla olup, metale hipersensitivite ise
çok daha az olmaktadır. Bunun yanı sıra, Ti alaşımın yıpranma dayanıklılığı SS
alaşıma göre daha fazladır.
Ti alaşımın daha düşük yoğunlukta olması, hafiflik sağlamakta aynı zamanda düşük elastisite modülü ile yeterli kuvvet, eğilme dayanımı ve yorulma
direnci sağlanmaktadır .1,2
Bu biomateryallerin kullanılması metal iyonlarının zaman içerisinde
implanttan ayrılarak biomoleküller ile birleşme olasılığını karşımıza çıkarmaktadır. İmplantların kullanımına bağlı olarak, implantta korozyon olsun olmasın
ters doku reaksiyonları, enfeksiyona yatkınlık, metal sensitivitesi, organlarda
metal birikimi ve hatta sitotoksisite gibi problemleri karşımıza çıkarmaktadır.1,2,3,4,5,6,7,8,9
SS alaşım ve Ti alaşım kullanıldığında da benzer immüno-inflamatuar
doku reaksiyonları gözlenmiştir.7 Biomateryal çevresindeki doku içerisinde
CD68+ boyanan makrofajların varlığı, metal partiküllerinin biriktiği ve HLADR ekspresyonu ile aktive olan makrofajların bu metal partikülleri fagosite
ederek CD3+, CD4+, CD8+ T-lenfosit immün reaksiyonunu oluşturduğu gösterilmiştir.10,11
Biomateryallerin implantasyonu sonrası makrofaj yanıtlarıyla birlikte
lökosit aktivasyonunu gerçekleştirecek pro- ve anti-inflamatuar sitokin salınımı olmaktadır. Bu sitokinler haberci protein molekülleri ile doku iyileşmesi,
doku tamiri, immün reaksiyonlar gibi bir seri fizyolojik süreci, koordine ederler.
Değişik biomateryallerin in vivo ve in vitro uygulamaları değişik oranlarda sitokin salınımını tetiklemektedir. Makrofaj aktivasyonu ile birlikte IL-1,
IL-6, IL-8, IL-12, IL-15, IL-18, IL-23 gibi interlökinlerin salınımı uyarılmaktadır.12,13,14
Makrofaj aktivasyonuile birlikte Th1 ve Th2 lenfositler immün regülasyonda rol oynarlar. Th1 lenfositlerin uyarılmasıyla IFN-γ ve IL-2 gibi sitokinler
salınarak hücre-kaynaklı immün yanıt, Th2 ile ise IL-4 ve IL-10 gibi sitokinler
salınarak B-lenfositlerin aktive olmasıyla hümoral immün yanıt gerçekleşmektedir.15,16
Bu sitokinler implantasyon sonrasında enfeksiyon, debris oluşumu, kemik rezorpsiyonu, osteoklastik aktivite ve kemiklerin yeniden modellenmesinden sorumludur. 15,16
Th1 ve Th2 hücrelerinden farklı olarak Th17 hücresi de inflamasyon ve
otoimmün durumlarda IL-17 (IL-17A), TNF-α gibi sitokinlerin salınımını uyararak, IL-6 gibi proinflamatuar sitokinler üzerinden başlıca nötrofiller ve diğer
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lökosit alt grup hücrelerinin inflamasyon bölgesine toplanmasını sağlarlar.
Diğer taraftan TGF- β ile birlikte proinflamatuar bir sitokin olan IL-6, naif T
(Th0)hücrelerinin Th17 yönünde farklılaşmasını sağlayarak immünolojik cevabın devamlılığını tetiklemektedir.17
Periferik kan CD4+ T lenfositlerinin %5-10’u IL-2R (CD25) zinciri taşımaktadır ve T regülatör hücresi (Treg) olarak isimlendirilen bu hücrelerin Th
ve B lenfositleri baskılayarak self antijenlere karşı toleransın devamlılığını
sağladığı gösterilmiştir. Antiinflamatuar bir sitokin olan TGF-β uyarısıyla naif
T hücreleri Foxp3 eksprese ederek Treg hücrelerinin indüksiyonunu sağlarken, IL-6 TGF-β aracılı Foxp3+ regülatör hücre indüksiyonunu inhibe etmektedir.18, 19, 20
Bu bölümde, titanyum (Ti) alaşımı ve paslanmaz çeliğin (SS) regülatör T
hücreleri (Treg) ve Foxp3+ üzerindeki etkisini tartışırken, implantasyon yapılmış gruplarda COVID-19 enfeksiyonunun immün yanıtları nasıl etkileyebileceğini yorumlayacağız.
BİOMATERYAL İMPLANTLARI, İMMÜN YANITLAR VE COVID-19
Cerrahi müdahale sonrası fizyolojik olarak fagositik hücre aktivasyonu
ile başlayan proinflamatuar reaksiyon, ve bu reaksiyonun homeostatik olarak
dengelenmesini sağlayan antiinflamatuar reaksiyonlar canlı dokularda immünolojik reaksiyonlar zincirini oluştururlar.
Benzer immünolojik reaksiyonlar implante edilen metallerden serbestleşen metal iyonlarının vücut sıvılarında proteinler ile kompleks yaparak potansiyel antijen olarak davranması sonucunda da oluşmaktadır. 21, 22
Hem immün efektör hücrelerin hem de immünosupresif hücrelerin dolaşımdaki popülasyonları, travmatik uyarılara karşı oluşan enfeksiyonlarda sistemik immün tepkilerde farklılıklar ortaya çıkarmaktadır.
İmmün sistemde CD4+ hücreleri uyarıldığında, diğer immün hücrelere
sinyaller göndererek "orkestra şefi" olarak görev yapmaya başlar.
Yapılan çalışmada spinal SS alaşım implant uygulaması sonrasında CD4+
hücrelerinde özellikle kronik faza geçişte (14 ve 28. günlerde) anlamlı bir
azalma görülmektedir.7
CD4+ hücre sayısındaki azalma, MHC klas II reseptörlerinde, kompleman
aktivasyonunda, B lenfositlerin uyarılmasında ve sitokin yapımında azalmaya
neden olur.24
Çalışmamızda konakçı ile implant uyum ilişkisini gösteren CD8+ hücrelerinin Ti alaşım gruplarında herhangi bir değişiklik göstermediği, SS alaşım
uygulanan grupta ise kronik döneme geçişte artma eğiliminde (özellikle
14.gün) olduğu görülmektedir.
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Hem hücre içi hem de hücre dışı antijenik yapılara karşı, CD4+ hücreleri
sitokin ve değişik medyatörler üreterek, CD8+ hücreleri ise doğrudan lize ederek immün yanıtı kontrol ederler.
Yapılan çalışmada Ti implantı kullanılan gruplarda CD4+ ve CD8+ hücrelerinin sayısında değişim olmazken, gerek yüzey reseptörlerini arttırarak, gerek ko- reseptör aktivitesini ve sitokin salınımını uyararak sinyalleri biraraya
getirip kaskadın tetiklenmesine neden olduğu görülmektedir.7, 24
Özellikle SS grubunda CD8+ hücrelerindeki artış, bu implant materyalinin dokuyu doğrudan lizise uğratarak immün yanıtı etkilediğini göstermektedir.
Çalışmada T hücreleri, sub gruplarının fonksiyonları ve sitokin salınımı
aktif olarak tetiklenmiştir. COVID-19 semptomlarında, enfeksiyonun başlamasından yaklaşık 5 gün sonra T ve B hücre yanıtlarının başladığı gözlenmiştir.
Sitotoksik T hücreler enfekte olmus hücreleri direkt saldırarak öldürürler. Th hücreleri , COVID 19 enfeksiyonunda hem sitotoksik/suppressor T lenfositleri hem de B lenfositleri uyararak sitokin salınımını ve immün yanıt oluşumunu tetiklemektedir.25
Salgılanan sitokinler, kemokinler immün reaksiyonlarin yönünün belirlenmesinde ve immün hücrelerin enfekte bölgelere yönlendirilmesinde rol
oynarlar.
COVID-19 hastalarında akut faz yanıtında, CD4 + T hücrelerinde ciddi
azalma olduğu bulunmuştur. Virüsle enfekte hücrelerin ortadan kaldırılabilmesi için bu bölgeye T lenfositleri çekilir.
COVID-19 da CD4 + hücrelerinin azalması, immün denetimin ve yönetimin yeteri kadar gerçekleştirilmediğini, CD8+ hücrelerin bu bölgeye yoğun
olarak yönlendirilmesi ise bu bölgede lizis olayının aktiflendiğini göstermektedir.
SS implantı uygulanmış olan gruplarda da bu hücrelerin benzer yanıtları
vermesi, bu gruplarda COVID-19 virüsünün etkisinin daha baskın olacağını
bize düşündürmektedir.
CD 25 (IL-2R, CD4+) seviyesi SS alaşım uygulanan gruplarda özellikle 14.
ve 28. günlerde anlamlı ve kademeli olarak azalmaktadır.
IL-2R seviyesindeki azalma, T hücre cevabının sınırlandırıldığını göstermektedir. IL-2 sinyalleri, IL-2R aracılığıyla Treg hücrelerini uyarmaktadır.
Treg’ler yüksek seviyede IL-2Rα zinciri (CD25) eksprese ederler ve gelişimini
sürdürebilmesi için IL-2 ye ihtiyaç duyarlar. IL-2R seviyesindeki azalma T hücre homeostasisini etkileyerek enfeksiyona yatkınlığı arttırabilir.
Foxp3 transkripsiyon faktörünü eksprese eden regülatör T hücreleri
(Treg'ler), immünolojik homeostazı, self toleransı sürdürmek ve kontrolden
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çıkmış immün yanıtları önlemek için gereklidir. Treg hücreleri, SARS-CoV-2
hastalığında da self-tolerans ve bağışıklık dengesinin korunması amacıyla aşırı
immün yanıtı baskılamaktadır.
İleri seviye COVID-19 hastalarında Treg düzeyinin azalmasına bağlı olarak anti- inflamatuar yanıtların yetersiz kaldığı ve buna bağlı olarak hiperinflamasyonun ve doku hasarının arttığı gözlenmiştir. 26, 27
Sitometrik ve transkriptomik profilleme, şiddetli COVID-19 hastalarında
farklı bir Treg fenotipi ortaya çıkardı. Hem Treg oranlarında hem de hücre içi
Foxp3 (forkhead box P3) seviyesindeki aşırı azalma hastalığın kötü seyri ile
ilişkilendirilmektedir.
Sonuçlar, Treg 'lerin, COVID-19’un şiddetli fazında anti-viral T hücre yanıtlarını baskılayarak ve / veya doğrudan bir pro-inflamatuar yanıtla kötü bir
tablonun oluşabileceğini göstermektedir.28
İmplantasyonda CD4+CD8+ seviyesi SS alaşım kullanılan grupta Ti grubuna kıyasla kronik süreçte anlamlı azalma göstermektedir.
CD4+CD8+ T hücreleri inflamasyona karşı güçlü spesifik immün yanıtın
oluşumunda etkin rol oynarlar.
Yapılan çalışmada CD4+CD8+ seviyesinin anlamlı olarak azalması konakçıda immün yanıtların baskılanmış olduğunu göstermektedir.
İmplantasyonun başlangıcından kronik döneme geçişe kadar CD4+
CD25+ Foxp3+ (Tregs) seviyesi SS kullanılan gruplarda, Ti alaşım grubuna
göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmaktadır.
Sadece cerrahi stres oluşturulmuş denek grupları ile Ti alaşım grubu
karşılaştırıldığında ise, Ti alaşım grubunda istatistiksel açıdan anlamlı olan ve
normal sınırlar içinde gerçekleşen artış 14. günde başlamış 28. günde ise artış
azalarak devam etmiştir.
CD4+CD25+Foxp3+ (Treg) hücreleri organizmadaki self antijen ve zararsız dış antijenlere karşı immün cevapların oluşmasını önleyerek, patojenlere karşı yıkıcı immün cevapların kontrolünü sağlamaktadır. 23 Bu şekilde self
tolerans oluşarak immün sistemin aşırı çalışması ve kendi dokularına zarar
vermesi engellenmiş olur.24,25
Ti alaşım grubunda CD4+ CD25+Foxp3+ (Tregs) seviyesindeki artış periferik regülasyon mekanizmasını uyararak, yıkıcı immün cevap oluşumunu
kontrol altına almaktadır.
Diğer taraftan SS alaşım grubunda CD4+CD25+Foxp3+(Tregs) düzeyindeki azalma, sitotoksik ve supresif immün cevabın tetiklenmesine ve patolojik
hasarın başlamasına neden olabilmektedir.
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CD4+CD25+Treg’ler, aynı zamanda, CD4+, CD8+ T hücreleri ve CD8+ T
