
COVID19 için Konvalasen Plazma (nötralizan antikor) Tedavisi 

 Pasif antikor tedavisi, belirli bir maddeye karşı antikorların, bu maddeye bağlı bulaşıcı bir 

hastalığı önlemek veya tedavi etmek amacıyla duyarlı bir bireye verilmesini içerir. Pasif antikor 

tedavisinin 1890'lara kadar uzanan bir hikayesi vardır ve 1940'larda antimikrobiyal tedavinin 

gelişmesinden önce bazı bulaşıcı hastalıkların tedavi edilmesinde zaten kullanılmaktaydı. Yirminci 

yüzyılın başlarında iyileşen hastaların serumları, poliomyelit, kızamık , kabakulak  ve grip  gibi viral 

hastalık salgınlarında tedavi ve koruma amaçlı kullanıldı. 1918 de H1N1 influenza virüsü salgını 

sırasında 1703 hastayı kapsayan serum kullanımı üzerine yapılan sekiz çalışmanın retrospektif bir 

meta-analizi, serum alanların daha düşük mortaliteye sahip olduğunu düşündürmüştür. SARS-CoV-1 

gibi diğer koronavirüslerle önceki salgınlardan elde edilen deneyimler, konvalasen serumların ilgili 

virüse karşı nötralizan antikorlar içerdiğini göstermektedir. Yakın zamanda, 2009-2010 H1N1 

influenza virüsü pandemisinde, aferez ile elde edilen iyileşmişlerin serum nötralizan antikorları, yoğun 

bakım gerektiren ciddi H1N1 2009 enfeksiyonu olan bireyleri tedavi etmek için kullanıldı. Serum ile 

tedavi edilen kişilerde solunum yolu viral yükü, serum sitokin yanıtları ve mortalite azalmıştı. 2013 

yılında Batı Afrika Ebola salgınında nötralizan antikorlar kullanıldı. COVID19’da pasif antikor 

tedavisinin korumaya aracılık edeceği öngörülen etki mekanizması da viral nötralizasyondur. Bu yol 

ile , antikora bağlı hücresel sitotoksisite ve / veya fagositoz gibi başka mekanizmalar da mümkün 

olabilir. SARS-CoV-2 için olası antikor kaynakları, COVID-19, monoklonal antikorlardan(mAb)  

veya insan antikoru üreten genetik olarak tasarlanmış deney hayvanları gibi belirli hayvan 

konaklarında üretilen preparatlardan geri kazanılan veya iyileşen insanlardan alınan serumlardır. Şu 

anda  kullanım için mevcut olan tek antikor türü, iyileşen insan serumlarında bulunan nötralizan 

antikorlardır. Çin'deki kritik öneme sahip beş hastaya, iyileşmiş hastaların yüksek titreli nötralize edici 

antikorlarını içeren plazmaları verildi ve herhangi bir yan etki gözlenmedi. Sonunda bu hastaların 

hepsi klinik olarak iyileşti ancak kontrol grubu olmadığı için burada konvalasen plazmanın gerçekten 

etkisi var mı yok mu bilemiyoruz. Konvalasen plazma, SARS-CoV-2 koronavirüsüne karşı kısa-orta 

vadeli humoral bağışıklık sağlayabilir.  

COVID-19 hastalığından kurtulanların büyük çoğunluğu, enfeksiyondan 2-3 hafta sonra 

ELISA veya diğer kantitatif analizlerle saptanabilen çeşitli SARS-CoV-2 proteinlerine karşı dolaşımda 

nötralize edici antikorlar geliştirir. Bu hastalardan plazma transferi  virüsün nötralize edilmesi, daha 

fazla replikasyonun önlenmesi ve devam eden doku hasarının durdurulmasını sağlayabilir. Bu 

yaklaşımın, daha az şiddette enfeksiyonu olan hastalarda, hastalık seyrinin başlangıcında veya 

profilaktik olarak, enfeksiyona maruz kalan sağlık çalışanlarında veya COVID-19 hastalarına aile 

içinde bakım verenler gibi  yüksek derecede duyarlı bireylerde kullanımı düşünülebilir. 

