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Editörün Notu 
 

Yeni Corona virüsü hastalığı (COVID-19), dünya çapında hızla yayılıyor ve bu da Dünya 

Sağlık Örgütünün (WHO) hastalığı pandemi olarak ilan etmesini sağladı. Bu virüs hakkında 

hala çok şey bilinmiyor. Bu hastalıktan etkilenen farklı ülkelerden gelen Göğüs Hastalıkları 

Uzmanları göz önüne alındığında, “Uluslararası Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının çeşitli 

önleyici ve tedavi stratejilerine odaklanan COVID-19 için ortak görüşü” başlıklı bir E-kitap 

hazırlamak için el ele verilmiştir. E-kitabın ilk baskısı 14 Mart 2020'de resmen yayımlandı 

ve dünyadaki sağlık profesyonelleri tarafından kabul edildi. Tüm insanlardan gelen ortak 

çabalara rağmen, hala bu hastalığın yayılmasını kontrol altına almakta zorlanıyoruz.  
 

Son bir ay içinde COVID-19'a yaklaşımımızda çok şeyler değişti. Bunu göz önünde 

bulundurarak, Göğüs Hastalıkları Uzmanlarımızdan teşkil edilmiş ekibim E-kitabın ikinci bir 

baskısını oluşturmak için yeniden bir araya geldi ve burada yoğun çalışma saatleri arasında 

son derece büyük katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. İlk baskı gibi, ikincisi 

de herkese ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca tüm katkıda bulunanlar adına, bu el kitabını bu 

ölümcül hastalıkla mücadelede pek çok katkıda bulunan her bir sağlık çalışanına adamak 

istiyorum. COVID-19'a karşı birlikte savaşalım.  
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1 Giriş 
 

 

Korona virüsü, insanlarda ve hayvanlarda (develer, sığırlar, kediler ve 

yarasalar) yaygın olan büyük bir virüs ailesinden oluşur. Yedi farklı 

korona virüsü suşu vardır [1]. 
 

229E (alfa koronavirüs)   

NL63 (alfa koronavirüs)   

OC43 (beta koronavirüs)   

HKU1 (beta koronavirüs)   

MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromuna sebep olan 

beta koronavirüs, MERS)  
 

SARS-CoV (Şiddetli Akut Solunum Sendromuna sebep 

olan beta koronavirüs, SARS) 
 

SARS-CoV-2 (2019 koronavirüs hastalığına sebep olan yeni 

koronavirüs, COVID-19) 
 
 

Bazen hayvanlardan gelen korona virüsü insanları enfekte etmekte ve 

MERS-CoV, SARS-CoV ve şimdi COVID 19 (Korona Hastalığı 2019) gibi 

insandan insana bulaşarak daha da yayılmaktadır. COVID-19'a neden 

olan virüs, başlangıçta 2019-nCoV olarak adlandırılan, ciddi akut 

solunum sendromu korona virüsü 2’dir (SARS-CoV-2).  
 

Aralık 2019'a kadar, bu yeni korona virüsü, Çin'in Hubei Eyaletindeki bir 

şehir olan Wuhan'da üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının bir nedeni 

olarak tanımlanmıştır. Hızla yayılarak, Çin'de salgınla sonuçlanmış ve daha 

sonra pandemik oranlarda yavaş yavaş dünyanın diğer bölgelerine 

yayılmıştır. Antarktika hariç dünyadaki hemen hemen her kıtayı etkilemiştir. 

Şubat 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsü hastalığı 2019 anlamına 

gelen COVID-19 Hastalığını tanımlamıştır [2]. 
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2 Bulaşma Yolu 
 

 

Bulaşma yolu hakkındaki bilgimiz günümüzde tamamlanmış değildir. Salgının 

başlangıcında Wuhan'daki epidemiyolojik araştırmalar, çoğu hastanın çalıştığı 

veya ziyaret ettiği bir deniz ürünleri pazarı ile ilk ilişkiyi saptamıştır [2]. Deniz ürünleri 

pazarında ayrıca canlı tavşan, yılan ve diğer hayvanlar da satılmaktadır. İlk 

yaklaşım virüsün yılanlardan kaynaklanmasıydı, ancak sonraki çalışmalar, virüsün 

yarasalardakiler ile daha fazla benzerliğe sahip olduğunu kanıtladı. Ancak, salgın 

ilerledikçe, insandan insana damlacıklar ve kirli zemine temas eden ellerin yüze 

sürülmesi yoluyla geçiş birincil bulaşma yolu haline gelmiştir.  

 

SARS-CoV-2'nin canlılığı aerosollerde yaklaşık 3 saat [5], plastik ve paslanmaz 

çelikte 72 saate kadar, bakırda 4 saate kadar ve kartonda 24 saate kadar görülür 

[6]. SARS-CoV’un sıcaklıktan etkilendiği gösterilmiştir çünkü düşük çevre sıcaklığı 

virüsün yüzeylerde kalıcılığını destekler [7]. Enfeksiyonun dünyaya yayılması ve 

yerel çevre koşulları ile korelasyonunun bir analizinde, 10 g/m2'nin üzerindeki 

mutlak nemin (AH) 2019-nCoV bulaşını yavaşlatabileceği düşünülmüştür [9,10]. 

 
Salgının etkisi bulaşma ve enfeksiyonun şiddetine bağlı olacaktır. SARS-CoV-2 için 

bulaştırma katsayısı (R0) 3'tür; bu da 3 yeni vakanın indeks vaka tarafından 

enfekte edildiği anlamına gelir [10]. R0, bulaşın sürdürülüp sürdürülmeyeceğini 

gösterir; 1'den küçük bir R0 bulaşın duracağını ve 1'den fazla bir R0 ise bulaşın 

devam edeceği anlamına gelir. 

 

2A İnsandan insana bulaş nasıl gerçekleşir?  

 

Damlacık Bulaşı 
 

Virüs; hasta bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda solunum 

salgılarında yayılmaktadır. Bu damlacıklar, mukoza membranlarıyla doğrudan 

temas ederse başkalarını enfekte edebilir. Enfeksiyon, kontamine olmuş bir yüzeye 

dokunup ardından göze, burna veya ağza dokunmakla da ortaya çıkabilir.  
 
 

Damlacıklar tipik olarak, yaklaşık iki metreden fazla yol almaz ve havada asılı 
duramaz. Bununla birlikte, bulaşma mekanizmalarına ilişkin mevcut belirsizlik göz 
önüne alındığında, bazı ülkelerde ve belirli yüksek riskli prosedürlerin icrasında rutin 
olarak hava kaynaklı önlemler önerilmektedir. Hastaların semptomatik 
olduklarında en bulaştırıcı dönemde oldukları düşünülmektedir [7]. Semptomlar 
ortaya çıkmadan önce bulaştırıcılık mümkün olabilir, ancak bunun yaygın bir olay 

olduğu düşünülmemektedir [4-6].  
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Enfekte hastalardan kaynaklanan aşırı çevresel kontaminasyon, hava menfezleri, 

kapı kolları, klozet, lavabo ve personel koruyucu ekipman kontaminasyonu 

açısından belgelenmiştir [4]. Asemptomatik taşıyıcıların (süper yayıcılar) COVID-

19'u yaydığı gösterilmiştir. Bunlar semptomları ve radyolojik belirtileri olmayan, 

ancak virüsü başkalarına yayabilen vakalardır [14]. 

 

Yakın temas şu şekilde tanımlanır:  
 

a) COVID-19 tanılı bir hastanın 2 metre içinde en az 10 dakika [16], veya COVID-
19 hastasına, hastanın semptom başlamasından önceki 2 gün içinde 2 
metrede 1 saatten fazla maruz kalan kişiler, 
 

b) COVID-19 hastası veya şüpheli hastanın aile bireylerinde birlikte yaşamak 

[17]. Ayrıca COVID-19'lu hastanın maruziyet süresini ve klinik 

semptomlarını değerlendirmek önemlidir [18].   

 

Hastalığın ilk günlerinde yüksek viral yük; hastaların ilk haftaki döneminde en 

yüksek bulaştırıcılıkta olabileceğini, SARS-CoV-2'nin yüksek bulaşıcılığını 

ayrıca prezentasyonu yüksek viral yükü açıklayabileceğini düşündürmektedir. Yaşlı 

gruplar yüksek viral yükler ve dolayısıyla ciddi enfeksiyon ile ilişkilidir [19].  

 
Şiddetli vakaların ortalama viral yükü, hafif vakadan yaklaşık 60 kat daha yüksektir, 

bu da kötü klinik sonuçların viral yük ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir [20]. 

Bu muhtemelen sağlık çalışanlarındaki ciddi enfeksiyonu da açıklayabilir. 

 

Diğer olası bulaş modları   
 

Formit Yayılması:  
Bir kişinin COVID-19'u alması için üzerinde virüs bulunan yüzey veya nesneye, 

daha sonra kendi ağız, burun veya muhtemelen gözlerine dokunması olasıdır, 

ancak bu virüsün yayılmasının ana yolu olduğu düşünülmemektedir. SARS-CoV-2 

RNA’sı dışkıda tespit edilmiştir ve hasta asemptomatik olsa bile RNA dışkıda 

yüksek konsantrasyonda uzun süre kalmaktadır, bu da gastrointestinal sistemde 

aktif replikasyona işaret etmektedir, ancak şimdiye kadar fekal bulaşma bildirimi 

yoktur [14, 21]. Bu nedenle, bu bulaşma biçimini belgelemek için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 
 
 

SARS-CoV'nin zaten enfekte su ve kanalizasyonda haftalarca hayatta kaldığı 

gösterilmiştir. [22]. Bu nedenle, bu bulaş şekli aktif olarak incelenmelidir. 

Konjonktival sekresyonlarda virüsün varlığı kaydedildiğinden, oküler yüzeylerden 

bulaşma olasılığı da düşünülmüştür. [23]. Virüsün havadaki toz ve partikül maddeye 

adsorpsiyonu da virüsün olası bulaşı açısından araştırılmalıdır [24]. 
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Bununla birlikte, Ocak 2020'de doğum yapan Wuhan/Çin'den 9 hamile hastadan 

oluşan bir vaka serisinde; yenidoğanlarda COVID pozitifliğinin anekdot raporları 

yayımlandı fakat yenidoğanlarda vertikal bir bulaş not edilmedi [25, 26, and 27]. 

 
Nazokomiyal bulaş, COVID hastalarının muayenesi, transportu, invaziv olmayan 

ventilasyonu, entübasyonu ve bronkoskopisi sırasında doktorlar, hemşireler ve 

sağlık görevlileri dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanları için önemli bir enfeksiyon 

kaynağıdır [28]. 

 

Birçok ülkede bulaşın önlenmesi için kullanılan politikalar: 
 

Enfekte bölgelerin kapatılması   

Seyahat kısıtlaması   

Sürekli gözetim ve aktif temas izleme [29].   
Başlangıçta semptomlar olmayabilir, ancak kuluçka süresi 5-14 gün 

arasında değiştiği için yakın temaslarda karantina gereklidir [30]. 
  

Halka açık alanlarda zorunlu olarak yüz maskesi takılması   
 

 

3 Epidemiyoloji 
 
 

Wuhan'ın ilk vakasından bu yana, 2019'un sonunda Çin'de laboratuvarda 
doğrulanmış tüm vakaların yanı sıra Hubei Eyaletindeki klinik olarak teşhis edilen 
vakalar dahil 80.000'den fazla COVID-19 vakası rapor edilmiştir. Antarktika hariç 
diğer kıtalardaki ülkelerde de artan sayıda vaka bildirilmiştir.  

 

Hastalığın tespitinden bugüne kadar dünya genelinde 509.154'den fazla COVID-19 

vakası rapor edildi, geçen haftaya göre vaka sayısı üç katına çıktı, WHO tarafından 

toplam 23.335 ölüm bildirildi. Şu an Avrupa Bölgesi (İtalya, İspanya, Fransa, 

Almanya, İsviçre), virüsün ilk yayıldığı Çin dışında daha fazla toplam doğrulanmış 

vaka içeriyor. Batı Pasifik bölgesi (Çin, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Malezya, 

Avustralya), Doğu Akdeniz Bölgesi (İran ile), Amerika bölgesinde de çok sayıda 

vaka bildirildi (Şekil 1) [31]. 
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Şekil 1: Onaylanmış COVID-19 vakalarını bildiren ülkeler, bölgeler veya alanlar, 18 Nisan 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yolcu gemilerinde seyahat eden yolculardan yaklaşık 800 vaka ve 10 ölüm bildirildi 

[32]. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 12 Mart 2020'de COVID-19'u bir 

pandemi olarak ilan etti. Tablo 1 COVID-19 vakalarının sayısını tahmin etmektedir 

ama asemptomatik bireylerin sayısı bilinmediği ve test olanakları bölgeden bölgeye 

değişebileceği için bu sayı gerçek sayıdan daha az olabilir [33]. Huzurevleri, 

hastaneler ve yaşlı bakımevi sakinleri viral enfeksiyona karşı daha hassastır ve 

bunlar yaş ile komorbiditelerin varlığı göz önüne alındığında ciddi enfeksiyonlara 

karşı savunmasız gruptadır. [34]. 

 
Sağlık çalışanları; muayene, hasta taşıma, kan alma, entübasyon ve bronkoskopi 

gibi prosedürler sırasında ciddi enfeksiyon vakalarına (muhtemelen yüksek viral 

yüklerle) baktıklarından dolayı diğer bir duyarlı gruptur. Çin'den gelen ilave raporlar 

3.300 sağlık uzmanının enfekte olduğunu bildirdi ve benzer şekilde İtalya'daki 

sağlık çalışanlarının %20'si enfekte oldu [35]. Tüm dünyada kişisel koruyucu 

ekipmanların azlığı ve sağlık personelinin üzerindeki ilave yük nedeniyle uzun süre 

çalışması bu riski daha da artırır. 

 

Vaka sayısına göre ölüm oranının (VÖO) %0,25-7 arasında geniş bir aralığa sahip 
olduğu gösterilmiştir, bu oran asemptomatik vakalardan oluşan payda tam olarak 
bilinmediği için de değişebilir [10,36]. Vaka ölüm oranı özellikle yaşlılarda yaşa ve 
eşlik eden hastalıkların varlığına bağlı olarak % 2-7'dir [10,37]. Amerika Birleşik 
Devletleri'nden alınan ön veriler, genç erişkinlerin (20-44 yaş) % 20’sinin hastaneye 
yatırıldığını ve% 12'sinin yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini göstermektedir. [37]. 
Ölüm oranlarının daha yüksek olduğu ülke olan İtalya'da koronavirüs vakalarının % 
60'ı ve ülkedeki ölümleri n% 70'i erkeklerde olmuştur. Benzer şekilde Çin'deki 

ölümlerin % 64'ü erkeklerde görülmüştür [38].  
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Ayrıca WHO, COVID-19'a bağlı ölümlerin 2-8 hafta arasında gerçekleştiğini 

göstermiştir [33]. Böylece, ölümlerin sayısı azımsanabilir. Hastalığın prezantasyonu 

%80-95 vakada hafif hastalık ile heterojendir; şiddetli hastalık ise yüksek viral 

yüklerle (şiddetli ve hafif vakalarda 60 kata kadar daha yüksek) ve uzun süreli viral 

yayılma ile ilişkilidir [20]. Vaka ölüm oranı ayrıca hastanın yaşına da bağlıdır; 

Amerika Birleşik Devletleri'nden elde edilen ilk veriler, 85 yaşın üzerindeki yaşlı 

grupların ölüm oranının %10-27 olduğunu, 65-84 yaş arasında %3-11, 55-64 yaş 

arasında %1-3 ve 55 yaşın altında <%1 olduğunu göstermektedir [40]. Hastaneye 

yatışı gereken kritik hastalarda hastalığa bağlı ölüm oranı %60 kadar yüksek 

olabilir [41]. 

 
Tablo 1: COVID-19 Global vaka durumu (Kaynak WHO) 

 
 Covid-19 

vakaları Ölümler COVID-19 GÖĞÜS HASTALIKLARI 
UZMANLARI KONSENSUSU   

1. Baskı 14 Mart 2020 142.543 5392 
    

2. Baskı 19 Nisan 2020 2.373.850 152.551 
     

 

Dünyada, 02:00, 19 Nisan 2020, COVID-19 onaylanmış 

2.241.359 vaka 152.551 ölüm WHO tarafından raporlananmıştır.  
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Vaka Karşılaştırlaması 
 

WHO Bölgeleri 
 
 

Avrupa 
 

 

Amerika 821. 860
    

Onaylanmış vaka    

Batı Pasifik 130. 696
    

Onaylanmış vaka    
     

Doğu Akdeniz 124. 691
    

Onaylanmış vaka    

Güney-Doğu Asya 27. 319
    

Onaylanmış vaka    

Afrika 13. 892
    Onaylanmış vaka

 

 

4 COVID-19 Patofizyolojisi 
 
 

Coronavirüsler, farklı hayvan türlerinden izole edilebilecek geniş bir tek zincirli RNA 

virüsü (+ ssRNA) ailesidir. Zarfta sivri uçlu glikoproteinlerin varlığı nedeniyle bir 

elektron mikroskobu (Latince coronam taç anlamına gelir) altında taç benzeri bir 

görünüme sahiptirler. Bu virüsler ayrıca insanları enfekte edebilir ve soğuk 

algınlığından MERS, SARS ve şimdi Covid-19 gibi daha ciddi hastalıklara kadar 

çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bugüne kadar, insanları enfekte edebilen yedi 

insan CoV'si (HCoV) bulunmuştur. 

 
SARS-CoV-2, betaCoV'lara aittir. Yuvarlak veya eliptik ve sıklıkla pleomorfik bir 
formda ve yaklaşık 60-140 nm çapındadır (Şekil 2). Son araştırmalara göre, 
muhtemelen Kasım 2019'un sonlarında meydana gelen bir spike mutasyonu 
insanlara geçişi tetiklemiştir. Özellikle, Angeletti ve ark. SARS-Cov-2 gen dizisini 
SARS-CoV dizisiyle karşılaştırdı. ORF1ab kodlu 2 (nsp2) ve nsp3'teki 
transmembran sarmal segmentlerini analiz ettiler ve pozisyon 723'te bir glisin 
amino asiti yerine bir serin olduğunu, 1010 pozisyonunda ise izolösin yerine prolin 
bulunduğunu tespit ettiler [155].  
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Şekil 2: SARS CoV-2’un ultrayapısı  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nazal ve faringeal mukus zarında biriktiğinde, virüs hızla çoğalmaya başlar ve 

Covid-19'a neden olur. Lenfositler bu virüse karşı oldukça savunmasızdır ve bu 

nedenle lenfositopeni yaygın bir özelliktir.  

 
Hastalığın ilerlemesi üç farklı aşamaya ayrılabilir:  

 
Erken enfeksiyon aşaması   
Akciğer fazı   
Şiddetli hiperinflamatuar faz  

 

Erken enfeksiyon aşamasında, ilk inflamatuar yanıt boğaz tahrişi ve kuru öksürük 

gibi bölgesel semptomlara, ateş, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi ana semptomlara 

neden olabilir. Birçok hasta asemptomatik olabilir. Bu aşamada hasta enfektiftir ve 

hastalığı bulaştırabilir. Çok sayıda hasta bu aşamanın ötesine geçmeyebilir ve 2-6 

haftalık bir süre içinde yavaşça iyileşebilir. 
  

Pulmoner faz sırasında, virüs akciğer parankimine sızar ve çoğalmaya başlar. Bu 

aşama, vasodilatasyona neden olan akciğer parankim hasarı, artmış endotel 

geçirgenliği ve daha fazla pulmoner hasar, hipoksemi ve kardiyovasküler strese yol 

açan lökosit yoğunlaşması ile karakterizedir.  
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Bir hasta alt kümesinde, konakçı inflamatuar cevap yükselmeye devam eder ve 

sistemik inflamasyon ile sonuçlanır. Genellikle sitokin fırtınası olarak etiketlenen bu 

durum uzak organlarda hasara yol açabilir. Bu fırtınanın ana etmeni interlökin 6'dır 

(IL-6). IL-6, aktifleştirilmiş lökositler tarafından üretilir ve çok sayıda hücre ve 

dokuya etki eder. B lenfositlerinin farklılaşmasını teşvik edebilir, bazı hücre 

çeşitlerinin büyümesini teşvik eder ve diğerlerinin büyümesini engeller. Bu 

hiperinflamatuar yanıt, serumdaki artan ferritin seviyeleri, interlökinler ve C-reaktif 

protein ile doğrulanabilir.   

 

İlginç bir şekilde iki farklı tipte solunum yetmezliği tanınmaktadır. Biri yüksek 

esneklik, sağdan sola yüksek şant, yüksek akciğer ağırlığı ve yüksek iyileşebirlilik 

ile karakterize ARDS veya H tipi hastadır. İlgili vakaların akciğerler biyopsisinde 

çok az olguda, ARDS'ye özgü hücresel fibromiksoid eksüdalar ile bilateral yaygın 

alveoler hasar, pnömositlerin deskuamasyonu ve hiyalin membran oluşumu 

saptandı [156]. Bu hastalar entübasyona ihtiyaç duyabilir ve yüksek PEEP ile 

mekanik ventilasyondan faydalanabilir. 

 

Başka bir hasta alt grubu, düşük elastansı, düşük ventilasyon-perfüzyon oranı, 

düşük akciğer ağırlığı ve düşük iyileşebilirliğe sahip akciğerleri olan L tip 

fenotipler olarak etiketlenmiştir. Bu hastalar genellikle belirgin dispne olmadan 

ciddi bir şekilde hipoksiktir. Bazıları bunu yüksek irtifa dağ hastalığı ile 

karşılaştırmıştır. Bu hastalar sadece oksijen tedavisine cevap verebilir ve yüksek 

basınçlı ventilasyondan yararlanamayabilir [157].  

 

En önemli enfeksiyon bölgesi ve dolayısıyla inflamasyon odağı akciğerler olmasına 
rağmen, artmış inflamatuar yanıtın kalp dahil diğer organlar üzerinde zararlı etkileri 
olabilir.  
 

Bu görüşle uyumlu olarak, kardiyak hasarın biyolojik belirteçleri (yüksek Trop-I ve 

BNP) ve elektrokardiyografik anormallikler, artmış inflamatuar belirteçlerle ilişkilidir. 

SARS-CoV enfeksiyonu, sol ventrikül disfonksiyonuna katkıda bulunabilecek ACE2 

reseptörlerini -aşağı- regüle ediyor gibi görünmektedir. Doğrudan miyokard 

yaralanmasına da dair bazı kanıtlar vardır. Otopsiler, mononükleer infiltratları 

nekroz ile uyumlu hale getirmiştir, bu nedenle lezyonlar viral miyokardit için 

kriterleri karşılamaktadır [158]. Kalp, özellikle altta yatan kalp hastalığı olan 

hastalarda solunum yetmezliğine ikincil olarak da strese girebilir.  
 