hücre sitotoksisitesi gibi efektör aktiviteleri yoluyla özellikle IL-2 sitokin üretimini baskılarlar.
Metal implantasyonu sonrasında metal iyonları, periferik T hücresi ile
temasa girerek değişik sitokinlerin salınımını aktive eder ve pro-inflamatuar
ortamın oluşması ile makrofaj aktivasyonuna sebep olur. 28, 29
TNF-α makrofajlar tarafından erken dönemde salgılanan bir proinflamatuar sitokin olup, konakçı cevabındaki en güçlü medyatördür. Özellikle ateş
gibi sistemik inflamasyona bağlı belirtilerin ortaya çıkmasına ve diğer sitokinlerin aktivasyonuna sebep olmaktadır.
Yapılan çalışmada TNF-α seviyesinde, SS alaşım kullanılan grupta Ti
grubundan farklı olarak, anlamlı artış tespit edilmiştir. Ti alaşım grubunda ise
TNF-α seviyesi anlamlı bir farklılık görülmemiştir.7
Tüm bu sonuçlar ıbakıldığında, proinflamatuar yanıtın SS alaşım grubunda daha güçlü olduğu görülmektedir. Th1’in fonksiyonlarının dengelenemediği durumlarda inflamatuar hastalıklar ve doku hasarı ortaya çıkabileceği
bilinmektedir.
IL-6, T hücreleri ve makrofajlardan travmatik uyarılar sonrası oluşan
inflamatuar ortamda salınan bir proinflamatuar sitokindir. TNF-α ve IL-1' in
major uyaranı olan IL-6’nın diğer taraftan Treg hücrelerinin fonksiyonunu
inhibe eder. Özellikle TGF-β varlığında timüsteki T reg hücresinden Th17 oluşumunu engellemektedir. 31, 32
IL-6 seviyesi, SS alaşım grubunda Ti alaşım grubundan farklı olarak istatistiksel açıdan anlamlı artış gösterirken, Ti alaşım grubunda belirgin azalma
göstermektedir. TNF-α gibi IL-6’nın da SS alaşım grubunda anlamlı artış göstermesi bu metale karşı oluşan kuvvetli proinflamatuar cevabın göstergesidir.
T hücrelerinin, enfeksiyon hastalıkların patolojileri için merkezi rolde
olduğu düşünülmektedir. Özellikle de, yeni önem kazanan bir T-hücre alt grubu olan Th17 hücreleri, proinflamatuar özellikler göstermekte ve birçok inflamatuar hastalıkta kritik rol oynamaktadır.
Ağır COVID-19 hastalarında, Th17 düzeyindeki artışa bağlı bağışıklık hasarının meydana geldiği görülmüştür. Ölüm ile sonuçlanan sitokin fırtınası
sırasında salgılanan proinflamatuar sitokinler incelendiğinde Th17 ile ilişkili
sitokinlerin aktif olduğu saptanmıştır.
Treg hücrelerindeki azalma ve buna bağlı Th17 hücrelerindeki artış, hastalarda proinflamatuar sitokinlerin ve kemokinlerin kontrolsüz salınmasına
katkıda bulunabilir. Bunun sonucunda inflamatuar yanıtların şiddetlenmesi,
sitokin fırtınası, doku hasarının artması ve buna bağlı olarak multiorgan yetmezliği ve ölüm görülebilir.25, 26
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IL-6, TGF-β ile birlikte Th17 diferansiasyonunu indüklerken, IL-6 ayrıca
TGF-β tarafından tetiklenmiş Treg diferansiyasyonunu baskılar ve böylece
potent bir proinflamatuar sitokin özelliği gösterir.
IL-6 kontrolü, Th17 ve Treg arasındaki dengeyi oluşturarak, otoimmün
hastalıkları ve inflamasyonun etkilerini hafifletebilir. Nihai sonuç IL-6 disregülasyonunun Th17/Treg dengesinde bozulmaya ve inflamatuar hastalıkların
ortaya çıkmasına neden olabileceğini göstermektedir.31,32,33
IL-6 plazma seviyesi COVID-19 olgularında artmış olarak saptanmıştır.
Ancak hastalığın ileri seviyelerinde erken seviyelere kıyasla daha fazla bir artış
olduğu görülmüştür. IL-6 ‘nın iki ana yolağından biri olan cis yolağı sonucu
hastalarda ateş, öksürük, halsizlik, kas ve eklem ağrıları görülmekte olup, trans
yolağı sonucu sitokin fırtınası gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda hastalıkta
progresyon ve organ hasarı görülmektedir.26, 27
IL-4 ve IL-10 (Th2 sitokinleri), makrofaj fonksiyonlarını hemen hemen
her yönü ile çok güçlü inhibe edici etkiye sahip anti inflamatuar sitokinlerdir.
Hem IL-4 hem de IL-10 , tıpkı IL-6 ve TNF-α gibi inflamatuar sitokinlerin ve
reaktif oksijen ara maddelerinin üretilmesini inhibe eder.
Literatürlerde in vitro makrofaj kültürüne Ti partikülü eklendiğinde IL4 ve IL-10' un makrofajlardan TNF-α ve IL-6 salınımını inhibe ettiği gösterilmiştir.31
Yapılan çalışmanın sonucu SS alaşım grubunda, Ti grubuna göre IL-4 ve
IL- 10 düzeylerinde azalma olduğunu göstermiştir. Bunun tam tersi Ti alaşım
grubunda ise SS alaşım grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı artma tespit
edilmiştir.
IL-10`un artması ile immün efektör fonksiyonların düzenlenmesi, inflamatuar sitokinlerin ekspresyonunda azalma ve sitotoksik T hücrelerinin çoğalmasında baskılanma oluşmaktadır.
Dolayısıyla sonuçlar IL-4 ve IL-10' a bağlı anti-inflamatuar sitokin cevabının Ti alaşım grubunda SS grubuna göre daha etkin bir şekilde ortaya çıkması şeklinde yorumlanabilir.
Bu araştırmanın sonuçları, Ti alaşım partiküllerinin ortaya çıkardığı
makrofaj aktivasyonun baskılanmasında IL-4 ve IL-10’un etkisini gostermektedir.
IL-4 transplantasyonda terapötik bir ajandır. İmmün cevabı yönlendiren
ve Th17 grubundan proinflamatuar sitokin IL-17A salgılanmaktadır.
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IL-17A, inflamasyon yerine monosit ve nötrofilleri toplayarak gecikmiş
tip reaksiyonla destrüktif doku hasarı yapmakta, otoimmün ve akut transplant
rejeksiyonu patogenezinde rol oynamaktadır.
Th17 hücreler, hücre dışı hasar oluştuğunda yüksek miktarda interlökin
17A (IL- 17A) salgılar ve otoimmünite oluşumunda önemli rol oynarlar. IL17A, birçok proinflamatuar sitokin (IL-6 ve TNFα gibi) ve kemokinin salınmını
indükleyerek, doku inflamasyonuna neden olan pleiotropik bir sitokindir.31,32
Yapılan çalışmanın sonucu olarak, SS alaşım grubunda IL-17A seviyesi Ti
grubuna göre artış göstermektedir. Ti alaşım grubunda ise anlamlı azalma görülmektedir. Buna göre metale bağlı destrüktif doku hasarı oluşumunun SS
alaşım grubunda Ti alaşım grubuna göre daha belirgin olduğu söylenebilir.
IL-17' nın regüle ettiği IL-1β ve TNF-α sekresyonları, IL-4 ve IL-10 sitokinleri ile baskılanmaktadır. 31 Yapılan çalışmada Ti alaşım grubunda IL-4 ve
IL-10 seviyesinin SS alaşım ve kontrol grubuna göre artmış olması IL-17' nin
bu tür sitokinlere olan etkisini azaltabileceğini düşündürmektedir.
TGF-β proliferasyon ve hücresel diferensiyasyonu kontrol eden bir proteindir. İmmun sistem regülasyonunu Foxp3+Treg ile yapmaktadır. TGF-β
normal hücrelerde hücre siklusunu G1 evresinde durdurarak proliferasyonu
durdurur.
Akyol S.ve arkadaşlarının çalışmasının sonuçlarına göre, TGF-β, hem SS
hem de Ti alaşım grubunda artış göstermiştir. SS alaşım grubundaki artışın Ti
alaşım grubuna göre istatistiksel açıdan daha anlamlı olduğu bulunmuştur.7
SS alaşım grubunda Ti alaşım grubundan farklı olarak CD25 (IL-2R) seviyesi düşük bulunduğundan, artan TGF-β seviyesi T hücrelerinden IL-2 üretiminin baskılanarak aktivitenin azalmasına sebep olmaktadır.35
TGF-β menbrana bağlı formda baskılayıcı bir mediator olarak görev alabilir ama bu konu tartışmalıdır.Yanıt veren T hücresini, baskılanmaya yatkın
hale getirebilmekte ve diğer T hücrelerinin de Treg-benzeri hücrelere diferensiyasyonuna katkı sağlayabilmektedir (enfeksiyöz tolerans). Treg hücreleri
homeostazisi oluştururken, immün baskılayıcı etkilerini IL-10 ve TGF-β gibi
baskılayıcı sitokinlerin salınımı, IL-2 lokal konsantrasyonunun tüketimi, apoptozisin tetiklenmesi ve hücre-hücre temasında hücre döngüsünün durdurulması ile gösterir. 35,36,37,38
Yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgular ve diğer başka bulgular
Th17 hücrelerinin Treg hücreleri ile birlikte karşılıklı olarak antagonist etkileşimle immün yanıtı dengelediğini düşündürmektedir.
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Elde edilen bulgulara göre Ti alaşım grubunun immün sistemde tolerans
geliştirerek immün yanıtı oluştururken aşırıya kaçmadan, kendi dokularına
zarar vermeden, Th17 hücrelerinin Treg hücreleri ile birlikte karşılıklı olarak
antagonist etkileşimle immün homeostazisi sağladığını düşündürmektedir.
SONUÇ
Sonuçta SS grubunda proinflamatuar sitokinlerde artış, duyarlılığı
azaltmada görev alan CD4+CD25+ ve özellikle Foxp3+ ile regülatör T hücrelerinde azalma gözlenmiştir.
Tüm bunların ışığında SS alaşım implantasyonunun, totalde proinflamatuar bir etkisinin olduğu, ve uygulama sonrasındaki inflamasyon gelişimi ve
proinflamatuar sitokinlerin salınımına katkıda bulunduğu söylenebilir.
Bu durum implant rejeksiyonu, debris ve enfeksiyon gelişiminde SS ve Ti
alaşım kullanımı arasında fark yaratmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz
pandemi durumunda bu farklar daha da önem kazanmaktadır.
COVID-19 la ilgili yapılan çalışmalarda ferritin ve IL-6 düzeylerinin çok
yüksek bulunması hiperinflamasyona bağlı mortalitenin olabileceğini düşündürmektedir.
COVID-19 enfeksiyonundaki morbidite ve mortalitede; enfeksiyon seyrinde aşırı T hücre ve monosit / makrofaj aktivasyonu sonrası oluşan “sitokin
fırtınası”nın, yani başta IL-6 (ayrıca nötrofil kemoatraktan olarak da bilinen IL8 de benzer bir etki yelpazesine sahip) olmak üzere proinflamatuar sitokinlerin aşırı salgılanması ve kapiller permeabilitenin ileri derece artması, bunun
sonucunda da alveolar eksudasyon ve ciddi akut solunum yetmezliği tablosuna
yol açma rolünün olduğu düşünülmektedir.
Yapılan pilot çalışmalarda COVID-19’da CD4 +/CD8 + ve Treg hücrelerinin düşük olduğu, “sitokin fırtınası” nın hastalığın ciddi evreye ilerlemesinden
ve organ hasarlarından sorumlu olduğu üzerinde durulmaktadır.
Yine SS alaşım kullanılan deneklerde, otoimmünite ve proinflamatuar sitokinlerin baskılayıcı özelliğiyle öne çıkan, Foxp3+ Treg hücrelerinin azalması,
proinflamatuar reaksiyonların artmasına sebep olabilir.
Bu çalışma, Treg aracılı modülasyonun SS’e göre Ti alaşım implantasyonunda doku iyileşmesini düzenlemede etkili bir role sahip olduğunu göstermektedir.
Çalışmamızın sonuçlarına göre, SS implant kullanımı, COVID-19’lu
hastalarda sitokin fırtınasını tetikleyerek hastalıkta ciddi evrelere geçişe
neden olmaktadır.

