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COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 enfeksiyonu, oldukça bulaşıcıdır  ve öncelikle 
damlacık yoluyla yayılır. İnkübasyon döneminde karantina, yayılmayı sınırlamak için en etkili 
önlem olarak vurgulanmıştır. Bu önlemin kişisel ve ekonomik etkileri nedeniyle, enkübasyon 
dönemi ile bilgilerimizi arttırmamız gerekmektedir. Araştırmacılar 4 Ocak - 24 Şubat 2020 
tarihleri arasında, enfeksiyonun ilk olarak 161 vakayla tespit edildiği Çin'deki Wuhan'ı ziyaret 
eden 181 (medyan yaş, 44.5 yıl;% 60 erkek) hastanın semptomatik hale gelmeden veya 
COVID-19 tanısı almadan önce enfekte kişilerle temas edenlerin  kayıtlarını inceledi. 
Araştırmacılar, tespit edilmemiş semptomatik enfeksiyon riskini düşük (10.000'de 1), orta 
(1000'de 1) veya yüksek (100'de 1) olarak sınıflandırdı ve değişen uzunlukta izleme 
programları olarak değerlendirildi. 

Ortaya çıkan modellerde, COVID-19'un tahmini medyan inkübasyon süresi  5.1 gündü; 
ortalama inkubasyon  süresi ise 5.5 gündü. Enfekte kişilerin % 97.5'inde semptomlar 11.5 
günde ortaya çıktı. Enfekte kişilerin %2.5’inden azı 2.2 gün içinde semptomatik hale geldi. 
Tahmin edilen medyan ilk ateş  5.7 gündü.  Çin dışında tanı konan 108 hastanın medyan 
inkübasyon süresi   5.5 gündü; Çin'de tanı konulan 73 hastada medyan inkübasyon süresi   4.8 
gündü.  Maruziyeti fazla olan ve yüksek risk olarak belirlenmiş ve 7 gün monitörize edilen 
hastalarda tahmini tanı koyulamamış vaka sayısı 21.2/10.000 dir. 14 gün sonra tanı 
koyulamamış yüksek riskli vakaların sayısı 1/10.000dir. 
 
Yorum 

Bu bulgular, karantina adına yapılan güncel tavsiyeleri destekler niteliktedir: 
Hastaların çoğu 11-12 günde semptomatik hale gelirken, büyük çoğunluğu 14 günde 
semptomatik hale gelmiştir. Bununla birlikte, asemptomatik veya hafif semptomatik 
insanların da enfeksiyonu yayabildiği bilinmektedir ve bu grup buraya dahil edilmemiştir. 
Asemptomatik kişilerde yapılacak testlerin arttırılması bu konu ile ilgili bilgilerimizin artmasına 
yardımcı olacaktır– Stephen G. Baum, MD 
 
SARS-CoV-1 ve SARS-CoV-2’nin Aerosol ve Yüzeylerde Yaşam Süresi: 
 

Araştırmacılar, 2002-2003 yıllarında çok uluslu bir salgına neden olan SARS-CoV-1 ile 
COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'yi karşılaştırmak için, iki virüsün aerosollerde ve çeşitli 
yüzeylerde ve tahmini azalma oranlarını değerlendirdi. İnsan solunum yolu örneklerinde 
bulunanlara benzer değerlere sahip inokulum kullanarak virüsleri aerosol haline getirdiler (<5 
μm parçacıklar). 
 

Aerosolizasyondan sonra, canlı SARS-CoV-2 virüsü 3 saatlik deney boyunca 
saptanabilir; 1 litre hava başına düşen viral yük 103.5 ‘ten 102.7 TCID50'ye (% 50 doku 
kültüründeki enfeksiyöz doz) düştü. SARS-CoV-2, plastiğe uygulandıktan 72 saat sonra ve 
paslanmaz çelik üzerinde 48 saat sonra saptanabilir, ancak titrelerin düştüğü görülmüştür. 
Karton (24 saat sonra canlı SARS-CoV-2 yok) ve bakır yüzeylerde (4 saat sonra canlı SARS-CoV-
2 yok) hayatta kalma süresi daha kısa olarak saptandı Aerosol içindeki iki virüsün yarılanma 
ömürleri benzerdi (1.1-1.2 saat). SARS-CoV-2'nin karton üzerindeki SARS-CoV-1'den daha 
uzun süre hayatta kalması dışında her iki virüsün de hayatta kalması benzerdi. 
 