 

Böbrekler genellikle ciddi hastalıklardan etkilenir, özellikle ARDS ve Covid-19 bir 
istisna değildir. Çin'de doğrulanmış COVID-19 pnömonisi olan 201 hastanın 
retrospektif bir çalışması, hastaların % 4.5'inde akut böbrek hasarı (ABH) 

geliştirdiğini göstermiştir [159]. Sadece sitokin fırtınası ABH'yi açıklayamaz ve ARDS 

hastalarının sadece küçük bir yüzdesi ABH geliştirmiştir. Sıvı düzensizliği, kalp 
yetmezliği, rabdomiyoliz ve sepsis ABH'na katkıda bulunabilir.   
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5 Klinik Özellikler 
 

 

5A İnkübasyon Süresi   
 

COVID-19 inkübasyon süresinin maruziyetten sonraki yaklaşık 4-14 gün olduğu 

düşünülmektedir. [43,44] İlk semptomlardan hastaneye yatışa kadar ortalama 

başlangıç süresi 7 gündür. [46, 50] 

 

5B Hastalık Şiddetinin Dağılımı   
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yaklaşık 44.500 doğrulanmış 

enfeksiyonun hastalık şiddeti tahminini içeren bir raporda [45] 

 
Hafif (pnömoni yok veya hafif) %81.   

Şiddetli Hastalık %14.   

Kritik Hastalık %5.   
1099 hastayı içeren başka birçok merkezli çalışmada, hastaların % 15.7'si şiddetli 

pnömoni için ATS kriterlerini karşıladı [44]. Genel vaka ölüm oranı % 2,3’tür ve kritik 

olmayan vakalar arasında ölüm bildirilmemiştir. Bu oran 70-79 yaş grubunda %8'e, 

>80 yaş grubunda %14,8'e ve kritik bakım gerektirenlerde %49'a yükselmiştir [45]. 

 
Kardiyovasküler hastalık, diabetes mellitus, kronik akciğer hastalığı, hipertansiyon 

ve maligniteler gibi eşlik eden hastalıkların mortalite riskini artırdığına 

inanılmaktadır [45]. 

 

5C Yaş   
COVID-19 tüm yaş gruplarını etkileyebilir ve asemptomatik enfeksiyon iyi 

tanımlanmıştır. Çin’in büyük raporunda, enfeksiyonların %2'si 20 yaşından küçük 

bireylerdeydi. Benzer şekilde, Güney Kore'de yaklaşık 8000 enfeksiyonun % 6,3'ü 

20 yaşından küçüklerde görülmüştür [47]. 
 

5D Klinik Tanım  
 

İlave kilinik görünüm 
 

Enfeksiyonun en sık ciddi görünümü olan pnömoni, öncelikle ateş, öksürük, nefes 

darlığı ile karakterizedir [49]. COVID-19'u diğer viral solunum yolu 

enfeksiyonlarından güvenilir bir şekilde ayırabilen spesifik bir klinik özellik yoktur. 
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Hastalığın başlangıcında en sık görülen klinik özellikler [44,50] 

 

%88-99’unda ateş  
 

%38-70’inde yorgunluk  
 

%59-68’inde kuru öksürük  
 

%40’ında anoreksiya  
 

%15-35’inde myalji   
 

%19-31’inde dispne   
 

%27-34’ünde balgam   
 

Diğer, daha az yaygın semptomlar arasında; 
 

Baş ağrısı  
 

Boğaz ağrısı  
 

Burun akıntısı  
 

Gastrointestinal semptomlar (örneğin; bulantı ve ishal) yer alır[46].  

 

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ağır hastalığı olan 

hastalarda önemli bir komplikasyondur [46]. 

 

5E Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Komplikasyonları [46, 50,51]  
 

Aritmi %44  
 

Akut Kardiyak Hasar %22-31  
 

Şok %20-23  
 

Akut Böbrek Hasarı %8-23  
 

İkincil enfeksiyonlar %31  
 

Kardiyomiyopati %33.  
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6 Pediyatrik Nüfusta COVID-19 
 
 

Bu salgında, yetişkin vakalarla karşılaştırıldığında, daha hafif semptomlar ve daha 

iyi prognozla nispeten daha az sayıda çocuk vakası görülmektedir. Ayrıca, 

çocuklar daha az sıklıkla ana bulaş kaynaklarına maruz kalır. Enfekte çocukların çoğu, 

semptomlar başladıktan bir ila iki hafta sonra iyileşmektedir ve Nisan 2020'ye kadar 

ölüm bildirilmemiştir. Çin-WHO Ortak Görev Uzman Grubu'nun yakın tarihli 

raporunda mevcut yerel vaka verilerine göre 18 yaşın altındaki çocukların bildirilen 

tüm vakaların %2,4'ünü oluşturduğu ve hiç ölüm rapor edilmediğini bildirmektedir. [52] 
 
 

6A COVID-19’un çocukları daha az etkilemesinin muhtemel sebepleri  
 

1. Salgının ortaya çıkma zamanı, üniversitelerin, liselerin ve anaokullarının kış 

tatili dönemidir. Bu; aktif ev izolasyonu anlamına gelen, herkes için kendi 

aileleriyle evde kalmak için iyi bir zaman anlamına gelmektedir. Kolektif 

hastalık kümesinde kaçınmak için iyi bir zamandır.  

 

2. İkinci olarak, çocuklardaki hümoral ve hücresel bağışıklık, tam olarak 

gelişmemiştir. Bu da viral enfeksiyondan sonra ciddi bağışıklık tepkilerinin 

yokluğuna yol açan mekanizmalardan biri olabilir. 

 

3. COVID-19 virüsü, hücrelerin içine girmek için ACE2 receptörlerinden 

faydalandığından dolayı, çocuklardaki ACE2 reseptörlerinin olgunlaşmamış 

hâlde olması, bu bağlamda diğer bir hipotezdir. 

4. Kış aylarında solunumsal sinsidiyal virus gibi virüslere tekrar tekrar maruz 

kalmak, yetişkinlerle karşılaştırıldığında çocuklarda yeni virüs 

enfeksiyonlarına karşı daha fazla immünoglobulin seviyelerine sebep 

olabilmektedir. Anneden çocuğa dikey geçişe dair herhangi doğrudan bir 

kanıt bulunmamaktadır, ancak yenidoğanlar yakın temas vasıtasıyla enfekte 

olabilmektedir.  
 

6B Klinik görünüm   
Çin'de yapılan son çalışmalarda, çocuklarda cinsiyetler arasında anlamlı bir fark yoktu 

ve 1 günden 18 yıla kadar değişen yaşlardaki çocukların COVID-19 tarafından enfekte 

olma eğiliminde olduğu ileri sürüldü [53]. COVID-19 semptomları çocuklarda ve 

yetişkinlerde benzerdir. Bununla birlikte, COVID-19 doğrulanmış çocuklar genellikle 

hafif semptomlarla başvurmuş ve genellikle 1 ila 2 hafta içinde iyileşmektedir. 

Çocuklarda bildirilen semptomlar ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve 

hapşırma gibi soğuk algınlığı semptomlarını içerebilir. Kusma ve ishal gibi 

gastrointestinal belirtiler de bildirilmiştir.  
  

COVID-19 tanısı konulan aile üyeleri ile yakın temas öyküsü olan 13 çocuk 

hastada (13/20, %65) ateş (12/20, % 60) ve öksürük (13/20, %65) en yaygın 

semptomlardı [52]. Altta yatan tıbbi durumları ve özel sağlık ihtiyaçları olan çocuklar 

ağır hastalık riski altında olabilir. Hastalığın çocukları nasıl etkilediği hakkında 

öğrenilecek çok şeyimiz var.  
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6C Laboratuvar Bulguları 
 

Hastalığın erken safhalarında, periferik beyaz kan hücrelerinin toplam sayısı 

normal veya azalmıştır, lenfosit sayısı azalmıştır ve bazı çocuklarda yüksek 

miktarda karaciğer enzimleri, laktat dehidrogenaz (LDH), kas enzimleri ve 

miyoglobin bulunmuştur. Durumu kritik olan bazı hastalarda troponin, D-dimer ve 

ferritin artmasının yanı sıra periferik kan lenfositlerinin sayısı giderek azalmıştır. 

Yetişkinler gibi durumu ciddi ve kritik olan çocuklarda, interlökin (IL)-6, IL4, IL-10 ve 

tümör nekroz faktörü (TNF)-α gibi inflamatuar faktörlerin düzeylerinde artış 

görülebilir [52]. 

 

6D Radyoloji   
Hastalığın erken evresindeki COVID-19’lu çocukların akciğer grafisinde anormal 

bulgular yoktur, bu yüzden, düz akciğer grafi özellikle erken evrede ve semptomu 

ya da herhangi bir pozitif risk faktörü bulunmayan çocuklarda tavsiye 

edilmemektedir. Şüpheli vakalara en kısa sürede akciğer bilgisayarlı tomografi (BT) 

uygulanmalıdır. Erken evrelerdeki en önemli bulgu, çoğunlukla plevranın altında ya 

da alt loblarda bronşiyal kan damarı demetinin yakınında tek veya çoklu buzlu cam 

opasitesidir. Şiddetli dönem çok nadirdir, akciğerlerin yaygın tek taraflı veya iki 

taraflı konsolidasyonu ve buzlu cam görünümünü ile kendini göstermektedir [54]. 

Yetişkinlerle karşılaştırıldığında, çevreleyen hale bulguları ile konsolidasyon çocuk 

hastalarda daha yaygındır ve çocuk hastalarda tipik bir bulgu olarak belirtilmektedir 
[52]. 

 

6E Tedavi   
Temelde destek tedavisi; çocuklar için spesifik antiviral ilaçlar mevcut değildir. 

Daha fazla ayrıntı için lütfen tedavi bölümüne bakın [sayfa no: 34]. 
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7 Tanı 
 

 

7A VakaTanımı [55]  
 

Şüpheli Vaka 
 

Çin'de şimdiye kadar gözlemlenen epidemiyolojik özelliklere dayanarak, bazı risk 

faktörlerinin enfeksiyona karşı hassasiyeti arttırsa da herkesin duyarlı olduğu 

varsayılmaktadır.  

 

1) Akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hasta (bunlardan en az birinin 

aniden başlaması: öksürük, ateş, nefes darlığı) VE klinik prezantasyonu tam 

olarak açıklayan başka bir etiyolojisi olmaması VE yerel olarak bildirilen bir 

ülke / bölgede seyahat veya ikamet geçmişi olan veya semptomların 

başlamasından önceki 14 gün boyunca topluluktan bulaşma; 
 

VEYA 
 

2) Akut solunum yolu hastalığı olan VE semptomların başlamasından önceki 14 

gün içinde doğrulanmış veya olası bir COVID-19 vakası ile yakın temasta 

olan bir hasta;  
VEYA 

 
3) Şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu (ateş ve solunum yolu hastalığının 

en az bir belirtisi / semptomu; ör. öksürük, ateş, nefes darlığı) VE 

hastaneye yatmasını (ciddi akut solunum yolu hastalığı-SARI) gerektiren 

VE klinik prezantasyonu tam olarak açıklayan başka etiyolojisi olmayan bir 

hasta. 

 

Olası Vaka 
 

COVID-19'a neden olan virüs testinin sonuçsuz olduğu (laboratuvar tarafından 

bildirilen test sonuçlarına göre) veya bir pan-koronavirüs tahlilinde testin pozitif 

olduğu şüpheli bir vakadır. 

 
 

Doğrulanmış Vaka 
 

Klinik belirti ve semptomlara bakılmaksızın COVID-19 enfeksiyonuna neden olan 

virüsün laboratuvar tarafından doğrulandığı kişidir.  
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Yakın Temas 
 

Muhtemel veya teyit edilmiş bir vakanın yakın temasın tanımı:  
COVID-19 vakasıyla aynı evde yaşayan bir kişi;   
Bir COVID-19 vakası ile doğrudan fiziksel teması olan bir kişi (örneğin 

tokalaşmak); 
  

COVID-19'un bulaşıcı salgılarıyla korunmasız doğrudan temasta bulunan bir 

kişi (örn. öksürmek, kullanılmış kağıt mendile çıplak elle dokunmak);   
Bir COVID-19 vakası ile 2 metre ve >15 dakika yüz yüze temas etmiş bir kişi; 

  
Kapalı bir ortamda (örneğin, sınıf, toplantı odası, hastane bekleme odası, vb.) 

COVID-19 vakası ile 15 dakika veya daha uzun süre ve 2 metreden kısa 

mesafede bulunan bir kişi;   
Bir COVID-19 vakasına doğrudan bakım sağlayan bir sağlık çalışanı veya diğer 
personel ile bir COVID-19 vakasının numunesini işleyen laboratuvar 
çalışanlarında önerilen kişisel koruyucu ekipman (KKE) olmaması veya olası 

KKE kullanma ihlalinde bulunan kişiler;   
Bir uçakta (herhangi bir yönde) iki koltuk yakınında oturan COVID-19 vakası, 

seyahatte yol arkadaşları veya bakım sağlayan kişiler ve vakanın oturduğu 

uçağın bölümünde görev yapan kabin ekibi (vakanın semptomları şiddetli ise 

maruz kalma daha kapsamlı belirtilmelidir; o bölüme oturanların hepsi veya 

uçaktaki tüm yolcular yakın temas olarak kabul edilmektedir) [56]. 
 
 

7B Laboratuvar Bulguları  

 

Beyaz Kan Hücresi Sayımı  
 

Beyaz kan hücresi sayısı değişebilir, COVID-19 hakkında doğru bilgi 

sağlamamaktadır [57]. 
  

Lökopeni, lökositoz ve lenfopeni bildirilmiştir. 

Lenfopeni daha yaygındır, hastaların %80’inden fazlasında görülür [57]. 

Hafif trombositopeni yaygın olarak görülür. Bununla birlikte trombositopeni 

zayıf bir prognostik işaret olarak kabul edilir [57, 58]. 

 

 Hafif trombositopeni yaygın olarak görülür. Bununla birlikte trombositopeni zayıf bir prognostik işaret olarak kabul edilir [57, 58].  
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İnflamatuvar Belirteçler 
 

Serum Prokalsitonin 
 

Serum prokalsitonin başvuru sırasında genellikle normaldir; ancak yoğun 

bakım gerektiren hastalarda artar. Bir çalışmada yüksek D-Dimer ve lenfopeni 

kötü prognoz ile ilişkilidir. [57, 58] 
 
 

C - reaktif protein (CRP) 
 

COVID-19 CRP'yi arttırmaktadır, bu da hastalığın şiddeti ve prognozunu 

izlemekte gibi görünmektedir. Normal CRP düzeyi olan ciddi solunum 

yetmezliği olan hastalarda daima alternatif bir tanı aranmalıdır. [57, 58] 
 
 

 

7C COVID-19 için tanı testi türleri    
Virüsü tespit etmek için testler   
Virüse karşı antikorları tespit etmek için testler   

Yukarıda tartışıldığı gibi şüpheli vaka kriterlerini karşılayan hastalar SARS-CoV-2 

ve ayrıca solunum yolu patojenleri için teste tabi tutulmalıdır. 

 
Tablo 2: Kaynak: JAMA. [59]  

 

COVID-19 TESTLERİNİN POZİTİFLİK ORANI 
 

 No Örnek Tipi Pozitif 
   

1 Bronkoalveolar lavaj sıvısı %93 
   

2 Bronkoskopik fırça biyopsi %46 
   

3 Balgam %72 
   

4 Nasofaringeal sürüntü %63 
   

5 Orofaringeal sürüntü %32 
   

6 Gayta %29 
   

7 Kan %1 
   

8 İdrar <%1 
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Not 
 

Nazal sürüntü vakaların sadece 2/3'ünü tespit ederken faringeal sürüntü 

vakaların sadece 1/3'ünü tespit eder. Nazal sürüntü; testi kabul edilmeyen 

hastalar için daha iyidir (Tablo 2). 
  

Tercihen COVID-19'u teşhis etmek için bronkoskopi yapmaktan kaçının 

(Aerosol oluşturma prosedürü). 
 
 

Üst ve özellikle alt solunum yollarından solunum örneği alınması, sıkı hava 

kaynaklı enfeksiyon kontrol önlemleri altında yapılmalıdır [60]. Tercihen bu 

numuneler, daha yüksek virüs konsantrasyonları sağladığı için semptomların 

başlangıcında erken dönemde alınmalıdır. 

 

COVID-19 Tanısı İçin Örnek Alım Önerileri 
 

Üst solunum yolundan SARS-CoV-2'yi test etmek için örneklerin toplanması 

(nazofaringeal ve orofaringeal sürüntü) tanı için tercih edilen yöntemdir. 
 

Balgam toplamak için indüksiyon önerilmez.   
Aerosol üreten bir prosedür olan bronkoskopi, enfeksiyonun başkalarına 

bulaştırma potansiyeline sahiptir. Bunu göz önünde bulundurarak bronkoskopi 

uygulamaktan kaçınılmalı ve uygulama entübe hastalarda 

sekresyonlarını/mukoza tıkaçlarını temizlemek için sınırlandırılmalıdır. [61] 
 

Tüm solunum örneği toplama prosedürleri negatif basınçlı odalarda 

yapılmalıdır. 
  

Ek örnekler (örn: Kan, dışkı, idrar), alternatif/destekleyici tanıyı ekarte etmek 

için toplanabilinir.  
  

Numune toplama çok önemlidir ve buradaki herhangi bir hata yalancı 

negatifliğe neden olur. 
 
 

Virüsü tespit etmek için yapılan testler   
Bugüne kadar SARS-CoV-2 salgını sırasında seçilen tanısal test, polimeraz zincir 

reaksiyonu (PCR) / Ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi 

(viral genomun sekanslanması) olmuştur. Son 20 yıldır PCR, viral bulaşıcı ajanların 

teşhisinde altın standart olmuştur. Bu tekniği kullanarak virüs, Wuhan'daki Çinliler 

tarafından yeni ve eşsiz bir varlık olarak tanımlandı. Tüberküloz için yaygın olarak 

kullanılan hızlı amplifikasyon PCR tabanlı kartuş platformları artık SARS-CoV2 

dahil çeşitli viral hastalıklar için kullanılmaktadır. Bu benzersiz teşhis aracı, bir 

hasta başı testi olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. 
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RT-PCR testlerinin gerçekleştirilmesi yaklaşık 4 saat sürer ve tek bir gerçek 
zamanlı PCR cihazı ile günde yaklaşık 100-120 test yapılabilir. Kartuş bazlı test 1-2 

saat içinde yapılabilir, ancak birçok numune aynı anda yapılamadığından geri 
dönüş çok daha küçüktür. 

 

İleri PCR testleri 
 

Viral sekans bilinir bilinmez ihtiyaç duyulan primerler üretilebilir. 
  

Yüksek spesifik (%100 özgüllük)  
 

Hastalığın erken evresinde pozitif olur  
 

PCR testlerinin dezavantajları 
 

 
RT-PCR karmaşıktır, pahalıdır ve bu nedenle esas olarak merkezi referans 
laboratuvarlar için uygundur. Gerçek testin tamamlanması sadece 4-6 saat 
sürer (yeterli malzeme ve reaktif verildiğinde); ancak, örneklerin toplanması, 
nakliyesi ve sıralanması ile ilgili lojistik engeller nedeniyle geri dönüş süresi 
tipik olarak 12-24 saattir.   
Hassasiyet % 50-70 kadar düşüklükte olabilir. Nedenleri: Virüs bulaşmış bazı 

hastalarda viral partikül sayısı fazla olmayabilir. En iyi sonuçlar BAL 

kullanılarak elde edilir ve enfeksiyonun başkalarına bulaşma potansiyeli olan 

bir aerosol üretme prosedürü olduğu sürece, bu prosedür bir teşhis yöntemi 

olarak tercih edilmez. Halen nazofaringeal sürüntü ve balgam örneği üzerinde 

daha fazla durulmaktadır. 
  

PCR, hastaların bağışıklığı arttıkça hastalığın sonraki aşamalarında negatif 

olabilir. 
 
 

 
Virüse karşı antikorları tespit etmek için kullanılan testler   

 

SARS-CoV2 için antikor bazlı testler geliştirilmiştir. Bunlar esas olarak iki tiptir. 

Standart test ELISA'dır (Enzime bağlı immünosorban analiz). Hızlı testler, yüksek 

eğitimli teknik personel olmadan hasta başında yapılabilir. İki tip antikor test edilir 

A) Enfeksiyondan sonra ilk önce yükselen IgM antikoru; aktif enfeksiyon için bir 

göstergedir. B) IgG tipi antikor daha sonra yükselir ve geçirilmiş enfeksiyonun bir 

göstergesidir [59,60] (Tablo 3).  
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Antikor bazlı testlerin avantajları 
 

 Semptomatik veya asemptomatik SARS-CoV-2 taşıyıcıların hızlı taranması için 

hastanelerde, kliniklerde ve test laboratuvarlarında kullanılabilir. 

 Hızlı Test; insan tam kan, serum ve plazma örneklerinde IgG ve IgM antikorlarını 

kalitatif olarak tespit eder. 

 IgM-IgG kombine analizi, tek bir IgM veya IgG testine kıyasla daha iyi fayda ve 

duyarlılığa sahiptir. 

 Antikor bazlı testler daha ucuzdur ve sonuçlar daha hızlıdır, özgünlük ayrıca bir 

tarama testi için önemlidir. 
 

 

 

Antikor bazlı testlerin dezavantajları 
 

Hastalığın erken evresinde negatiftir. IgM titreleri semptomların başlamasından 

sadece 3-7 gün sonra yükselmeye başlar. 
 

 

Öncelikle standart bir teşhis testi olarak kullanıldığında testin özgüllüğü bir endişe 

kaynağı olabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 3: COVID-19 Hızlı Test kiti 
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Tablo 3: SARS CoV-2 için hızlı tanı testi 
 

  

 
SARS CoV-2 için hızlı tanı testi    

         

Biomerica Kaliforniya, ABD 
Hızlı POC 
IgM/IgG antikor 
testi 

Lateral akış immünoanaliz 
Numuneler gönderildi; 
FDA ve EUA onayı 
bekleniyor 

Caspr Biotech Kaliforniya, ABD 

Ultra hassas, hızlı, 
ve taşınabilir 
koronavirüs 
SARS-COV-2 
dizi tespiti 

CRISPR-Cas12 tabanlı 
Prensip delili 
değerlendirmesi 

Cepheid Kaliforniya, ABD  
Xpert Xpress 
SARS-CoV-2 

 
Hızlı PCR testi 
GenXpert tezgah üstü 
sistemi – numune 
alındıktan iki saat içinde 
sonuç 

Acil durumlar için FDA 
tarafından kullanım 
yetkisi alındı. 

Guangzhou 
Wondfo 
Biotech 

Guangzhou, Çin 
Wondfo SARS-CoV-2 
antikor testi 

 
Lateral akış 15 dakikalık 
immünoassay ile SARS-
CoV-2 karşı IgM ve IgG 
antikorları tespit eder. 
 

Ulusal Tıp 
Ürün Yönetimi 
Çin'de EUA; Avrupa’da 
CE işareti 
 

Innovita 
Biological 
Technology 

Hubei, Çin 
SARS-CoV-2 
antikor deneyi 

 

Lateral akış 15 
dakikada SARS-CoV-2 
karşı yöneltilen  
Immunoassay  
IgM ve IgG antikorları 
tespit eder. 