367

Sibel AKYOL – Murat HANCI

Özellikle de SS implantasyonun proinflamatuar reaksiyonların artışına
neden olması, COVID-19 enfeksiyonu sürecindeki proinflamatuar sitokinleri de
arttırabileceği ön görülebilir.
Buna göre, özellikle de içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde,
implantasyon materyali seçiminde gelişebilecek immün reaksiyonlar göz önüne alınmalı ve materyal seçiminde daha karar belirleyici rolü olmalıdır.
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1. GİRİŞ
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde açıklanamayan pnömoni vakalarının araştırılması sonucunda daha sonra Coronavirüs-19 (2019-nCov) olarak
adlandırılacak mutasyona uğramış yeni tip bir coronavirüsün bu hastalığa sebep olduğu anlaşılmıştır.1 Daha çok ateş, öksürük ve dispne yakınmalarına
sebep olan bu akut solunum yolu hastalığı Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID19) olarak adlandırıldı.2 Salgının birçok ülkede ve kıtada hızla yayılmasının
ardından 12 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19’u küresel bir
salgın olarak kabul etti.3
Çin, İtalya ve İran gibi ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye; COVID-19
ile ilgili deneyimlerle daha geç karşılaştı. Ülkemizde ilk COVID-19 vakasına
tanı 11 Mart 2020’de konularak Sağlık Bakanlığı tarafından acil eylem planları
yürürlüğe girdi.4 Öncesinde tüm sağlık çalışanları gerek yüz yüze gerekse email yoluyla COVID-19 tanı ve korunma yöntemleri açısından bilgilendirildiler.
Nüfusun en yoğun olduğu şehir İstanbul’da daha çok olmak üzere ülke genelinde pandemi hastaneleri belirlendi. Bu hastanelerin çoğunda onkoloji klinikleri ve halen radyoterapi (RT) tedavisi devam eden hastalar bulunmakta idi.
Pandemi hastanelerinde elektif faaliyetler geri plana atılırken öncelik Coronavirüs hastaları ve tedavisi ertelenemeyecek olan kanser hastalarına verildi.
Radyasyon onkoloji kliniklerinin en önemli görevi bu yoğun COVID-19 tanı ve
tedavisiyle ilgilenilen hasta topluluğu içinde yer alan ve zaten immunsupresif
olan kanser hastalarını ve onları tedavi edecek sağlık çalışanlarını bu pandemiden maksimum korumak üzere çeşitli tedbirler almak olmalıydı çünkü kanser hastalarının tedavilerine ara vermenin lokal kontrolü azaltacağı ve genel
sağkalımı düşüreceği bilinmektedir.5 Bu nedenle ülkemizden önce bu dene
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yimleri yaşayan ve en kısa sürede yayın haline getirerek tecrübelerini paylaşan
otoritelerin yayınları da hızlıca gözden geçirilerek kendi koşullarımıza uygulanabilir bir dizi önlem öneri listesi oluşturulmuş ve radyasyon onkolojisi kliniklerinde hızlıca gündeme alınmıştır.1,6
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD), Covid-19 pandemisi başlangıcında Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak düzenli duyurularla üyelerini
bilgilendirdi, radyoterapi bölümlerinin yönetimi için kılavuzlar ve bölgeye
özgü tedavi değişiklikleri için öneriler hazırladı ve pandemi sırasında kanser
hastalarını yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirmek için
bir belge hazırladı,7
Özellikle onkolojik hastalar için multidisipliner onkoloji konseyleri pandemi koşullarında toplanamadıkları için telekonferans yoluyla toplantılara
devam edilmelidir. Geciken onkolojik tedaviler rezektabl ve kürabl hasta grubunda hastalığın ilerlemesine yol açabileceğinden ve lokal kontrol ve sağkalım
sonuçlarına olumsuz etkileri olacağından cerrahi tedaviler ve neoadjuvan ya
da adjuvant kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin zamanında planlanması
sağlanmalıdır.
2. TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Cerrahi tedavi meme kanseri, gastrointestinal kanserler gibi birçok malignitelerin tedavisinde esas yöntem olmakla beraber cerrahi uygulanan ve
eşzamanlı Covid-19 hastalığına yakalanan hastalarda ciddi klinik olaylar görülme riski yükselir.8 Bu nedenle erken evre meme kanseri gibi hastaların tedavilerinin ertelenmesinin sonuçları değiştirmediği bilindiğinden cerrahi ertelenirken neoadjuvant tedavi uygulanması öngörülen hastalar ise ilgili kliniklere yönlendirilmelidir.9
Medikal onkoloji klinikleri enfeksiyon kontrol kılavuzlarına uymak şartı
ile yatarak veya ayakta tedavileri azaltarak infüzyonel kemoterapi uygulanımını sınırlandırmak amacıyla uygun hastalarda örneğin rektal kanser için eşzamanlı neoadjuvan kemoradyasyon tedavisi alanlarda 5-florourasil yerine
kapesitabin kullanımı gibi oral tedavi rejimleri tercih edilmelidir.10
Radyoterapi tedavisi de onkolojik tedavinin önemli bir parçası olmakla
birlikte hastaların tedaviye her gün gelme zorunluluğundan dolayı diğer modalitelere göre farklılık gösterir. Radyoterapi tedavisine ara verilmesi lokal
kontrol ve sağkalımı azaltır.5
Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği (ASTRO) yakın zamanda bir kılavuz yayınlayarak özellikle baş-boyun, meme, akciğer, prostat ve rektum kan-
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serinde hipofraksiyone radyoterapi şemalarını önermiştir. Kılavuzda belirtilen
öneriler eşliğinde düşük-orta riskli prostat kanserinde hipofraksiyone RT veya
lokal ileri evre rektum kanserinde neoadjuvan hipofraksiyone RT tercih edilen
tedavi yaklaşımı olmalıdır.11
3. COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA RADYOTERAPİ TEDAVİSİ
UYGULANAN HASTALAR VE MERKEZLER İÇİN ÖNERİLER
1) Covid-19 pandemisi radyoterapiye başlaması gereken ya da halen tedavi almakta olan hastaların tedaviye devam etmesine engel değildir.
2) Bununla birlikte hastaların tedavi kararı, tedaviden beklenen fayda,
hastanın genel durumu, tedaviyi tolere edebilmesi gözönüne alınarak tedaviyi
yapan doktoru tarafından karar verilir. Eğer RT uygulanmasında aciliyet yoksa
hasta ile konuşularak bilgi verilmesi ve RT tedavisinin ertelenmesi uygundur.
Özellikle erken evre meme kanserinde adjuvan tedavi ve düşük-orta riskli
prostat kanserinde radikal radyoterapi prognozu değiştirmeksizin ertelenebilir.
3)Kanser hastalarının tedavisine devam edilmesine karar verildiği takdirde hem hastalar hem de sağlık çalışanları kişisel koruyucu ekipman kullanımı için Sağlık Bakanlığı, ulusal ve uluslararası kılavuzların önerilerine uymalıdır.4,12
4)Hastalık damlacık enfeksiyonu ile yayıldığından hastaneye gelirken
toplu taşıma araçlarını kullanmamaları, en az 1,5 metre olacak şekilde sosyal
izolasyona dikkat etmeleri ve refakatçi gerekiyorsa sayısını bir kişi ile sınırlamaları önerilir.
5)Hastane girişleri ya da bekleme salonu gibi kalabalık yerlerde hastanın
ve yanında refakat eden kişinin maske takması önerilir fakat sosyal izolasyona
yine de dikkat edilmelidir.
6)Hastalar ve yakınlarının ellerini sık sık yıkamak gibi genel hijyen kurallarına uymaları ve radyoterapi merkezinde bulunan el dezenfeksiyon solüsyonlarını kullanmaları gerekmektedir.
7)Hasta ve doktor arasında geçen görüşme süreleri kısa tutulmalı ve
sonrasında oda mutlaka havalandırılmalı ve dezenfektanlarla temizlenmelidir.
Gerekirse tele-konferans yoluyla görüşmeler sağlanmalıdır.
8)Tedavi odaları, soyunma kabinleri ve bekleme salonları sık sık dezenfekte edilmeli ve tek kullanımlık materyaller kullanılmalıdır. Termoplastik
maskeler veya diz-ayak sabitleme araçları gibi immobilizasyon araçları ayrı bir
alanda tutularak hasta kullanmadan önce mutlaka uygun dezenfektanlarla
temizlenmeli, hastanın cerrahi maske ile kullanması sağlanmalıdır.
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9) Radyoterapi merkezinde çalışan doktor, tekniker ve fizik uzmanları
tedavilerin devamlılığını sağlamak için vardiyalı sistemde çalıştırılmalıdır.
10)Tedaviye ilk defa başlayacak hastalarda uygun görülürse ve merkezin
bu konuda deneyimi varsa özellikle meme kanseri, prostat kanseri ve asemptomatik komplike olmayan kemik metastazları için hipofraksiyone tedaviler
tercih edilebilir.13
11)Radyoterapi gören hastada Covid-19 pozitifliği şüphesi varsa hasta
tedavisine ara verilerek enfeksiyon hastalıkları bölümü ile birlikte tedavisinin
devamı hakkında ortak karar verilir. Tedaviye devam etmesine karar verilirse
bu hasta diğer hastalardan izole edilerek tedaviye alınmalı, hasta ve tedaviyi
uygulayacak tekniker kişisel koruyucu donanım ve dezenfeksiyon konusunda
dikkatli olmalıdır. Bu durum RT merkezinin hizmete devam etmesine engel
değildir ve kapatılmamalıdır.
12) Radyoterapi teknikerinde Covid-19 pozitifliği saptanırsa mutlaka enfeksiyon hastalıkları bölümü ile temasa geçilmeli ve test negatif çıkana dek işe
ara verilmesi sağlanmalıdır. Birlikte çalıştığı arkadaşları uygun kişisel koruyucu ekipmanla çalışmak şartıyla 10 gün semptom takibi yapılır ve semptom
negatif ise çalışmaya devam eder.10 gün içerisinde semptom gelişirse şüpheli
vaka kabul edilerek enfeksiyon hastalıklarına yönlendirilir. Bu durum RT merkezinin hizmete devam etmesine engel teşkil etmez.
13) Covid-19 şüpheli hastada ateş, öksürük ve dispne şikayetleri varsa
test sonucu gelene dek tedaviye ara verilmelidir.
14) Covid-19 testi pozitif ve hasta semptomatik olsun veya olmasın hastanın tedavisi kesilmelidir.
15) Covid-19 testi pozitif hastanın test sonucu negatifleşirse doktoru tarafından tedavinin devamı yeniden planlanmalıdır.
16) Covid-19 pozitif bir hasta ile temas ettiği anlaşılan sağlık çalışanları
Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen algoritmaya göre değerlendirilmelidir.4
4. SONUÇ
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren radyasyon onkolojisi kliniklerinde gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmıştır. En
çok fayda görüldüğü düşünülen yöntemler; izole radyoterapi ekiplerinde çalışmak ve vardiya sistemine geçilmesi, tedavi randevularının ve yüz yüze kontrollerin ertelenmesi olmuştur. Tedavilerde modifikasyonlar yapılarak uygun
hastalarda hipofraksiyone radyoterapi şemalarının kullanılması ve adjuvan
radyoterapinin ertelenmesi önerilirken;tedavisi ertelenemeyecek hastalarda
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ise cerrahi,radyoterapi ve/veya kemoterapinin pandemi kurallarına uyulmak
şartı ile gereken sıralama ile yapılması sağlanmalıdır. Neredeyse tüm radyasyon onkolojisi klinikleri, COVID-19 salgını sırasında tedavi değişiklikleri için
diğer uluslararası kılavuzlarla (ESTRO, ASTRO) birlikte TROD tavsiyelerini
takip etmiştir. Radyoterapi tedavisi devamlılık gerektiren bir onkolojik tedavi
olup hastalar ve sağlık çalışanları pandemi kurallarına uygun davrandığı takdirde tedaviye devam edilebilir fakat pandemi süresince viral bulaş riskini
azaltmak amacıyla hipofraksiyone tedavi modaliteleri seçilmelidir.
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The Evaluation of Neurological Diseases and Symptoms in Patients with
Covid-19
Uzm. Dr. Fettah EREN
Uzm. Dr. Ayşegül DEMİR
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1. GİRİŞ
COVID-19 hastalığı, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde viral bir enfeksiyon olarak başlamış ve zamanla tüm dünya yayılım gösteren bir pandemi
haline dönüşmüştür. Hastalığın etkeni, ß-tip coronavirüs ailesinden zarflı bir
RNA virüsü olan SARS-Cov-2’dir.1 Bu virüs, insan konakçı hücrelerine giriş için
esas olarak solunum sisteminde bulunmakla birlikte bağırsağın enterosit hücrelerinde, lenfoid dokuda, üriner traktusta, arteriyal ve venöz endotel hücrelerinde, beyindeki glial hücrelerde de bulunabilen anjiotensin-dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörünü kullanmaktadır.2,3
Genellikle solunumsal olarak damlacık ve temas yoluyla bulaşma virüsün ana bulaş yoludur. Bu hastalarda ateş, kuru öksürük ve yorgunluk gibi
semptomlar sık görülmekle birlikte boğaz ağrısı, karın ağrısı, ishal, konjonktivit ve hafif bulgulardan ciddi bulgulara kadar değişebilen nörolojik semptomlarda (baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu, ensefalopati, ensefalit, serebrovasküler hastalık, periferik sinir sistemi ve nöromuskuler bozukluklar) görülebilmektedir.1 Çin’den yayınlanan 214 hastalık bir vaka serisinde sistemik
semptomların yanında hastaların %36,4’ünde nörolojik komplikasyonların
izlenebildiği gösterilmiştir.4 Bazı hastalarda ise hastalığa ait tek klinik belirti
olarak tat ve koku duyusu bozukluğu, izole baş ağrısı ve periferik fasiyal paralizi gibi nörolojik tutuluma ait bulgular izlenmiştir.5
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SARS-Cov-2 virüsüne bağlı gelişen nöral hasar, virüsün hematojen yolla
beyine yayılması, ciddi akciğer tutulumuna sekonder gelişen hipoksi ile birlikte oluşan beyin ödemi yine hastalığın ileri evrelerinde oluşabilecek sitokin
fırtınasına bağlı beyin hücre hasarlanması ve tromboz riskinde artma gibi birkaç mekanizma ile açıklanabilmektedir.3,6
Biz de çalışmamızda COVID-19 teşhisi ile takip ettiğimiz hastaların demografik özelliklerini, hastalardaki non-spesifik semptomlara eşlik eden nörolojik ve nöromuskuler semptomların sıklığını ve literatürle uyumunu değerlendirmeyi amaçladık.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Etik Prosedür ve Hasta Popülasyonu
Çalışma için 07.07.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
çalışma izni alındı. Çalışma süresi boyunca Helsinki Bildirgesi kuralları ve iyi
klinik uygulamalar kılavuzuna bağlı kalındı. Çalışma öncesi hastalara çalışmanın yöntemi ile ilgili bilgiler verildi. Çalışmaya alınan hastaların verilerini kullanmak için onam alındı. Onam alınmayan hastaların verileri çalışmaya dahil
edilmedi.
Veriler prospektif olarak (Temmuz 2020-Aralık 2020 tarihleri) toplandı.
COVID-19 polikliniğine başvuran, toraks bilgisayarlı tomografi (BT) COVID-19
pnömonisi ile uyumlu ve Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR) testi pozitif olan
hastalar çalışmaya alındı. Çalışma verilerini ve sonuçlarını etkileyebileceği
düşünülen bazı hastalıklar çalışma dışı bırakıldı (Tablo 1).
Tablo 1. Çalışma Dahil Edilme ve Dışlama Kriterleri
Dahil Edilme Kriterleri
Bilgisayarlı toraks tomografisi (BBT) ile konfirme edilmiş viral pnömoni
COVID-19 Polimeraz zincir (PCR) test sonucu pozitif olan hastalar
18 yaş üstü
Dışlama Kriterleri
- Özgeçmiş ve kullanmakta olduğu ilaçlardan nörolojik hastalık öyküsü olmak
- Antidepresan ve antipsikotik tedavi almış veya almakta olmak

Hastalarda yaş, cinsiyet, sigara kullanımı ve başvuru semptomları (ateş,
öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, iştahsızlık, güçsüzlük) sorgulandı. Hastaların
özgeçmiş özellikleri ve kullanmış ve kullanmakta olduğu tedaviler sorgulandı.
Hastane sistemi üzerinden kullandığı medikasyonlar ve kullanım süreleri incelendi. Hastalıklar hipertansiyon, diyabetes mellitus (DM), koroner arter hastalığı (KAH), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kanser, kronik böbrek
yetmezliği (KBY), tiroid hastalıkları olarak gruplandırıldı.
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2.2. Nörolojik Semptom ve Bulguların Değerlendirilmesi
Hastaların demografik özellikleri ve başvuru semptomları sorgulandıktan sonra nörolojik açıdan değerlendirme yapıldı. Hastalarda yorgunluk ve
güçsüzlük semptomları sorgulandı. Hastalık ile ilişkili baş ağrısı değerlendirildi. Diğer nörolojik semptomlardan tat ve koku bozukluğu olup olmadığı değerlendirildi. Aynı zamanda baş dönmesi, dikkat dağınıklığı, çift görme, bulanık
görme, kafa karışıklığı olup-olmadığı sorgulandı.
Hastalarda kas-eklem ağrısı özellikleri incelendi. Miyalji-artralji, el ve
ayaklarda uyuşma ve güçsüzlük sorgulandı. Hastalarda akut gelişen ve nörolojik olarak serebrovasküler hastalık düşündüren lateralizan değeri olan fokal
nörolojik defisiti olan hastalarda inme varlığı bilgisayarlı beyin tomografisi ve
difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile doğrulandı. Hastalar iskemik inme var ve yok olarak iki gruba ayrıldı.
2.3. İstatistik Analiz
Verilerin analizi için SPSS® version 17.0 statistical package software
(SPSS Inc., Chicago, IL, United States) programı kullanıldı. Sayısal veriler ortalama ± standart sapma ve ortanca (minimum-maksimum) değerleri kullanılarak özetlendi. Kategorik veriler sayı (n) ve yüzde (%) olarak özetlendi. Kategorik veriler Chi-Square test or Fisher’s exact test ile karşılaştırıldı. KolmogorovSmirnov ve Shapiro-Wilk testi ile veri dağılımı değerlendirildi. Hastaların yaşları 65 yaş üstü ve altı olarak 2 gruba ayrılarak incelendi. Kronik hastalıklar ve
nörolojik semptomlar ise var-yok olarak 2 gruba ayrılarak değerlendirildi. p
değerinin 0,05 altında ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
3. BULGULAR
3.1. Genel Bulgular
Çalışmaya 45 (%37,5) kadın ve 75 (%62,5) erkek olarak toplam 120 dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 58,41 ± 16,33 idi. En sık başvuru semptomu öksürüktü (n=53, %44,2). Daha sonra sırasıyla ateş, nefes darlığı ve ishal
tespit edildi. Hastaların 33 (%27,5)’ü sigara kullanmaktaydı. En sık görülen
kronik hastalık hipertansiyon (n=35, %29,5) idi (Tablo 2.)
Tablo 2. Çalışmaya Alınan Hastalarının Demografik Özellikleri ve Başvuru Yakınmaları
Cinsiyet
Alışkanlıklar
Kronik Hastalıklar

Sayı (n)
45
75
33
35

Kadın
Erkek
Sigara
Hipertansiyon
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Yüzde (%)
37,5
62,5
27,5
29,5
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Başvuru semptomu

Koroner arter hastalığı
Diyabetes mellitus
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Kanser
Kronik böbrek yetmezliği
Tiroid hastalığı
Ateş
Öksürük
Nefes darlığı
İshal

