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Genel Bilgi: 

 Koronavirüs Coronaviridae ailesinden virüs grubudur. İlk kez 1960'lı yıllarda 

keşfedimişlerdir. Temelde kanatlılarda (tavuk) ve memelilerde  (inek,domuz) solunum yolu 

enfeksiyonu ve gastroenterite sebep olur. İnsanlarda genellikle hafif üst solunum yolu enfeksiyonu 

belirtileri verir. Ancak bu  aileye mensup MERS-CoV (2012), SARS-CoV (2002-2003)ve COVID-

19 (2019-nCoV)'un bulunduğu bazı nadir koronavirüs türleri ölüm riski bulunduran solunum yolu 

enfeksiyonlarına neden olabilir. 

Yapısı pozitif polariteli, tek ipliikli RNA'dan oluşur. Bugüne kadar tespit edilmiş en büyük RNA 

genomuna sahip virüslerdir, En belirgin özelliği etrafındaki dikensi çıkıntılarıdır. Bu görüntüsü 

nedeniyle güneşin taç küresine (Latince: corona) benzediği için koronavirüs adını almıştır. 

COVID19 dikensi çıkıntıları protein yapısında olup, insan akciğer alveolar epitel hücrelerinde 

bulunan ACE2 reseptörüne bağlanır. Bunun sonucu tetiklenen mekanizmalar interleukin-6 

üzerinden inflamasyonu aşırı uyarır ve sitokin fırtınasına yol açarak pnömoni varlığında ciddi 

akciğer hasarına yol açmaktadır. 

Risk Grubu: 

• 65 yaş üzeri yaş grubu 

• Kronik akciğer hastalığı veya  Astım 

• Kalp hastalıkları ve Hipertansiyon 

• Bağışıklık siteminin baskılandığı tüm hastalıklar ve buna yol açan ilaçların kullanımı (Organ 

nakli ve kemik iliği nakli, kemoterapi, steroid kullanımı, AIDS, onkoloji hastaları) 

• Obezite (BMI  ≥40 )  

• Diabetes Mellitus 

• Kronik böbrek yetmezliği ve Diyaliz tedavisi alan hastalar 

• Kronik karaciğer hastalığı 

 Genç yetişkinlerde de hastalık görülmekte ancak daha hafif seyirli ya da yatarak tedavi 

gerektirebilmektedir. Bu grup hastalığı yüksek risk grubuna taşıyabilir. 

 Çocuklarda genellikle hafif belirtilerle seyretmekte ve altta yatan hastalık yoksa 

komplikasyonlara yol açmamaktadır. 

 Solunum yolu hastalığına yol açan koronavirüsler kuzey yarıkürede kış döneminde sıklıkla 

görülürken, Tayland'da tüm yıl boyu devam edebilmektedir. İlkbahar ve Yaz döneminde yayılım 

hızının düşmesi beklenmekle birlikte nasıl seyir izleyeceği tam olarak bilinmemektedir. 

Yayılım şekli: 

 Koronavirüsler solunum yolu salgıları ve tükrükte bulunur. Damlacık yolu ile bulaşır. 

Soluyarak ya da bu salgılara temas sonrası özellikle yüz , ağız ve buruna temas ile kişiye bulaşır. 

Bununla beraber dışkı ile uzun süre atıldığı bilinmektedir. 

Kuluçka dönemi: 

 Kuluçka dönemi ortalama 6.4 gündür (2-12 gün arasında). Karantina için 14 gün 

önerilmekle birlikte 24 güne kadar bulgu vermeyen hastalar bildirilmiştir. İyileşme sonrası özellikle 
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dışkı atılımı devam etmekte ancak bu durumun bulaştırıcılıkla ilgisi tam bilinmemektedir. Özellikle 

bulgu vermeden enfeksiyonu diğer bireylere taşıyabilecek çocuk ve gençler hastalığın yayılmasında 

büyük sorun teşkil etmektedirler. 