Ulusal Tıp 
Ürün Yönetimi 
Çin'de EUA 

 
 

Jiangsu 
Medomics 
Medical 
Technologies 

Nanjing, Çin 
SARS-CoV-2 hızlı 
birleşik IgM / IgG 
antikor test kiti 

Lateral akış 15 dakikada 
SARS-CoV-2 karşı yöneltilen  
Immunoassay  
IgM ve IgG antikorları tespit 
eder. 

Tedarik sürecinde 

Mammoth 
Biosciences 

Massachusetts, 
ABD 

SARS-CoV-2 
DETECTR 

30 dakikalık lateral akış 
tahlili 

Validasyon 
çalışmalarında 

Pharmact Berlin, Almanya 
SARS-COV-2 
Rapid Test 

SARS-CoV-2 
karşı IgG ve IgM 
antikorlarını tarayan 20 
dakikalık POC testi 

CE-damgalı ve tedarikte 

Sherlock 
Biosciences, 
Cepheid 

Kaliforniya, ABD  

Hızlı SARS-CoV-2 
Ve diğer patojenler 
için CRISPR tabanlı 
test 

Cheheid's GeneXpert 
test işleme aletleri ile 
nükleik asit tespiti için 
SHERLOCK Cas12 ve 
Cas13 enzimlerini 
birleştirir 

Bulaşıcı hastalıkta 
geniş bir ürün geliştirme 
ittifakı kavramının kanıtı 
olarak tasarlanmıştır 

 
Sayfa 21 Sayfa 14  
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Snibe Shenzhen, Çin MAGLUMI 2019- MAGLUMI 
kemilüminesans 
immünoanaliz sistemi 
üzerinde çalışan otomatik 
merkezi laboratuvar hızlı 
testi. 

19 Şubat 2020 ‘ de 
Diagnostic  nCoV IgM/IgG kit CE damgası alındı. 

    
    

    

     

Sona Nanotech Halifax, Nova Hızlı SARS-CoV-2 

SARS-CoV-2 S1 proteininin 
S1 alanı için lateral akış 
tarama testi 

Test geliştirme ve 
Devam eden GE 
Healthcare Life 
Sciences test edilmesi 

 Scotia Antijen tespit 
  testi 
   
   

  

Sugentech Daejeon, SGTi-flex 
SARS-CoV-2'ye yönelik 
IgM ve IgG antikorlarını 
tespit eden on dakikalık 
lateral akış immüno 
analizi 

CE damgası 
 Güney Kore COVID-19 IgM/IgG  
    
    

    

     

Xiamen Fujian, Çin COVID-19 IgM/IgG 
SARS-CoV-2'ye yönelik 
IgM ve IgG antikorlarını 
tespit eden on dakikalık 
lateral akış immüno 
analizi 

CE damgası 
AmonMed  test kit  
Biotechnology  (Kolloidal altın)  

    

    

     

Zhejiang Zhejiang, Çin COVID-19 IgG/IgM 
Katı faz 
immünokromatografik 
analiz 

Aytu Bioscience, ABD 
dağıtım haklarını L.B. 
Kaynaklar (Hong 
Kong) ve EUA almayı 
planlıyor; zaten CE 
damgası var 

Orient Gene  Hızlı Test 
Biotech   

   
   
   

   
     

Voxtur Bio Ltd Hindistan COVID-19 IgG/IgM 
SARS-CoV-2'ye yönelik 
IgM ve IgG antikorlarını 
tespit eden on dakikalık 
lateral akış immüno 
analizi 

Hindistan Tıbbi 
Araştırma Konseyi 
(ICMR) onaylandı 

  Hızlı Test 
   
   
   
     

HLL life care Hindistan Makesure COVID-19 
IgG ve IgM antikorlarının 
tanımlanması yoluyla 
SARS-CoV-2 
maruziyetinin saptanması 
için POC 20 dakikalık test 

ICMR onaylı 
limited  hızlı test kiti  

    
    

    

     

Vanguard Hindistan COVID-19 IgM / 
IgG Antikoru Tespit 
Kartı Testi 

SARS-CoV-2'ye yönelik 
IgM ve IgG antikorlarını 
tespit eden on dakikalık 
lateral akış immüno 
analizi 

ICMR onaylı 
diagnostics   

   
   

   

     

Accucare Hindistan IgM / IgG lateral 
Akış Test kiti 

SARS-CoV-2 S1
proteininin S1 alanı için 
lateral akış tarama testi 

ICMR onaylı 

Lab-care   

diagnostics   
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COVID-19 için önerilen güncel tanı modalitesi  
 

SARS-CoV-2 RNA'sını saptamak için birincil tanı yöntemi olarak RT-PCR 
kullanın  

 
Bir pozitif test, farklı bir SARS-CoV-2 genini hedefleyen ikinci bir RT-PCR testi 

ile doğrulanmalıdır.  
  

İlk test negatifse ancak COVID-19 şüphesi devam ediyorsa, WHO birden 

fazla solunum yolu bölgesinden yeniden örneklem almayı önermektedir. 
 

Hasta başında kullanabilecek PCR kartuşu, mevcut olduğu merkezlerde 
kullanılabilir.  

 
Antikor bazlı testlerin birincil tanı testi olarak kullanılması gerekmez. Antikor 

testlerinin ana kullanımı, hastalığın ve lokal salgınların insidansını ve 

prevalansını incelemek olacaktır.   
Güvenlik nedeniyle, şüpheli veya belgelenmiş COVID-19 hastasından alınan 

örnekler viral kültür için gönderilmemelidir. 
  

Solunum ve serum numuneleri diğer viral/bakteriyel patojenler için de test 

edilmelidir. 
 

7D Bronkoskopi   
COVID-19 pandemisi sırasında bronkoskopi ihtiyacının belirlenmesi zordur. 

Bronkoskopi uygulayıcıları herhangi bir prosedür seçiminde yeterince dikkatli 

olmalıdır (Risk / Fayda oranı dikkate alınmalıdır). Aerosol üretici bir prosedür olan 

bronkoskopi, enfeksiyonu başkalarına iletme potansiyeline sahiptir. Tüm 

prosedürlere olan ihtiyaç vaka bazında gözden geçirilmeli ve acil bir prosedür 

değilse klinik önceliklere göre yeniden programlanmalıdır. (Tablo 4-7) 

 
Herhangi bir Bronkoskopik prosedür programlanmadan önce geniş tarama protokolü 

izlenmelidir. Hastalara COVID-19 bölgelerine seyahat öyküsü, semptomlar ve temaslar 

sorulmalıdır. Bu kriterlerden herhangi biri karşılanırsa, prosedürün yeniden 

planlanması gerekir veya nazofaringeal sürüntü testi yapılmalıdır. 
 

Tablo 4: Acil Bronkoskopik prosedür endikasyonları 
  

 
Acil Bronkoskopik prosedür endikasyonları (Aynı gün yapılacak) 

 
 

 Semptomatik merkezi hava yolu tıkanıklığı:  
1 Kitle  

 Yabancı cisim  

 Mukus tıkacı  
 

2 Masif Hemoptizi 

 
3 Semptomatik Trakeal stenoz 

 
4 Taşınan stent (Silikon/metalik) 
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Tablo 5: Yarı acil Bronkoskopik prosedür endikasyonları  
 

Yarı acil Bronkoskopik prosedür endikasyonları 
(2 ila 4 gün bekleyebilir, tercihen COVID-19 enfeksiyonunu ekarte etmek için sürüntü gönderebilirsiniz)  

 

1 Akciğer kitlesi veya nodülün değerlendirilmesi (Tanı / evreleme) 
 
2 Mediastinal lenfadenopatinin değerlendirilmesi 

 
3 Tüm akciğer lavajı 

 
4 Bağışıklığı baskılanmış hastalarda şüpheli pulmoner enfeksiyon 

 
5 Akciğer nakli sonrası alıcılar - Bronşiolitis obliterans sendromunun değerlendirilmesi    

 

6 Kemik iliği / solid organ naklinde şüpheli akciğer enfeksiyonu   
 
7 Lober atelektazi değerlendirilmesi  

 
Tablo 6: Elektif bronkoskopik prosedür endikasyonları  

 

Seçmeli Bronkoskopi Endikasyonu 
(Bulunduğunuz yerde COVID-19 bulunmayana kadar yeniden programlayın)  

 

1 Bronşiyal Termoplasti 
 
2 Trakeobronkomalazi değerlendirmesi 
 
3 Yaygın parankimal akciğer hastalığı (DPLD) etiyolojisinin histopatolojik olarak 

doğrulanması için kriyobiyopsi 

 
4 Bronkoskopik akciğer hacmini azaltma prosedürleri 
 

COVID-19 SIRASINDA RİJİD BRONKOSKOPİK PROSEDÜRLER  
 

Herhangi bir rijid bronkoskopik prosedürün uygulanması, endotrakeal tüpe 

kıyasla yüksek enfeksiyon bulaşma riski taşır (Açık devre, rijid tüpün 

kenarından aşırı hava kaçağı). Ayrıca katı Bronkoskopik prosedürlerinin 

çoğu uzamış prosedürlerdir.  
 

COVID-19 pandemisi sona erene kadar tüm rijid bronkoskopik prosedürler,  

zaman kazandıracağı ve enfeksiyon bulaşma olasılığını azaltacağı için 

ekipteki en deneyimli üye tarafından gerçekleştirilmelidir.  
  

Güç destekli filtre cihazı (PAPR) kiti; gözlük/yüz siperi ile birlikte N95 

maskesinin kullanılmasıyla ilişkili solunum direncini/ boğulmasını ve nem 

birikmesini önlediği için, rijid bronkoskopik prosedürü (uzun süreli) 

gerçekleştirirken ideal seviyede kişisel koruyucu ekipmandır (KKE).  
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 Tablo 7: COVID-19 şüpheli / doğrulanmış olgularda Bronkoskopi endikasyonları  
  

 
 

COVID-19 şüpheli / doğrulanmış olgularda Bronkoskopi endikasyonları 
  

1 Göreli kontrendike 
  

2 Güçlü klinik şüpheli ancak sürüntü ve balgam negatif hastalar için  
  

3 Mekanik ventilatörde olan hastalar için: Mukus tıkaç temizliği  
  

4 Alternatif enfeksiyon değerlendirmesi 
  

5    Çözülmeyen pnömoni farklılıklarını ekarte etmek 
  

6 Masif hemoptizi - hava yolu müdahaleleri 
   
 
 
 

COVID-19 şüpheli / teyit edilen olguda bronkoskopi gerekiyorsa izlenecek temel adımlar 
 

 

Bilinçli sedasyon altında bronkoskopik prosedürler yapmaktan kaçının (hasta öksürdüğünde 

aerosollerin yayılma olasılığı yüksek). 
 

Tercihen tüm bronkoskopik prosedürleri genel anestezi altında yapın (hastaya sedasyon ve 

paralizi uygulanmalı) çünkü aerosollerin belirli bir ölçüde yayılmasını önler. 
 

Varsa, özellikle YBÜ bakım ortamında tek kullanımlık bir bronkoskop kullanmayı düşünün. 
 

Tüm Bronkoskopik prosedürler (COVID-19) negatif basınçlı izolasyon odalarında 

yapılmalıdır 
 

Tüm bronkoskopik prosedürler için personeli en aza indirin ve prosedür süresini 

arttırdığı için asistanlarınızı eğitmekten kaçının. 
 

Tüm personel bronkoskopi sırasında standart KKE kitleri kullanmalıdır ve uzun süreli sert 

Bronkoskopik prosedürler için Güç Destekli Filtre (PAPR) tercih edilmektedir. 
 

Aerosol üretme prosedürleri gerçekleştirirken COVID-19'a karşı ekstra koruma sağlamak 

için dünyanın birçok merkezinde güvenlik / aerosol kutusunun kullanılmıştır.  
 

KKE'lerin takma ve çıkarma protokollerine kesinlikle uyulmalıdır.   
Esnek / rijid bronkoskopları, elektrocerrahi ekipmanlarını ve video monitörlerini temizlemek 

için standart dezenfeksiyon protokollerine uyulmalıdır.  
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COVID-19 sırasında bronkoskopik prosedürlerin uygulanması için öneriler 
 

[61, 160,161] 

 

Bronkoskopi, COVID19 için tanısal bir yöntem olarak kabul edilmez. 

Bronkoskopi aerosol üreten bir prosedür olarak enfeksiyon bulaşma 

potansiyeli yüksektir. 
  

COVID-19 tanısı için birincil / tercih edilen yöntem nazofaringeal/ 

orofaringeal sürüntü ve balgam analizinin değerlendirilmesidir. 
  

Her zaman bronkoskopi ihtiyacını değerlendirin ve risk/ ayda oranına 

göre sınıflandırın (Acil / yarı acil ve seçmeli) 

Bilinçli sedasyon altında bronkoskopik prosedürler yapmaktan kaçının (hasta 

öksürdüğünde aerosollerin yayılma şansı yüksektir).  
 

Tercihen tüm bronkoskopik prosedürleri genel anestezi altında yapın 

(hastada sedasyon ve paralizi) çünkü aerosollerin belirli bir ölçüde 

yayılmasını önler. 
  

Varsa, özellikle YBÜ bakım ortamında tek kullanımlık bir bronkoskop 

kullanmayı düşünün. 
  

Tüm Bronkoskopik prosedürler (COVID-19) negatif basınçlı izolasyon 

odalarında yapılmalıdır. 
  

Tüm bronkoskopik prosedürler için personeli en aza indirin ve prosedür 

süresini arttırdığı için asistan eğitmekten kaçının.  
  

Tüm temel kişisel koruyucu donanım (KKD), herhangi bir bronkoskopik 

prosedür uygulayan sağlık uzmanları tarafından kullanılmalıdır.  
 

KKD'lerin takma ve çıkarma protokollerine kesinlikle uyulmalıdır.   
Esnek/rijid bronkoskoplarınızı, elektrocerrahi ekipmanlarınızı ve video monitörlerinizi 

temizlemek için standart dezenfeksiyon protokollerine uyun.  
 

Sert Bronkoskopik prosedürler, enfeksiyonun maksimum bulaşma riskini 

taşır ve bu nedenle sadece yüksek vasıflı bir kişi tarafından yapılmalıdır 

(prosedür süresini kısaltır) 
  

Güç Destekli Filtre Cihazı (PAPR) kiti; gözlük/yüz siperi ile birlikte N95 
maskesinin kullanılmasıyla ilişkili solunum direncini/boğulmayı ve nem 

birikmesini önlediği için herhangi bir sert Bronkoskopik prosedürü (uzun 
süreli) gerçekleştirirken ideal KKE'dir.   
Herhangi bir bronkoskopik prosedürü seçerken akıllıca davranın.  
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7E COVID-19 Enfeksiyonunda Radyoloji    
Akciğer görüntüleme bulguları enfeksiyona özgü değildir ve başka öznelerle 
çakışabilir. Akciğer radyografisinin performansı hakkındaki öneriler içerisinde, 

hastanın hastane içinde hareket etmesininin önlemesinin daha iyi olacağı da yer 
almaktadır.  

 

 Akciğer Radyografisi (ARG). 
 

ARG ile ilgili bulgular spesifik değildir ve hastalığın ilk aşamalarında çalışmalar 

normal olabilmektedir. En yaygın özellikler arasında lober / multi-lobar / bilateral 

akciğer konsolidasyonu bulunmaktadır [62]. 

 

Bilgisayarlı Tomografi (Akciğer BT). 
 

Son çalışmalar BT görüntülemeyle ilgili özellikleri bildirmiştir. Pan ve ark., [63], hafif 

ila orta şiddette hastalığı olan ve hastalıktan iyileşen 21 hastanın tomografik 

değişikliklerini tanımlamışlar ve dört aşama olarak açıklamışlardır.  
 

 

Erken evre (semptomların başlamasından 0-4 gün sonra), buzlu cam 

opasiteleri (BCO) sıktır, subplevral dağılım ile ve ağırlıklı olarak alt loblarda yer 

alır. Bu aşamadaki bazı hastalar normal BT'ye sahip olabilir. 
 

İlerleyici evre (semptomların başlamasından 5-8 gün sonra), bulgular 

genellikle iki akciğerinde dâhil olduğu veya buzlu cam opasitesi ile çoklu lob 

dağılımı, crazy paving (kaldırım taşı) ve hava boşluklarının konsolidasyonudur.   
 

Tepe evresi (semptomların başlamasından 9-13 gün sonra), konsolidasyon 

yoğunlaşır ve neredeyse tüm vakalarda görülmektedir. Diğer bulgular rezidüel 

parankimal bantlardır.   
Absorbsiyon aşaması (semptomların başlamasından 14 gün sonra), crazy 

paving paterni gözlenmemekte, buzlu cam opasitesi ise hala durmaktadır.  
 
 

Shi ve ark. [64] Çin'in Wuhan kentindeki 81 hastanın BT bulgularını da tarif 
etmişlerdir. Tüm hastaların anormal BT'si vardır ve şunları içermektedir: buzlu cam 
opasitesi, pürüzsüz ve düzensiz interlobüler septal kalınlaşma, crazy paving 
paterni, hava bronkogramı ve düzensiz plevral kalınlaşma özellikleri 
göstermektedir. Genellikle subplevral bölgeleri ve alt lobları etkilemektedir. 
Kuzey Amerika Radyoloji Derneği COVID-19 ile ilgili göğüs BT Bulgularının 
bildirilmesine ilişkin Uzman Görüş Birliği Bildirisi 25 Mart 2020’de yayınlandı [65]. 
COVID-19’la ilgili dört görüntüleme sınıflaması önerildi. (Tablo 8)   
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Tipik görünüm  
 

Belirsiz görünüm  
 

Atipik görünüm  
 

Pnömoni negatif.  

 
Tablo 8: Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) Uzman Görüş Birliği 

Göğüs BT bulgularının COVID-19 ile ilgili bildirimi  
 

COVID-19 penumonia 
CT Bulguları 

Tavsiye edilen 
raporlama dili 

Görüntüleme sınıflandırması   

Tipik Görünüm Periferal, bilateral, konsolidasyon 
var/yok BCO veya görünür 
Intralobüler çizgiler (kaldırım 
taşı) konsolidasyon var/yok 
multifokal BCO yuvarlak 
morfolojisi ve görünür 
Intralobüler çizgiler (kaldırım 
taşı) 
Ters halo işareti veya pnömoni 
bulguları 

“Yaygın olarak bildirilen 
görüntüleme (COVID-19) 
pnömonisinin özellikleri mevcuttur. 
Diğer işlemler grip pnömonisi 
olarak ve ilaç toksisitesi ile 
görülebileceği gibi pnömoni ve bağ 
dokusu hastalığı, benzer bir 
görüntüleme modeline neden olur.” 

 

 
  
  
 

Tipik özelliklerinin olmaması ve; 
Çok odaklı, dağınık, 
perihiliar veya tek taraflı, özel 
dağılımı olmayan, yuvarlak ve 
çevresel olmayan, 
konsoldasyon var/yok BCO 
Yuvarlak ve çevresel olmayan 

az, çok küçük BCO varlığı 
 

 
“Görüntüleme özellikleri  
Spesifik olmayan ve çeşitli 
bulaşıcılık süreçleri olan (COVID-
19) pnömoni ile birlikte görülebilir”. 

Belirsiz Görünüm 
 
 
 
  
  
  
  

  
 

Tipik veya belirsiz özelliklerin 
yokluğu VE : 
İzole lobar veya segmental 
BCO olmadan konsolidasyon 
Ayrık küçük nodüller 
(centrilobular, “bud in tree”) 
Akciğer kavitasyonu 
Pürüzsüz interlobüler septal 
plevral efüzyon ile kalınlaşma 
varlığı  

 
“Görüntüleme özellikleri atipik 
veya nadiren bildirilen (COV- 
ID-19) pnömoni. Alternatif 
teşhisler dikkate alınmalıdır.”  
 

Atipik Görünüm 
 
 

 
  
  
  

  

      Pnömoni negatif. 
 

Pnömoniyi gösterecek BT 
özelliği yok 

“Pnömoni belirtecek BT bulgusu 
yok.” (Not: COVID-19 erken 
evrelerinde BT negatif olabilir.).  
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Öneriler 
 

Akciğer CT’si RT-PCR'nin yerine geçmez, RT-PCR için yerel önerilere ve 

prosedürlere ve kullanılabilirliğe göre test etmeyi düşünün. 
 

COVID-19 tanısı veya elemesi için rutin BT görüntülemesi pek çok profesyonel 

organizasyon tarafından şu an için önerilmez.  
  

Akciğer Ultrasonografisi (USG) 
 

USG bulguları COVID-19 enfeksiyonu için spesifik değildir. Bu konuda bugüne 

kadar çok az bilgi bulunmaktadır. Bulgular şunları içerir: Düzensiz plevral çizgiler, 

konsolidasyonun alt pleural alanları, Beyaz akciğer alanları ve kalın B çizgileri [66]. 

Enfekte hastaları bir Radyoloji birimine götürmekten kaçınarak yatak başında 

kullanılabilecek bir araçtır [67]. 

 

7F Solunum Fonksiyon Testi (SFT)   
Solunum fonksiyon laboratuarında çapraz enfeksiyon; yakın temas, doğrudan temas 

ve aerosol haline gelmiş parçacıklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu damlacıklar/aerosol 

haline gelmiş parçacıklar enfeksiyonun en yaygın bulaşma şeklidir. Bir organizmanın 

virülansında çok sayıda faktör rol oynar: patojenin kaynağı ve suşu, enfektivite yolu, 

partikül boyutu, oda sıcaklığı ve enfektif patojen dozu [68,69]. 

 

Öneriler 
 

Üst veya alt solunum yoluenfeksiyonu şüphesi olan hastalarda her türlü 

solunum fonksiyon testinden kaçınılmalıdır. 
 

COVID-19 endemik bölgelerinde, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için 

hastaların çoğunda SFT'lerden kaçınmak akıllıca olacaktır ve SFT 

kullanımı sadece ameliyat öncesi kondisyon değerlendirmesi ile sınırlı 

olmalıdır.  
 

SFT yapmak için kaydolan tüm hastalar ayrılmalıdır, çünkü bu enfeksiyonun 

yayılmasını önlemeye yardımcı olur. SFT'den önce göğüs röntgeni çekmek 

solunum enfeksiyonlarını bir dereceye kadar dışlamaya yardımcı olur [68]. 
 

Potansiyel enfeksiyöz hastalarla bekleme odasında temas en aza indirilmelidir. 

Cerrahi yüz maskeleri, dokular ve atık kabı, alkol bazlı dezenfektanlar - 

bulaşıcı hastalar için kolayca erişilebilir olmalıdır. 
  