22
30
18
1
6
3
47
53
45
8

18,3
25,0
15,0
0,8
5,0
2,5
39,2
44,2
37,5
6,7

Hastalar nörolojik semptomlar açısından sorgulandığında en sık yorgunluk (n=79, %65,8) ve kas ağrıları (n=57, %47,5) saptandı. Hastaların 35
(%29,2) inde baş ağrısı olduğu görüldü. Hastalardaki nörolojik semptomlar ve
inme sıklığı Tablo 3.’de özetlendi. İnme sıklığı (n=3, %2,5) idi. Tüm inme hastaları 65 yaş üstündeydi (yaş ortalaması 85,66±3,51).
Tablo 3. Çalışmaya Alınan Hastalarda Nörolojik Değerlendirme
Yorgunluk
Baş ağrısı
Koku bozukluğu
Tat bozukluğu
Baş dönmesi
Dikkat dağınıklığı
Çift görme
Bulanık görme
Kafa karışıklığı
Uyuşma
Miyalji
İnme
Fasiyal paralizi
Güçsüzlük

Sayı (n)
79
35
20
22
19
16
2
2
14
14
57
3
2
77

Yüzde (%)
65,8
29,2
16,7
18,3
15,8
13,3
1,7
1,7
11,7
11,7
47,5
2,5
1,7
64,2

Hastalar yaş gruplarında göre 65 yaş üstü ve altı olarak iki gruba alınarak incelendiğinde çift görme ve bulanık görmesi olan iki hastanın 65 yaş altında olduğu, 65 yaş üstünde çift-bulanık görme olmadığı görüldü. İnme saptanan 3 hastanın ise 65 yaş üstünde olduğu belirlendi. Bu veriler içerinde istatistiksel olarak inmenin 65 yaş üstü grupta daha fazla olduğu görüldü (p=0,017).
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Ancak gruplardaki semptomatik hasta sayısı azdı. Yaş grubuna göre nörolojik
değerlendirmeler Tablo 3.’de özetlendi.
Cinsiyete göre nörolojik semptomlar değerlendirildiğinde kadınlarda kafa karışıklığının ve uyuşma semptomlarının daha sık olduğu görüldü
(p=0,028). Diğer semptomlar ve inme sıklığının cinsiyet parametresi arasında
fark olmadığı belirlendi (p >0,05).
Tablo 4. Hastaların Yaş Gruplarına Göre Nörolojik Açıdan Değerlendirilmesi
65 yaş altı (n=78, %65)

65 yaş üstü (n=42, %35)

Sayı (n)

Yüzde (%)

Sayı (n)

Yüzde (%)

p değeri

Yorgunluk

50

64,1

29

69,0

0,688

Baş ağrısı

27

34,6

8

19,0

0,093

Koku bozukluğu

13

16,7

7

16,7

1,000

Tat bozukluğu

13

16,7

7

16,7

0,622

Baş dönmesi

15

19,2

4

9,5

0,198

Dikkat dağınıklığı

11

14,1

5

11,9

0,736

Çift görme

2

2,6

0

0

0,295

Bulanık görme

2

2,6

0

0

0,295

Kafa karışıklığı

7

9

7

16,7

0,211

Uyuşma

9

11,5

5

11,9

,952

Miyalji

35

44,9

22

52,4

0,432

İnme

0

0

3

7,1

0,017

Fasiyal paralizi

1

1,3

1

2,4

0,654

Güçsüzlük

50

64,1

15

64,3

0,984

Yorgunluk semptomu en sık öksürük ve dispnesi olan hastalarda vardı
(p <0,001). Baş ağrısı en sık ateş olan hastalarda vardı (p=0,035). Kafa karışıklığı, öksürük ve ateşi olan hastalarda daha fazlaydı (p=0,021). Uyuşma ise ateş,
öksürük ve dispne olan hastalarda daha fazlaydı (p=0,019; 0,029; 0,028). Diğer
semptom ve nörolojik bulgular arasında ilişki yoktu (p >0,05).
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
SARS-CoV-2, başlıca solunum ve kardiyovasküler sistemi etkilemekle
birlikte, santral ve periferik sinir sisteminde etkileyerek nörolojik semptomlara ve komplikasyonlara neden olabilmektedir. Viral faktörler (SARS-CoV-2
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virülansını artıran spesifik genlerde mutasyonlar gibi), konakçı ile ilişkili faktörler (ileri yaş, komorbiditelerin varlığı ve immüno-supresyon durumu) ve
virüs ile konakçı arasındaki etkileşim, nörolojik semptomlarının derecesini ve
santral sinir sistemi (SSS) komplikasyonlarının ağırlığını belirlemektedir.7
Çok merkezli yapılan retrospektif çalışmalarda, COVID-19’lu hastalara
eşlik eden hastalığın en sık hipertansiyon olduğu ve bu hastalarda mortalite ve
morbiditenin daha fazla arttığı gösterilmiştir.8,9 Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak hastaların %29,5’inde hipertansiyon mevcuttu. 2002 hastanın değerlendirildiği bir derlemede aktif sigara içenlerde ciddi hastalık gelişme riskinde 2 kat artış olduğu gösterilmiştir.10 Bizim çalışmamızda sigara
içenlerin oranı %27,5’di. Yine bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak
en sık başvuru semptomu öksürük ve ateşti (sırasıyla %44,2; %39,2).
Yaşlanmayla birlikte komorbiditelerin artması inme riskini de artırmak11
tadır. Bizim çalışmamızda 65 yaş altı ve 65 yaş üzeri hastalar nörolojik semptomların sıklığı açısından karşılaştırıldığında iskemik inme dışında belirgin bir
fark saptanmadı, 65 yaş üzeri 3 hastada iskemik inme COVID-19 hastalığına
eşlik etmekteydi. Avrupa merkezli bir vaka serisinde baş ağrısı %70,3 oranla
en sık görülen nörolojik semptom olarak bildirilmiştir. Bu nedenle pandemi
dönemi içerisinde yeni başlayan baş ağrısı semptomu olan hastaların COVID19 açısından da dikkatle değerlendirilmesi önerilmektedir.12 Ayrıca önceki
çalışmalar da baş ağrısı semptomunun özellikle solunum yetmezliği olan hastalarda daha sık izlendiği belirtilmiş ve bunu açıklayıcı mekanizma olarak da
hipoksinin rol oynayabileceğini belirtmişlerdir.13 Bizim çalışmamızda hastalarda %29,2 sıklığında baş ağrısı semptomu mevcuttu ve yine literatürle
uyumlu olarak özellikle de baş ağrısı görülme sıklığı KOAH hastalarında daha
fazlaydı.
COVID-19 enfeksiyonunda miyalji de sık görülen semptomlardandır. Çok
sayıda çalışma, miyaljinin başlangıçta en yaygın semptomlardan biri olduğunu
ve hastaların yaklaşık % 36'sın da izlenebildiğini göstermiştir. Yine viral enfeksiyon sırasında miyalji gelişimi ile interleukin-6 seviyesinin ilişkili olduğu
gösterilmiştir. Ayrıca COVID-19 hastalarında miyaljinin genel inflamasyonu ve
sitokin yanıtını yansıtabileceğine inanılmaktadır.14 Bizim çalışmamızda hastaların %64,2’sinde güçsüzlük, %47,5’inde miyalji semptomları mevcuttu. Genel
olarak çalışmamıza dahil ettiğimiz hastalarda, literatürde belirtilen tüm nörolojik ve nöromuskuler semptomlar mevcuttu.
Sonuç olarak, nörolojik semptom ve bulgular COVID-19 tanısı ile takip
edilen hastalarda görülen non-spesifik semptomlara eşlik edebildiği gibi bazen
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de tek semptom olarak görülebilmektedir. Bundan dolayı bu tür nörolojik
semptomları olan hastalara, gerek beyin omurilik sıvısı (BOS) analizi, gerek
beyin nöro-görüntülemeleri, gerekse de elektroansefalografi ve elektromiyografi ölçümleri geciktirilmeden yapılıp bir an önce erken tanının konulması ve
optimal tedavinin planlanması büyük önem arz etmektedir.
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1. GİRİŞ
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 salgını, çok kısa süre sonra Çin’in ardından tüm dünya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı bir salgın haline
gelmiştir. “Bu salgının, ikinci dünya savaşından sonra dünyayı en fazla etkisi
altına alan hatta en şiddetli olaylar arasında olduğu yönünde görüşler mevcuttur.1 “COVID-19, bir koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu şiddetli bir
akut solunum sendromudur.2 Bütün dünyada ciddi sayıda insanı etkilemiş ve
maalesef ki birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'u bir pandemi olarak sınıflandırdığını duyurmuştur.
“COVID-19 yayılmaya devam ederken, ülkeler daha fazla iletimi önlemek, salgının etkilerini azaltmak için birçok alanda önlemler almışlardır.3 Türkiye hızla
uyguladığı tedbirlerle COVID-19 salgınını, diğer ülkelerden daha hazır bir şekilde karşılamıştır. Salgının yayılım hızının artacağı ve yaygınlaşacağı anlaşıldıktan sonra kendisinden önce salgınla mücadele etmek zorunda kalan diğer
ülkelerin tedbirleri de uygulama noktasında değerlendirilmiştir.4 “Bu bağlamda insan yaşamının her alanını etkilediği gibi başta toplu halde verilen eğitimöğretim faaliyetlerini etkilemiştir.5 Eğitimin devam etmesi adına dünyanın


Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı.

387

Ayla Tekin ORHA - Hüma KAÇAR - Gamze Gaye ÖZ - Tuncay ÇOLAK - Belgin BAMAÇ

birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de üniversitelerde bahar yarıyılında
yüz yüze eğitime ara verilmiş ve eğitimlerin online sistem üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Bu durum Tıp Fakülteleri gibi yüz yüze eğitimin daha ağırlıklı ve önemli olduğu fakülteleri daha çok etkilemiştir. Özellikle insan
vücudunu ve organları tanımaya yönelik anatomi dersindeki pratik eğitimi
büyük ölçüde etkilenmiştir. Zorunluluktan kaynaklı Tıp Fakültesi öğrencilerine
yönelik anatomi dersleri Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)üzerinden tamamlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, UZEM üzerinden verilen anatomi eğitiminin öğrenciler üzerindeki öğrenmeye etkisini ölçmek; teorik derslerin işlenişi, uzaktan
eğitim sisteminin değerlendirilmesi, anatomi dersinin pratik olarak yapılamayışından dolayı oluşan sorunlar ve genel olarak sistemden memnun olup olmadıkları hakkında geri bildirim almaktır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Tipi
Bu çalışma Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin anatomi dersi uzaktan
eğitimi hakkındaki tutumlarının araştırılması amacı ile tanımlayıcı türde planlanmıştır.
2.2.Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri oluşturmaktadır (evren:300). Çalışmanın örneklemini ise bu çalışmaya
katılmayı kabul eden 89 (50 Kadın 39 Erkek) öğrenci oluşturmaktadır.
2.3.Veri Toplama Araçları
Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere ‘Uzem İle Anatomi Eğitimi
Değerlendirme Anketi’isimli anket uygulanmıştır.Anket 23 soruluk Likert tipi
anket formudur.“Şeyda T.ve ark,Serkan Y. ve ark geliştirdiği anketlerden yararlanılarak anatomi için düzenlenmiştir. 6,7”.Ankette yaş, cinsiyet gibi demografik
soruların yanında teorik derslerin işlenişi, uzaktan eğitim sisteminin değerlendirilmesi, anatomi dersinin pratik olarak yapılamayışından dolayı oluşan
sorunlar ve genel olarak sistemden memnun olup olmadıkları hakkında çeşitli
sorular yöneltilmiştir.
2.4.Veri Toplama
Anket, Google formlara yüklenmiş olup Anatomi Zoom dersi esnasında
öğrencilere bilgi verilip, gönüllü katılmak isteyen öğrencilerelink gönderilmiştir.
3.BULGULAR
Araştırmaya katılan toplam 89 Dönem 1 öğrencisine ait demografik özellikler Şekil 1’de gösterilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin % 56,2’si kadın,% 43,8’i erkektir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (% 92,1) 18-20 yaş aralığındadır.
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Şekil 1. Öğrencilerin Demografik Verileri

Araştırmaya katılan öğrencilerin ‘Derste işlenilen kaynaklara UZEM üzerinden rahatça ulaşabiliyorum’ önermesine; %15,7 ‘Kesinlikle Katılıyorum’,
%53,9 ‘Katılıyorum’, %11,2 ‘Kararsızım’, %13,5 ‘Katılmıyorum’, %5,6
‘Kesinlikle Katılmıyorum’ cevabını vermiştir.Öğrencilerin büyük çoğunluğu
(%69,9) UZEM üzerinden ders kaynaklarına ulaşmanın kolay olduğunu
düşünmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. ‘Derste işlenilen kaynaklara UZEM üzerinden rahatça
ulaşabiliyorum.’
Öğrenci cevapları

%

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

15,7
53,9
11,2
13,5
5,6

Araştırmaya katılan öğrencilerin ‘Laboratuar uygulamalarının önceden
kameraya çekilip sisteme yüklenmesi yararlıdır.’ önermesine; %41,6
‘Kesinlikle Katılıyorum’,%27,0 ‘Katılıyorum’, %14,6 ‘Kararsızım’, %13,5
‘Katılmıyorum’, %3,4 ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ cevabını vermiştir (Tablo 2).
Tablo 2. ‘Laboratuar uygulamalarının önceden kameraya çekilip sisteme
yüklenmesi yararlıdır.’
Öğrenci cevapları

%

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

41,6
27,0
14,6
13,5
3,4
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Araştırmaya katılan öğrencilerin ‘Kadavra görmek ister miydiniz?’
sorusuna %91,5’i kadavra görmek istediklerini belirtirken, %6,7’si kararsız,
%1,1 kadavra görmek istemediğini belirtmiştir.Bir başka benzer ‘Kadavra
görme konusunda endişelerim olduğu için uzaktan anatomi eğitiminden
memnunum’ önermesine %89,9’u katılmayıp,%7,9 kararsız,%2,2’si önermeye
katılmaktadır. Bu cevaplardan hareketle öğrenciler; anatomi dersinde kadavra
görmeyi ve derslerin kadavra ile işlenmesi gerektiğini düşünmektedirler
(Tablo 3).
Tablo 3.‘Kadavra görmek ister miydiniz?’
Öğrenci cevapları

%

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

66,3
25,8
6,7
0
1,1

Araştırmaya katılan öğrencilerin ‘Kadavra görme konusunda
endişelerim olduğu için uzaktan anatomi eğitiminden memnunum.’
önermesine %1,1 ‘Kesinlikle Katılıyorum’,%1,1 ‘Katılıyorum’, %7,9
‘Kararsızım’, %31,5 ‘Katılmıyorum’, %58,4 ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ cevabını
vermiştir (Tablo 4).
Tablo 4. ‘Kadavra görme konusunda endişelerim olduğu için uzaktan
anatomi eğitiminden memnunum.’
Öğrenci cevapları

%

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

1,1
1,1
7,9
31,5
58,4

Araştırmaya katılan öğrencilerin‘Öğretim üyeleri ile derslerde rahatça
iletişim kurabiliyorum.’ önermesine; %9,0 ‘Kesinlikle Katılıyorum’, %41,6
‘Katılıyorum’, %36 ‘Kararsızım’ , % 6,7 ‘Katılmıyorum’ , % 6,7 ‘Kesinlikle
Katılmıyorum’ cevabını vermiştir.Öğrencilerin yarısından fazlası (%50,6) ders
hocaları ile rahatça iletişim kurduklarını belirtmektedirler(Tablo 5).
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Tablo 5. ‘Öğretim üyeleri ile derslerde rahatça iletişim kurabiliyorum.’
Öğrenci Cevapları