Yorum 
Yayılımın kontrol altına alınması için bulaş yollarının anlaşılması önemlidir. Önceki 

epidemiyolojik gözlemler ve laboratuvar çalışmaları, SARS-CoV-1'in esasen yakın temasla, 
muhtemelen damlacıklar yoluyla bulaştığını, ancak aerosoller ve fomitler yoluyla bulaşmanın 
da mümkün olduğunu ortaya koydu. SARS salgını sırasında nozokomiyal ve süper yayılma 
olayları aerosol üretici prosedürlerle ilişkilendirilmiştir. Son zamanlarda yapılan bir çalışma, 
SARS-CoV-2'nin aktif enfeksiyonu olan hastaların kullandığı odalarda birden fazla yüzeyi 
kontamine edebileceğini gösterdi. 

Araştırmacılar, iki virüsün stabilitesinin  laboratuvar koşullarında benzer olduğunu 
gözlemlemekte ve epidemiyolojideki farklılıkların üst solunum yollarındaki yüksek SARS-CoV-
2 yükleri ve virüs asemptomatikken enfekte kişilerin yayma potansiyeli gibi diğer faktörleri 
yansıttığını öne sürmektedir. Bu çalışmada araştırmacılar SARS-CoV-2'nin aerosol ve fomitler 
tarafından iletiminin mümkün olduğu sonucunu vurguluyorlar  ancak diğer potansiyel yolların 
bulaş açısından çeşitli ortamlardaki göreceli katkısı henüz bilinmemektedir. -Mary E. Wilson, 
MD 
 
Faringeal ve Nazal Sürüntüler SARS-CoV-2 için Yeterli Duyarlılığa Sahip Olmayabilir 
 

Kanıtlanmış COVID-19 olan 205 hastada (SARS-CoV-2'nin en az bir bölgede 
izolasyonuna dayanarak), Çin'deki üç hastanedeki araştırmacılar (Hubei ve Shandong 
eyaletleri ve Pekin) hastaneye yatırıldıktan sonraki 1 ila 3 gün içinde faringeal sürüntüler 
aldılar. Ek olarak, hastalık boyunca periyodik olarak kan, balgam, dışkı, idrar, burun sürüntüleri 
ve bronşiyel fırçalama veya bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı (entübe hastalarda) numuneleri 
alındı.  205 hastadan toplam 1070 numune alındı; yaş ortalaması 44'tür (5-67 yaş). Reverse-
transkriptaz polimeraz zincir reaksiyon yöntemi ile örnekler tetkik edildi. 
 

Tetkik sonuçlarının pozitiflik oranları;  BAL sıvısında 14/15 (% 93), balgamda 75/104 (% 
72), nazal sürüntülerde 5/8 (% 63), fırça biyopsisinde 6/13 (46) %), faringeal sürüntüde 
126/398 (% 32), dışkıda 44/153 (% 29), kanda 3/307 (% 1) ve idrarda 0/72 (% 0) idi. Burun 
sürüntüleri en fazla virüsü içeriyordu. İki hastada  dışkıda SARS-CoV-2 bulundu. 
 
Yorum 

Kesin olmasa da, bu çalışma COVID-19'u tek bir zaman noktasında elde edilen kombine 
faringeal ve nazal sürüntüler temelinde “dışlama” endişelerini gündeme getirmektedir. 
Duyarlılık ayrıca testin teknik özelliklerine ve numune toplama yöntemine bağlıdır. Dışkıda 
SARS-CoV-2 bulunması, başka bir olası bulaşma yolunu gösterir. Viremi nadirdir, ancak en 
azından bazı enfekte olmuş ölen organ donörlerinden bulaşma olasılığını ortaya koyar. -Daniel 
Kaul, MD 
 
Lopinavir-Ritonavir COVID-19 için Etkili Değil 
 

Şu anda, koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonundan kaynaklanan COVID-19 hastalarını 
tedavi etmek için etkili olduğu belgelenen hiçbir ilaç yoktur. Bununla birlikte, lopinavir (HIV-1 
enfeksiyonu için klinik olarak mevcut bir proteaz inhibitörü) SARS-CoV'ye karşı in vitro aktivite 
göstermiştir ve lopinavir ve proteaz inhibitörü ritonavir üzerine yapılan bir çalışma, 
insanlardaki ağır akut solunum yetmezliği sendromu (SARS) için klinik etkinlik göstermiştir. 
Lopinavir-ritonavir'in COVID-19 için etkili olup olmayacağını değerlendirmek için, 



araştırmacılar 18 Ocak 2020'den itibaren Çin'in Wuhan şehrindeki tek bir hastanede açık 
etiketli randomize bir çalışma yürüttüler. Radyografik olarak pnömoni tanısı konmuş ve  <% 
94 oksijen satürasyonu olan veya kısmi oksijen basıncının fraksiyonel inspire oksijen oranı 
<300 mmHg olan 199 erişkin SARS-CoV-2'li hasta yalnız standart tedavi almak veya 14 gün 
boyunca günde iki kez oral lopinavir-ritonavir (400 mg-100 mg) almak üzere belirlenmiştir. 