Hasta ve SFT makinesi arasındaki tüm bağlantılar (hortumlar ve valfler) 

yeniden kullanılmadan önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  
 

SFT laboratuarında ağızlık gibi tek kullanımlık eşyalar bir mikroorganizma 

rezervuarı olabilir ve bu nedenle dikkatli bir şekilde atılmalıdır.   
Kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması çapraz kontaminasyon riskini azaltmaya  

yardımcı olur.  
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Tablo 9: Hastaneye yatırılan tüm COVID-19 hastaları için yapılacak araştırmalar (Onaylı / Şüpheli)  

 

Hastaneye yatırılan tüm COVID-19 hastaları için yapılacak araştırmalar (Onaylı / Şüpheli) 

 

Değerlendirilecek laboratuvar parametreleri CBC, RFT, LFT, metabolik panel, CPK 
  

Viral serolojiler HIV, HBV, HCV paneli 
  

Risk sınıflandırması için (anormal veya klinik 
bozulma durumunda 2-3 günde bir 
tekrarlanabilir) 

D-dimer 
Ferritin 
Prokalsitonin 
CRP/ESR 

 LDH 

 EKG ve Kardiyak enzimler 
  

Kan kültürleri -2 set  
(Aerobik ve Anaerobik bakteriyel) 

Klinik olarak endike ise yapılacak 

 
  

SARS CoV-2 test Tek bir pozitif test, farklı bir SARS-CoV-2 genini 
hedefleyen ikinci bir RT-PCR testi ile 
doğrulanmalıdır. 

(Nazofarengiyal sürüntü/balgam) 

 
  

Balgam bakteri kültürü (aerobik) İndüklenmiş 
balgam (kaçınılması gereken) 

Başvuru sırasında gönderilmeli 
Anaerobik kültür: eğer gerekirse 

  

Solunum viral paneli Mevcutsa gönder 
  

AFB smear / Gen Xpert / Mantar kültürü Klinik şüphe durumunda 
  

Atipik pnömoni paneli Klinik şüphe durumunda 
  

Radyoloji 
Başvuru sırasında ve klinik kötüleşirse her 3 
günde 1 taşınabilir göğüs x-ray ile görüntülenir 

  

  

 

Akciğer BT: Sınırlı bir rolü vardır. COVID-19'da 
spesifik bir patern görülmez. Alternatif 
patolojileri dışlamak için çözülmeyen pnömoni 
durumunda endikedir. 

  

Bronkoskopi COVID-19 teşhisi için kullanmaktan kaçının 

 (aerosol üretme prosedürü) 

 Belirteçler: 

 Havalandırmalı hastalarda mukoza tıkanıklığı 

 Akciğer maligniteleri (teşhis ve evre) 

 Hemoptizi 

 Yabancı cisim aspirasyonu 
  

IL-6 Klinik bozulma durumunda / ARDS'yi düşündüren 
özellikler. Sitokin salım sendromunu ekarte etmek 
için IL-6 düzeylerinin değerlendirilmesi gerekir 

 

 
  

İmmün sistemi baskılanmış hastalar Enfekte balgamda pnömoni ekarte edilmeli: Kantitatif 

 

PCR için İndüklenmiş balgamdan kaçının. Hasta 
balgam çıkarmazsa, β-D-glukan için kan 
gönderin.  
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8 İlk Yönetim 
 
 

8A COVID-19 Enfekte hastalar   
Şu anda, enfeksiyonla başa çıkmak için terapötik stratejiler sadece 

destekleyicidir ve toplulukta bulaşmayı azaltmayı amaçlayan önleme en iyi 

silahımızdır. Çin'deki agresif izolasyon önlemleri, son birkaç gün içinde vakaların 

giderek azalmasına neden oldu. İtalya'da, kuzeydeki coğrafi bölgelerde, siyasi ve 

sağlık otoriteleri sağlık sistemini ciddi şekilde test eden bir şok dalgasını kontrol 

etmek için inanılmaz çaba sarf ediyorlar.  

 

8B Kimlere İzolasyon Gerekir?   
1. Devlet tarafından önerilen bir test laboratuvarında laboratuvar testi ile 

SARS CoV 2 enfeksiyonu teşhisi konan herkes.  
 

2. Ateş ve solunum yolu rahatsızlığı semptomları olan ve COVID-19 tanısı 

konan veya son 14 gün içinde COVID'den etkilenen bir bölgeye seyahat 

öyküsü olan bir kişinin yakın temas öyküsü olan herkes.  
 

3. COVID-19 hastalarının tedavisine doğrudan katılan veya son 14 gün içinde 

COVID-19 hastalarının tedavisine katılan kişilerle yakın temasta bulunan ateş 

ve solunum yolu hastalığı semptomları olan herhangi bir sağlık çalışanı.   

 

8C Gerekirse Nerede İzole Edilir?   

 
Covid-19 pozitif hastalara maruz kalan asemptomatik vakalar evlerinde 

karantinaya alınabilir, ancak hükümet yetkilileri tarafından sıkı gözetim altında 

tutulabilir.    
Şüpheli hastalar iyi havalandırılmış, tercihen ayrı odalarda izole edilir   

 
Semptomatik COVID-19 pozitif hastalar izolasyon odasında yatırılmalı ve 

tıbbi ekip tarafından yeterince izlenmelidir. 
 

Balgam / BAL örnekleri (gerekirse) izolasyon odalarından veya HEPA filtreleri / 

negatif basınçlı havalandırması olan ayrı bir alanda toplanmalıdır.  
 
 

8D İzolasyon Odası Hazırlama   
Uygun el yıkama tesislerinin ve el hijyeni malzemelerinin mevcut olduğundan 

emin olun. 
 

Lavabo alanına el yıkama için uygun malzemeler stoklayın, bakım noktasının ve oda 

kapısının yakınında alkol bazlı el dezenfektanı koyun.    
 

Yeterli oda havalandırması sağlayın.  
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Kapıya, izolasyon alanı olduğunu gösteren işaretler yerleştirin.   
Tüm ziyaretçiler izolasyon alanlarına girmeden önce yetkili sağlık çalışanına 
danışmalıdır. Mümkün olan salgın araştırması ve temas takibi için, izolasyon 

alanlarında çalışan tüm personelin listesini tutun. Bazı merkezler tüm 
ziyaretçileri yasakladı.    
Gerekli olmayan tüm mobilyaları çıkarın ve kalan mobilyaların kolay 

temizlendiğinden emin olun. 
  

KKE tedarikini ve izolasyon odasının çarşaflarını izolasyon alanı dışında 

stoklayın (örn. Değişiklik odasında). KKE'yi tutmak için kapının dışına bir araç 

ayarlayın. Tüm ekipmanların mevcut olduğundan emin olmak için bir kontrol 

listesi yararlı olabilir.  
  

Çöp kutusuna uygun atık torbaları koyun. Mümkünse, mekanik çöp kutusu 

kullanın. Kullanılmış (kirli) çöp kutularının izolasyon odalarının içinde 

kaldığından emin olun.  
 

Keskin objeleri bertaraf etmek için gerekli kapları izolasyon odasına veya alana 
yerleştirin.   
Hastanın kişisel eşyalarını minimumda tutun.  
Mümkünse kritik olmayan hasta bakım ekipmanını (örneğin stetoskop, 

termometre, kan basıncı kaf ve sfigmomanometre) hastaya ayırın. Bir 
sonraki hastada kullanmadan önce hasta bakım ekipmanını her zaman iyice 
temizleyin, dezenfekte edin.    
İzolasyon odası içinde temizlik veya dezenfeksiyon için gerekli ekipman 

bulundurulmalı ve oda günlük olarak temizlenmelidir.  
 

Hastaların, aile üyelerinin veya ziyaretçilerin sağlık hizmetleri çalışanları ile 

iletişim kurmasını sağlamak için izolasyon odasında veya alanda bir telefon 

veya başka bir iletişim yöntemi oluşturun. Odaya girmek için KKE gerekliliğini 

azaltabilir. 

 

8A   Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Takma ve Çıkarma  
  İzolasyon odasına veya alanına girmeden önce: 

 
Gerekli tüm öğeleri toplayın.   
Alkol bazlı el dezenfektanı veya sabun ve su ile el hijyeni yaptığınızdan 

emin olun; 
  

KKE'leri kullanırken ve çıkarırken KKE öğelerinin doğru yerleştirilmesini 

sağlayın ve kendi kendine kontaminasyonu önleyen sırayla kullanın.   
 

Şekil 4 ve 5, KKE'nin hangi sırayla yapılacağına ve hepsinin gerekliliğine ilişkin 

bir örneği göstermektedir. 
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Şekil 4: Kişisel koruyucu ekipman giyme adımları 
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Şekil 5: Kişisel koruyucu ekipmanı çıkarma adımları  
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8F İzolasyon Odası/Alanından Ayrılma    
Ön odadaki KKE'yi çıkarın veya ön oda yoksa, KKE'nin izolasyon odası veya 

alanı dışındaki ortamı veya diğer insanları kirletmeyeceğinden emin olun.    
KKE'yi, kendi kendine kontaminasyonu önleyecek şekilde çıkarın. Genel 

ilkeler:  
 

İlk önce en fazla kontamine olan KKE bileşenlerini çıkarın;   
Eldivenleri çıkardıktan hemen sonra el hijyeni uygulayın   
Maskeyi veya partikül maskesini en son çıkarın (bağları kavrayıp bir 

çöp kutusuna atarak; 
  

Tek kullanımlık ürünleri kapalı bir çöp kutusuna atın;   
Yeniden kullanılabilir eşyaları kuru (örneğin dezenfektan solüsyonu 

olmadan) kapalı bir kaba koyun; tüm KKE’ye ihtiyaç duyulduğunda 

KKE'nin çıkarılma sırasına bir örnek olarak, eldivenler (elbisenin tek 

kullanımlık olması durumunda, eldivenler çıkarıldıktan sonra elbiseyle 

birlikte soyulabilir), el hijyeni, önlük, göz koruması, maske veya solunum 

cihazı ve el hijyeni şeklindedir.  
  

Eldivensiz kontamine KKE ellendiğide, alkol bazlı el dezenfektan ile 

ovalayın veya su-sabunla yıkayın.  
  

8G İzolasyon odasındaki hasta   
Tercihen bir günde mümkün olduğunca uzun süre yüz maskesi takın   
Hastanın akciğer röntgenleri/BT taramaları/laboratuvarları için hareketini 

kısıtlayın ki enfeksiyonun başka yerlere yayılmasını önleyin. 
  

İzolasyon odalarına bağlı pisuvar ve yıkama odası   
COVID-19 hastaları için ayrı portatif stetoskoplar / Xray / BT üniteleri / USG 

makineleri belirtilmelidir.  
  

Her iki solunum örneği negatif olana kadar hastanın izolasyonunda tutulması 

gerekir. 
  

9 COVID-19 için tedavi seçenekleri 
 
 

 

COVID-19 için önerilen spesifik bir antiviral tedavi yoktur ve şu anda bu 
makaleyi yazılırken hiçbir aşı mevcut değildir. [70, 71]    
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9A Özetle COVID-19 Yönetimi  

 

COVID-19 için kanıtlanmış veya onaylanmış tedavi yoktur. Aşağıdaki tedavi planı, çeşitli araştırma tedavi 

yaklaşımları hakkında bugüne kadar mevcut olan bilgilere dayanılarak önerilmektedir. 
 

Tablo 10: Özetle COVID-19 Yönetimi  
 

KATEGORİ HASTALIĞIN CİDDİYETİ PLAN 
   

 Hafif hastalık Hasta COVID merkezlerinde izole edilmelidir 

A risk faktörü/Komorbidite Damlacık ve temas önlemleri 

olmadan Semptomatik tedavi  
  
   

 Hafif hastalık Semptomatik tedavi + Hydroxychloroquine (HCQ) 
 

400mg BID x bir gün takiben 400mg OD x 4gün başlamayı düşün.  
Komorbidite varlığında   

 
Orta derecede hastalık Hastane izolasyon odasında alınır 

 

Oksijen desteği  Dispne 
 

Yerel edinilen pnömoni kllavuzuna göre ampirik antibiyotik başla,   
Solunum hızı > 22/dak 
SPo2 <%92 oda havası 

  

HCQ 400mg BID x bir gün takiben 400mg OD x 4 gün başlamayı düşün.   

  Azitromisin 500mg OD x 5 gün (pekçok merkezde veriliyor). HCQ verirken dikkatli 

  olun (QT aralığını uzatıyor) 

  Oseltamivir 75 mg BID x 5gün (H1N1/Domuz gribi ülkenizde predominant ise) 

B   

Ciddi Hastalık 
Orta derecede hastalık için tedavi planını başlatma / sürdürme (daha önce 
verilmemiş ise) 

 

 Solunum Sayısı > 24/dak 
Aerosolizasyonu azaltmak için yeterli önlemleri alan yüksek akışlı O2 desteği (HFNC 
/NIV) 

 SPo2 <%92 oda havası 
Uyanık pronasyon bir kurtarma önlemi olarak denenebilir  

>%50 görüntülemede   

Anti-virallar dikkatli bir şekilde başlatılabilir. Kanıtlanmış fayda yok.  Akciğer tutulumu 

 
Şiddetli hastalık için 

(Klinik bozulmadan önce başlamak daha iyidir) 
 

Mevcut Seçenekler:  Lopinavir/Ritonavir, Darunavir/Cobicistat       Yüksek risk faktörü 

 Yaş >60, erkek cinsiyet Altta yatan Atazanavir, Remdesivir 

 
kronik Solunum bozuklukları, Antikoagülasyon: Düşük moleküler ağırlıklı heparinin (LMWH) profilaktik 

dozu) 
 Hipertansiyon, Diyabet, Mellitus,  

 kronik böbrek / karaciğer hastalığı,  
 Malignite, Post kemik iliği /  

 katı organ nakli  
  

Bu ilaçları çoklu organ hasarı olan hastalarda kullanmaya dikkat edin.  Kritik Hastalık  

Tocilizumab sürekli ateş, yüksek inflamatuar belirteçler, sitokin salım sendromu   
Solunum yetmezliği  belirtileri veya makrofaj aktivasyon sendromu olan COVID-19 hastaları için 

düşünülebilir. (Tocilizumab'ı başlatmadan önce IL-6 seviyesini kontrol edin).  Şok 

 
         Çoklu organ 
yetmezliği 

Konvalesan plazma (Ön denemeler: semptomları iyileştirdiği gösterilmiştir, PaO2 / 
FiO2, SOFA skoru ve viral yükü azaltma), 

  IV antibiyotiklerle ve destekleyici tedavilerle devam 

C  
Ventilatör ilişkili pnömoni / kateter ilişkili enfeksiyonlar ve diğer ikincil bakteriyel / 
viral / mantar enfeksiyonlarını dışlayın 

   

  Çözülmeyen pnömoni farklılıklarını göz ardı etmek için daima unutmayın 

  Ventile hastalarda: ARDS NET protokol stratejilerini takip edin 

  Gerekirse yüzüstü ventilasyon / ECMO düşünün 

  
IV steroidleri: Belirtilmemiş. Sadece refrakter şok (inotroplara cevap vermeme) ve 
makrofaj aktivasyon sendromu durumunda kullanın 

  
Antikoagülasyon: LMWH'nin terapötik dozu (yüksek kanama riski altında 
değilse) 

  YBÜ refrakter veya progresif vakalar: İnterferon beta B1 düşünülebilir. 
  Bununla birlikte, bir anti-viral (Lopinavir / Ritonavir) ile birleştirilmelidir 

  ve hidroksiklokin 
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9B HANGİ COVID-19 HASTALARI YATIRILARAK İZLENMELİ? [71]  

 

Ciddi hastalık (%14) 
 

Solunum sayısı > 30/dk  
 

SPo2 <%93  
 

PaO2/FiO2 <300  
 

Akciğer tutulumu >%50 (24- 48 saat içinde)  

 

Kritik durum (%5) 
 

Solunum yetmezliği (mekanik ventilatosyon ihtiyacı)  
 

Septik Şok  
 

Çoklu Organ Yetmezliği (MODS)   
 

9C ANTI-VİRAL TEDAVİ  
İnsanlarda COVID-19 için bir antiviral tedavinin işe yaradığı henüz 

kanıtlanmamıştır. Birden fazla randomize kontrollü çalışma (RKÇ) devam 

etmektedir; umarız yakın zamanda çalışmalardan daha fazla bilgi sağlanacaktır [70,71] 

  
Mümkün olduğunda hastalar RKÇ'lara dahil edilmelidir. 

 
Aşağıda, bazı hekimler tarafından kullanılan bazı popüler ajanlar hakkında bilgi 

verilmektedir. 
  

Bu bölüm de dahil olmak üzere tüm sunulanlar, bu ilaçlardan birini veya daha 

fazlasını kullanmak için bir öneri değildir. Bu bilgiler basitçe, bu tedavileri 

anlamamıza yardımcı olacak bir arka plan olarak verilmiştir.   
Şu an için hali hazırda kullanılmakta olan lopinavir/ritonavir ve klorokin 

üzerine odaklanılmaktadır. 
  

Klinisyenler, mevcut delilleri gözden geçirmeye ve bu ilaçların kullanılıp 

kullanılmayacağına dair kendi sonuçlarına varmaya teşvik edilmelidir. 
 
 

ANTİVİRAL TEDAVİ ENDİKASYONLARI 
 

SARS'a ait retrospektif veriler; daha erken başlanan tedavinin (başvurudan 

sonraki ilk 1-2 gün içinde) ciddi organ yetmezlikleri oluşana kadar tedaviye 

başlanmamasından daha etkili olabileceğini düşündürmektedir (Chan 2003). 

Bu yaklaşım; hastalık seyrinde nispeten erken ortaya çıkan sonlu bir tedavi 

penceresi öneren influenza çalışmasından alınan verilerle tutarlıdır. 
 

Hastaların büyük çoğunluğu herhangi bir tedavi olmaksızın iyi olacaktır, 

bu nedenle çoğu durumda antiviral tedaviye gerek yoktur. 
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Bununla birlikte, tedaviye başlamadan önce hastalar ağır derecede 
hastalanıncaya kadar beklemek, hastalık seyrini daha kötü yapacağı için 
hastalık seyrinin daha ayarlanabilir olduğu erken tedavi penceresini 
kaçırmamıza neden olabilir. 

 
Olası klinik seyrin öngörülmesi; kimin kötüleşeceğini ve dolayısıyla erken 
antiviral tedaviden en çok kimin faydalanabileceğini tahmin etmede yararlı 
olabilir ancak veriler sınırlıdır   

DENENEN ANTIVİRAL MOLEKÜLLER (Deneysel seçenekler) 
 

LOPİNAVİR/RİTONAVİR 
 

MERS koronavirüsünde replikasyonu in vitro %50 azaltmaktadır (72)   
Kesin etkinliği kanıtlanmamıştır   
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) denenebilinecek bir ajan olarak bahsetmektedir   
İnterferon alfa veya Ribavirin ile kombinasyon halinde denenebilinir   
Güçlü CYP3A4 inhibitörü – olası ilaç etkileşimleri izlenmelidir   
Oral ve sıvı formülasyonları mevcuttur   
Doz: Yetişkin: 400/100 mg PO 12 saatte bir   
Pediyatrik: Pediyatrik (lopinavir): Oral solüsyon   
<15kg: 12mg/kg/ DOZ 12 saatte bir   
15-40kg: 10mg/kg/ DOZ 12 saatte bir   
>40kg: 400mg 12 saatte bir 

 
Oral tablet   
≥15-25kg: 200 mg 12 saatte bir 

 
≥25-35kg: 300 mg 12 saatte bir   
>35kg: 400 mg 12 saatte bir 

 

REMDESİVİR (endikasyon ruhsatı mevcut değil) 
 

Remdesivir’in etkinliğini değerlendiren pek çok randomize çalışma 

devam ediyor (73,74,75) 
  

Henüz yayımlanmış SARS-CoV-2'ye karşı in vitro aktivite rapor edilen 

ve araştırılan antiviral ilaç için Faz 3 çalışma yok 
  

   Etki mekanizması: MERS CoV'den hesaplanmaktadır 

 Virüsün RNA transkripsiyonunu erken sonlandırmaktadır 
 



                 
 
                       Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 İçin Uluslararası Ortak Görüşü- 2nci Baskı 
 

 
Sayfa 38 

International Pulmonologist’s Consensus On Covid-19 2nd Edition  

 
 

 

In vitro çalışmalarda pulmoner patolojiyi azalttığı bulunmuştur  
 

Remdesivir başka deneysel antiviral ajanlarla birlikte kullanılamaz 
  

Ebola virüs enfeksiyonunun tedavisinde denendi  
 

Yan etki- Hepatotoksisite   

Doz : Yetişkin: 200 mg İV 1. Gün (yükleme dozu), devamında 100 

mg IV OD x 9 gün 
  

Pediyatrik: < 40 kg: 5 mg/kg İV 1.gün, sonra 2,5 mg/kg IV 24 saatte bir   

RiBAVİRİN 
 

RNA polymeraz inhibitörü [76]   

MERS’te yapılmış çalışmalar mevcut   

İnsanda terapötik doz sonrasında MERS-COV inhibisyonu için 

gereken konsantrasyon in vitro olarak kanda pik seviyeyi aşar. 
  

Toksite açısından yüksek risklidir   

Renal doz ayarlaması gereklidir   

Hemolitik anemide dikkatli kullanılmalıdır   

SARS CoV2’da kullanımı için mevcut bir çalışma sonucu yoktur   

Doz (Oral): 2 gram x 1 doz, sonra 600 mg sekiz saatte bir   

DARUNAVİR/COBİCİSTAT 
 

Viral proteaz inhibitörü   

In-vitro çalışmalar SARS-COV-2 inhibisyonu göstermiştir   

Doz: 800 mg/150mg PO OD x 5 gün [163]   

FAVİPİRAVİR 
 

COVID-19’un tedavisi için denenmektedir ve henüz güvenirliği 

ve etkinliği kesin değildir. 
  

Önceden influenza tedavisi için Çin ve Japonya’da kullanılmıştır   

Doz [164]: Optima doz ve süre bilinmiyor, sınırlı veri mevcut (Faz 3 

çalışmaları devam ediyor), 1,600 mg günde iki kez ilk gün, 

devamında 600 mg günde 2 kez 7 ila 14 gün                                    
  

OSELTAMİVİR   

İnfluenzada nörominidaz inhibitörü olarak kullanılır   

SARS CoV-2 için yapılan çalışmaya rastlanılmadı  
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COVID-19 için yapılan çalışma yok   
COVİD 19’a benzer klinik görünümü olan hastalarda influenza olabilir. 

Bu yüzden, influenzaya bağlı olarak hastaların durumunun daha da 

kötüleşmemesi için vermek daha iyidir. 
 

Doz: 75mg PO 12 saatte bir x 5 gün  

 

9D Diğer Mevcut Tedavi Seçenekleri  
 

KLOROKİN/HİDROKSİKLORİKİN (CQ/HCQ) 
 

COVID-19 tedavisinde CQ/HCQ’nin etkinliğine ilişkin inandırı bir delil henüz 

mevcut değildir [77] 
 

Bununla birlikte, CQ/HCQ viral çıkışı azalttığı için COVID-19 hastalarının 

tedavisinde dünya genelinde yoğun olarak kullanılmaktadır (Viral replikasyonun 
düşük pH bağımlı basamaklarını engeller) ve iyileşen klinik bulgular ile ilintili 

olabilir. [78,79]   
CQ’ye kıyasla HCQ daha iyi tolaribilite ve daha az toksisite göstermiştir.  
Renal veya hepatik doz ayarlaması gerekli değildir   
HCQ profilaksi için önerilmiştir ama buna ilişkin yeterli delil yoktur (Detaylar için 

profilaksiye ilişikin bölümüne bakınız) 
  

Doz (Erişkin): 1. gün: 400 mg PO 2x1, 2. Günden itibaren 400mg OD veya 

gastrointestinal intoleransta 200 mg PO 2x1 4 gün 
 

Doz (Pediyatrik): 6.5 mg/kg/DOZ PO 2X1 (bir gün) sonra 3.25 mg/kg/DOZ 

PO 2x1 4 gün (yetişkin maksimum dozuna kadar) 
  

Yan etkisi: QTc uzaması. Klinisyenler ilk 48 ila 72 saatlerde günlük olarak 

EKG takibi yapılmalıdır. 
  