Pasif antikorların, profilaksi için kullanıldığında hastalığın tedavisinden daha etkili olduğu 

düşünülmektedir buna kuduz örneği verilebilir. Terapi için kullanıldığında, antikor semptomların 

başlamasından kısa bir süre sonra uygulandığında en etkilidir.  Pasif antikor tedavisinin etkili 

olabilmesi için yeterli miktarda antikor uygulanmalıdır. Duyarlı bir kişiye verildiğinde, bu antikor 

kanda dolaşacak, dokulara ulaşacak ve enfeksiyona karşı koruma sağlayacaktır. Antikor miktarına ve 

kompozisyonuna bağlı olarak, transfer edilen immünoglobulin tarafından sağlanan koruma haftalar ila 

aylar sürebilir. Yakın zamana kadar, RSV nötralize edici antikorun yüksek serum titrelerine sahip 

donörlerin örneklerinden hazırlanan bir poliklonal hiperimmün globulin (RSV-IG) kullanılmaktaydı, 

ancak bu preparatların yerini artık humanize edilmiş fare mAb olan palivizumab aldı. Yani bugün 

konvalasen plazmayı kullanırken belki yakın gelecekte COVID19 için de mAb ‘lar tedavide yerlerini 

alacaklardır (halihazırda bu konuda çalışmalar devam etmektedir). 

COVID-19 için nötralizan antikor uygulaması için aşağıdaki altı koşulun karşılanması gerekir: 

(1) hastalıktan iyileşen ve iyileşme serumu bağışlayan bir donör popülasyonunun mevcudiyeti; (2) 

serum bağışlarını işlemek için kan bankacılığı tesisleri; (3) serumdaki SARS-CoV-2'yi saptamak için 

serolojik analizleri de dahil olmak üzere laboratuvar testlerinin  ve viral nötralizasyonu ölçmek için 



kullanılacak testlerin mevcudiyeti; (4) virolojik testlerin gerçekleştirilmesi için viroloji laboratuvarı 

desteği; (5) herhangi bir müdahalenin etkinliğini değerlendirmek ve bağışıklık yanıtlarını ölçmek için 

ideal olarak randomize klinik çalışmaları içermesi gereken profilaksi ve terapötik protokoller; ve (6) 

konuma bağlı olarak değişebilen kurumsal inceleme kurulu onayı dahil olmak üzere mevzuata 

uygunluk. 

 Konvalasen plazma tedavisi için bilinen riskler arasında, herhangi bir kan ürününde olduğu 

gibi başka bir enfeksiyöz patojen ile enfeksiyon, zaten ciddi akciğer hasarı olan hastalarda 

transfüzyonla ilişkili dolaşıma aşırı yüklenme (TACO) ve transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı 

(TRALI) gibi genel reaksiyonlar bulunur. Ayrıca Graft Versus Host Hastalığı (GVHD), antikora 

bağımlı hücresel sitotoksisite ve virüse karşı endojen bağışıklık gelişiminin engellenmesi  gibi  

olumsuz sonuçlar da oluşabilir . Şimdiye kadar bu olumsuz sonuçlara ilişkin kanıtlar teoride kalmıştır. 

Plazma tedavisi ile ilişkili bazı sorular mevcuttur: nötralizan antikorlar için en uygun vericiler 

kimlerdir ?, (yaş, antikor titresi ve kalitesi, cinsiyet, akrabalık derecesi… ), hastaya ne zaman 

verilmelidir ? ( semptomlar başlamadan önce ya da başladığında mı ?, proflaktik olarak mı?) vericiden 

ne zaman toplanmalıdır ?, antiviral tedavi altında alınan antikorlar mı yoksa spontan iyileşen 

vericilerin antikorları mı daha kalitelidir ?, konvalasen plazma tek bir donörden mi alınmalı yoksa 

havuzlanmış mı olmalıdır ?  
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