%

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

9,0
41,6
36
6,7
6,7

Araştırmaya katılan öğrencilerin ‘İleriki dönemler içinde anatominin
UZEM’den yapılmasında bir sakınca görmüyorum’ önermesine; % 12,4
‘Kesinlikle Katılıyorum’,% 11,2 ‘Katılıyorum’, % 18 ‘Kararsızım’ , % 15,7
‘Katılmıyorum’, % 42,7 ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ cevabını vermiştir.
Öğrencilerin yarısından fazlası (%58,4) gelecek dönemler için anatomi
dersinin uzaktan eğitim ile yapılmasına olumsuz bakmaktadır(Tablo 6).
Tablo 6. ‘İleriki dönemler içinde anatominin UZEM’den yapılmasında bir
sakınca görmüyorum.’
Öğrenci Cevapları

%

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

12,4
11,2
18
15,7
42,7

4.TARTIŞMA
11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de başlayan COVID-19 pandemisi ile beraber hayatımızda birçok değişiklik meydana geldi.Bu bağlamda başta eğitim
olmak üzere birçok alanda aksaklıklar meydana gelmiştir. “ COVID 19 pandemi
sürecinde, yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle eğitim-öğretim sürecinin
aksamaması adına hızlı bir şekilde uzaktan eğitim sürecine geçiş yapılmıştır.8
“Uzaktan eğitimin geniş öğrenci kitlesine hitap etmesi, öğrenci merkezli
olması, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemesi, zaman ve mekan açısından esneklik sağlaması ve ekonomik olması bakımından avantaj sağlarken, etkileşim
yetersizliği, uzaktan eğitimdeki karşılaşılan problemlerin anında çözülememesi (bağlantı, internet vb.), motivasyon eksikliği, sosyalleşmenin engellenmesi,
planlama ve eş zamanlı koordinasyon konularında dezavantajlıdır.9-13 Yapılan
çalışmada ders kaynaklarına UZEM üzerinden ulaşma konusunda öğrencilerin
% 69,6’sının rahat ulaşabildiğini belirtirken,% 19,1 kaynaklara ulaşımda sıkıntı yaşadığını belirtmektedir. “Bir başka yapılan çalışmada öğrencilerin
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%63’ünün evinde internet bağlantısı olduğu, üçte birinin ise bilgisayar ve
tableti olmadığı belirtilmiştir.Öğrencilerin dörtte birinin internetlerinin veya
bilgisayar/tablet vb.olmaması nedeniyle eğitimlerini sürdüremediklerini ifade etmişlerdir.14”. Bu sonuçlardan hareketle öğrencilerin bir kısmı gerek
maddi sıkıntılardan gerek altyapı yetersizliği sebebiyle uzaktan eğitimde zorluk yaşamaktadırlar.
“Uzaktan eğitim hakkında Türkiye genelinde tutum araştırması yapmış
olan Zırhlıoğlu (2006)’a göre %53,09 erkeklerin, %54,66 ise kadınların olumlu
görüş bildirdiği belirtilmiştir.15 Çalışmamızda öğrencilerin % 58,4’ü UZEM
anatomi eğitimi yapılmasında ileriki dönemler için sakınca görüp olumsuz
görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin yarısından fazlası (% 56,1) uzaktan eğitim
modelinin yerine yüz yüze eğitim modelini daha etkili bir öğrenme modeli
olarak düşünmektedirler. “Bu sonuçla benzer olacak şekilde öğrencilerin neredeyse tamamının uzaktan eğitim yerine yüz-yüze eğitimin daha etkili olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.8
COVID-19 salgını büyük olasılıkla mevcut anatomi öğrencilerinin etkilendiği ilk hastalık olsa da, uyum sağlamamıza ve eğitime devam etmemize
yardımcı olmak için önceki krizlerden dersler ve deneyimler çıkarılabilir. “Örneğin, web tabanlı öğrenme 2003 salgınında öğrencilerin aldığı eğitimdeki
azalmayı en aza indirmek için zaten başarıyla kullanılmıştır.16-18 Anatomi derslerinde teknolojinin kullanımı, öğrencilerin daha etkili öğrenmelerine olanak
tanır.Özellikle pandemi sırasında kadavra üzerinde anatomi öğrenmeye alternatif olarak önemli ölçüde katkıda bulunabilir. “Eğitici diseksiyon videolarının
eklenmesi, öğrencilerin doğrusunuönceden kaydedilmiş diseksiyonu izleyebilecekleri normalliğe giden yolun bir parçasıdır. 19 Uygun “YouTube videolarına
yönlendirmek bile öğrencilerin anatomik kavramları anlamalarına yardımcı
olabilir.20 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalı da bu çalışmalara benzeri bir uygulama ile pratik derslere alternatif olarak diseksiyon
videolarını sisteme yükleyip öğrenme kalıcı hale getirmeyi amaçlamışlardır.
Anket çalışmamızda yapılan bu uygulamayı öğrencilerin % 68,6 sı yararlı gördüğünü belirtmişlerdir. “Genel olarak, öğrenciler video ile öğrenmeyi sevme
eğilimindedir ve bunun öğrenmelerini katkı sağladığını bildirirler. 21-24 “Daha
önce gerek anatomi gerek diğer derslerin eğitimlerinin öğrenciler açısından öz
yeterliliklerinin algılanması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 25-28
“Kadavra diseksiyonu, 17. yüzyıldan beri tıp müfredatında anatomi öğretimi için “altın standart” olmuştur.29 “İnsan kadavra diseksiyon sürecinin, öğrencilerin anatomik yapılar arasındaki 3 boyutlu ilişkileri anlamasına yardımcı
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olduğu ders kitaplarının ve derslerin içeriğini pekiştirdiği yaygın olarak kabul
edilmektedir. 30,31 “Kadavra diseksiyonunun sadece anatomiyi öğrenmek için
değil, aynı zamanda etik ve insanlığın çıkarları için de faydalı olduğu düşünülmektedir.24,32 Yaptığımız anket çalışmasında araştırmaya katılan öğrencilerin
‘Kadavra görmek ister miydiniz?’ sorusuna %91,5’i kadavra görmek
istediklerini belirtmişlerdir.Aynı şekilde ‘Kadavra görme konusunda endişelerim olduğu için uzaktan anatomi eğitiminden memnunum’ önermesine
%89,9’u katılmadığını belirtmiştir.Bu sonuçla öğrencilerin anatomi eğitimini
daha önce geleneksel yöntem olan kadavra üzerinde pratik uygulaması şeklinde görmedikleri halde hekim olma yolunda değerli bir öğrenme yöntemi
olduğunun farkındadırlar.
COVID-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze iletişimin kalkması bizi teknolojik iletişime mecbur bırakmıştır.Öğrenciler yeni ve zorunlu olarak karşılaştıkları uzaktan eğitim metodunda ders işlenişteki sıkıntıları çözmeleri açısından ders hocalarıyla sağlıklı iletişimin yapılabilmesi önemlidir. “Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon öğrencilerine yapılan ankette pandemi döneminde öğrencilerin
büyük çoğunluğu (% 61) kısa mesaj veya mail yoluyla ders hocaları ile etkileşim sağlamıştır.33 Buna paralel olarak çalışmamızda öğrencilerin yarısı (%
50,6) öğretim üyeleri ile derslerde rahatça iletişim kurabildiğini belirtmiştir.
“Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, COVID-19 salgını kimsenin henüz tahmin edemeyeceği kadar uzun süreli olabilir. 34 Bu süreç,
anatomistler için zorluklara rağmen dengeli yeni imkanlarsunar. “Anatomik
müfredatta yapılan değişiklikler çoğunlukla onlarca yıl sürer. Fakat COVID-19,
anatomistleri yeni teknolojilere hızla uyum sağlamaya ve kullanmaya teşvik
etmektedir. İletişim teknolojilerinin benimsenmesi verimliliği artırabilir ve
işbirliğini iki katına çıkarabilir. COVID-19 ile ilgili bu tür bir kesinti, modern
iletişim araçlarının uzun süreli olarak benimsenmesine neden olabilir.35 Çalışmamızla beraber uzaktan eğitim sürecinde anatomi eğitiminin işlenişi hakkında öğrenci geri bildirimlerinin sürece dahiledilip ihtiyaçlar doğrultusunda
teknolojiden daha fazla yararlanılmasının gerekli olduğu görüşündeyiz.
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ÖZET
10 Nisan 2020 ile 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında, İstanbul MedipolÜniversitesi MedipolMega Üniversite Hastanesinde obstetrikişlemler yapılacak, COVID-19 enfeksiyon semptomları taşımayan 362 gebedenPCR testi için burun ve boğazdan kombinesürüntü örnekleri alındı, lenfosit sayılarının değerlendirilmesi için hemogram istendi.
Üçyüzaltmışiki gebeden 2’sinin PCR testi pozitif saptandı, diğerleri negatifti. Hastalar
14 gün sonra telefonla aranarak COVID-19 enfeksiyon semptomları olup olmadığı
soruldu. Bu sürede1hastadasaptanan ateş sonrasındatekrarlanan PCR testi negatif
saptandı ve hastada mastit geliştiği belirlendi. Hastaların tamamındalenfopeni saptanmadı.

GİRİŞ
COVID -19pandemisi dünyayı ve paralelinde ülkemizi yaygın şekilde etkilemektedir. Türkiye’de ilk vakanın 10 Mart 2019 tarihinde saptanmasının
ardından ülke genelinde sağlık politikaları geliştirilmeye başlandı. Gebe hastaların takibi konusunda bir fikir birliği olmamasına karşılık genel koruma önlemleri uygulanarak hastaların takibine devam edilmektedir.
METOD
10 Nisan 2020 ile 20 Mayıs 2020 tarihleri arası kliniğimize yatan asemptomatik 362 gebeden rutin olarak alınan COVID-19 PCR testlerinin retrospektif
analizi yapılmıştır. Hastalarının imzalı onayları alınarak yapılan rutin PCR testlerinin sonuçları, dosya taramasında retrospektif olarak elde edilmiştir. Çalışmanın ikincil amacı olarak, hasta dosyalarında mevcut olan lenfosit sayıları
vehastaların yerleşim yerlerinde farklılık olup olmadığı incelendi. Alınan test
sonrası 14 gün içerisinde herhangi bir semptom gelişip gelişmediği hastalar
telefonla ile aranarak soruldu.
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SONUÇLAR
Çalışmaya dahil olan 362 gebenin ortalama gebelik haftası 38 olup yatış
endikasyonları bakımından gruplandırdığımızda; Sezaryen (C/S) 220(%60,8),
erken doğum tehdidi 4(%1,1), serklaj 2(%0,6), abortus5 (%1,5),ektopik gebelik 2 (%0,6), normal spontan doğum 105 (%29), tahliye 3 (%0,9), gebeliği devam eden hasta 2 (%0,6), dilatasyon-küretaj yapılan 18 (%5), sezaryen ile
tahliye yapılan 1 (%0,3) kişi idi. Komorbidite açısından değerlendirildiğinde;
336 vakada herhangi bir ek hastalık bulunmamıştır. Ek morbidite sayıları;hipotiroidi4(%1,1), romatoidartrit 1(%0,3), işitme azalması 1(%0,3), IGT
(bozulmuş glukoz toleransı) 1(%0,6), guatrı 1(%0,6), hipertansiyonu olan
1(%0,3), hipofiz tümörü olan 1(%0,3), karaciğerhemanjiomu 1(%0,3), gebelik
kolestazı 1(%0,3), skolyozu 1(%0,3), preeklampsi1(%0,3), gestasyonel diyabet
6(%1,7), astım 2(%0,6), talasemi minör 2(%0,6), FMF 1(%0,3)vaka olarak
saptandı. Rutin olarak taradığımız 362 gebemizin 2’sinde (%0,6) COVID PCR
testi pozitif saptandı. Test sonrası 14 gün içinde semptom görülmedi. Hastaların lenfosit değerlerinin ortalaması 1,98, nötrofil değerlerinin ortalaması
7,91+/-2,52 olarak saptandı. Hastalar hastalık semptomu olan biri ile teması
olup olmamasına göre gruplandırıldığındabirinin kesin teması olduğu, diğerinin ise şüpheli temasının olduğu saptandı. Hiçbir hastanın yurtdışı öyküsü
yoktu.Yapılan test sonrası 14 gün içerisinde COVID-19 enfeksiyon semptomları
(ateş, öksürük, nefes darlığı) sorgulandığında, sadece birhastada (%0,3) ateş
saptandı.
TARTIŞMA
Sutton D ve arkadaşları, doğum için başvuran 215 gebede yaptıkları taramada, 4 (%1,9)semptomatik (ateşi olan) gebe ve 29 (%13,5) asemptomatik
gebede PCR testini pozitif bulmuşlardır. 1 Portekiz’de yapılan 184 vakalık bir
çalışmada ise asemptomatik enfeksiyon prevalansı %4,9 saptanmıştır.2 Biz ise
çalışmamızda asemptomatik olgularda COVID-19 PCR testinin pozitiflik oranını %0,6 bulduk. Oranlar arasında bu kadar farkın bulunmasının nedeni toplumsal farklılıklar, toplam sayıların azlığı gibi nedenlere bağlanabilir. Nitekim,
en fazla sayının olduğu grup bizim grup ve en düşük oran da bizim oranımız
olarak gözükmektedir. Sayılar daha da arttıkça oran daha da azalabilir.
New York’taki tespitlerde de asemptomatik gebelerden ikisinde doğum
sonrası test sonucunun pozitif olduğunun saptanmasının ardından.3,4 nazofaringealsürüntü alınarak PCR testi ile SARS-CoV-2 enfeksiyonu taraması uygulanmıştır.5 22 Mart 2020 ile 4 Nisan 2020 tarihleri arsında doğum yapan 215
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gebe kadın arasından 211 asemptomatik kadın değerlendirmeye alındığında,
210’undan alınan sürüntü sonuçlarına göre 29’u (%13.7) SARS-Cov-2 pozitif
saptanmıştır.
İtalya’da yapılan bir çalışmada ise doğum için başvuran 533 kadından
3’ü pozitif saptanmıştır. Bu hastalardan birinin sadece anosmisi saptanmış
olup diğer ikisi asemptomatiktir. Tüm gebeler annede ve neonatta klinik problem olmaksızın doğum yapmıştır.
Çalışmamızda COVID pozitif hasta sayısı çok az olduğundan, lenfopeni
açısından karşılaştırmalı bir sonuca ulaşamadık. Daha fazla hasta sayısı ile çok
merkezli yapılabilecek çalışmalar doğrultusunda geneli yansıtabilecek sonuçlara erişilebileceğini düşünüyoruz.
TABLOLAR
TABLO 1
Yaş ORT±SD
G MED[MİN-MAX]
P MED[MİN-MAX]
A MED[MİN-MAX]
TEMAS n.%
YURT DIŞI n.%

var
yok
şüpheli
var
yok

GEBELİK HAFTASI MED[MİN-MAX]