Eğer QTc >500 ms ise, HCQ veya CQ tedavisi sonlandırılmalıdır 

Tespit edilmiş myokardit veya kardiyomyopatide kullanımdan kaçınılmalıdır 

Çoklu organ disfonksiyonunda dikkatli kullanılmalıdır 

Renal veya hepatik yetmezlikte doz ayarlaması gerekli değildir.  

Retinopati; sadece CQ/HCQ’nin uzun süreli kullanımında izlenir 

  
AZİTROMİSİN   

HCQ ve azitromisin viral taşınmada hızlı redüksiyona yol açar [81,82]  
 

Bu kombinasyonun klinik kullanımını destekleyen yeterli sonuç yoktur  
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Azitromisinin HCQ ile kombine kullanımının QTc uzama riskini artırdığı 

gösterilmiştir [80] 
  

Doz: 500 mg OD 5 gün (HCQ ile birlikte kullanıldığında QTc intervali 

yakından takip edilmelidir) 

TOCİLİZUMAB 
 

IL-6 yolak inhibitorü  
 

COVİD 19’da sitokin fırtınasını azaltmak için önerilir [83]  
 

Yan etkileri: karaciğer enzimlerinde yükselme ve diğer solunum yolu 

enfeksiyonlarının reaktivasyon riskinde artış. 
  

Doz: 4-8 mg/kg (mak. 400 mg) İV and 8 saat ara ile 3 kez tekrarlanabilir 
  

Diğer IL-6 inhibitörleri: Sarilumab ve Siltuximab (klinik çalışmalarda 
değerlendiriliyor) [84]  

 

KONVELESAN PLAZMA 
 

2014 yılındaki Ebola virüs salgını sırasında ampirik bir tedavi olarak 

konvelesan plazmanın kullanımı önerilmiştir. [89] 
  

Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) tedavisi için de 

kullanılmıştır. 
  

SARS-CoV, H5N1 avian influenza ve H1N1 influenza tedavisinde 

konvelesesan plazma tedavisi etkili olmuştur. [85-92] 
  

SARS-CoV-2 tedavisinde nötralizan antikorları içeren konvelesan plazma 

tedavisinin rolüne ilişkin bugüne kadar az sayıda çalışma yayımlanmıştır   
Yeni yayımlanan iki çalışma; özellikle kritik derecede ağır hastaların 

tedavisinde ümit verici sonuçları göstermiştir [86,92] 
  

Nötralizan antikor içeren konvelesan plazmanın klinik gidişte, SOFA 

skorunda, PAo2/FiO2 oranında iyileşme sağladığı ve viral yükü belirgin 

derece azalttığı gösterilmiştir. 
 

Bu tedavinin potansiyel etkisini değerlendirmek için geniş bir hasta grubunun 

çalışmaya dahil edilmesine ihtiyaç vardır. 

 
  

ACE İNHİBİTÖRLERİ (ACEİ)/ ANJİOTENSİN RESEPTÖR BLOKÖRLERİ 
(ARB) 

 
SARS-CoV-2 hücre içine girmek için ACE2 reseptörlerine bağlandığı için bu 

hastalığın fizyopatolojisinde ACEİ ile ARB’lerin potansiyel rollerine ilişkin büyük 

bir ilgi vardır      
 

Teorik olarak ARB’ler ile blokaj yapılabilir  
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Fakat ACE2 RAS (Anjiotensin 2’yi inaktive eder)’ın negatif regülatörüdür ve bu 

çıkarım mantıklı değildir. 
  

ACE (CD143) aktivasyon sırasında makrofaj plazma membranında yer alır. 

Sitokin fırtınasını redükte etmek için önerilir 

Mevcut durumda, COVID 19 hastalarında ACEİ/ARB’leri başlama veya 

sonlandırmayı destekleyen bir veri mevcut değildir. 
  

İNTERFERONLAR 
 

IFN-α2a, IFN-α2b veya IFN-β1a  
 

SARS CoV2 kalıtsal immün sistemin interferon (IFN) cevabını zayıflatır 
  

Antiviral adaptif tip 1 T-helper hücreleri zayıflatır 
 

Ama in vitro etkilerin çalıştığı tam olarak gösterilmemiştir   

KORTİKOSTEROİDLER 
 

Mevcut delillere göre SARS CoV2 tedavisinde endike değildir 

Viral yayılımı uzatabilir 
 

Sadece refraktör şoktaki vakalarda (inotroplara yanıt vermeyen) ve 

makrofaj aktivasyon sendromunda (MAS) kullanılır 
  

Doz: 1-1.5 mg/kg vücut ağırlığı 
 

ASKORBİK ASİT 
 

Çok merkezli CITRIS-ALI çalışmasında askorbik asidin mortaliteyi azalttığı 

görülmektedir. [93] 
  

Sınırlı sayıda kanıt; koronavirusün hayvan modellerinde yararlı olduğunu 

önerir (Atherton 1978). 
  

Ilımlı doz İV vitamin C uygulaması düşünülebilinir (örneğin 1.5 gr İV askorbik 

asit 4x1 ve 200 mg tiamin 2x1). Bu doz emniyetli görülmektedir. Bununla 

birlikte, viral pnömonide askorbik asidin kullanımını destekleyen yüksek 

kalitede kanıt bulunmamaktadır. 
  

ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ   
İlk aşama ampirik tedavi [94]   

COVID-19’un kendisi antibiyotik başlanması için bir endikasyon değildir.   
Bununla birlikte, antibiyotikler sekonder bakteriyel pnomoninin tedavisi için 
kullanılabilinir.  

 
Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak geniş spektrumlu 

antibiyotikler kullanılabilinir. 
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Gecikmiş bakteriyel süperenfeksiyon [94] 
 

Yatış sürecinde bakteriyel pnomoni gelişebilir (özellikle entübe hastalarda 

ventilatör ilişkili pnömoni). 
 

Bu klinik tablo; tıpkı ventilatör ilişkili pnömoni veya hastane kaynaklı 

pnömoni gibi araştırılıp tedavi edilebilir. 
  

DİĞER FARMAKOLOJİK AJANLAR 
 

Baricitinib  Nitazoxanide   
Umifenovir  Sarilumab   
Baloxavir  Siltuximab   
Galidesivir  Statinler   
Leronlimab  Ivermektin (İnsanda çalışma yapılmadı)   
Brilacidin  Farklı ülkelerde geleneksel tıpta kullanılan ajanlar  

 

COVID-19 sırasında inhaler kullanımı (astım ve KOAH hastalarında 
kontrol için kullanılan ilaçlar) [165,166] 

 
Astımı veya KOAH’ı olan hastalar inhale ilaçlarını kullanmaya devam etmelidir   
Şu anda, astım veya KOAH hastalarında inhale kortikosteroidlerin 

kullanımından sakınılmasını destekleyen bilimsel bir delil yoktur. 
 

İnhale kortikosteroidlerin kullanımın durdurulması, potansiyel olarak mevcut 

hastalıkların şiddetin artmasına neden olabilir.  
  

Nebulize İlaçlar 
 

COVID-19 şüpheli veya tanısı almış hastalarda; aerolizasyonu artırarak SARS-

CoV-2’nin potansiyel yayılımınına neden olacağı için tercihan nebulize ilaçların 

kullanımından sakınılmalıdır (167) 
  

Nebülize bronkodilatör tedavi akut bronkospazm için saklanmalı ve kronik 

durumların idamesi için haznesi olan ayarlabilir bir nebülizatör kullanılmalıdır   
Balgam söktürmek maksadıyla nebulize hipertonik serum fizyolojik 
kullanımından kaçınılmalıdır  

 
Eğer nebulize tedavi uygulanır ise hastalar negatif basınçlı izolasyon 

odalarında tutulmalı ve hasta ile ilgilenen tüm sağlık/bakım ekibi havadan 

bulaşan enfeksiyonların kontrolü için alınan tedbirleri uygulamalıdır. 
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Tablo 11: COVID 19 tedavisinde kullanım potansiyeli olan mevcut ilaçların özeti 
 

Aşağıda sunulan seçenekler COVID 19 tedavisi için resmi otoriteler tarafından onaylanmamıştır 
 
 

Farmakolojik ajan Sınıflandırma Etki mekanizması Doz Yan etkileri 

Hidroksiklorokin 
 COVID 19 
 tedavisi için  
 ruhsatlı değildir 

Viral replikasyonun 
düşük pH’a dayalı 
basamağını engeller 

400 mg 2x1 2 gün 
sonra 200 mg 2x1 
5 gün 

QT uzaması 

Oseltamivir 
 COVID 19 
 tedavisi için  
 ruhsatlı değildir 

İnfluenzada 
nöröminidaz enzim 
inhibitörü 

75 mg 2x1 5 gün 
GİS intoleransı 
Başağrısı 
Uykusuzluk 

Remdesivir 
Araştırmalar 
devam ediyor 

RNA bağımlı RNA 
polimeraz inhibisyonu 

200 mg İV yükleme 
dozu, sonrasında 
100 mg İV/gün 10 
güne kadar 

GİS intoleransı 
Hepatotoksisite 

Lopinavir/Ritonavir 
 COVID 19 
 tedavisi için  
 ruhsatlı değildir 

3CLpro (viral proteaz) 
inhibitörü 

400/100 mg  
2x1 10 güne kadar 

QT uzaması 
Hepatotoksisite 

Interferon Beta B1 
COVID 19 
 tedavisi için  
 ruhsatlı değildir 

İmmunomodülatör: 
doğal immünitenin 
iyileştirilmesi ve viral 
immünitenin 
adaptasyonu 

 
Soğuk algınlığı 
benzeri sendrom 
Depresyon 

Tocilizumab 

 COVID 19 
 tedavisi için  
 ruhsatlı    
değildir 

IL-6 reseptörüne 
bağlanan monoklonal 
antikor/sitokin 
salınımı sendromunu 
tedavi eder 

4-8 mg/kg (mak. 
400 mg) İV ve 8 
saat ara ile 3 kez 
tekrarlanabilir 

KC enzimlerinde 
artış 
Diğer solunum 
enfeksiyonlarının 
yeniden 
alevlenmesi 
riskini artırır 

Antibiotikler (geniş 
spektrumlu) 

Kateter/ventilatör 
ilişki pnömoni 
tedavisi için 
uygulanan 
politikalar 

Sekonder bakteriyel 
enfeksiyon 
(Kateter/ventilatör 
ilişki pnömoni) 

  

Kortikosteroidler 
SARS CoV2 tedavisi için endike olduğuna dair kanıt mevcut değil. Viral yayılımı 
uzatabilir.  
Eğer septik şoktaki hastada steroid kullanımı için diğer endikasyonlar varsa kullan 

Nötralizan antikor 
içeren 
konvelesans 
plazma () 

COVID 19 
 tedavisi için  
 ruhsatlı    
değildir 

İyileşenlerden alınan 
plazma antikorları 
viremiyi baskılayabilir. 
Teorik olarak 
hastalığın erken 
döneminde 
başlanması daha iyi 
olur 

Standart doz  
1 gr/kg/gün 
x 2 doz 

Antiviraller ile 
etkileşim 
gösterebilir 
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10 COVID-19 şüpheli/tanılı 
hastaların yoğun bakım 
yönetimi 

 
 

Solunum sistemi ile ilgili komplikasyonlar; hastanede yatması gereken COVID-

19’lu hastalardaki en yaygın klinik görünümdür. Bu durum vakaların düşük bir 

yüzdesinde görülmesine rağmen, hastaların yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) 

takibini gerektiren, hastalığın hızla ilerlemesi ve kötü prognoza gidiş gibi önemli 

riskleri taşır. COVID-19 vakalarının çoğu; hafif semptomlar ile birlikte komplike 

olmayan bir progresyon gösterirken, tüm vakaların %14’ü oksijen tedavisini 

gerektiren daha ciddi bir hastalık tablosundan dolayı yatırılarak takip edilecektir. 

Tüm vakaların yaklaşık %5’i YBÜ’de takip edilmeye ihtiyaç duyacak ve bu 

vakalarda septik şok ile renal ve kardiyak hasarların dahil olduğu çoklu organ 

yetmezliği gelişecektir. 
 

Yüksek SOFA skoru ve hastaneye başvuruda >1 ug/l D-dimer düzeyi ve 

komorbiditesi olan yaşlı hasta kötü prognozun işaretidir [95]. Bu hastaların yoğun 

bakım yönetimİ; önceki bilinen viral infeksiyonlar ve bunlarla ilgili yoğun bakım 

usüllerinden daha karmaşık değildir ama hastanedeki seyrin açıkça öngörülebilir 

olmaması ve bu ciddiyette hasta kişilerin sayısındaki ani bir artış herhangi bir 

sağlık sisteminin kapasitesini aşabilir. Bu hastalığın korunmasız sağlık 

çalışanlarına kolayca bulaşabileceği korkusu da bu hastaların tıbbi yönetiminde 

önemli bir rol oynar. Bu noktaki incelik; sağlık çalışanını maruziyete uğratmadan en 

uygun bakıyı sağlamaktır. COVID-19 hastaları ile ilgilenirken; kişisel koruyucu 

ekipman (KKE) kullanarak infeksiyonu önleme ve kontrol etmenin (IPC) yanı sıra el 

hijyeni gibi standart önlemleri de almak mutlak bir zorunluluktur ve bu husus kitabın 

ilgili bölümünde ele alınmıştır. Bu değerlendirme, YBÜ’nde COVID-19’lu hastalara 

tıbbi bakım sunan ve özellikle en önde yer alan göğüs hastalıkları ve yoğun bakım 

uzmanları içindir.  

Tüm hasta gruplarında özellikle pediyatrik ve gebe hastalarda COVID-19 

enfeksiyonunun tıbbi yönetimi ile ilgili veri çok sınırlıdır. Çin kaynaklı yayımlanan 

tüm raporlara göre bu grup hastalarda olağandışı bir klinik tablo görülmemektedir 

ve burada yer alan tedavi rehberlerindeki destek ve idame tedavilerinin özel 

durumlara uyarlanmasına ihtiyaç duyulacaktır. Çin’in Wuhan şehrindeki sağlık 

personelinin %14.8’i enfekte olmuştur ve sağlık çalışanlarında ölüm oranı %0.3’tür 

[101]. İtalya’dan konuya ilişkin gelen sayılar biraz farklıdır. Sonuçta evrimleşen bir 

pandeminin ortalarındayız ve sürekli gelen veriler pratikte değişiklikleri eninde 

sonunda etkileyecektir. 



                 
 
                       Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 İçin Uluslararası Ortak Görüşü- 2nci Baskı 
 

International Pulmonologist’s Consensus On Covid-19 2nd Edition  
Sayfa 45 

 

İlk baştaki adım şüpheli vakaları erkenden tespit etmek, vakaların ciddiyetini 

değerlendirmek ve YBÜ veya izolasyon odaları gibi en doğru noktalara bu hastaları 

yönlendirmektir. Hastane içi gereksiz sevklerden kaçınmak maksadıyla hasta için 

uygun kliniğe en başta karar vermek önemlidir ama prodromal dönemden sonra bu 

hastaların durumu tipik olarak ikinci haftada kötüleşmeye eğilimli olduğundan 

dolayı bu seçimi yapmak zor olabilir. 2003 yılındaki SARS enfeksiyonlarında da 

görüldüğü üzere hastalığın ikinci haftasında viral yükün azalmasından dolayı klinik 

olarak kötüye gidişin; virüsün neden olduğu direkt hasardan ziyade 

immunopatolojik hasar ile ilintili olduğu düşünülmektedir [96]. 

 
10A Yoğun bakım yatış kriterleri ve tıbbi yönetim  

 
Akut solunum yetmezliğinin eşlik ettiği ciddi pnömoni, solunum hızı > 30 /dk, 

Ciddi düzeyde solunum stresi, SpO2 < 93%  
 

Tüm ARDS vakaları: Berlin Kriterleri ve Kigali modifikasyon [97, 98]  
 

Başlangıç: Bilinen bir klinik kötü gidişatın birinci haftası içinde olmak veya 

yeni/kötüleşen solunum sistemi semptomları. 
 

Akciğer görüntülemesi (Radyografi, BT görüntüleme veya akciğer ultrasonik 

görüntüleme) hacim yüklemesi ile açıklanamayan çift taraflı opasite, lober veya tüm 

akciğer kollapsı veya nodüller 

Pulmoner infiltrasyonların kökeni: kardiyak yetmezlik veya sıvı yüklemesi ile tam 

olarak açıklanamayan solunum yetmezliği. Eğer hiçbir risk faktörü mevcut değil ise 

infiltrasyon/ödemin hidrostatik nedenlerini dışlamak için objektif bir değerlendirme 

gerektirir (Örn. ekokardiyografi)  

 
Yetişkinlerde oksijenizasyon bozukluğu 
 

Hafif ARDS: 200 mmHg <PaO2/FiO2a ≤ 300 mmHg (PEEP veya CPAP 

ile ≥ 5 cmH2O veya ventile değil) 
  

Orta dereceli ARDS: 100 mmHg <PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg (PEEP ile ≥ 5 

cmH2O veya ventile değil) 
  

Ağır ARDS: PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg (PEEP ile ≥ 5 cmH2O veya ventile 

değil) PaO2 mevcut değil ise SpO2/FiO2 ≤ 315 ARDS düşündürür (ventile 

edilmeyen hastalar dahil). 

   
Fakat İtalyan grubundan gelen bir uyarı; olağan P/F oranının klinik performanstan 

daha az değerli olduğu ve hızlı progresyon gösterenler vakalarda satürasyonların 

yakından takip edilmesinin klinik gidişatın öngörülmesinde yardımcı olacağına 

inanıldığı yönündedir.[99] Komorbitelerin eşlik ettiği yaşlı hastalarda genç hastaların 

aksine semptomlar daha erken ortaya çıkmıştır. Ayrıca O2 tedavisine rağmen 

oksijen saturasyonu %93’e düştüğünde genç hastaların durumlarının daha hızlı 

bozulma eğiliminde olduğu da not edilmişir. Yeterli tedaviden sonra bile hastaların 

genel gidişatı ve tedaviye verilen yanıt tam olarak anlaşılamamıştır. Geçmişteki 

benzer etiyolojiler ile karşılaştırıldığında, COVID-19’un klinik seyrinde daha hızlı 

dalgalanmaların takip eidlmesi gerektiği görülmektedir.  
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Son tecrübeler; COVID-19 hastalarında girişimsel olan veya olmayan solunum 

desteğinin hızla kesilmesini tavsiye etmemektedir çünkü takip eden sonraki günler 

içerisinde bu hastaların klinik seyirlerinin YBÜ’nde solunum desteğine ihtiyaç 

duyulacak şekilde tekrar bozulması riski mevcuttur.  

3. Sepsis ve Septik Şok: Çin’in Wuhan şehrinde elde edilen verilere göre COVID-

19 vakalarının pek azında (%5) ortaya çıkan “enfeksiyona karşı bozulmuş konak 

cevabı” olarak tanımlanmıştır. YBÜ’ne yatırılan bu vakalarda ölüm oranı %50’dir ve 

çoğunlukla çoklu komorbiditesi olan özellikle ileri yaşlardaki hastalarda 

gerçekleşmiştir (>80 yaş) [100]. Diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi COVID-19 

şüpheli hastalar; sadece viral enfeksiyon veya mevcut bir kronik hastalığı 

kötüleştiren viral enfeksiyon veya viral enfeksiyona eşlik eden başka bir akut 

enfeksiyon ile birlikte hastaneye müracaat edebilirler. Mevcut zayıf bağışıklık ve 

çoklu komorbiditelerin varlığı genel olarak hastalığın seyrini daha da kötüleştirecek 

çoklu bir etki yapar. Bu hastalarda sepsis tanımı için değişen bir husus yoktur ve 

mevcut sepsis tedavi kılavuzları takip edilmelidir.  

 
Septik şok; enfeksiyon varlığı veya şüphesinde hipovolemi olmaksızın, 

ortalama arteriyel basıncı (MAP) ≥65 mmHg üzerinde tutmak için vazopressör 

kullanımı ve serum laktatının ≥ 2 mmol/L üzerinde olması olarak tanımlanmıştır. 

Klinik seyirde hızlı bozulma için yüksek risk mevcut olduğundan şok tablosu 

olmasa bile bu vakalar tercihan YBÜ’ndetakip edilmelidir. Yine de bu grup 

hastaların YBÜ’nde takip/tedavi edilmesine ilişkin karar mevcut kaynakların en 

uygun kullanımına dayanarak verilmelidir. 

 
10B COVID-19 vakalarının YBÜ’nde sistematik tıbbi yönetimi  

 

Solunumsal 
 

Entübe olmayan hastada akut solunum yetmezliği ve erken dönem ARDS 
 

Test için örnek alma ile nazal ve orafaringeal sürüntü alımı ile bronkoskopinin ne 

zaman ve nasıl yapılacağı diğer bir bölümde yer almaktadır.  

Oksijenizasyonun ve solunumun izlenmesi- Oksijenizasyon yakından takip edilmeli 

ve nasal kanül ile devamlı O2 desteği verilmelidir. Eğer hastanın olağan bakımının 

iyileştirilmesi tavsiye edilir ve eğer oksijenizasyonda kötüleşme var ise non-invazif 

ventilasyona (NİV) göre bir sonraki adım Yüksek Akım Nasal Kanül (HFNC) 

olmalıdır (NİV yani CPAP ve BiPAP).  

 

Damlacık aerolizayonundan dolayı HFNC oksijenizasyon ile NİV bu vakalarda 

nebulizerlerin kullanımını engelleyen önemli bir husustur. HFNC’de öksürük ile 2.5 

metreye kadar damlacıklar yayılabilir [104]. Bu husus; böylesi pandemiler esnasında 

bakı alanlarının sınırlı olduğu mevcut durumu karmaşıklaştırır. Önceki SARS ve 

MERS epidemilerinde HFNC %92 oranında başarısız olduğu için [105], sadece 

hastaların yakından izlenebilmesinin mümkün olduğu hallerde bu seçenek dikkatlice 

ele alınmalıdır. Herkesin emniyeti yönünden hatalı olmaması için belkide elektif 

entübasyona karşı acil entübasyon gidilmesi gereken yön olabilir.  
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NİV ve HFNC’deki hastalar yakından izlenmelidir çünkü Çin ve İtalya’da yapılan 

kohort çalışmalarında, bu hastalarda klinik durumun kötüleşme potansiyeli olduğu 

görülmüştür.  