Bulgular ve Hastalık seyri: 

• Yüksek ateş 

• Kuru öksürük 

• Nefes darlığı 

• Halsizlik ve kas ağrıları 

• Farenjit bulguları 

• Baş ağrısı 

• Balgam 

• Mide-barsak sistemine ait bulgular (ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma) 

 Hastalık 80% bulgu vermeden ya da hafif şekilde üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu olarak 

geçirilmektedir. Daha ağır seyirli (özellikle risk gruplarında) olduğu durumlarda; pnömoni ve buna 

bağlı komplikasyonlar görülmektedir. Bu nedenle bakteriyel veya influenza kaynaklı pnömoniler ile 

karışabilmektedir. Takipte gelişen kardiyomiyopati de bildirilmiştir. 

Laboratuvar ve Radyoloji bulguları:  

Düşük seviyede: Lenfosit*, Lökosit, Trombosit, Prokalsitonin (bakteri enfeksiyonu eşlik etmediği 

koşulda) 

Yüksek seviyede: İnterleukin-6, LDH, Ferritin, D-dimer, CRP, AST, ALT, Total Bilirubin, BUN, 

Kreatinin, Troponin, CPK. 

Akciğer Grafisi: İki taraflı periferik opasiteler, infiltrasyon. 

Düşük doz toraks BT: İki taraflı buzlu cam manzarası, infiltrasyon, konsalidasyon, plevral 

kalınlaşma. 

Tedavide kullanılan yöntem ve ilaçlar: 

COVID19 epidemisinde ortaya çıkan hastalığı önlemek için henüz herhangi bir aşı veya tamamen 

tedavi eden özel antiviral ilaç geliştirilmemiştir. Hastalığın kontrol edilmesinde, mortaliteyi 

azaltmaya yönelik semptomatik tedavi, izolasyon ve çeşitli deneysel tedavi uygulamaları yer alır. 

1. Solunum desteği 

• Oksijen desteği ve Non-invaziv/ Mekanik ventilasyon 

• ECMO 

2. Antiviral ilaçlar: 

• Favipiravir 

• Lopinavir/Ritonavir 

• Klorokin/Hidroksiklorokin 
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• Remdesivir 

• Oseltamivir 

• Ribavirin 

• Umifenovir 

3. İmmunomodulatuar ilaçlar : 

• Tocilizumab (Anti IL6R) 

• Sarilumab  (Anti IL6R) 

• Sltuximab  (Anti IL6) 

• Anakinra ( (Anti IL1) 

4. Konvalesan plazma ya da serum 

5. İntravenöz immunoglobulin (IVIG) 

6. Monoklonal antikorlar 

7. ACE2 bağlanmasını engelleyen deneysel ilaçlar 

8. Az vaka sayılı ilaç deneyimleri (Azitromisin-hidroksiklorokin, ivermektin) 

 Pandemi sırasında gündeme gelen konulardan biri kullanılmakta olan bazı antihipertansif 

ilaçların virüsün etki mekanizması üzerine etkileri nedeniyle değiştirilmesi ile ilgiliydi. Yapılan tüm 

araştırmalar gözönüne alınarak Amerika ve Avrupa Kalp Dernekleri (ESC/AHA/ACC/HFSA) 

açıklama yayınlayarak bu ilaçların kesilmesine ya da değiştirilmesine gerek olmadığını 

bildirmişlerdir. 

 Diğer konu ise nonsteroid antiinflamatuar grubu ilaçların (ibuprofen,naproksen ve benzeri) 

kullanılmaması ile ilgiliydi. Bu grup ilaçlar mide-barsak sistemi ve böbrek üzerindeki olumsuz yan 

etkileri nedeniyle, pandemi dönemi dışında da, doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gereken 

ilaçlardır.  

 El yıkama, mesafe koyma, yüze dokunmama ve doğru şekilde koruyucu maske 

kullanılması COVİD19 başta olmak üzere koronaviral hastalıkların yayılmasını engellemek için ilk 

alınması gereken önlemlerdir. 
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