SONUÇ n.%

COMORBİDİTE n.%

C/S
EDT
SERKLAJ
ABORTUS
EKTOPİK,MTX
NSD
TAHLİYE
GEBELİK DEVAM
D&C
HİPOTİROİDİ
RA
İŞİTME AZALMASI
IGT
GUATR
HİPERTANSİYON
HİPOFİZ TM
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Tüm hastalar
n: 362
30,32±4,76
2[0-8]
1[0-6]
0[0-5]A
1 , %0,3
360, %99.4
1, %0,3
0
362 , %100
38[6-42]
221, %61
4, %1,1
2, %0,6
5, %1,5
2, %0,6
105, %29
3, %0,9
2, %0,6
18, %5
4, %1,1
1, %0,3
1, %0,3
1, %0,3
2, %0,6
1, %0,3
1, %0,3

Gülseren POLAT - Tuğba AKÇAOĞLU - Birzat Emre GÖLBOYU - Feride MİMAROĞLU
KC HEMANGİOM
KOLESTAZ
SKOLYOZ
PREEKLAMPSİ
GDM
ASTIM
TALASEMİ MİNÖR
FMF
YOK
LENFOSİT ORT±SD
NÖTROFİL ORT±SD
L/N ORT±SD
POST PARTUM SEMPTOM n.%

ATEŞ
yok

1, %0,3
1, %0,3
1, %0,3
1, %0,3
6, %1,7
2, %0,6
2, %0,6
1, %0,3
336
1,98±0,59
7,91±2,52
0,275±0,11
1, %0,3
361, %99.7

TABLO 2
PCR n.%

pozitif

2, %0,6

negatif

360, %99,4

POST PARTUM PCR: pozitif
n.%
negatif

1, %0,3
361, %99.7
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HASTANEDE YATAN COVID-19 PNÖMONİ TANILI
HASTALARDA ANEMİNİN KLİNİK SONUÇLAR
ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect Of Anemia On Clinical Outcomes In Hospitalized Patients With
COVID-19 Pneumonia
Dr. Hilal KURTOĞLU GÜMÜŞEL
Dr. Selçuk GÖRMEZ
1. GİRİŞ
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coranovirüs 2019
(Covid-19) salgını tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir pandemi
olarak devam etmektedir. Belirti ve bulgular hafif, orta ve ağır şiddette seyredebilmektedir1.Enfeksiyonların çoğu hafif bir klinik tabloda seyrederken, enfekte hastaların %20 kadarının esas olarak pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılması gerekmekte, ve bu hastaların bir bölümünün yoğun bakım ünitesi
(YBÜ) ve mekanik ventilasyon ihtiyacı olabilmektedir2,3.
Ağır vakalarda genellikle dispne, hipoksemi görüldüğü, bir grup hastada
septik şok, ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) geliştiği belirtilmektedir4. Hastaneye yatırılan hastaların %25’i, toplam enfekte nüfusun %5-8’i YBÜ
yatışına ihtiyaç duymaktadır5. Covid-19 enfeksiyonu, artmış enflamasyon, sitokin fırtınası ve tromboza neden olarak çoklu organ disfonksiyonu sendromuna yol açabilir. Ancak klinik son noktalara etki eden arka plandaki patofizyoloji halen belirsizdir.Anemi, dokulara oksijen taşınmasını azaltarak çoklu
organ yetmezliği gelişiminde önemli bir rol oynayabilir6. Hemoglobin konsantrasyonu, kanın oksijen taşıma kapasitesinin en önemli belirleyicilerindendir.Toplum kökenli pnömonide aneminin daha yüksek mortalite oranıyla ilişkisi gösterilmiştir7. Covid-19 enfeksiyonunda da düşük hemoglobin seviyesi,
enfeksiyon sırasında gelişen hiper-metabolik durumlar nedeniyle periferik
dokuların artan oksijen ihtiyacının karşılanamamasına neden olabilir.
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Çalışmamızın amacı, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile doğrulanmış Covid-19 viral pnömoni hastalarında hastaneye yatış sırasındaki ilk
hemoglobin değerleri ile hastanede kalış süresi, YBÜ ihtiyacı ve süresi, mekanik ventilasyon gereksinimi arasındaki ilişkiyi incelemektir.
2. GEREÇ VE YÖNTEM:
Bu retrospektif gözlemsel çalışmaya Mart 2020 - Mayıs 2020 tarihleri
arasında merkezimizde yatarak tedavi gören gerçek zamanlı polimeraz zincir
reaksiyonu (RT-PCR) ile tanı koyulan toplam 175 Covid-19 hastası dahil edildi.
18 yaşın altındaki hastalar, tıbbi verileri eksik, hamilelik, akut miyokard enfarktüsü, dekompanse konjestif kalp yetmezliği, dekompanse kronik böbrek
yetmezliği ve akut pulmoner emboli olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastane yatışı sırasındaki hemoglobin düzeyi Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre
kadınlarda <12 g/dl, erkeklerde <13 g/dl olan hastalar anemik kabul edilerek
Grup 1'e dahil edildi. Grup 2, hemoglobin düzeyleri normal olan Covid-19 hastalarından oluşturuldu. Temel klinik özellikler, laboratuvar test sonuçları kaydedilerek iki grup karşılaştırıldı. Grup özelliklerinin karşılaştırılmasında; Kikare ve parametrik olmayan testler (Mann Whitney U test) kullanıldı. P <0,05
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Veriler, Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) Statistics (sürüm 25; IBM SPSS Statistics Inc., Chicago Illinois, 178 ABD) ile analiz edildi.
3. BULGULAR
Hastaların 48'inde (% 27.4, 27 kadın) anemi varken 127'sinde (% 72.6,
39 kadın) normal hemoglobin düzeyleri vardı. Grup 1 ve grup 2'de ortalama
hemoglobin düzeyi sırasıyla 11.7 ± 0.9 ve 14.1 ± 1.1 idi (p <0.01). Ortalama yaş
grup 1’de (55.3 ± 13.8) grup 2 ye göre (14.1± 1.1) anlamlı olarak yüksekti
(p=0,002). Gruplar arasında cinsiyet oranları benzerdi (P=0,062). Ayrıca hipertansiyon, diyabet prevalansı ve sigara içme oranları her iki grupta benzerdi.
Koroner arter hastalığı ve kronik kalp yetersizliği oranları açısından da gruplar
arasında anlamlı bir fark yoktu (Tablo 1).
YBÜ gereksinimi ve mekanik ventilasyon oranları grup 1'de grup 2'ye
göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla% 31.2'ye karşı% 15.3 p=0.03 ve %
27'ye karşı % 9.6 p= 0.007). Gruplar arasında hastanede ve YBÜ’de kalış süreleri grup 1’de daha uzun olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadı (sırasıyla 12 güne karşı 10 gün, p= 0.07 ve 3.8 güne karşı 1.9 gün
p=0.079) (Tablo 2).
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Tablo 1. Temel ve Klinik Özellikler
Anemisi olan Covid- Anemisi olmayan
19 Hastaları
Covid-19 Hastaları
(n=48)
(n=127)
Hemoglobin (g/dl)
11.7 ±0.9
14.1± 1.1
Yaş
55.3 ± 13.8
48.7 ± 13.2
Cinsiyet (Kadın)
56.2%
30.7%
Diabetes mellitus
10.4%
10.20%
Sigara
25.0%
25.1%
Hipertansiyon
31.2%
29.9%
Koroner Arter Hastalığı 12.5%
6.2%
Kalp yetersizliği
2.0%
0

P değeri
<0.01
0.002
0.062
0.945
0.958
0.864
0.213
0.27

Tablo 2. Klinik Sonuçlar
Anemisi olan Covid- Anemisi
olmayan
19 Hastaları
Covid-19 Hastaları
P değeri
(n=48)
(n=127)
Hastane yatış süresi
(gün)
Yoğun bakım Gereksinimi
Mekanik ventilasyon
Yoğun bakım süresi
(gün)

12

10

0,07

31.2%

15.3%

0.03

27.0%

9.6%

0.007

3.8

1.9

0.079

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bugüne kadar çok az çalışma, aneminin Covid-19 hastalığı üzerindeki etkisini incelemiştir. Singapur'da 67 Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir çalışmada yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda yoğun bakım dışında
takip edilen hastalara göre daha düşük hemoglobin seviyelerinin olduğu bildirilmiştir8.
Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda yapılan bir başka çalışmada, çoğu hastanın hemoglobin seviyelerinin normalden düşük olduğu saptandı ancak mortalite ile hemoglobin seviyeleri arasında anlamlı bir
ilişki gösterilemedi9.
Zheying Tao ve arkadaşları yaptıkları çalışmada aneminin ciddi enflamatuar yanıtla ilişkili olduğunu ve Covid-19 hastalığı için bağımsız bir risk faktörü olduğu ileri sürülmüştür10.
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Hemoglobin konsantrasyonu, kanın oksijen taşıma kapasitesinin en
önemli belirleyicilerinden biridir. Enfeksiyon hastalıkları seyrinde gelişen hiper-metabolik aktiviteler neticesinde periferik dokuların artan oksijen talebi
düşük hemoglobine sahip hastalarda yeterince karşılanamayabilir.
Anemik hastalarda düşük hemoglobin konsantrasyonu oksijenin organlara sunumunda yetersizliğe neden olarak çeşitli organ disfonksiyonlarına
neden olabilir. Solunum sistemi disfonksiyonunun gelişimi ise hipoksiye neden
olur11. Çoklu organ disfonksiyonu, Covid-19 enfeksiyonunda ciddi sonuçların
gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca Covid-19 enfeksiyonlarında, hastalardaki
anemi durumu daha da kötüleştirebilir. SARS-CoV-2, ACE2, CD147 ve CD26
reseptörleri aracılığıyla eritrosit üzerindeki hemoglobin molekülleri ile etkileşime girebilir. Bu virüs-hemoglobin etkileşimi, virüsün hemoglobinin beta-1
zincirindeki hem’e saldırmasına ve hemolize neden olur12. Sonuç olarak, SARSCoV-2 serum demir eksikliğine ve hemoglobin eksikliğine neden olurken dolaşımdaki ve doku ferritinini (esas olarak karaciğer, dalak, kemik iliği ve kasları
etkileyen) artıran hepsidin’in etkisini taklit edebilir. Ortaya çıkan hiperferritinemi, inflamatuvar / immün aşırı yanıtı hızlandırarak sitokin fırtınasına neden
olarak ve ciddi sonuçlara neden olan yüksek oksidatif stres ve lipoperoksidasyonla birlikte demir bağımlı bir hücre ölüm şekli olan ferroptoza yol açabilir12.
Bu nedenle, anemik hastalara virüse maruz kalma riskini en aza indirmek için
ekstra önlemler almaları tavsiye edilmelidir. Ayrıca, hastalığın ilerleme belirtilerini zamanında tespit etmek için Covid-19 şüphesi olan anemik hastalar daha
yakından takip edilmelidir. Biz, Covid-19 hastalarında anemi varlığının gelecekteki risk sınıflandırma modellerinde önemli bir faktör olabileceğini düşünüyoruz.
Sonuç olarak, Bizim çalışmamızda, YBÜ'de tedavi gereksinimi ve mekanik ventilasyon ihtiyacı, anemik Covid-19 hastalarında daha fazla idi. Ancak
anemi ile hastanede ve YBÜ'de kalış süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark saptanmadı.
Değişen demir homeostazının Covid-19 enfeksiyonlarının patogenezi ve
ciddiyeti üzerindeki doğrudan etkileri yanı sıra demir mevcudiyetini modüle
ederek dolaylı sonuçlara da neden olabilir.Anemi, Covid-19'un ağır seyri ile
ilişkili bir risk faktörü olabilir. Covid-19 hastalarının hastaneye yatışı sırasındaki hemoglobin düzeyleri hastalığın şiddeti ile ilişkili olabileceği için özellikle
dikkate alınmalıdır. Covid-19 enfeksiyonunda bir risk faktörü olarak aneminin
önem taşıdığını düşünüyoruz.
Çalışmamızın kısıtlılığı; retrospektif, gözlemsel ve rölatif olarak düşük
hasta sayısına sahip bir çalışma olmasıdır. Daha geniş hasta sayıları ile yapılacak prospektif ve randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Effects of Covid-19 Pandemic on Ophthalmology Clinical Practice
Dr. Öğr. Üyesi Umut KARACA
GİRİŞ:
2019 yılı sonlarında Wuhan’da başlayan ve sebebi daha önce bilinmeyen
bir akut pnömoni etkeni hızla yayılarak tüm Dünya için ciddi bir tehdit oluşturmuştur. Yapılan çalışmalar bu pnömoni etkeninin yarasalardan geçtiği düşünülen ‘severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) olduğunu gösterdi ve hastalık alan yazında Coronavirüs Hastalığı 2019 (COVID19) olarak adlandırılmıştır.1, 2 Hızla yayılan bu yeni tip coronavirüsün neden
olduğu COVID - 19 salgını küresel bir pandemi ilanına neden olmuştur. 3 Hızlı
yayılımı, 0.2%’lerde seyreden ölüm oranları ve hâlihazırda etkin bir tedavisinin olmaması ülke yönetimlerince yayılımı engellemeye yönelik ciddi tedbirlerin alınmasına neden olmuştur.4-6 Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de önleyici tedbir olarak insanların hareketini sınırlamak amacıyla Mart – Haziran
döneminde karantina ilan edilmiştir.7
Bütün bu kısıtlamalarla korele şekilde pandemi sağlık sisteminin işleyişinde de ciddi tedbirlerin alınmasına sebep olmuştur. Birçok tıp derneği ya da
topluluğu, SARS-CoV-2 virüsünün yayılımını engellemek, COVID-19 hastalarının sağlık hizmeti alabilmesini sağlamak ve sağlık çalışanlarını korumak amacıyla ayaktan hasta muayenelerinin, yatarak tedavilerin ve elektif cerrahi işlemlerin azaltılmasını önermiştir.8 Özellikle oftalmoloji bilim dalı, tüm tıbbi
uzmanlıklar arasında bu kısıtlamalardan en çok etkilenen ve rutin takip ve
tedavi hizmetlerinde en büyük düşüşü yaşayan dallardan biri olmuştur.9 Bu
çalışmada, pandemi ve sonucu ilan edilen karantinanın bir göz hastalıkları
uzmanının klinik ve poliklinik uygulamaları üzerindeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOD:
Bu çalışma için Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’ndan
onay alınmıştır. Çalışma 2008 Helsinki Bildirgesi gözetilerek yapılmıştır.
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Çalışmamız 3. Basamak bir Göz Hastalıkları Kliniği’nde çalışan bir uzman
hekimin klinik ve poliklinik kayıtlarının geriye dönük taranması ile yapıldı.
Tarama için hastane bilgi sisteminde mevcut tıbbi kayıtlardan faydalanıldı.
Hastane bilgi sistemi doktor girişi ile Mart 2019 döneminden başlayarak kayıtlar aylık olarak incelendi. Her ay için toplam ameliyat sayıları ile katarakt cerrahisi, oküloplastik cerrahi, şaşılık cerrahisi, vitreoretinal cerrahi ve travma
cerrahisi sayıları not edildi. Benzer şekilde poliklinik hasta sayıları, istenen
tetkik sayıları, diğer kliniklerden konsültasyon sayıları ve poliklinikte en çok
istenen tetkiklerden olan optik kohorens tomografi ve biyometri sayıları alındı.
Veriler Mart 2019 – Mart 2020 dönemi (Pandemi öncesi dönem) ve Mart
2020 – Ekim 2020 dönemi (Pandemi/Karantina Dönemi) olarak ikiye ayrıldı.
Pandemi/Karantina dönemi pandemi öncesi dönem ile karşılaştırıldı. Çalışmanın istatistiksel analizi için SPSS 20.0 (IBM Corp., ABD) programı kullanıldı.
Normallik tayini için Kolmogorov-Smirnov testi, ortalamaların karşılaştırılması için t-testi kullanıldı.
BULGULAR
Hastane bilgi sistemi taranarak hasta kayıtları aylık olarak çıkarıldı.
Ameliyat sayıları ve poliklinik sayıları Mart 2020’ye kadar yatay bir eğride ve
belirli bir ortalama ile seyrederken pandemi sonrası ülkemizde karantina ve
kısıtlamaların uygulanmaya başlandığı 13.03.2020 tarihinden itibaren sert bir
düşüş olduğu görüldü. 01.06.2020 tarihi itibariyle normalleşme sürecinin ve
dolayısıyla yeniden poliklinik ve ameliyathane hizmetlerinin başladığı dönemde ise bir miktar artış olsa da bu artış pandemi öncesi dönemi yakalayamadı.
(Şekil 1-2)
Şekil-1: Ameliyat Dağılımı
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Şekil -2: Farklı Ameliyat Tiplerine Göre Ameliyat Dağılım Eğrileri