Entübasyon ihtiyacına doğru giden akut solunum yetmezliği 
 

Solunum yetmezliği ile ilintili diğer her enfeksiyöz pnömoni vakasında olduğu gibi 

entübasyon zamanı geldiğinde bu girişimin kriterleri ve yönetimi farklı değildir ama 

bir uyarı olarak; maruziyetten dolayı COVID-19 hastalarında entübasyon çok riskli 

bir yöntemdir. Sadece tecrübeli personel tarafından mutlak surette gerekli olduğu 

zaman entübasyon tercih edilmelidir. Mümkün ise video laringoskop kullanılarak 

hızlı ardışık entübasyon ve tercihen paralitik uygulaması daha güvenlidir çünkü bu 

yaklaşım hastada daha az efora ve öksürüğe neden olarak aerolizasyon 

maruziyetini minumuma indirir. Tercihan negatif basınçlı bir odada yapılacak 

entübasyon sırasında N95 yarım yüz maske veya cerrahi maskeye ilave olarak 

kişisel koruyucu ekipman (eldiven, önlük, koruyucu gözlük) kullanımı mutlak bir 

zorunluluktur. 

 

Ventilator stratejileri 
 

Bu veriler ve öneriler ARDS ile ilintili diğer hastalıklara dayanır ve COVID-19 
için spesifik değildir. Bu vakalarda artmış atalektazi ve pulmoner ödem varlığına 

işaret eden bazı anekdotal vaka raporları vardır. 
 

ARDS’de mekanik ventilasyonun prensipleri çoğunlukla aşağıdaki gibidir: 
 

Düşük tidal volüm ~4-6 ml/kg (ideal vücut ağırlığında) 

Her zaman plato basıncının <30 cm H2O olması 

Tercihan yüksek PEEP  
 

Diğer etiyolojilerden farklı olarak ARDS için nöromusküler bloke edici ajanlar 

(NMBA) kullanılmalı ama kullanım sınırlı olmalıdır çünkü bu hastalarda sitokin 

fırtınasının yönetimi için steroid kullanımına geçilebilir. Bu da kritik hastalık nöropati 

riskini artırır ve hastanede yatış süresini uzatır. ARDS’nin diğer etiyolojilerinde 

tavsiye edildiği üzere permisif hiperkapne’ye ve günlük 12-16 saat prone 

pozisyonunda ventilasyona izin verilir. Ciddi hipoksemide zaman kazanmak için 

ilave olarak “nitrik oksit” kullanılır. 
 

Ventilatör ihtiyacında artışa bağlı olarak sayı olarak yetersiz kalma riskinden dolayı, 

bir hastayı ventilatöre bağlamadan önce triyaj yapılması bir zorunluluktur. Klinikte 

kullanılan CPAP/BiPAP’ların ventilatöre dönüştürülmesi, ventilatörün hava 

giriş/çıkışlarına T-musluk takılarak bir ventilatöre iki hasta bağlanması gibi yaratıcı 

yeniliklerin göz önünde bulundurulmasına ihtiyaç vardır. Bu bir öneri değildir ama 

COVID-19 pandemisi gibi durumlarda aşağıdaki deyimdeki gibi inovasyon günün 

ihtiyacı olabilir; 

“Zorunluluk inovasyonun anasıdır”  
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Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) 
 

Ekstrakorporal Yaşam Destek Organizasyonu (ELSO)’nun rehberleri mevcuttur 

ama bunlar Japonya ve Güney Kore’deki 50 COVID-19 hastasının verileri ile 

sınırlıdır. ECMO en iyi zamande bile kaynak yoğun bir tedavi stratejisidir. Bu tedavi 

önerilmeden önce sağlık bakım sisteminin kapasitesinin aşılabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Spesifik hastalık bakış açısı ile halen hastalığın patolojisi ile 

ölüm sebebine ilşkin veriler toplanmaktadır. Eğer klinik gidiş çoklu organ yetmezliği 

ve septik şoka doğru olursa, ECMO uygun tedavi seçeneği olmayabilir.  

 
ECMO uygulaması personele (tüm vardiyalarda yer alabilecek deneyimli 

eleman), ekipmana, tesise (çok katı enfeksiyon ve kontaminasyon önlemlerinin yer 

aldığı) ve sistemlere (iletişim, kalite güvence, sürdürülebilirlik planları) ihtiyaç duyar 

[115]. 

 

ECMO bir kere tesis edildiğine şu prensipler takip edilmelidir:  
 

Yüksek koruyucu mekanik ventilasyon – plato basıncı <24 cm H2O PEEP ile 10 

cm H2O, solunum hızı 10-30 /dk. Eğer uygulanırsa ECMO ile sağlanacak fayda; 

esas olarak akciğerleri dinlendirmek ve akciğerler iyileşirken bir ara köprü 

sağlamaktır. Veno-Venöz’e karşı Veno-Arteriyel ECMO seçimi altta yatan kardiyak 

fonskiyon ile tutuluma bağlı olacaktır. COVID-19 vakalarında kardiyak yetmezliğin 

myokardit, myokardiyal infarkt veya sepsis nedenli kardiyomyopati ile ilintili olduğu 

öngörülebilir [108]. Rutin ECMO hastaları ile karşılaştırıldığında bu vakalarda 

kullanılan kanüller ile kataterlerin tıbbi atık olarak uzaklaştırılması için ilave tedbire 

ihtiyaç duyulacaktır. Hastanın ECMO’dan ayrılması ve dekanülasyon protokolleri 

diğer tanılardaki işlemlerden farklı değildir [23]. 

 

SARS-COVID-19 ilintili ARDS’de kortikosteroidler: 
 

Lancet dergisinde 17 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan ve COVID-19’u olan bir 

hasta hakkındaki vaka raporunda, Zhe Xu ve ark. otopside aldıkları akciğer 

biyopsisindeki patolojik değişikliklerin SARS ve MERS koronavirus 

enfeksiyonlarındaki gibi olduğunu bulmuşlardır. Örneğin hücresel fibromiksoid 

eksüdanın eşlik ettiği difüz alveolar hasar ve pulmoner ödem. Belirgin hyalin 

membran oluşumu da dikkat çekmiştir. Bu sonuç; erken dönemde kortikosteroid 

kullanımının belki de akla yatkın olabileceğini düşündürmektedir.  

 
Virüs hücreye bağlanıp içeri girebilmek için Anjiotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE-

2) reseptörünü kullanır. Bu reseptörler kalp, akciğer, böbrek, bağırsaklarda bulunur 

ve dolasıyla bu reseptörlerin varlığı kötü prognozun işareti olan çoklu organ 

disfonksiyonuna neden olur fakat bu bağlanma bölgeleri aynı zamanda ARDS, 

sitokin fırtınası ve kardiyak hasarın ilerlemesini azaltacak tedaviler için potansiyel 

teşkil ederler.  
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Enfeksiyon Hastalıkları 
 

Bir epidemi sırasında, diğer tipik YBÜ patolojilerini unutmak yaygın bir hadisedir. 

COVID-19 infeksiyonu sırasında hastane kaynaklı enfeksiyonlara ilave olarak 

olağan toplum kaynaklı enfeksiyonlar ile patolojilerinde görülebileceğinin 

hatırlanması önemlidir. Eğer farklı bir etiyolojiden şüphe ediliyor ise antibiyotikler 

ve diğer tedavilerin dahil olduğu aşina olunan tıbbi yönetimin uygulanması tavsiye 

edilir. Bu hastalar için; bu epidemiden önce yapılacaklar neler ise onlar 

yapılmalıdır. COVID-19 için örnekleme ve test işlemlerine başka bir bölümde yer 

verildiği için burada bahsedilmeyecektir. Hastanın COVID-19 olduğundan 

şüphelenilse bile toplum kaynaklı pnömoniye neden olan tüm benzer patojenleri 

kapsayacak şekilde klinik tanı, lokal epidemiyoloji ve duyarlılık verilerine dayalı 

ampirik tedavi en geç bir saat içinde verilmelidir.   

Sepsis ve septik şoka neden olan diğer tüm nedenlerde olduğu gibi başlangıçta 

bolus olarak 30 ml/KBW akış ile kristaloidler tercih edilen resüsitasyon sıvısıdır. Bu 

hastalarda ARDS ve kardiyak yetmezlik gelişme riski yüksek olduğu için 

resüsitasyon sıvı uygulamasını konservatif sıvı yönetimi stratejisi takip etmelidir. 

Vaopressörlerden tercih edileni norepinefrindir. COVID-19’un spesifik 

tedavisinde kullanılan ilaçlar sürekli değişmektedir. Konuya ilişkin olarak şu an 

için farklı merkezlerde yürütülen çalışmalar mevcuttur. Lopinavir/ritonavir gibi 

antiviral proteaz inhibitörleri, antimalaryal ajanlar klorokin ile hidroksiklorikin, 

azitromisin ve remdesevir halen değerlendirilmektedir ve konuya ilişkin düşünceler 

günlük olarak değişim göstermektedir. COVID-19 olan kritik bakım hastaları 

kurumsal politikalara dayanan tedavileri almalıdır. YBU’da takip edilen bu tür 

hastalarda görülen çoklu organ disfonksiyon riski göz önünde bulundurularak, 

hastaların tedavi doz ayarlamalarının dikkatlice yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır.    
   

Sitokin Fırtınası Sendromu 
 

Bu durum; viral infeksiyon ile ilintili sitokin salınımına cevap olarak immün sistemin 

aşırı yanıtı şeklinde görülmektedir. Sonrasında bu immün yanıt konağa zararlı olup 

çoklu organ disfonksiyonuna neden olur. Wuhan şehrindeki ve İtalya’daki 

tecrübelere göre, bu tür hastaların hastanedeki yatışlarının 2. haftasında sitokin 

fırtınası görülmüştür. IL-2, IL-6, IL-7, GCSF, TNF alfa ve birkaç diğer sitokinin [116] 

dahil olduğu çoklu immün faktörler bu immün yanıtta yer almaktadır. Bu tanının 

kötü bir klinik seyri vardır ve kullanılması gerekli ilaçların en kısa sürede 

uygulanmasını gerektirir.    
 

Kardiyovasküler Hastalıklar 
 

COVID-19 hastalarında kardiyak rahatsızlıkların egemen olduğu görülmektedir- 

Wuhan çalışması (ölenlerde HTN %49, CVD %13). Miyokardiyal hasar; IL-6, 

ferritin, LDH, D-dimerin artmış seviyeleri ve direkt myokardiyal hasar ile ortaya 

çıkan sitokin fırtınası ile ilgili olabilir (16). Wuhan çalışmasındaki vakaların 

%7.2’sinde yüksek hassasiyetteki troponin gibi biyobelirteçlerde artış, yeni EKG 

değişiklikleri veya ekokardiyografik anormallikler vardı. Vakaların %40’ının ölüm 

sebebi şok idi ve bu durumun fulminan myokardit ile ilintili olduğu tahmin edildi 

[114]. 
 



                 
 
                       Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 İçin Uluslararası Ortak Görüşü- 2nci Baskı 
 

 
Sayfa 50 

International Pulmonologist’s Consensus On Covid-19 2nd Edition  

 

Hematoloji 
 

SARS-CoV-2’nin hematolojik etkileri diğer viral enfeksiyonlara benzer şekilde 

göreceli olarak stabil hastalarda lökopeni ve hafif kemik iliği supresyonudur. 

Sekonder Hemofagositik Lenfohistiyositosis (SHLH) lökopeni (mm3’de BK<5000 

veya Hb <9.2 gr/ml veya platelet <100000 veya tümünün birlikte olması) ile 

karakterizedir, pek çok ciddi seyirli viral hastalıkta görülür ve H Skoruna dayalı 

yüksek mortalite (14 kat fazla) ile ilişkilidir [109-110]. SHLH’li hastaların diğer sepsis 

vakalarında olduğu gibi tedavi edilmesine ilişkin deliller giderek artmaktadır ve 

COVID-19 vakalarına da bu şekil tedavinin sunulması önerilmektedir. Mevcut 

durumda, immunosupresif tedavi için tocilizumab (IL-6 blokörü) ve JAK (Janus 

Kinaz) inhibitörlerinin kullanıldığı vaka raporları vardır. Sonuncu yaklaşım; hücre 

içine viral girişi kontrol ederek sitokin fırtınasının tedavisinde kullanılan başka bir 

mekanizamayı kapsar ve böylece inflamasyon azaltılır [111]. Gelişmekte olan pek 

çok ülkede inflamasyonu baskılamak için steroid kullanımı kolaylıkla uygulanabilen 

bir seçenektir ama kullanımının viral salınımı artırdığına dair endişelerden dolayı 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) steroid tedavisini önermemektedir. Ama bu 

inflamatuar reaksiyonu baskılamak için Çinli grup günlük 0.5-1 mg dozunda 

metilprednizolun uygulanmasını önermektedir [112]. 

Koagulasyon profilinin yakından takip edilmesi; bozulmuş d- dimer, LDH ve INR 

seviyelerinin dahil olduğu belirgin anormallikleri gösterir. Bunun bir kısmı; özellikle 

ACE2 ulağı ile ortaya çıkan karaciğer hasarının gösterildiği vakalardaki çoklu organ 

disfonksiyonu ile ilişkili olabilir. 

Sepsis, imobilizasyon ve muhtemel uzamış YBÜ yatışı nedeniyle derin ven 

trombozu (DVT) riski yüksek olanlara DVT profilaksisi verilmesi hususu göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Metabolik 
 

Akut böbrek yetmezliği çoklu organ yetmezliği sendromunun (MODS) bir parçası 

olabileceği gibi COVID-19 vakalarında septik şoku bizzat temsil edebilir. Tıbbi yönetimi 

diğer sepsisler veya septik şoklardakilere benzer. COVID-19’lu hastaların hemodiyalizi 

sırasında alınacak enfeksiyon kontrol tedbirleri, uygulanacak işlem COVID-19 olmayan 

vakaların yakınında gerçekleştirilecek ise diğer hastalar için bilinmezliği ve riski artırır. 

Diyabetik vakalarda bu hastalığa yakalanma riski vardır. Yoğun bakım şartlarında bu 

hastaların glukoz düzeylerinin yakından takip edilmesi önerilir.  

Karaciğer tutulumu genellikle MODS’un bir parçasıdır ve yeterli değerlendirme ile 

bakımı gerektirir.  

Erken enteral beslenme tavsiye edilir fakat durumu değişken olan, entübe edilmemiş 

ve NİV’da olan hastalarda bu işlem riskli bir hal alır. Genel tedbirlerin alınması tavsiye 

edilir. Durumu stabil olmayan hipoksik bir hastayı dolu midesine rağmen entübe etmek 

iyi bilinen bir gece kabusudur. Bir de bu duruma bulaşıcılığı çok yüksek olan COVID-19 

varlığını ekleyin. Dengelenmiş oranlarda proteinler, karbohidratlar, vitaminler ve 

mineraller ile desteklenmiş yeterli besin desteği enfeksiyon ile mücadelede bağışıklığı 

güçlendirir. 
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Diğer standart bakım tedbirlerine; diğer durumu kritik hastalarda uygulandığı gibi 

yatağın baş tarafının yükseltilmesi ile gastrointestinal profilaksi maksadıyla H2 

antagonistleri veya proton pompa inhibitörlerinin verilmesi dahildir. 

COVID-19 vakalarında tıpkı YBU hastalarında uygulanan devamlı protokoller gibi 

erken mobilizasyon, fiziksel terapi ve yeterli glukoz kontrolü takibi yapılmalıdır.  
 
 

10C YBÜ’de görev yapan sağlık çalışanlarının enfeksiyonlardan korunması   
SARS ve MERS koronavirüs salgınlarından elde edilen tecrübeler esas alınarak 

sağlık hizmeti sunan profesyonelleri COVID-19 başta olmak üzere 

enfeksiyonlardan korumak için sağlık çalışanlarını ve YBÜ’lerini yüz yüze 

gelecekleri epidemik bir felakette hazırlamak ana öncelik olmalıdır [100]. 

Son zamanlarda deneysel koşullarda yapılan bir çalışmada; influenza virüsünü 

inaktive etmek için etanol bazlı el dezenfektanları kullanılarak yapılan antiseptik el 

temizliğinin elleri sabunla yıkamaktan daha az etkili olduğu bulunmuştur [101]. 

YBÜ’de yatanlardan koronavirüs bulaşı olduğundan şüphelenilen hastalara 

müdahale için havayolu ve temas ile bulaşı önleyecek tedbirler alınmalı ve göz 

koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Aeresol üreten girişimler sırasında; eldiven, 

önlük ve göz/yüz koruyucuya ilave olarak yüze tam oturduğu test edilmiş N95 

yarım yüz maske kulanılmalıdır.  

 
Solunum yolunun açık emişi, entübasyon öncesi manuel ventilasyon, 

nebulizer tedavisi ve göğüs kompresyonu SARS salgını sırasında riskli 

girişimler olarak tanımlanmıştır [102]. Entübe hastalarda kapalı devre emiş 

aeresol maruziyetini azaltabilir. Böylece erken tanı desteği ile birlikte etkili 

enfeksiyon kontrol tedbirlerinin yürürlülüğe girmesi ve çevresel/kişisel 

kontaminasyona yol açabilecek aerolizasyon riski taşıyan işlemlerin sınırlanması ile 

bronkoskopi ve hastanın BT çekimi için transferi gibi faaliyetler emniyetli bir şekilde 

yerine getirilir. Entübasyon uygulamasını geciktiren ama engel olmayan non-invazif 

menkanik ventilasyon (NİV) gibi aerolizasyon üreten ventilatör stratejileri 

sınırlandırılmalı ve nitrik oksit gibi hipoksemi çıkış tedavileri uygulanmalıdır. 

MERS salgınında sınırlı etkinliğe sahip olduğu gösterildiği ve yüksek seviyede 

aeresol yayılımından dolayı personeli daha fazla enfeksiyon riskine maruz bıraktığı 

için NİV’in kullanım tartışmalıdır [103,104]. Bununla birlikte SARS salgınında NİV 

ventilasyon ihtiyacını azaltabilir. Bu yüzden, eğer sadece yeterli seviyede kişisel 

koruyucu ekipman var ise NİV’in uygulanabileceğine dair süregelen bir tartışma 

mevcuttur [105]. İnfluenzalı hastalar ile yapılan küçük bir kohort çalışması; şokta 

veya ciddi derecede hasta olanlar entübasyona ihtiyaç duymasına rağmen yüksek-

akım nazal kanül uygulamasının hastaların %45’inde entübasyondan sakınma ile 

birlikte olduğunu göstermiştir [106]. Yani viral pnömonisi veya akut solunum 

yetmezliği olanlarda entübasyonun gecikmeden uygulanması için tüm çaba sarf 

edilmelidir. Hızlı sekans entübasyon ve akciğerleri koruyucu stratejiler böyle 

hastaları ventile etmek için önceliklidir. 



                 
 
                       Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 İçin Uluslararası Ortak Görüşü- 2nci Baskı 
 

 
Sayfa 52 

International Pulmonologist’s Consensus On Covid-19 2nd Edition  

 
Özetle bazı sonuçlar ve uygulamalar akla yatkın olmasada Çin’i takip etmek 

gereklidir. Bir öncelik sağlık çalışanlarını maruziyetten korumak olmalıdır. 

YBÜ’nde görev yapan hekimler COVID-19 hastalarının erken tanısına yönelik 

faaliyetlere katılmalı ve bu hastaların tıbbi yönetimine liderlik etmelidir.   

Görev sınırları içerisindeki tüm COVID-19 hastaları yerel sağlık otoriteleri 

tarafından 24 saat içinde ulusal sağlık otoritesine bildirilmeli ve bu hastalar 

YBÜ’nde yer alan izolasyonlu odalara yerleştirilmeldir. Pek çok YBÜ’si negatif 

basınçlı donanıma sahip değildir. Eğer negatif basınç altındaki izolasyon odaları 

mevcut değil ise kaynak kontrolü için alternatif bir yaklaşım ise HEPA-

Karbonfotokataliz hava temizleme sistemleridir [99]. 
 

SSC COVID-19 alt komite paneli (12 ülkeden 36 uzman); aşağıda yer alan ve 

yüksek kalitede kanıta dayalı iyi uygulamaları önermektedir: 
 

COVID-19 hastalarında aeresol üreten girişimlerde (örneğin entübasyon, 

bronkoskopi, açık emiş vs.) bulunan sağlık çalışanları cerrahi maske yerine 

yüze tam oturan N95, FFP2 veya eş düzeyde yarım yüz maske ve ilave 

olarak eldiven, önlük ve göz koruyucu gibi diğer kişisel koruyucu ekipmanları 

giymelidir.  
  

YBÜ’nde COVID-19 hastalarına aeresol üreten girişimler, eğer mevcut ise 

negatif basınçlı bir oda içerisinde uygulanmalıdır. Negatif basınçlı odalar 

bulaşıcı patojenlerin odadan odaya yayılımını engelleyen tesisat ile teçhiz 

edilmiştir.  
 

Girişim sayısını ve bulaş riskini azaltmak için COVID-19 hastalarına 

endotrakeal entübasyon işlemi havayolu yönetiminde tecrübeli sağlık personeli 

tarafından gerçekleştirilmelidir.  
 

Non-invazif pozitif basınçlı ventilasyon veya yüksek akım nazal kanül (HFNC) 

ile tedavi edilen yetişkin COVID-19 hastaları, gerekli durumlarda erkenden 

entübe edilebilmeleri için solunum fonskiyonları açısından yakından takip 

edilmelidir 
 
 
10D COVID-19 pozitif izole/tedavi edilen hasta ne zaman taburcu edilmelidir?   

 
Semptomların gerilemesi   
Radyolojik görünümün düzelmesi   
En az 24 saat ara ile alınan iki örnekte virolojik kleransın belgelenmesi  

 
 

Çinden gelen ve yeterli tedaviye rağmen virüsün solunumsal sıvılarda 
bulunmaya devam ettiğini bildiren çalışmalar ışığında, hastaneden taburcu 
edilen hastalara kendilerini evde en az 2 hafta izole etmeleri tavsiye edilmelidir. 
Ayrıca bu hastalar COVID-19 re-enfeksiyonu olasılığı hakkında uyarılmalıdır.   
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11 Prognostik Faktörler 
 
 

Enfekte olan hastaların önemli bir bölümü (>%80’i) ciddi ölçüde hastalanmayacak 

ve hastaneye yatma ihtiyacı duymayacaktır. [117] 

 
Yatışı yapılan hastalardan [117-118] 

 
%10-20’si YBÜ’ne yatırılacak.   
%3-10’u entübe edilecek. 

 
%2-5’i ölecektir.  

 
COVID-19 hastalarındaki mortalitenin; şiddetli akut solunum yolu sendromu 

(SARS) veya Ortadoğu solunum sendromu (MERS) geçiren hastalara göre daha 

düşük olduğu görülmektedir [119-121]. Altta yatan bir hastalığı olmayanlarda tüm 

vaka ölüm oranı %0.9’dur. Komorbiditesi olan hastalarda ölüm oranı yüksektir 

(Tablo 12).  
 

