
SARS-CoV-2'ye karşı serum antikorları ile ilgili yayınların çoğu teşhisin doğruluğu üzerinedir. 
Çalışmaların hiçbiri uzun süre SARS-CoV-2 viral yük ve antikor profillerini araştırmamıştır.  
Hem balgam hem de dışkıda SARS-CoV-2 RNA uzun süre devam eder. Anti-RBD antikorların 
SARS-CoV-2 enfeksiyonunun hem koruyucu antikor düzeyini hem de klerensini işaret ettiği 
düşünülmektedir. Anti-RBD antikor seviyeleri, virüsün süregenliğini göstererek,  daha erken 
tedaviye başlamada anahtar rol oynayabilir. 
 
 
SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Viral Yük ve Antikorlarının Uzun Süreli Dinamikleri: 
Gözlemsel Kohort Çalışması 
 
ÖZET 
 
Amaç 
SARS-CoV-2 pnömonisi olan hastalarda viral RNA, IgM, IgG dinamiklerini ve bunların 
ilişkilerini 8 haftalık periyotta incelemek. 
 
Method 
Wenzhou Sixth People’s Hastanesi Laboratuvarı tarafından doğrulanmış SARS-CoV-2 
pnömonisi olan 33 hastanın 27 Ocak-10 Nisan 2020 tarihleri arasında retrospektif, gözlemsel 
verileri toplanmıştır. 
 
 Ölçüm Sonuçları 
Boğaz sürüntüleri, balgam, dışkı ve kan örnekleri toplanmış ve viral yükler Reverse-
Transkripsiyon PCR (RT-PCR) ile ölçülmüştür. Spike protein (S) e karşı spesifik IgM ve IgG, 
Spike protein reseptör bağlanma domaini (RBD) ve nükleokapsid (N) analiz edilmiştir. 
 
Bulgular 
Erken evre semptom döneminde SARS-CoV-2 viral yükü, boğaz sürüntülerinde ve balgamda 
daha yüksek dışkıda daha düşüktür. Viral RNA’nın tespit edilme süresi ortalamaları, boğaz 
sürüntüleri, balgam ve dışkıda sırasıyla 18.5  (13.25-22) gün, 22 (18.5-27.5) gün ve 17 (11.5-
32) gündür. Balgamda 17 hastada (% 51.5) 22 gün içinde tespit edilemeyen viral RNA (kısa 
süregenlik) ve 16 (% 48.5) hastada 22 günden fazla (uzun süregenlik) kalıcı viral RNA 
mevcuttu. Üç hastada (% 9.1) hastaneden taburcu olduktan sonraki iki hafta içinde 
balgamda saptanabilir viral RNA nüksü vardı. Bir hastada 59 gün veya daha uzun süre kalıcı 
viral RNA mevcuttu. Anti-S IgM, anti-RBD IgM ve anti-N IgM'nin ortalama serokonversiyon 
süresi sırasıyla 10.5 (7.75-15.5) gün, 14 (9-24) gün ve 10 (7-14) gündü. Anti-S IgG, anti-RBD 
IgG ve anti-N IgG'nin ortalama  serokonversiyon süresi sırasıyla 10 (7.25-16.5) gün, 13 (9-17) 
gün ve 10 (7-14) gündü. Semptomlar başladıktan sonra 8. haftaya kadar, daha önce pozitif 
olan hastaların çoğunda IgM negatifti ve hastaların % 20'sinden fazlasında IgG seviyeleri pik 
seviyelerinin % 50'si kadar altında kaldı. Hastaların yaklaşık% 40'ında, anti-RBD IgG düzeyleri, 
iyileşmede akut fazdan 4 kat daha yüksekti. SARS-CoV-2 RNAsı, 50 günden fazla antikorlarla 
bir arada bulunuyordu. Viral RNA'nın kısa süregenlik gösterdiği hastalarda, anti RBD-Ig M nin 
başlangıçta  ve pik yaptığı zamanı da kapsayan anti-RBD IgM ve IgG düzeyleri, viral RNA'nın 
kısa süregenlik gösterdiği hastalarda, uzun viral RNA  süregenliği olanlardakinden  anlamlı 
olarak daha yüksek bulundu.  
 



 
Sonuç 
Bu çalışma, SARS-CoV-2'nin viral yük özellikleri ve antikor dinamikleri hakkında önemli yeni 
bilgiler içermektedir. Bu çalışmada, birçok hastada viral RNA'nın balgam ve dışkı 
örneklerinde nispeten daha uzun bir süre kaldığı tespit edilmiştir. Anti-RBD seviyeleri, SARS-
CoV-2 enfeksiyonuna karşı potansiyel koruyucu antikor görevi görebilir. Daha erken tedaviye 
başlama, viral  süregenlikte  bir faktör olduğu  görünmektedir. 
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