Hasta kayıtları Mart 2019 – Şubat 2020 dönemi (Pandemi öncesi dönem) ve pandemi sonrası karantinanın ilan edildiği Mart 2020 – Ekim 2020
dönemi (Pandemi-Karantina dönemi) olmak üzere iki grupta incelendi. Pandemi öncesi dönem pandemi-karantina dönemi ile karşılaştırıldı. Pandemi
öncesi dönemde ameliyat ve poliklinik hasta sayıları pandemi/karantina dönemine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Özellikle
elektif cerrahiler olan katarakt, şaşılık ve oküloplastik cerrahi sayılarında pandemi/karantina döneminde istatistiksel olarak anlamlı oranda düşme izlendi.
Başta optik kohorens tomografi ve biyometri olmak üzere poliklinikte yapılan
tetkik sayıları da hasta sayısındaki düşüş ile korele şekilde pandemi/karantina
döneminde istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük bulundu. Vitreoretinal
cerrahi ve travma cerrahisindeki azalma ise pandemi öncesi döneme göre istatistiksel olarak anlamlı değildi. (Tablo-1)
Tablo-1: Hasta Verileri
Ameliyathane/Poliklinik
Uygulamaları
Ameliyat Sayısı
Katarakt Cerrahisi
Şaşılık Cerrahisi

Pandemi
Öncesi Dönem
76,31 ± 25,9
31,92 ± 12,8
5,15 ± 3,8
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Pandemi/Karantina
Dönemi

p

29,13 ± 23,2
10,75 ± 9,7
1,25 ±1,5

<0.0001*
<0.0001*
<0.0001*
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Oküloplastik Cerrahi
Vitreoretinal Cerrahi
Travma Cerrahisi
Poliklinik Sayısı
Tetkik
Konsültasyon
OCT
Biyometri

24,77 ± 9,6
3,54 ± 3,2
2,25 ± 1.7
454,08
±
144,4
302,69
±
103,7
37,85 ± 12,9
144,23 ± 51,4
42,08 ± 16,3

5,25 ± 5,9
2,38 ± 1,5
1,25 ± 0,7

<0.0001*
0,354
0,208

208,25 ± 113,5

<0.0001*

100,88 ± 66,8

<0.0001*

4,25 ± 3,4
55,75 ± 35,1
6,63 ± 5,7

<0.0001*
<0.0001*
<0.0001*

TARTIŞMA
Bu çalışma, COVID-19 salgınının, poliklinik hasta ve tetkik sayılarında,
özellikle elektif cerrahiler olmak üzere ameliyat sayılarında ve rutin oftalmoloji klinik pratiğinde istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daralmaya yol açtığını
göstermiştir. En yüksek düşüş Mart 2020'nin sonları ile Haziran 2020 arasında
gözlendi; sonrasında ise ameliyat ve poliklinik sayıları pandemi öncesi seviyelerde olmasa da yavaşça arttığı görüldü. Vitreoretinal cerrahi ve travma cerrahisi gibi acil cerrahi uygulamalardaki azalma ise pandemi öncesi döneme göre
istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bunun en önemli etkeni idarenin kısıtlayıcı
kuralları ile oftalmoloji alanında Türkiye’de tek uzmanlık alan derneği olan
Türk Oftalmoloji Derneği’nin çalışma düzeni için verdiği tavsiyeleri olabilir.10
Bu durum yalnızca ülkemize ait bir sorun olmaktan çok tüm dünyayı ilgilendiren temel bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Hindistan, İsrail ve daha birçok ülkede kısıtlamalar sonrası rutin
oftalmoloji pratiğindeki aksamalar ve hasta takibindeki aksaklıklar ile ilgili
raporlar yayınlanmıştır.11-13
2020 yılında “Strata Decision Technology” tarafından Amerika’nın 40
eyaletinde 228 hastanede yaklaşık 2 milyondan fazla hasta muayenesini inceleyen bir çalışma göz hastalıkları için Mart ve Nisan 2020 aylarında poliklinik
muayene hacminin bir önceki yılın aynı aylarına göre % 81 azaldığını; katarakt
cerrahisinin ise %97 azaldığını göstermiştir.9 Aynı çalışma hastanelerin çalışma hacminde ortalama düşüşün %54.5 olduğunu; bunların içerisinde daralmanın en yüksek olduğu branşın ise göz hastalıkları olduğunu ortaya koymuştur.9 Çalışmamızda da benzer şekilde poliklinik muayene hacmi Nisan-2020
döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre %84; Mayıs-2020 döneminde ise
%83 oranında azalmıştır. Ameliyat sayılarına bakıldığında ise Nisan-2020 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre %96; Mayıs-2020 döneminde ise %98
oranında azalma saptanmıştır.
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Çalışmamızda elektif cerrahiler ayrı ayrı değerlendirildiğinde de benzer
sonuçlar görülmüştür. Yaşadığımız karantina ortamında kısmen ötelenebilecek katarakt cerrahisi Nisan - Haziran 2020 döneminde hiç yapılmamış; Haziran – Ekim 2020 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %92
azalma izlenmiştir. Aggarwal ve ark. pandemi döneminde ertelenen katarakt
ameliyatlarının COVID öncesi öngörülen hacmin % 90'ına geri dönmesinin 4
ayı bulacağını vurgulamışlardır.14 Bir diğer ötelenebilir cerrahi olan oküloplastik cerrahilerde katarakt cerrahisine benzer şekilde kapanma dönemi olan
Nisan - Haziran 2020 döneminde hiç yapılmamış; yeni normal dönemi olan
Haziran – Ekim 2020 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %70
azalmıştır. Asya-Pasifik bölgesinde oküloplastik cerrahlar arasında yapılan bir
anket çalışması lakrimal sistem cerrahisinin bu dönemde yüksek bulaş riski
nedeniyle bırakıldığını göstermiştir.15 Oftalmolojik acillerde sıklıkla başvurulan travma cerrahileri ve vitreoretinal cerrahilerde azalma olsa da bu oran
elektif cerrahiler kadar belirgin değildi. Hindistan’da yapılan bir çalışma Mart
– Mayıs 2020 döneminde büyük kısmı retina dekolmanı ve diyabetik vitreus
hemorajisi olmak üzere 86 acil vitreoretinal cerrahi yapıldığını göstermiştir.16
Hem poliklinik muayeneleri hem de ameliyat sayılarındaki bu küçülme
farklı faktörlere bağlı olabilir. Birincisi, oftalmolojik hastalıkların takip ve tedavisinin planlanmasında birinci önceliği hastalar ve personel için bulaş riskinin azaltılmasının almış olmasıdır. Bu durum yetkili kurumların yayınlamış
olduğu risk sınıflandırması kılavuzlarında da desteklenmektedir. İkincisi, getirilen seyahat kısıtlamalarının hastaların tedavi merkezlerine ulaşımını kısıtlaması; üçüncüsü ise hastaların COVID-19'a maruz kalma korkusu nedeniyle
hastanelere gelmekten kaçınması olarak sayılabilir. 17-19
Çalışmanın en önemli kısıtlılığı kullanılan tek bir merkezde yapılmış olması ve veri tabanı üzerinde sınırlı bir hasta verisi içermesidir. Dolayısıyla bu
veriler devlet hastanelerini, özel hastane hekimlerini, muayenehane hekimlerini ve farklı üniversiteler arasında görülebilecek farklılıkları göstermemektedir. COVID-19 takip ve tedavi oranının farklı hastanelerde farklı oranlarda olması nedeniyle bu çalışmanın sonuçları ile tüm ülke için bir genelleme yapılması mümkün değildir.
Sonuç olarak; COVID-19'un tüm dünyada neden olduğu tüm bu yaşam ve
sosyal hayat krizinin yanında bir sağlık sistemi krizi de yaratmıştır. Bu durum
pandemi kılavuzlarına uygun olmakla birlikte rutin takip ve tedavinin aksaması göz sağlığı açısından farklı sorunlara yol açabilir. Uzun vadede, sürdürülebilir bir rutin oftalmoloji pratiği; muayene ve cerrahiyi güvenli bir şekilde yü-