Tablo 12: Şiddetli hastalık için risk faktörleri 
 

ŞİDDETLİ HASTALIK İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ [2-5] 

Yaş ve Komorbidite Klinik Parametreler Laboratuvar Parametreleri 
 Erkek cinsiyet  Solunum hızı >24/dk  D-dimer >1000ng/ml 
 İleri yaş (ARDS >64 yaş 

üstünde daha sık görülür 
 Israrcı ateş   CPK > nıormal üst limitin 

iki katından yüksek 
Aşağıdaki durumlardan bir 
tanesinin eşlik etmesi 

 Kalp atım hızı >125/dk  CRP > 100 

 Kardiyovasküler hastalık 
(%10.5) 

 SPO2 < %92 oda 
havasında 

 LDH >245 U/L 

 Diabetus Mellitus (%3.7)   Yükselmiş troponin 
seviyeleri 

 Hipertansiyon (%6)   Başvuru sırasında lenfosit 
sayısı < 0.8 

 Kanser (%6)   Ferritin >300 ug/L 
 Kronik böbrek hastalığı 

(%6) 
  

 Geçirilmiş inme (%4)   
Yüksek riskli diğer tıbbi haller   

 İlerlemiş karaciğer 
hastalığı 

  

 Solid organ 
transplantasyonu 
sonrasında immün supresif 
tedavi görmek 

  

 Düşük CD4 hücre sayısı ile 
birlikte HİV 

  

 Yakın geçmişte kemik iliği 
nakli öyküsü 

  

  



                 
 
                       Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 İçin Uluslararası Ortak Görüşü- 2nci Baskı 
 

 
Sayfa 54 

International Pulmonologist’s Consensus On Covid-19 2nd Edition  

 

12 COVID-19’da profilaksinin rolü 
 

 

Çin’de Aralık 2019’da bir salgın olarak başlayan yeni koronavirüs enfeksiyonu tüm 

dünyaya hızla yayıldı, öyle ki WHO 11 Mart 2020 tarihinde bu hastalığın küresel bir 

pandemi haline dönüştüğünü ilan etti [117,118]. Dünyanın bugün yüzyüze kaldığı bu 

aciliyet; maruziyet riski yüksek olan kişileri korumak için hızla koruyucu tedbirler 

almamızı gerektirir [119]. 

 

Bu hastalıktan ve yayılımından korunmak için denenen farklı 

stratejiler;  
 

1) Farmakolojik olmayan girişimler: evde izolasyon, evde gönüllü karantina, 

insanların gruplaşmasının sınırlamak ve enfeksiyonun yayılım zincirine kırmaya 

yardımcı olmak için okullar ve üniversiteler ile hayati öneme sahip olmayan 

işyerlerinin kapatılmasının da dahil olduğu riskli gruplarda sosyal mesafeyi 

oluşturacak tedbirler.[120] 
 

2) Aşağıdaki farmakolojik girişimler: 
 

1. Antiviral farmakolojik ajanlar 
 

2. Klorokin-Hidroksiklorokin (HCQS) 
 

3. Aşılama 
 
 

Antiviral farmakolojik ajanlar 
 

Bir nörominidaz inhibitörü olan Oseltamavir gibi antiviral ajanların solunum 

sekresyonlarında viral yayılımı azalttığı ve influenzanın tedavisinde kullanıldığı 

bilinmektedir [121]. Benzer şekilde, Lopinavir gibi belirli proteaz inhibitörlerinin; 

SARS-CoV-2’de bulunan ve virüsün yaşam döngüsü fonksiyonları için önemli olan 

proteaz enziminin inhibitörü olduğunu göstermiştir [122]. Ritonavir; HİV hastalarında 

Lopinavir’in bu etkisini artırır [123]. Bununla birlikte, Çin’de yürütülen ve COVID-19 

hastalarında Lopinavir ile Ritonavirin bugüne kadarki tedavi etkinliğini raporlayan 

en geniş çalışma; tek başına standart bakım ile karşılaştırıldığında bu ikili tedavinin 

klinik sonuçlar açısından bir fark yaratmadığını tespit etmiştir [124]. Halen devam 

eden NCT04304053 numaralı çalışma; COVID-19’lu hastalarda 

Darunavir/Cobicistat ve klorokin tedavisinin etkinliğine bakmaktadır.  Mevcut 

durumda, COVID-19’e karşı profilaktik olarak kullanılacak bir antiviral ajan önerisi 

yoktur. 
 
 

Klorokin-Hidroksiklorokin Sülfat (HCQS)   
Klorokin yaygın olarak bilinen, kolay ulaşılabilen ve uygun fiyatlı antimaleryel bir 

ilaç olup profilakside ve tedavide kullanılır. Pek çok mekanizma SARS-CoV 

üzerinde bir rolü olduğunu göstermiştir. SARS-CoV-2’nin insan hücrelerine 

Anjiotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) reseptörü üzerinden bağlandığı 

bilinmektedir. İn vitro yapılan çalışmalarda klorokininin ACE2 reseptörünün 
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glikolizasyon sürecini etkileyip, klorokin ile muamele edilen hücrelerin SARS-CoV 

enfeksiyonuna dirençli olmalarını sağladığı gösterilmiştir. Bu belki de, insan 

hücrelerinin bu enfeksiyona dirençli hale gelmesini açıklayabilecek mekanizmadır 

[125]. Klorokin ile yapılan tedavinin hastalık sonrası dönemde SARS-CoV 

enfeksiyonunun yayılmasını önlediği görülmüştür [126].  

HCQS’de aynı etki mekanizmasına sahiptir ama daha iyi bir güvenlik profili vardır 

ve bu husus onu tercih edilir yapar. Her iki ilacın immünomodülatör etkileri olduğu 

ve immün faktörlerin artışını baskılayabilecekleri gösterilmiştir [126]. Ayrıca yapılan 

çalışmalar; klorokine kıyasla HCQS’nin daha üstün antiviral etkinin olduğunu ortaya 

koymuştur [127]. 
 

Çin’de gerçekleştirilmiş ve klorokininin COVID-19’a karşı yüzden fazla insanda 

denendiği ilk çalışmada; klorokin tedavisinin semptomların süresi ile pnömoninin 

şiddetini azalttığı, radyolojik iyileşmeyi artırdığı ve negatif serokonversiyona neden 

olduğu bulunmuştur [128]. Fransız araştırmacı grubu; açık etiketli randomize 

olmayan kontrollü bir çalışmada klorokin ve azitromisinin birlikte uygulanmasının 

etkilerini çalışmıştır. Çalışmaya 36 hasta dahil edilmiş ve 20 hastaya günlük 600 

mg hidroksiklorokin azitromisin ile birlikte verilmiştir. Araştırmacılar tedavinin 6. 

gününde viral yükte belirgin bir azalma olduğunu ve kontrol grubuna kıyasla daha 

düşük ortalama virüs taşıma süresi izlendiğini göstermişlerdir [129]. Bununla birlikte, 

son zamanlarda bu çalışmanın validasyonu ve biası eleyebilecek non-randomize 

açık etiketli bir tasarımın zorluklarına ilişkin pek çok soru gündeme gelmiştir. 

Mevcut uygulamanın profilaksi ve tedaviye olan etkilerini ortaya koymaya çalışan 

pek çok çalışma vardır (Tablo 1).   

Yakın zamanda Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyi (ICMR) HCQS’nin COVID-19 

enfeksiyonunda profilaktik amaçla kullanımını önermiştir [130]: 
 

Şüpheli/tanı almış COVID-19 hastaları ile ilgilenen tüm sağlık çalışanları ilk gün 

400 mg günde iki kez, takip eden 7 hafta boyunca haftada bir kez 400 mg 

(yemekler ile birlikte)  
  

Laboratuvar tanısı almış vakalara temas eden asemptomatik ev halkı: ilk gün 
400 mg günde iki kez, takip eden 7 hafta boyunca haftada bir kez 400 mg 
(yemekler ile birlikte)    

Mevcut durumda, Randomize Kontrollü Çalışmaların (RKÇ) yetersizliği 

nedeniyle (Tablo 13) SARS-CoV-2 enfeksiyonunda HCQ’nun profilaksi veya tedavi 

maksadıyla kullanımında doz ve süreye ilişkin klinik rehberler Hastalık Kontrol 

Merkezleri (CDC) tarafından da oluşturulamamıştır.  

Benzer şekilde, JHMİ tarafından hazırlanan klinik rehberler SARS-CoV-2 ile 

şüpheli teması olan bireylerde maruziyet öncesi veya sonrası profilaksiyi 

önermemektedir [131]. 
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Uyarılar 
 

Bu ilaçları alan hastalar; hematolojik parametreler, serum elektrolitleri, kan glukozu, 

hepatik ve renal fonksiyonlar yönünden düzenli olarak takip edilmelidir. Bu ilaçların 

QTc uzamasına neden olunduğu bilindiği için tedaviye başlamadan önce bireylerde 

rutin EKG çekimi yapılmalıdır. QTc uzamasına neden olduğu bilinen diğer ilaçların 

aynı anda uygulanmasından sakınılmalıdır.  

  
Tablo 13: Profilaksi stratejilerine ilişkin klinik araştırmaların özeti 

 

Profilaksi stratejilerine ilişkin klinik araştırmaların özeti 
Çalışma numarası Çalışmanın adı Test edilen ilaç 
NCT04303507  Bir sağlık kuruluşunda koronavirüs 

enfeksiyonundan (COVID-19) klorokin ile 
korunma, Plasebo kontrollü profilaksi çalışması 
(COPCOV) 

 Klorokin ve plasebo 

NCT04313023  SARS-CoV-2’ye maruz kalan yetişkinlerde 
COVID-19 enfeksiyonunu önlemek için PUL-042 
İnhalasyon Solüsyonu kullanımı  

 4 doz PUL-042 İnhalasyon 
Solüsyonu ve plasebo 

NCT04308668  SARS-CoV-2’ye karşı maruziyet sonrası profilaksi  HCQS ve plasebo 

NCT04251871  2019-nCOV enfeksiyonundan korunma ve 
tedavide geleneksel Çin tıbbı ilaçlarının (TMC) 
kullanımı  

 TCM ve plasebo 

NCT04283461  SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önleyecek 2019-
nCOV aşısının (mRNA-1273) emniyet ve 
immunogenetiği  

 Aşının Faz 1 çalışması 

NCT04304053  CCOVID-19 hastalarının tedavisi ve korunma 
maksadıyla temaslı kişilerin profilaksisi  

 Darunavir/cobicistat ile HCQS ve 
plasebo   

 
COVID-19 Aşıları 

 
COVID-19 aşısı geliştirmeyi hedefleyen pek çok ilgi çekici yatırım ve araştırma 

faaliyeti vardır. Bir RNA aşısı geliştirmek için ABD (NIAID) ile Moderna iş birliği 

yapmıştır. mRNA-1273 isimli bir aşı adayının Faz 1 klinik emniyet çalışması, 45 

gönüllü üzerinde denenerek 19 Mart 2020’de tamamlanmıştır [132]. Başka bir 

rekombinant adenovirüs aşı adayı olan Ad5-nCoV’ın (CanSino Biologics Inc., 

Tianjin, Çin) Faz 1 klinik emniyet çalışması; 108 sağlıklı yetişkin dahil edilerek Mart 

2020’de Wuhan/ Çin’de yapılmıştır [133]. Bununla birlikte, geliştirilmesi muhtemel 

olan bir aşı gelecekte emniyetli veya etkili olamayabilecektir. Umarız devam eden 

çalışmaların sonuçları profilaksi mekanizmasını daha iyi anlamamıza yardımcı olur, 

enfeksiyona karşı daha iyi bir korunma sağlar ve böylece geniş çaplı bir yayılım 

gösteren bu hastalığın bulaşı azalır.  

BCG Aşısı: WHO’ya göre bu aşının COVID-19 üzerinde ispatlanmış bir rolü yoktur 
[162].  
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13 Korunma 
 

 

13A Temas şüphelisi kimdir?  

 

COVID-19 vakası ile aynı evde yaşayan kişi;   
COVID-19 vakası ile doğrudan temas eden kişi (ör. el sıkışmak); 

  
COVID-19 vakasının enfekte sekresyonlarına korunmasız olarak doğrudan 

temas eden kişi (yüzüne öksürülmesi, hastanın kullandığı kâğıt mendile çıplak 

elle dokunmak vs.) 
 

COVID-19 vakasına yüz yüze 2 metreden yakın 15 dakikadan fazla temas 

etmek; 
  

Kapalı bir ortamda (sınıf, toplantı odası, hastane bekleme salonu vs.) COVID-

19 vakası ile 2 metreden yakın mesafede 15 dakikadan fazla bulunmak;   
COVID-19 vakasına doğrudan bakım sağlayan sağlık çalışanı veya refakatçi 

veya COVID-19 vakasına ait biyolojik örneğe tavsiye edilen kişisel koruyucu 
ekipman (KKE) olmaksızın veya bütünlüğü bozulmuş KKE ile temas eden 

laboratuvar çalışanı;   
Uçak kabininde herhangi bir yönde iki sıraya kadar COVID-19 vakasının 

çevresinde oturan kişi, bu vakaya eşlik eden yol arkadaşı veya refakatçi, ilk 

vakanın oturduğu uçak bölümünde görev yapan kabin görevlisi (eğer ilk vakanın 

semptomları veya kabin içi hareketliliği fazla ise aynı bölümde oturan tüm 

yolcular veya aynı uçakta seyehat eden tüm yolcular/pilotlar/kabin görevlileri 

yakın temas olarak kabul edilebilir) [56.]   
Asemptomatik kişide COVID-19: Sebastian Hoehl ve ark.’nın NEJM’de 

yayımlanan çalışmalarına göre, sonrasında boğaz sürüntülerinde SARS-CoV-2 

izole edilen iki hastada, SARS-CoV-2 tespit etmek için yapılan semptoma 

dayalı tarama işleminin etkisiz olduğu bulunmuş ve potansiyel enfektif virüsün 

yayılımının ateşi olmayan ve herhangi bir belirti vermeyen veya çok az belirti 

veren kişilerde olabileceği beyan edilmiştir [134] 
 



                 
 
                       Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 İçin Uluslararası Ortak Görüşü- 2nci Baskı 
 

 
Sayfa 58 

International Pulmonologist’s Consensus On Covid-19 2nd Edition  

 

13B Virüs cansız yüzeylerde kalabilir mi?  
 

Evet. Dolayısıyla hasta taburcu edildikten sonra nihai bir dezenfeksiyon 

gerçekleştirmek önemlidir [135]. 
  

Yüzeylerden alınan sürüntü örneklerine göre SARS-COV-2’nin havada aeresol 

içerisinde saatlerce ve yüzeylerde günler boyunca canlı ve enfeksiyöz kaldığı 

gösterilmiştir [135]. (Şekil 6) Plastik ve paslanmaz çelik yüzeye uygulandıktan 

sonra virüs 72 saat, bundan daha az süre de ise bakır ve kartonda stabil olarak 

kalmaktadır.  

 

Şekil 6: Koranavirüsün yüzeyler üzerindeki kalış süresi 
 

Virus yüzey dezenfeksiyon usülleri kullanılarak etkin bir şekilde 
inaktive edilebilir: [135] 

 
%62–71 Etanol  

 

%0,5’lik Hidrojen peroksit solüsyonu  
 

%0,1’lik Sodyum hipoklorit solüsyonu  
 

%0.05–0.2 benzalkolyum klorid veya %0.02 klorheksidin diglukonat gibi 

biyosidal ajanlar daha az etkilidir. 
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13C İdeal bir kişisel koruyucu ekipman (KKE) neleri içermelidir?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7: KKE’nin ana bileşenleri 
 

RİSK ALTINDAKİ SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN KKE BİLEŞENLERİ 
 

Aerolizasyona neden olacak uygulamalar için damlacık bulaşa yönelik tedbirler 
uyarlanmalıdır  

1) Eldivenler 
 

Nitril eldiven, pudrasız, non-steril (total uzunluk min. 230 mm) 

S, M, L dahil çeşitli bedenlerde  
  

2) Maske 
 

Cerrahi maske, solunumu güçleştirmeyen, maske iç ve dış yüzü 

kolayca ayırt edilebilmelidir 
  

3) YARIM YÜZ PARTİKÜL MASKESİ, N95 VEYA DAHA ÜST SEVİYE 
 

N95 veya FFP2 veya daha üst seviyede yarım yüz partikül maskesi, 

soluk alıp vermeye engel teşkil etmeyen tasarımda solunum 

koruyucusu  
  

Şekil 8: Cerrahi maske ve Yarım yüz maske 
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N95, FFP2 ve FFP3 maskeler 
 

En çok tartışılan yarım yüz maske tipi N95’tir. N95; Amerikan Hastalık Kontrol 

Merkezi (CDC)’nin bir parçası olan NIOSH tarafından belirlenen bir standarttır 

[34]. Avrupa’da ise yarım yüz maskelerin koruma düzeyinin seviyesi “filtering 

face piece (FFP) skoru ile belirlenir. Bu skoru belirleyen ise Avrupa 

Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan EN 149:2001 

standardıdır. 

 
  

Şekil 9: Çeşitli tiplerde sık kullanılan yarım yüz maskeleler 
 

 

 
  

 
Tablo 14: Çeşitli tipteki yarım yüz maskelerin filtrasyon kapasiteleri 

 
 

 
YARIM YÜZ MASKE STANDARDI 

 

 
FİLTRASYON KAPASİTESİ (≥0.3 MİKRON) 

FFP1 
 

%80 

FFP2 
 

%94 

N95 
 

%95 

FFP3 
 

%99.5 

N100 
 

%99.97 
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N95/N100 yarım yüz maskeler aslında FFP2/FFP3’lerden daha mı 
iyidir? 

NIOSH spesifikasyonları (N95/N100) FFP’den biraz daha yüksek 

olsada, bu onların daha iyi olduğu anlamına gelmez [136] 

 
 

Cerrahi maskeler korona virüse karşı koruyucu mudur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 10: COVID-19’a karşı cerrahi maske kullanımı 
 

FFP2/FFP3 veya N95/N100 yüz koruması için altın standartlar iken cerrahi 

maskeler herhangi bir koruma sağlar mı? [136-137] 

 
Cerrahi maskeler öncelikle incinebilir hasta grubunu sağlık personelinden 

korumak için kullanılır. Konuşma/hapşırma/öksürme sırasında kullanıcının 

mikrop yaymasını engeller. Cerrahi maskeler kullanıcısını korumak için değil 

hastaları korumak için tasarlanmıştır. Cerrahi maskelerin (ve hatta yarım yüz 

maskelerin) kullanıcıları koronavirustan koruma etkisine ilişkin mevcut bir 

araştırma bulunmamaktadır. 

 

Güç Destekli Hava Filtreleme Cihazı (PAPR) 
 

PAPR; filtreden, kartuşdan veya süzgeç kutusundan süzülerek gelen havayı pozitif 

akım ile bir başlığa veya tam yüz maskeye aktaran ve pille çalışan bir üfleyicidir 

(Şekil 11). Havadaki kirleticinin tipi ve yoğunluğu PAPR için gerekli filtre, kartuş 

veya süzgeç kutusunun tipini belirleyecektir. ABD İş Güvenliği ve Sağlığı Ulusal 

Enstitüsü (NIOSH); kullanıcının güvenliğini sağlamasına yönelik olarak bu solunum 

cihazlarının kalitesini test eder. HEPA filtresi (0.3 μm çapındaki partiküllerin 

%99.97’sini tutan) ile teçhiz edilmiş ve yağ geçirmeyen PAPR kitlerinin kullanılması 

arzu edilir. Ayrıca enfeksiyon kontrolü kapsamında bu kitlerin kullanımı tercih edilir. 
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Şekil 11: Güç Destekli Hava Filtreleme Cihazı (PAPR) 
 

 

COVID-19 pandemisi sırasında PAPR kiti kullanmanın avantajları 
 

PAPR kitlerinin pek çoğu, N95 yarım yüz maskeden daha yüksek koruma 

düzeyi sağlayan HEPA filtrelerini kullanır [154]. 
  

Uzamış cerrahi girişimlerde bulunan hekimler ve COVID-19 izolasyon 

alanlarında görevli sağlık çalışanları için son derece kullanışlıdır çünkü solunum 

direncini/boğulma hissi ve N95 maskelerinin koruyucu gözlük/yüz siperi ile 

birlikte kullanımında görülen buğulanmayı ortadan kaldırır 
  

Baş ve boyun bölgesini kontaminasyona karşı korur.  
 

Bıyık ve sakalı olanların kullanımı için onaylanmıştır ve kapalı bir başlık giyildiği 

için kullanım öncesi test yapma ihtiyacı duyulmaz 
 
 

 
ÜÇ KATLI CERRAHİ MASKE/YARIM YÜZ MASKE KULLANIMINA İLİŞKİN TAVSİYELER 

 

 Semptom göstermeyen ve evde kalan kişilerin herhangi bir tip maske giymesi 
önerilmemektedir. Bununla birlikte, COVID-19 pandemisi bitene kadar halka açık 
yerlerde üç katlı cerrahi maske takılmalıdır. 
 

 Solunum yolu semptomları olanlar veya COVID 19 tanılı hastalara evde bakanlar üç 

katlı cerrahi maske/yarım yüz maske kullanmalıdır (mevcut olmasına bağlı olarak) [138-

140]      
 

 Yarım yüz maskeler (N95, FFP2 veya daha üst düzeyler) diğer kişisel koruyucu ekip 
man (KKE) ile birlikte aeresol salınımını artıran işlemlerde kullanılmalıdır (trakeal 
entübasyon, non- invazif ventilasyon, trakeostomi, bronkoskopi ve kardiopulmoner 
resüsitasyon)  
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 COVID 19 tanılı hastaya doğrudan müdahele eden sağlık personeli yarım yüz 

maske (N95, FFP2 veya daha üst düzeyler) ile birlikte diğer KKE’leri kullanmalıdır 
(göz koruyucu, eldivenler, galoş ve sıvı geçirmeyen önlük). 
 

 YBÜ’de görevli sağlık ve bakım ekibi yarım yüz maske kullanmalıdır (N95/FFP2 
veya üstü) 
 

 Mevcut pandemi koşullarında, yarım yüz maskeler (N95/FFP2 veya üstü) belirli bir 
süre çıkartılmadan aynı tanıyı almış çok sayıda hastaya müdahalede kullanılabilir. 
Çalışmalar yarım yüz maskelerin belirli sürelerde kullanıldığında koruyuculuklarını 
devam ettirdiklerini göstermektedir. [138-140] 
 

 N95 yarım yüz maskeler enfekte olma riski en fazla olan sağlık personeli tarafından 
kullanılmalıdır. 
 

 N95 yarım yüz maske 8 saate kadar devamlı veya aralıklı kullanılabilir. İdeal olarak 
bu sürenin sonunda değiştirilmelidir. 
 

 Maskenin iç yüzeyine dokunmaktan kaçının. Maskenin iç yüzüne yanlışlıkla 
dokunulur ise el hijyeni uygulayın. 
 

 PAPR kitinin uzamış cerrahi girişimlerde bulunan hekimler ve COVID-19 izolasyon 
alanlarında görevli sağlık çalışanları için kullanılması düşünülmelidir çünkü bu kitler 
solunum direncini/boğulma hissi ve N95 maskelerinin koruyucu gözlük/yüz siperi ile 
birlikte kullanımında görülen buğulanmayı ortadan kaldırır 
 

 Kullanılmış maskeler potansiyel olarak enfekte atıkdır ve tıbbi atık olarak tasnif 
edilerek uzaklaştırılmalıdır. 
 