Lopinavir-ritonavir alanlar ve standart tedavi gören hastalar, klinik iyileşme (medyan, 
16 gün), yoğun bakım ünitesinde kalış süresi, mekanik ventilasyon günleri veya oksijen desteği 
günlerinde zaman bakımından anlamlı farklılık göstermemiştir. Lopinavir-ritonavir alan 
hastalarda 28 günlük mortalite daha düşüktü (% 19'a karşı% 25), ancak gruplar arası fark 
anlamlı değildi. Zaman içinde elde edilen boğaz sürüntülerindeki SARS-CoV-2 RNA 
konsantrasyonları iki grup arasında farklılık göstermedi. 
 
Yorum 

Lopinavir - ritonavir ile mortalite biraz daha düşük olmakla birlikte, ilacın etkisi kayda 
değer değildir. Bu sonuçlara rağmen, DSÖ bir taraftan lopinavir-ritonavir içeren büyük bir 
çalışma başlatmaktadır. Bununla birlikte, SARS-CoV-2 proteazın yapısına dayanarak,  birçok 
uzman HIV proteaz inhibitörlerinin aktif olma olasılığının düşük olduğunu düşünmektedir. 
 

SARS-CoV-2’nin Vertikal Yayılım Göstermiyor 
 Yeni koronavirüs SARS-CoV-2'nin dünyanın birçok yerine yayılması birçok soruya ve 

bazı korkulara yol açmaktadır. Virüs çok bulaşıcıdır ve öncelikle damlacık enfeksiyonu ile  
olarak bulaşıyor gibi görünmektedir. Yazarlar bu çalışmada anneden bebeğe potansiyel 
vertikal yayılımın öngörüldüğü tek bir vakayı tanımlamaktadırlar. Bu tip yayılma şansını en aza 
indirmek için doğum sırasında önlemler alındı ve olası bir bulaş engellenmeye çalışıldı.6 Şubat 
2020'de Çin'in Zhejiang eyaletinde 30 yaşında bir kadın ateş veya solunum yolu semptomları 
olmayan 2 günlük kuru öksürük öyküsü ile gebeliğinin 35. haftasında bir üniversite 
hastanesine başvurdu. Önceki gün annenin SARS-CoV-2 testi pozitif çıkmıştı. Kocası 
başvurudan 5 gün önce semptomatikti ve SARS-CoV-2 testi pozitif çıktı. Akciğer 
radyografisinde düzensiz infiltratlar saptandı ve oral lopinavir, ritonavir ve metilprednizolon 
ile tedavi edildi. Hastanedeki 2. günde öksürük geriledi, 3. günde balgamında SARS-CoV-2 
tespit edildi. Fetal kalp atım hızı 110 atım / dakikaya düştüğü için negatif basınçlı doğum 
odasına acil sezaryene alındı. Hasta, hemen alınan orofaringeal sürüntüsü SARS-CoV-2 için 
negatif olan normal bir çocuk doğurdu. Doğum esnasında hastanın balgamı pozitifti ve 
respiratuar numuneler 4 gün boyunca pozitif kaldı. Serum, idrar, dışkı, amniyotik sıvı, göbek 
kordon kanı, plasenta ve anne sütü negatifti. Bebeğin 7 kez alınan orofarinks, kan, dışkı ve 
idrarının kültürü negatif kaldı. 
 
Yorum 

SARS-CoV-2'nin vertikal iletimi tanımlanmamıştır. Bu tip bir bulaş muhtemelen bu 
virüsün enfeksiyonu sırasında yaygın olarak ortaya çıkamayan ve muhtemelen nadiren 
influenza ile ortaya çıkan viremiden kaynaklanır. Doğum sırasında yatay geçişi önlemek için 
üst düzey çaba gösterilmiş ve başarılı olunmuştur. Bu olgu ve diğer son kanıtlara dayanarak, 
SARS-CoV-2'nin dikey iletimi konusunda dikkatli bir şekilde iyimser olabiliriz, ancak kesin bilgi 
için daha fazla bilgi birikimi beklemeliyiz. -Stephen G. Baum, MD 
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