411

Umut KARACA

rütmek için stratejiler geliştirilmelidir. Borrelli ve ark. hasta sayılarındaki ciddi
azalmanın pandemi-karantina sonrasında bir “rebound” etki yaratacağını ve
buna hazırlıklı olunması gerektiğini raporlamışlardır.20 Nihayetinde amaç, bir
yandan pandemi döneminde sağlık çalışanları ve hastaları korumak ve artmış
COVID-19 pnömonisine tedavi desteği verirken; diğer yandan rutin hem de acil
göz hastalığında tedavi hizmetine güvenli erişimi sürdürebilmektir. Daha da
önemlisi, bu kısıtlamaların hastalar üzerindeki etkisini açıklığa kavuşturmak
için daha geniş ve prospektif çalışmalar planlanmalıdır.
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GLOBAL BİR PROBLEM: COVİD-19 TANISI ALMIŞ
AİLENİN OLGU SUNUMU
A global problem: Case report of the family diagnosed with Covid-19
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye B. ALP
GİRİŞ
Çin hükümeti 31 Aralık 2019'da nedeni bilinmeyen bir zatürre tablosu
olduğunu bildirdi.1 Yapılan araştırmalarda kişiden kişiye çok hızlı bulaşan
ölümcül sonuçlara sahip olabilen Sars benzeri tek zincirli, pozitif polariteli,
zoonotik RNA virüsü olarak tespit edilmiştir.2 Orthocoronavirus ailesine aittir
ve ,,. tiplerine sahiptir. , ve  türleri memelilere bulaşabilirken, ,ve 
türleri kuşlara bulaşabilir.3 SARS-CoV ile SARS-CoV-2 arasında% 79, MERSCoV ile% 59 benzer sekans olduğu belirtilmektedir.4 Virüsler, damlacıkla havada 3 saate kadar havada kalabilirler. Hastaların öksürme ve hapşırma sırasında saçtığı aerosollerin solunması, dokunulması ve mukoza zarlarına dokunulmasıyla geçilebilir.5 Virüs, inhalasyon yoluyla alınır ve spike proteinler tarafından akciğerdeki ACE-2 reseptörüne bağlanır.4,6 Covid-19 tarafından oluşturulan klinik basit bir soğuk algınlığından yoğun bakımda takip edilen şiddetli pnömoniye kadar değişebilir. Gençlerde genellikle asemptomatik seyrederken, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda (HT, DM, KOAH) daha şiddetli olabilir. Sadece solunum sistemini değil, enterik, hepatik, nörolojik ve nefrolojik
sistemleri de tutabilir.7 Akciğerde ARDS (Akut solunum sıkıntısı sendromu) ve
mikroemboli bulguları oluşturur. Tanı, klinik şikayet veya COVID-19 tanılı kişi
ile temas öyküsü varlığında nazofaringeal sürüntü ile RT-PCR'de (real time
polimeraz zincir reaksiyonu) testi yapılarak, BT'de (Bilgisayarlı tomografi)
yaygın buzlu cam görüntüsü, konsolidasyon, ve opasitenin tespiti ile konur.8-15
SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu hastalığın Antartika hariç tüm kıtalara hızla yayılması sonucu 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ)tarafından pandemi ilan edilmiştir. Çin'de ölüm oranı DSÖ tarafından 3,8
olarak bildirilmiştir.16 Ülkemizde ilk vaka tanımı İstanbul'da 86 yaşında erkek
olarak tanımlanmıştır. 2 Ocak 2021 tarihli sağlık bakanlığının güncel raporuna
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göre; 149.218 test yapılmış olup, 11.180 vaka tespit edilmiş, 1.713 hasta tespit
edilmiştir. Toplam test sayısı 24.811.888, toplam vaka sayısı da 2.232.035 olarak belirtilmiştir. Toplam vefat sayısı 21.295’e ulaşmış olup, hastalardaki zatürre oranı %3,8 olduğu tespit edilmiştir.23
Bu virüs pandemisinin tedavisi ile bağışıklık sistemi arasındaki bağlantıyı incelemek önemlidir. COVID-19 enfeksiyonu olan bir grup hastanın tedavi
sürecini ve BCG aşılama durumunu incelemeyi amaçladık.
Olgular
OLGU 1: 52 yaşında kadın hasta, yaklaşık 2 haftalık hasta ziyareti sonrasında hafif ateş, halsizlik, öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, idrarda yanma şikayeti ile hastaneye başvurdu. İdrar yolu enfeksiyonu şüphesi nedeniyle
suprapubik duyarlılık tespit edildi. Yapılan idrar tetkiki ile tanısı teyit edildi.
Antibiyotik tedavisi başlandı. Yapılan incelemelerde, toraks BT görüntülemede
buzlu cam ve konsolidasyon alanları tespit edilmiş olup covid-19 ile uyumlu
olduğu görüldü. CRP: 119.94mg / l, D-dimer: 2484.18ng / ml, Ferritin:
173.48ng / ml, LDH: 286u / l, Procalsitonin: 10.1ng / ml saptandı. Hastaya
Clexane 4000ü sc, parasetamol, Plaquinil 200mg (hidroksiklorokin sülfat) Azitromisin 500mg-famsiklovir üçlü tedavisi ile Creval (butamirate sitrat)
15mg / 5ml 3 * 1 başlandı. 1hafta sonunda klinik rahatlamaya başladı, CRP:
15.41 mg / l'ye düştü.
OLGU 2: Aynı evde yaşayan 58 yaşında erkek (ek hastalık bulunmayan)
hasta halsizlik, öksürük, hırıltılı solunum şikayetleri ile hastaneye başvurdu.
Bilateral ince ral, solunum seslerinde azalma, tespit edildi. Yapılan ölçümlerde
kan basıncı arteriyel 100 / 70mmHg, oksijen satürasyonu 70, Ateş 36.9°C, nazofarengeal sürüntüde PCR (+), incelemelerde D-dimer: / ml'de 989ng bulundu, ALT: 56U / L, AST: 34U / L, LDH: 304U / L, Ferritin: 1508.6ng / ml, Prokalsitonin: ≤ 0.1ng / ml. Ölçüldü. Hastaya (sefiksim) 400mg tb 1 * 1, Avelox (moksifloksasin) 400mg1 * 1 kalidren (diklofenak potasyum) başlandı. Hasta takipleri sırasında oksijen satürasyonu düşmesi sonucu 3.gün yoğun bakıma alındı.
Yoğun bakım sırasında nazal oksijen verildi. 10.gün klinik ve laboratuar değerleri düzelmeye başladı.
OLGU 3: 29 yaşındaki olgu-1 in oğlu (ek hastalık yok) olan erkek hasta,
üniversite öğrencisi olup baş dönmesi, bulantı, kulak ağrısı ve tat alamama
şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde inspeksiyonda ve oskültasyonda
her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyordu, otoskop ile muayenede kulak
zarı hiperemik görüldü, yapılan ölçümde; ateş 37.6°C tespit edildi. Akciğer
oskültasyonunda ral-ronküs yoktu, yapılan fizik muayenesinde meninks irritasyonuna dair kanıt yoktu.
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OLGU 4: 31 yaşında erkek hasta (ek hastalığı olmayan) ilk 4 günde herhangi bir semptomu olmayan ve 4. gün eklenen tat ve koku eksikliği ile ateş,
halsizlik ve öksürük yakınmalarıyla başvurdu. Başka özelliği olmayan hastanın
tıbbi öyküsünde pilonidal sinüs operasyonu mevcuttu. Fizik muayenesinde
ateş 36.6°C idi. Akciğer oskültasyonunda ral ve ronkus tespit edildi. Yapılan
radyolojik görüntülemede Bt’de , akciğer sağ alt lob arka bölgesinde nodüler
opasite tespit edildi.Yapılan tetkiklerinde D-dimer; 100ng / ml, crp 0.70mg / l,
Clor 108mmol / l ölçüldü.Hastaya chlorhexidine gargara, parasetamol, levopront (levodropropizin) 30mg 3 * I'de başlandı.
OLGU 5: 22 yaşında erkek hasta, üniversite öğrencisi olan olgu-1 in diğer
oğlu ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Hastya Tamiflu75mg (oseltamivir), Plaquinil hidroksiklorakin) başlandı. Genel durumu iyi olan hastada yapılan fizik muayenede orofaringeal hiperemi görüldü, yapılan ölçümde
ateş 39°C, nazofarengeal sürüntü testi covid-19 (+) tespit edildi.radyolojik
görüntülemede bt’de; retikonodüler opasite tespit edildi. Yapılan tetkiklerde
influenza antijeni DFA (-) ölçüldü, hematolojik parametrelerinde nötrofil /
lenfosit oranı 4.31, lenfosit: 1.27. tespit edildi.
OLGU 6: 5 yaşında (Aynı ailenin diğer bireyi olgu-1 in oğlu) bir erkek
hasta temaslı kişi olarak yatırıldı. Özgeçmişinde dikkat eksikliği sendromu
nedeniyle 27 mg (ritalin) kullanıyordu. Yapılan tetkiklerinde D-dimer: 51ng /
ml, Fibrinojen: 241, CRP: 1.53mg / l wbc 5.0u / l ölçüldü. Evde izolasyon önerildi . Tüm hastalar iyileşerek taburcu edildi.
Hastaların telefon ziyaretleri karantina dönemi olan 2 hafta boyunca devam etti. Tedaviye başladıktan yaklaşık 1 hafta sonra semptomlar azalmaya
başladı.
Vakalardan sadece birinin yoğun bakıma ihtiyacı vardı; diğerleri evde
tecrit ile tedavi edildi. BCG aşısı sorgulaması tüm hastalarda tam aşılanmış
olarak bulundu.
TARTIŞMA
Literatürde yeni karşılaşılan bir tür olan covid-19 ile enfekte olmuş ve
tedavi edilmiş vaka pandemi dönemi öncesinde bulunmamaktadır. Yeni bir
pandemi yaratan ve tüm dünyayı etkileyen viral enfeksiyonun tedavi aşamalarını etkileyen faktörleri tartışmak istedik. Mart ayı sonunda 3318 kişinin hayatını kaybettiği Çin'de toplam vaka sayısı 81.589'dur. En çok onaylanan vaka
sayısına sahip ülkeler sırasıyla Amerika (244 bin), İtalya (115 bin) ve İspanya
(112 bin). En çok insanın öldüğü İtalya'da 13.915 kişi öldü. 3 Mart 2020 tarihli
DSÖ açıklamasına göre küresel ölüm oranı 3,4'tür.17
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Ekim 2020 ayında tekrar ikinci dalganın görülmesi sonucu ülkemizde de
vaka sayıları artmaya devam etmiştir. Kasım 2020 tarihinden itibaren günlük
vaka sayısı şu şekilde verilmeye başlanmıştır: 25 Kasım’dan itibaren hasta
sayısı üzerine semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar da eklenmiş
ve günlük hasta dahil “Vaka Sayısı” olarak verilmiştir. Toplam Vaka Sayısı: PCR
testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı. 29 Temmuz tarihinden 10 Aralık tarihine kadar olan semptomsuz vakalar hasta sayılarına eklenerek güncelleme
yapılmış ve kümülatif toplamı “Toplam Vaka Sayısı” olarak verilmiştir.2 Ocak
2021 tarihli sağlık bakanlığının güncel raporuna göre; 149.218 test yapılmış
olup, 11.180 vaka tespit edilmiş, 1.713 hasta tespit edilmiştir. Toplam test sayısı 24.811.888, toplam vaka sayısı da 2.232.035 olarak belirtilmiştir. Toplam
vefat sayısı 21.295’e ulaşmış olup, hastalardaki zatürre oranı %3,8 olduğu tespit edilmiştir. 23Aynı tarihte DSÖ covid(+) vaka sayısını tüm dünyada
82.579.768 olarak ölüm sayısını ise 1.818.849 olarak belirtti.24
Ülkemizde bu oran 2.3'ü geçmedi. Ülkemizde ölüm oranının çok yüksek
olmamasının nedenleri arasında hızlı izolasyon kuralları, ampirik tedaviye
başlanması yanında rutin BCG aşılama programının da etkili olduğu düşünülmektedir. BCG aşı anketinde vaka olarak sunduğumuz tüm hastaların tam aşılı
olduğu belirlendi. Özellikle BCG aşısı ile hücresel bağışıklığı artmış hastaların
enfeksiyonu komplikasyonsuz atlattığını düşünüyoruz. En yüksek ölüm oranı,
rutin programında BCG aşısı olmayan İtalya ve ABD'de görülmüştür.18 Çocuklarda şiddetli vakalar nadiren bildirilse de, hastalığın semptomları genellikle
hafif seyretmektedir. Erkeklerin ölüm oranı kadınlardan daha yüksektir. G.
Kore’de kaba ölüm hızı erkeklerde %1.1, kadınlarda %0.4, ve erkek ölüm oranının yaş ile birlikte daha da arttığı ortaya konmuştur.25
Sunduğumuz vaka serisinde, BCG aşısı tamamlanmış ailenin genç ve çocuk yaş grubu hastaneye yatışa bile gerek kalmadan iyileşirken, erkek ve en
yaşlı aile üyelerinin oksijen satürasyonu azaldı ve yoğun bakım ihtiyacı doğdu.17,19 Literatür çalışmalarında da olguların neredeyse tamamı 30 yaş üzerinde, ölümler ise 60 yaş üzerindedir.26
Ölüm oranı tüm vakalarda% 2.3, 70-79 yaş grubunda% 8 ve 80 yaş üzerinde% 14.8 idi. Aynı dönemde, İtalya'daki ölüm oranı% 7,2 idi. Diğer ülkelere
kıyasla İtalya’nın ölüm oranı yüksekliği, 65 yaş ve üzerindeki nüfusunun toplam nüfusa oranı olan yaklaşık % 23'ü ile ilişkilendirildi. Son yayınlanan bildirilere göre ölüm oranının İtalya'da% 12.1 olarak bildirilmektedir. Çin'deki
verilere göre ölüm oranı, kardiyovasküler hastalığı olanlarda% 10,5, diyabet
varlığında% 7,3, kronik solunum yetmezliği varlığında% 6,3, hipertansiyon
varlığında% 6,0 olduğu belirtilmektedir.20,21
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Yaklaşık 2-14 günlük bir kuluçka süresi olan sürede Covid-19 virüs enfeksiyonu, sık temas ile aile üyelerinde hızla yayılabilir. Uluslararası ülkeden
gelen yolcu teması geçmişi olanlar hızlı bir şekilde test edilmelidir. PCR testlerinin yanlış negatifliği gözönünde bulundurularak, yanlış negatif PCR durumunda BT ile hızlı bir şekilde teşhis ve teşhis konulabilir. Hastadan alınan örneklerde olası vaka tanımına göre mevsimsel solunum virüsü veya bakteriyolojik faktör tespiti SARS-CoV-2 (22) varlığını dışlamaz.
İtalya'da COVID-19 nedeniyle ölen 355 kişilik bir vaka grubunda 3 kişi
dışındaki tüm vakalarda yaşlı ve altta yatan kronik hastalık olduğu vurgulanmıştır. Ülkemizin nüfus piramidinin genç nüfus oranına sahip olduğu düşünülmektedir. Bu durumun ölüm oranını düşüren faktörler arasında olduğu
düşünülmektedir.21
PCR testinin geç çıkması ve duyarlılığının düşük olması nedeniyle kontrastsız bilgisayarlı toraks tomografisi (BT) tanı aşamasında sıkça kullanılmaktadır. Çin’de yapılan bir çalışmada BT’nin %88 tanısal olduğu, PCR pozitif hastalarda %97 oranında pozitif olduğu gösterilmiştir.27 Olguların %75’inde bulgular bilateraldir. Buzlu cam opasiteler, konsolidasyon, hava bronkogramı en
sık görülen bulgulardır.28 Ülkemizde tüm pandemi hastanelerinde BT sayısının
yeterli olması, erken tanı konulmasına yardımcı olduğunu düşünmekteyiz.
Böylelikle hızlı izolasyon ve tedaviye başlanması, aşamaların hızlı ilerlemesini
sağlar.
U.07.3 ICD teşhis kodu hastane bilgi yönetim sistemine girilmelidir. Literatürde yoğun bakım ünitesine başvuru oranları% 6 olarak belirlenmiştir (covid19.saglik.gov.tr 2020). Kesin ve olası vakaların tedavisinde görev alan sağlık personeli için eldiven, cerrahi maske, yüz koruyucu, gözlük, el dezenfektanı,
sıvı geçirimeyen önlük kullanılması zorunludur. 50 yaşın altındaki ve kronik
hastalığı olmayan hastalar (dm, böbrek yetmezliği, ht, immün baskılayıcı, kan
lenfosit sayısı <800 mikro / l, crp> 40mg / l, ferritin500ng / ml, D-dimer>
1000ng / ml gibi) tedavi evde dezenfeksiyon kurallarına uyularak tedavi başlatılabilir ve takip edilebilir.
Öte yandan evde izolasyon yöntemleri çerçevesinde aile hekimlerine
günlük telefon ziyaretleri ile ateş ve solunum semptomları sorgulanmaktadır.
Hidroksiklorakin sülfat, ampirik tedavide tercih edilebilir. Ülkemizde
hidroksiklorokin ayaktan ve hafif pnömonisi olan hastalarda rutin olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu konuda yapılmış sınırlı sayıda hasta içeren
bir pilot çalışmada olumlu sonuçlar bildirilirken diğer çalışmalardaki sonuçlar
anlamlı bulunmamıştır.29,30
Hastada dakikada 30'dan fazla olan solunum sayısı, şiddetli pnömoni,
takiphne, varlığı SpO2: <90, olması, kötü prognostik faktörlere sahip olması
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durumunda (dm, böbrek böbrek yetmezliği, ht, immün baskılayıcı, kan lenfosit
sayısı <800 mikro / l, crp> 40mg / l, ferritin 500ng / ml, D-dimer> 1000ng /
ml) ve pozitif radyolojik bulgulara sahip olanlara, favipiravir için kontrendikasyon yoksa hidroksiklorasin sülfat ve / veya azitromisin eklenebilir.
Literatürde yoğun bakıma başvuru oranları% 6 olarak belirlenmiştir.22
Sağlık Bakanlığı tarafından yoğun bakımda izlenecek hastaların kriterleri aşağıda belirlenmiştir:
• »Nefes darlığı ve solunum sıkıntısı ile
• »Solunum hızı> 30 / dak
• »PaO2 / FiO2 <300
• »İzlemede oksijen talebi arttı
• SPO2 <90 ve PaO2 <70 »5 L / dak oksijen tedavisine rağmen
• »Hipotansiyon (sistolik kan basıncı <90 mmhg ve normal SKB'den 40
mmHg'den fazla düşüş ve ortalama arter basıncı <65 mmHg, taşikardi> 100 /
dak
• Akut böbrek hasarı, akut karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, konfüzyon, akut kanama diyatezi gibi akut organ disfonksiyonu gelişimi ve immünsüpresyonu olan hastalar
• »Troponin yüksekliği ve aritmi
• »Laktat> 2 mmol
• Kapiller dönüş bozukluğu ve cutis marmaratus gibi cilt bozukluklarının
varlığı olarak belirlendi.22
Covid-19 pozitif hastaların ortalama hastanede kalış süresi 7 gün olarak
belirlendi. Şiddetli nefes darlığı olanlarda 8 güne kadar çıkabilir.22
SONUÇ VE ÖNERİLER
Covid-19 infeksiyonu tüm dünyada yüksek bulaştırıcılığı ile kıtalar arasında bir pandemi oluşturmaktadır. Yeni karşılaşılan bir infeksiyon olduğu için
tanınması ve tedavisinde ortak bir metod bulunmamaktadır. Covid-19 infeksiyonu farklı klinik prezantasyonları ile karşımıza gelebilmektedir. Soğuk algınlığından koku alamama, halsizlik, kas ağrıları, öksürük, nefes açlığı gibi geniş
bir kliniğe sahip olduğu görülmektedir. Klinik şüphesi olan vakalarda yurtdışı
teması öyküsü birlikte ise bir an önce test yapılarak hızlı ampirik tedaviye
alınmalı ve izolasyona geçilmelidir. Filyasyon ile taranan olası vakaların tespiti
pandeminin kontrole alınmasında büyük öneme sahiptir.
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