   Her bölgedeki sağlık sistemi; kullanılmış maskelerin atık yönetimi için gerekli 
tedbirleri almalıdır. [141]
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4) Yüz siperi 
 

Şeffaf plastikten imal edilmiş ve hem kullanıcı hemde hasta için açık bir görüş 

sağlayan, başın çevresini saran ve alına oturan ayarlanabilir bant, 

Buğulanmayan (tercihen), yüzün tüm dış hatlarını örten, yeniden kullanılabilir 

(temizlenmeye ve dezenfekte edilebilir) veya tek kullanımlık   

5) Cerrahi takım, üst forma 
 

Çok veya tek kullanımlık dokuma, kısa kollu, tulumun veya önlüğün altına 

giyilir. 
 

6) Cerrahi takım, pantalon 
 

Pantalon, çok veya tek kullanımlık dokuma, kısa kollu, tulumun veya önlüğün 

altına giyilir 
 
 

7) Önlük, yoğun girişimler için 

Bağcıklar ile bağlanır. PVC kaplı %100 polyester veya %100 PVC veya %100 

kauçuk veya diğer sıvı geçirmeyen malzeme ile kaplı, su geçirmez, yaka ve 

belden bağlanır. Kumaşın asgari birim ağrılığı: 300 gr/cm2, boyutları: 70-90 cm 

(genişlik) x 120-150 cm (uzunluk) 
 

8) Önlük 
 

Tek kullanımlık, kullan-at, diz altına kadar 

 

9) Galoş ve bone 
 

10) Koruyucu gözlük 
 

Göz koruması için, baskı olmaksızın tüm yüz hatlarına kolayca oturacak esnek 

PVC çerçeve, Gözü ve etrafını kapatacak, gözlük ile birlikte kullanıma uygun, 

camları buğulanmayan ve çizilmeye dayanıklı, istemsiz açılmayan ve ayarlanabilir 

bantı olan, buğu önleyici hava kanalı olan. Kullan-at veya kullanım yerinde 

dekontaminasyon için uygun donanım varsa yeniden kullanılabilir olabilir. 
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13D KKE temininde sıkıntı çekilmesi haline uygulanacak stratejiler  

 

Maskelerin yeniden kullanımı 
 

COVID-19 pandemisi hızla geniş bir yayılım gösterdiği için her gün daha fazla insan 

rahatsızlanıyor ve maske temininde güçlük yaşanıyor. Bu maskeler; COVID-19 

hastaları ile ilgilenen sağlık çalışanlarının enfeksiyondan korunabilmesi ve enfekte 

olmamaları için önem arz ediyor.   

Sağlık personeli tarafından yaygın olarak kullanılan üç farklı tip maske şunlardır: 

Cerrahi maske, N95 yarım yüz maske ve elastometrik yarım yüz maske. 

 

1. Cerrahi maskeler 
 

Bu maskeler tek kullanımlık olup yüzü sıkmayan ve pahalı olmayan dokumadan 

imal edilmiştir. Giyen kişiyi büyük damlacıklar, vücut sıvıları ile diğer tehlikeli 

sıvıların serpintilerine karşı korumak için tasarlanmıştır. Her iki yanlarda gevşek 

tasarımda oldukları için havada uçan küçük partiküllere karşı yeterli koruma 

sağlamazlar. Bu tip maskelerin tavsiye edilen birincil kullanım fonksiyonu; enfekte 

kişilerin maske giyerek yakın çevrelerine hastalık etkenini yaymamaları vasıtasıyla 

sağlam kişilerin korunmasıdır. Hali hazırda, bu maskelerin yeniden kullanıma ilişkin 

bir rehber mevcut değildir. Tek kullanımdan sonra atık olarak uzaklaştırılırlar. 

 

2. N95 Yarım Yüz Maskeler 
 

Bu maskeler 0.3 mikrondan daha büyük partiküllerin en az %95’ini filtre etmek için 

tasarlanmıştır. Yüze tamamen otururlar ve kullanımdan önce bu husus test 

edilmelidir. İdeal olarak tek kullanımlık olarak tasarlanmışlardır. Krizde kapasite 

artırma stratejileri kapsamında, CDC bu maskelerin tavsiye edilen kullanım 

süresinden fazla nasıl kullanılacağına ve maskelerin yeniden kullanımına dair 

rehberler yayımlamıştır.  
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Kullanım süresinden fazla süre ile maskenin kullanılması: Aynı N95 maske ile 

birbirinden farklı pek çok hasta ile tekrarlayan sayıda yakın temas kurulması halini 

kapsar. Bu ancak aynı tedavi alanına yerleştirilmiş, aynı solunum yolu patojeni ile 

enfekte olan hastalara tıbbi bakım sağlanırken uygulanabilir. Solunum yolu 

patojenlerinin neden olduğu önceki salgın ve pandemilerde, yarım yüz maskelerin 

aşırı tüketimini engellenmesi için bu yaklaşım tavsiye edilmiştir [142]. 
 

Yeniden kullanım: Aynı N95 yarım yüz maskenin her girişimden sonra 

çıkarılmasına rağmen pek çok sefer kullanılmasını kapsar. N95 maske; hasta ile 

temastan sonra bir sonraki hasta temasına kadar saklanır. N95 veya FFP yarım 

yüz maskenin yeniden kullanımı tecrübe edilse bile söz konusu maskenin ard arda 

kullanım sayısı ile ilgili bir sınırlama olmalıdır. Böylelikle N95 yarım yüz maskenin 

yeniden kullanımı çoğunlukla “sınırlandırılmış yeniden kullanım” olarak tarif edilir 

[143,144]. 

 

Yarım yüz maskenin yeniden kullanımı; patojen yükünü azaltacak, 

dekontaminasyon sonrası maskenin koruma fonksiyonunu koruyacak ve işlem 

sonrası maskede tehlikeli kimyasal artık bırakmayacak etkin bir maske 

dekontaminasyon uygulaması sonrasında tecrübe edilmelidir. Araştırmacılar farkı 

dekontaminasyon yöntemlerinin maske filtrasyon kapasitesi, maskenin yüze uyumu 

ve farklı virüs veya bakterlerin maskedeki yükünün azaltılması üzerine olan 

etkilerini araştırmaktadır. 

 

Maske dekontaminasyon yöntemleri aşağıda tanımlanmıştır: 
 

A. Ultraviyole germisidal radyasyon (UVGI): 
 

Bu yöntemde UV-C lamba (80W, 254nm) kullanılır. Kontamine yarım yüz 

maskelerin he iki yüzüne ≥1 J/cm2 15 dakika boyunca UV radyasyon uygulanır. Bu 

işlem virüs yükünde ortalama 4.1 log azalma ile sonuçlanır. UVGI uygulamasının 

filtrsyon performansı ve yarım yüz maskenin yapısal bütünlüğü üzerine olan etkileri 

test edilmiştir. Lindsey ve ark. yaptıkları çalışmada 950 J/cm2 UVGI uygulamasının 

filtrasyon performansına az bir etki gösterdiğini, akım direnci üzerinde ise belirgin 

bir etki göstermediğini bulmuşlardır. Maskelerin yapısal bütünlükleri daha düşük 

dozlarda farkedilir bir düşüş göstermiştir. Maskelerin bağlama aparatlarının direnci 

UVGI uygulmasından maskenin imal edildiği malzemenin direcine göre daha az 

etkilenmiştir [145]. Bu yöntemin 3 uygulamadan sonra bile maske uygunluk 

performans testinden geçtiği gösterilmiştir. Heimbuch ve ark. 1 J/cm2 UVGI’ni 

İnfluenza A (H1N1), Avian influenza A virüs (H5N1), Influenza A (H7N9) 

A/Anhui/1/2013, Influenza A (H7N9) A/Shanghai/1/2013, MERS-CoV ve SARS-

CoV üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Çalışma sonucunda virüs inaktivasyonu 

%99.9 ile %99.999 arasında bulunmuştur [146]. 
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Akılda tutulması gereken önemli noktalar; UV ışığın etkisinin ışığa maruz kalan alanlarda 

gerçekleştiği ve maskenin gölgede kalan yerlerinde dezenfeksiyonun 

gerçekleşmeyeceğidir. Pek çok farklı tasarımda maske mevcuttur; bazı maske tasarımları 

maske iç yüzüne UV ışık girişine müsait değildir, bazı maskelerin bağlama aparatları UVGI 

dezenfeksiyonunu engelleyebilir ve çoklu UVGI işleminden sonra maskenin yüze tam 

olarak oturmasında problem olabilir. Bu konu araştırmaların aktif bir alanıdır ve yakın 

gelecekte muhtemelen daha fazla sağlıklı veri elde edilecektir. 

 

B. Hidrojen peroksit buharı: 
 

Endüstriyel bir dekontaminant olan hidrojen peroksit (H2O2) buharının; N95 maskelere zarar 

vermeden virüsleri inaktive ettiği gösterilmiştir. Battelle Memorial Enstitüsünün yaptığı pilot 

çalışma bu yöntemin etkili olduğunu ve 50 dekontaminasyon işleminden sonra bile 

maskelerin yapısal bütünlüğünün korunduğunu göstermiştir [147]. Kenney ve ark. yaptıkları 

çalışmada; 3M 1870 maskelerini üç bakteriyofaj (T1, T7 ve Phi 6) ile kontamine etmişler ve 

kontaminasyon sonrası maskeleri Bioquell’s BQ-50 sisteminden elde edilen hidrojen 

peroksit buharı ile dekontamine etmişlerdir. Bu işlem ile tüm fajlar %99.999’dan fazla 

inaktive edilerek sayıları deteksiyon limitinin çok altına inmiştir [148]. 

 

C. Nemli sıcak hava yöntemi: 
 

Yarım yüz maskelerin belirli bir süre için ısıya ve nisbi neme (RH) maruz bırakıldığında 

virüslerde inakativasyona yol açtığı gösterilmiştir. Heimbuch ve ark. H1N1 ile enfekte 

edilmiş maskeleri 65 °C’de %85 nemli sıcak hava kullanarak dekontamine etmiş ve virüs 

miktarında en az %99.99’luk bir azalma elde etmiştir [149]. CDC; 60 °C’lik %80 nemli sıcak 

havanının da 65 °C’de %85 nemli sıcak havanın yanı sıra kullanıldığının altını çizmektedir 

Bu sıcaklık ve nem oranı; inkübatörler, iklimlendirme odaları veya pişirme makineleri 

kullanılarak uygulanabilir. Bu koşulları sağlayabilecek diğer yöntemler henüz araştırma 

safhasındadır. Bu yönteme ilişkin tek kaygı; farklı patojenlerde dezenfeksiyon etkinliğine 

dair bilinmezliktir. 

 

D. Maske rotasyonu 
 

COVID-19 etkeni devamlılığını sağlayabilmek için bir konakçıya ihtiyaç duyar. Virüsün 

karton yüzeylerde 24 saate, metal yüzeylerde 48 saate ve plastik yüzeylerde 72 saate 

kadar etkinliğini sürdürdüğü bilinmektedir [150]. Böylece bir maske 3 ila 4 güne kadar 

kurumaya bırakıldığında üzerindeki virüs hayatta kalamaz. Bu prensip maske rotasyonunun 

dekontaminasyon tekniğinde kullanılmaktadır. Sağlık çalışanları belirli sayıda N95 maske 

alıp her gün bir tanesini kullanırlar ise kullanmadıkları diğer maskeleri kuru bir ortamda 

bekleterek virüsün etkisiz hale gelmesini sağlayabilirler. 

 

Yeni Delhi/Hindistan’da konuşlu AIIMS; aynı N95 yarım yüz maskenin birden fazla kez 

kullanılabilmesi için CDC’nin vermiş olduğu tavsiye kararını kabul ederek ülkeye örnek 

göstermiştir. Üç gün boyunca kâğıt bir torbada kurumaya bırakılan N95 maske her 

dördüncü günde kullanılabilir ve böylece aynı maske atık olarak uzaklaştırılmadan önce 

beş kereye kadar kullanılabilir. [151]. 
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E. Etilen oksit (EtO) 
 

EtO gazının 55˚C sıcaklıkta 725 ila 833 g/L aralığında bir saat boyunca 

uygulanmasının filtrasyon performansına zarar vermediği bilinmektedir [152]. Bu gaz 

karsinojenik ve teratojenik olarak bilindiği için işlem sonrasında maske üzerinde 

kalacak toksik gaz miktarı hakkında şüpheler bulunmaktadır. Kullanıcının solunum 

sisteminin maske üzerinde kalan gaza maruz kalmadığından emin olunması için 

işlem sonrasında maskelerin uzun süre havalandırılmasına ihtiyaç vardır.  

 

3. Elastometrik maskeler 
 

Elastometrik maskeler; yüzün tamamını veya bir kısmını kaplayan ve yeniden 

kullanılabilir filtrelerin takılmasına imkan sağlayan düzenekleri olan maskelerdir. Bu 

maskelerin yeniden kullanılabilmesine ilişkin ABD İşgüvenliği ve Sağlığı İdaresi 

(OSHA) ve bu elastometrik maskelerin üeticilerinin ortak tavsiyesi;  dezenfeksiyon 

sonrasında yapılacak temizlik işlemidir. Filtre kartuşları maskeden çıkartılmalı ve 

filtre kabı, maske kayışları ve diğer tüm yüzeyler tam bir temizlik işlemine tabi 

tutulmalıdır [153] 
 

OSHA’nın temizlik rehberi bu maskelerin gündelik kullanılan bir deterjan ile azami 

110°F (yaklaşık 43˚C) sıcaklıktaki su ile temizlenerek sonrasında soğuk su ile 

durulanmasını tavsiye eder. Dezenfeksiyon için maskenin %0.1’lik çamaşır suyu ve 

su çözeltisine 2 dakika boyunca daldırılması ve sonrasında durulanarak 

kurutulması tavsiye edilir. Kartuşları dezenfekte etmek için tüm dış yüzeylerinin 

alkol bazlı mikrobiyal bir mendil ile silinmesi ve kurumaya bırakılması önerilir. Tam 

olarak uygulandığında, elastometrik bir maskede tüm işlem 7 ila 8 dakika sürebilir. 

Bununla birlikte, sağlık personelinin kullandığı çok kullanımlık elastometrik 

maskelerin temizliği ile dezenfeksiyonuna ilişkin sınırlı sayıda rehber mevcuttur ve 

temizliğe karşı dezenfeksiyonun sıklığı ile diğer standart işlemlere ilişkin tavsiyeleri 

içeren hali hazırdaki rehber sayısı bariz olarak azdır. 

 

Öneriler: 
Maske lazım olduğunda yeni bir N95 yarım yüz maskenin kullanılması tavsiye edilir 

ama kriz zamanlarında, maskelerin yeniden kullanımı gerektiğinde, bazı hususların 

dikkate alınması gerekir. 
 

1. Maskelerin işlem sırasında bozunmasının tüm hallerinden kaçınırken, bilinen 

hiçbir yöntemin ideal seviyede bir yeniden kullanım sağlayamadığının 

farkında olmalıyız (örneğin mevcut virüs ve bakteri sporlarının 6 log 

azalması). 

2. En iyi uygulama; işlemden sonra maskenin aynı kullanıcıya geri verilmesidir. 

Bu maskeler arasındaki çapraz kontaminasyonun azalmasına yardımcı 

olabilir ve maskelerin farklı yüzlere uygun şekilde oturmaması nedeniyle 

bozulacak sızdırmazlığı azaltabilir.  

3. Sağlık personeli işlem görmüş bu maskeleri her seferinde gerekli şekilde 

takmak ve çıkartmak için eğitilmelidir.   
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13E Toplumda enfeksiyonun yayılma riskini azaltmak için alınması 

gereken hayati tedbirler 
 
 

Sosyal Mesafe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 metre mesafe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yeni koronavirüs; enfekte kişilerin sağlıklı kişilere temas etmesi ile yayılmaktadır. 

Enfekte kişi ile daha fazla temas ettikçe, hastalığa yakalanma ihtimaliniz artar. 

Yüksek bulaşıcılığı olan hastalıkların yayılımını yavaşlatmak veya durdurmak için 

sağlık otoritesi tarafından sosyal mesafe bir kontrol aracı olarak kullanılabilir.   
 

Sosyal mesafeyi sağlamak için alınan kamusal tedbirlere ilave olarak, potansiyel 

olarak hasta kişilerden kaynaklanan fiziksel maruziyeti azaltmak için örneğin; 
 

İşiniz uygun ise evden çalışmak için seçenekleri araştırın.   
Evin dışında diğer insanlar ile aranızda iki metre (6 fit) mesafe bırakın   
Çok sayıda kişinin birarada bulunduğu spor müsabakaları veya insanlar ile 

temas ihtimalinizin daha fazla olduğu kalabalık alışveriş merkezlerinden kaçının.   
Yüz yüze görüşmek yerine kişiler ile telefon/görüntülü görüşme ile iletişim kurun. 
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Bu tip adımlar normal hayatın akışını engelleyebilir. Bununla birlikte, bu yaklaşımlar 

kısa süreli tedbirlerdir (ömür boyu sürmeyecektir). Pandeminin riski; ilk bulaş 

yayılımının sağlık hizmetini kilitleyecek kadar hızlı olmasıdır. Her ülke için temel 

amaç bundan kaçınmak olmalıdır ve sosyal mesafe bu hususta yardımcı olabilir. 

 

Düzenli el yıkama (Halkın kullandığı yüzeylere temas edildikten sonra) 
 
 

CDC en az 20 saniye süre ile su ve sabun kullanılarak ellerin düzenli yıkanmasını 
tavsiye etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yemekten önce ve sonra elleri yıkamaya öncelik verilmelidir. Düzenli el yıkama 

elleri kurutarak onları enfeksiyona açık hale getirebilir. Bunu önlemek için, gliserin 

bazlı bir el nemlendiricisi kullanılmalıdır. 

Alkol Bazlı El Dezenfektanları 
 

Su ve sabun mevcut değilse, CDC en az %60 alkol içeren el 

dezenfektanlarının kullanımını ve ellerin kurutulmasını tavsiye etmektedir. 

 

Solunum hijyeninin sağlanması   
Öksürür veya hapşırırken ağzınızı/burnunuzu örtün.  
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Öksürürken 
  ağzınızı örtün 

 

Mikropların yayılımını 
durdurun! 

 

Öksürür veya hapşırır iken ağzınızı 
ve burnunuzu kapatmak için bir kağıt 
mendil kullanın.  
Kullanılmış mendili çöp kutusuna 
atın  

veya 
  

Öksürür veya hapşırırken  
Ağzınızı elinizle değil  
Dirseğinizin iç kısmı ile  
kapatın 

 

Ellerinizi 
 yıkayın 

Öksürdükten veya hapşırdıktan 
sonra ellerinizi en az 20 saniye 
süresince sabun ve ılık su ile 
yıkayın veya el dezenfektanı ile 
temizleyin  

 
 
 
 

Sıklıkla temas edilen objeler ile yüzeylerin yeterli hijyenini 

sağlayın 
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Cep telefonunuzu temizleyin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cep telefonlarını ne sıklıkta kullandığımız ortada iken bir sonraki temizlik 

önceliğimizin cep telefonu olduğu muhakkaktır. Cep telefonu ve ilgili ekipmanları 

temizlemek için antibakteriyel mendiller veya en az %70 alkol içeren bezleri 

kullanmak iyi bir seçenektir. Eğer antibakteriyel mendiller kuş gribi virüsünü 

öldürebiliyor ise öyleyse koronavirüse de aynı etkiyi gösterebilir. Bir kere 

temizledikten sonra cep telefonunu açıkta kurumaya bırakın.   

Temas ettiğiniz diğer tüm objeleri düzenli aralıklar ile temizleyin: 

Bilgisayar klavyesi ve faresi   
Ev ve araba anahtarları   
Yeniden kullanılan su şişeleri   
Otomobil direksiyonları   
Kıyafetlerin cepleri   
Kapı koları   

Gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmaktan kaçının   

Bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutun  

 

Bağışıklık sistemini sağlıklı tutmak için yapılabilecekler: [37-38] 
 

Uyku – Yeterli süre ve kaliteli uyku. Çoğu insan için 7-8 saat yeterlidir. “Mumu 
iki ucundan yakmak” hastalık riskini artırır. 2004 yılındaki bir derleme; “uyku 
bozukluğunun immün sistem üzerinde önemli bir etkisi olduğu ve uykunun 
immün systemin önemli bir bileşeni olduğu” sonucuna varmıştır. 
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Egzersiz – Düzenli ama aşırıya kaçmadan egzersiz yapın. 2007 yılında 
yapılan bir çalışma; “ılımlı yapılan egzersizin koruyucu etkisi mevcut iken 

sık yapılan aşırı egzersizin immün disfonksiyon ile sonuçlanabileceğine” 
vurgu yapmıştır   
Sağlıklı beslenme – protein ve vitminden zengin diyet. Yeteri kadar sıvı 
aldığınızdan emin olun.  

 
 

TOPLUMDA ENFEKSİYONUN YAYILIMIN ÖNLENMESİ İÇİN  
ATILMASI GEREKEN ÖNEMLİ ADIMLAR   

 
 

Sosyal Mesafe (2 metre)  
 

Halka açık alanlarda zorunlu olarak insanların yüz maskesi 

takması (evrensel maske stratejisi) 
 
 

Düzenli el yıkama (Halkın temas ettiği yüzeylere temas sonrası)  
 

Solunum hijyeninin sağlanması (Öksürük/hapşırık sırasında ağzın kapatılması)  
 

Sıkça temas edilen obje/yüzeylerin yeterli hijyenini sağlamak  
 

Ağıza, burna ve gözlere dokunmaktan kaçınmak  
 

Bağışıklık sistemini sağlıklı tutmak (iyi uygu, egzersiz ve sağlıklı diyet) 
 
 

 

14 Sonuç 
 
 

Koronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) Aralık 2019 tarihinde Çin’de yayılan bir 

hastalık olarak rapor edilmiştir.  O tarihten beri Antarktika hariç tüm kıtalara 

yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanmıştır. 

Hastalık daha çok damlacık yoluyla yayılmaktadır ve üst/alt solunum yolu 

enfeksiyonlarına yol açmaktadır. Komorbitesi olan yaşlı kişiler daha çok 

etkilenmektedir. Ciddi vakalarda ölüm oranı %2.5-5’dir Mevcut durumda COVID-19 

için standart aşı veya tedavi yoktur. Dünyada enfeksiyonun sıklıkla izlendiği 

bölgelerinde vaka serileri ve raporlar yayımlandıkça bazı nüanslar buluyoruz. Bu 

hastalığın kendisi ve tedavisi hali hazırda hareketli bir hedef ve gelecek haftalarda 

hastalığın tıbbi yönetimine ilişkin bazı değişiklikler olabilir. Fakat bu pandeminin 

hızını azaltmak için en iyi yolun; diğer temaslara bulaşın engellenmesi olduğu 

görülmektedir. 
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